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Kampaania „Tervena raamatukokku!“

Kehtestan käskkirja Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määruse nr 31 „Tallinna
Keskraamatukogu põhimäärus“ § 6 lõike 2 punkti 5 ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016. a
määruse nr 19 „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ § 6 lõike 4 alusel.
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Kampaania „Tervena raamatukokku!“ (edaspidi kampaania) korraldamise eesmärgiks on
COVID-19 haiguse ja teiste viirushaiguste leviku vältimine ja tõkestamine Tallinnas.
Kampaania toimub 14. septembrist 2020 kuni 1. juunini 2021.
Kampaanias saab osaleda Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) lugeja
(edaspidi lugeja), kes on raamatukogust laenatud teaviku(te) tagastustähtpäevaks
haigestunud, peab viibima karantiinis või liikumisvabaduse piirangu tõttu oma elukohas
või püsivas viibimiskohas (eneseisolatsioon).
Kui lugeja annab raamatukogule hiljemalt teaviku(te) tagastustähtpäeval teada, et ta ei
saa punktis 3 nimetatud põhjustel teavikuid tagastada, pikendab raamatukogu:
4.1 raamatu, e-lugeri, lauamängu, spordivahendi, muusikainstrumendi, löökpillide, Orffi
pillide ja muusikatarvikute tagastustähtpäeva 21 päeva võrra;
4.2 ajakirja tagastustähtpäeva 14 päeva võrra;
4.3 ajalehe ja auvise (heli- ja videosalvestis) tagastustähtpäeva 7 päeva võrra.
Kui lugeja annab raamatukogule teada peale teaviku(te) tagastustähtaja möödumist, et
ta punktis 3 nimetatud põhjustel ei saanud teavikuid tagastada, pikendab raamatukogu
teaviku(te) tähtaega punktide 4.1-4.3 kohaselt. Lugejal tuleb tasuda raamatukogule
enne tagastustähtaja pikendamist tekkinud tasu viivitatud aja eest.
5.1 Tasu viivitatud aja eest saab tasuda pangaülekandega (näidis „Makse
arvelduskontole“ on avaldatud veebilehel keskraamatukogu.ee).
5.2 Peale tervenemist saab lugeja tasu viivitatud aja eest tasuda ka teavikute
tagastamisel raamatukogus kohapeal kaardimaksega või sularahas.
Kampaania raames pikendab raamatukogu teaviku(te) tagastustähtaja(d) ka siis, kui
teaviku laenamiseks on tekkinud ootejärjekord, kui tagastustähtaega on juba kolm korda
pikendatud või kui raamatukogu kasutamise eeskirja kohaselt tagastustähtaega ei
pikendata.
Teaviku(te) tagastustähtaja pikendamise eelduseks on kehtiv raamatukogu kasutamise
õigus (ehk kehtiv lugejakaart). Raamatukoguhoidjal on õigus enne teaviku(te)
tagastustähtaja pikendamist kontrollida lugejaks registreerimisel esitatud andmete
kehtivust.
Kampaanias ei saa osaleda lugeja, kellele raamatukogu direktor on teinud ettekirjutuse
või kui ettekirjutus on antud kohtutäiturile sundtäitmiseks.
Rakendada käskkirja alates 14. septembrist 2020.

Kaie Holm
direktor

