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Maakonna/linna 
nimi 

Elanike arv 
(01.01.13) 

Üldkasutatavate 

raamatukogude 
arv  

Harukogude 
arv 

Kokku 

Harju/Tallinn 419 707 1 17 18 
 
Lisaks on Tallinna Keskraamatukogul raamatukogubuss nimega Katarina Jee.  
 
 
1. Põhilised tegevussuunad 

 
Tallinna Keskraamatukogu missiooniks on edendada elukestvat õpet, kasvatada 

rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakkuda inspiratsiooni ja elamusi, luua võimalusi 

eneseväljenduseks ja –arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. 

Raamatukogu visioon: muudame elu rikkamaks.      
 
Aasta lõpus oli Tallinna Keskraamatukogu süsteemis 17 haruraamatukogu ja 

raamatukogubuss Katarina Jee. Raamatukoguteenust kasutas 72 600 lugejat (sh 15 
625 last), s.o 17% Tallinna linna elanikest. Meie raamatukogusid külastati 1 060 401 
korral (sh lapsed 198 726 korral) ja laenutati koju 1 767 343 (sh lastele 177 734) 
teavikut. Kojulaenutuste arvust 64% moodustavad ilukirjanduse ja 60% eestikeelse 
kirjanduse laenutused. 2013. aastal külastati raamatukogu veebilehte 445 346 korda. 
Aasta lõpu seisuga oli meie raamatukogudes kokku 1 002 845 raamatut, neist 62% 
eesti ja 33% vene keeles, ülejäänud inglise, saksa, soome, prantsuse jt keeltes. Kogust 

55% moodustab ilukirjandus.  
 
Põhiliseks tegevussuunaks oli pakkuda raamatukogu teenuseid sõbralikult, 

asjatundlikult ja hinnates lugejate aega. Selleks keskendusime taaskord nii 
põhiteenuste kui e-teenuste arendamisele ning raamatukogu tutvustamisele läbi 

erinevate infokanalite eesmärgiga toetada linnakodanike elukestvat õpet ja juhtida 

tähelepanu sellele, et vaba aega saab sisukalt, kultuurselt ja harivalt veeta ka tasuta. 
Laenutusprotsessi kiirendamiseks, kasutajakoolituste efektiivsemaks läbiviimiseks ja 

lugejate rahulolu tõstmiseks internetitöökohtade kasutamisel tõstsime osades 

haruraamatukogudes internetiühenduse kiirust. Leidsime lahenduse otsinguarvutite 
kiiremaks tegemiseks nii, et riistvara vahetama ei pea. Arendasime edasi raamatukogu 
veebilehti ning avasime e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna ELLU võõrsil 

elavatele ja eesti koolis õppivatele eestlastele. E-kataloogis ESTER muutsime e-
raamatute laenutusteenuse lugejatele nähtavamaks. Aina enam läksime 

raamatukoguteenuseid tutvustama raamatukoguruumidest välja (nt Tallinna 

Merepäevadele) ning kutsusime teiste valdkondade inimesi raamatukoguruumidesse 

sisse (nt valmis koostöös teater Variusega etendus “Kui me elasime 

raamatukogus...“). Olulisel kohal olid lõimumisega seotud ettevõtmised, mille jaoks 

saime toetust ka Kultuuriministeeriumi ühise teabevälja edendamise programmist ja 

Kultuurkapitalilt.  
 
Suurt tähelepanu pöörasime lisaks lastetööle taaskord ka noortetööle, kutsudes 

raamatukokku esinema erinevaid loomeisikuid ning võimaldades neil kirjanduse, 
filmide jms üle arutamiseks kasutada raamatukogu ruume. Kasutajakoolituste 
atraktiivsuse tõstmiseks sisustasime peamaja õppeklassi tahvelarvutitega ning 
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hankisime videoprojektorid ka nendesse haruraamatukogudesse, kus seda veel ei 
olnud.  
 
2013. aastal alustati järgmiste uute teenuste väljatöötamisega: e-lugerite BOOX 
laenutamine, spordivahendite laenutamine, raamatukogus kohapeal graafikalaudade 
kasutamine. Teenuseid hakkame pakkuma 2014. aastal.  
 
2014. aastal alustame raamatukogu uue arengukava 2015 - 2020 koostamist. Uute 
eesmärkide püstitamisel peame läbi mõtlema väliskeskkonna muutused ja 

raamatukogunduse arengusuunad ning nendest trendidest lähtuvalt seadma oma 
tegevuse sihid. Majandusolukorra üldist prognoosi arvestades ei ole põhjust loota 

raamatukogu eelarve hüppelist tõusu, seega on meie peamisteks võimalusteks 

efektiivsus ja innovaatilisus ning ennekõike raamatukogu töötajad - professionaalsed, 
loova mõtlemisega ja tulemustele orienteeritud.  
 

2.  Juhtimine ja arendustegevus 

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud   

 
Raamatukogu juhindub oma tegevuses riigi, sh rahvaraamatukogu seadusest, 
rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku 

teabe seadusest, autoriõiguse seadusest, tsiviilseadustiku üldosa seadusest, 

võlaõigusseadusest, haldusmenetluse seadusest, kohtutäituri seadusest, täitemenetluse 

seadustikust, halduskohtumenetluse seadustikust, tsiviilkohtumenetluse seadustikust 
ja Tallinna linna õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Tallinna 

Kultuuriväärtuste Ameti juhataja käskkirjadest, raamatukogu direktori käskkirjadest 
ning raamatukogu põhimäärusest.  
 
2013. aastal koostati juba olemasolevatele tulekahju ja pommiähvarduse korral 
tegutsemise juhenditele lisaks ka külm- või tulirelvaga ründe korral tegutsemise 

juhend, mille koostamine oli ajendatud Kaitseministeeriumis aset leidnud intsidendist. 
Tihtipeale ei võeta Eestis tapmisähvardusi piisava tõsidusega ning politseil on 

keeruline lihtsalt ähvarduse peale ka midagi ette võtta. 2013. aastal toimus 

raamatukogu peamajas ka kolm füüsilist rünnakut – ühel korral ründas lugeja 

raamatukoguhoidjat varguse käigus, kahel korral ründas üks lugeja teist lugejat. 

Pöördusime antud sündmuste osas politsei poole.  
 
Senise iganädalase fikseeritud lahtiolekuaja (oli avatud ühel päeval nädalas) asemel 
on lugejatel võimalik nüüd rõdusaalis oleva vanade raamatute koguga tutvuda 
esmaspäevast reedeni kell 12-17, pöördudes ligipääsu saamiseks lugemissaalis oleva 
töötaja poole.  
 
Aastaid oleme soovinud, et Keskraamatukogu teenindusosakonnad oleksid 
esmaspäevast reedeni avatud 10.00-20.00 (täna on teenindusosakonnad avatud kuni 
kell 19.00, kella 20ni on avatud vaid perioodikasaal), et töölt tulevad inimesed 

jõuaksid raamatukogus rahulikult lugemiseks kirjandust valida. Raamatukogu 

pikemalt avamine eeldab täiendava personali palkamist ning suurenevad ka 

halduskulud, eelarve seda aga ei võimalda.  Igas linnaosas on teisipäevast reedeni kell 

11.00-20.00 avatud linnaosa suurim haruraamatukogu (Kännukuke, Nurmenuku, 
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Nõmme, Paepealse, Pelguranna,  Pirita raamatukogu), ülejäänud haruraamatukogud 

on avatud järgmistel kellaaegadel: teisipäeval, kolmapäeval ja reedel kell 11.00-18.00, 
neljapäeval kell 12.00-19.00 ja laupäeval kell 10.00-17.00.  
 
Tallinna arengukavas aastateks 2014-2020 (Tallinna Linnavolikogu  määrus 

13.06.2013 nr 29) on toodud, et jätkuvalt on esmatähtis linna omandis olevate 
kultuuri-, mälu- ja vaba aja asutuste rekonstrueerimine, rahvaraamatukogude võrgu 

laiendamine. Peaeesmärgi „Vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste 
tegevusvõimalustega ning elamusterohke Tallinn“ ühe meetmena on toodud 

raamatukoguteenuse arendamine: elanike enesetäiendamine ning selleks juurdepääsu 

tagamine kirjandusele ning muule kirjalikule, visuaalsele ning auditiivsele teabele. 
Selle meetme all on toodud uue raamatukogu ehitamine Lasnamäele, raamatukogude 

infotehnoloogiavõimaluste edasiarendamine, raamatukoguruumide remondid jne. 
Raamatukogu leiab ära nimetamist ka peaeesmärgi „Demokraatlikult ja sihipäraselt 

kohalikku omavalitsust teostavad tallinlased – teadmispõhise juhtimise ning hea 

teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötavate linnaasutustega Tallinn“ all kahe 

tegevusega: info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavarustuse tagamine 
raamatukogudes, et oleks võimalik elanikele arvutikoolitusi korraldada, ja e-teenuste 
punktide arendamine ning linna avalike ja e-teenuste kasutamise konsultatsioonide 
võimaldamine raamatukogudes.  
 
Strateegias „Tallinn 2030“ (Tallinna Linnavolikogu määrus 4.11.2010 nr 255) 

nimetatakse strateegiliste valikute ja prioriteetidena raamatukoguteenuste arendamisel 
koduläheduse ja teenuse ühtlase taseme eelistamist. 
 
Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna 
arengukava aastateks 2008 - 2013 (Tallinna Linnavolikogu otsus 29. mai 2008 nr 89) 
näeb raamatukogu olulise partnerina e-teenuste kättesaadavuse tagamisel ning 

inimestele arvuti ja Interneti kasutamise oskuste suurendamiseks koolituste 
korraldamisel. Kuigi arengukava nägi ette raamatukogu arvutipargi uuendamist 

lugemissaalides ja koolitusteks mõeldud ruumides, ei ole see kahjuks realiseerunud. 
 
Üldjuhul leiavad raamatukogud ära märkimist ka linnaosade arengukavades, kuigi 

väga üldsõnaliselt, mingeid lahendusi raamatukoguteenuse arendamiseks välja ei 

pakuta ning Keskraamatukoguga ühendust arengukava koostamise ajal ei võeta. 

Näiteks 2013. aastal on linnavolikogu vastu võtnud Põhja-Tallinna arengukava 
aastateks 2014 - 2018 (Tallinna Linnavolikogu 22.08.2013 määrus nr 47), kus 

eesmärgi „Põhja-Tallinnas on mitmekesine kultuuriloome ja laialdased võimalused 

aktiivselt vaba aega veeta“  all esitatakse ühe tegevusena  kirjandust ja 
raamatukoguteenust  propageerivate ürituste korraldamist kogukonnas ja eesmärgi 

„Põhja-Tallinna linnakeskkond on heakorrastatud, atraktiivne, igapäevaelu toetav, 

ajaloolist miljööd väärtustav ja tasakaalustatult arenev“ all on tegevusena toodud 
avalike traadita interneti levialade haldamine Pelguranna raamatukogus, viimase eest 
on vastutajaks märgitud linnaosa valitsus ja Haridusamet, mitte Tallinna 
Keskraamatukogu. Arengukava hetkeolukorra analüüsis on eksitud raamatukogude 

arvu osas.   
 
Tallinna Keskraamatukogul on kaks nõukogu: komplekteerimisnõukogu ja 

töökeskkonnanõukogu. Esmakordselt kuulub komplekteerimisnõukogusse 
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raamatukogu lugeja, aastaid raamatukogus vabatahtlikuna tegutsenud ning kirjanduse 
osas suurt huvi üles näidanud Triin.  
 
 
2.2 Eelarve  

2013. aasta eelarvest moodustasid tulud omavalitsuselt 2 445 287 (kasv eelmise 
aastaga võrreldes 1,7%)  eurot ning tulud riigilt 322 078 eurot (sellest toetus teavikute 

ostmiseks 317 940, projektidele saadud toetustest kasutati 4138 eurot, ülejäänud 

toetuseks saadud summa kasutatakse 2014). Tulud muudest allikatest olid kokku 173 
270 eurot (kasv eelmise aastaga võrreldes 17,5%),  selles sisaldub lisaks omatulule 

toetus projektidele (2013 kasutatud toetuse summa) (ei sisalda 
Kultuuriministeeriumist saadud projektitoetusi) 7268 eurot ja annetused 10 473 
(sellest annetatud teavikud summas 10 136 eurot ja 337 eurot rahas). 
 
Omatulu laekus 155 520 eurot (kasv eelmise aastaga võrreldes 12,2%). Lugejate 

võlgnevustest laekus kokku 97 932 eurot (kasv eelmise aastaga võrreldes 12,8%), 

kommunaalteenuste edasimüügist 28 316 eurot (kasv 5,2%), tasuliste teenuste eest 18 
049 eurot (laekumine eelmise aasta mahus), raamatukogule mittevajalike teavikute 
müügist 7028  eurot (kasv võrreldes eelmise aastaga 91%). 
 
Põhieelarve täitmine 
(kulud) 

Täitmine seisuga  
31.12.12. €  

Täitmine seisuga  
31.12.13 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  2 873 390 2 940 305 2,3% 
Personalikulu  
(sh erisoodustus) 

1 561 033 1 607 074 3% 

Komplekteerimiskulu 636 356 640 612 0,7% 
sh OV-lt 318 684 312 536 -1,9% 
sh riigilt  317 672 317 940 0,08% 
Infotehnoloogiakulud  97 638 90 864 -6,9% 

 
 
Projektid, toetused 2013: kellelt saadud Periood Summa 
Luulemaratoni korraldamine rahvusvahelise luulepäeva 
raames: Kultuurkapital 

01.03 - 31.05.2013 720 

Ettekandesarja „Lehekuu lood – naine kui looja“ 
korraldamine: Kultuuriministeerium (Hasartmängumaksu 
Nõukogu) 

09.05 - 28.05.2013 500 

Raamatukogubussi Katarina Jee osalemine 
raamatukogubusside kokkutulekul Soomes: Kultuurkapital 

01.06 - 01.09.2013 500 

Püsinäitus „Mustamäe – mu kodu. Ühe hoone lugu: 
Kultuuriministeerium (HMN) 

10.07 - 1.10.2013 500 

Osalemine rahvusvahelistel raamatukoguüritustel: 
Kultuuriministeeriumi raamatukogude arendamise programm 

31.07 - 31.08.2013 680 

A. Sibulale pühendatud erialapäev „Raamatukogu kui 
kultuurikeskus“: Kultuuriministeeriumi raamatukogude 
arendamise programm 

01.10 - 30.11.2013 400 

Lasteraamatu „Omad jutud 2“ väljaandmine: Kultuurkapital 01.10 - 30.11.2013 3000 
Teatri kaduvuse vastu: Kultuuriministeerium (HMN) 12.11 - 20.12.2013 700 

* Tabelis ei kajastu projektid, mis käivitusid 2012 ja jätkusid 2013. aastal (2013. aasta 
eelarvesse toodi eelmisest aastat üle 1803 eurot). 
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Projektid, toetused 2013 – 2014: kellelt saadud Periood Summa 

Venekeelsed kirjandusüritused 2013/2014: 
Kultuurkapital 

01.09.2013 - 10.07.2014 2080 

Kirjandusürituste sari „Klassika ja tänapäev – ikka 
kõrvuti ja koos“: Kultuuriministeerium (HMN) 

02.09.2013 - 01.07.2014 800 

„Pisatel prišol c gosti k nam!“: Kultuuriministeeriumi 
ühise teabevälja edendamise programm 

16.09.2013 - 14.02.2014 625 

Kirjandusürituste sari „Kirjanik raamatukogus“: 
Kultuurkapital 

01.10.2013 - 30.09.2014 1950 

Kultuuripärandi projekt lastele „Tubased teod“: 
Kultuurkapital 

01.10.2013 - 28.02.2014 310 

„Tuk-tuk, kto tam? Pistel prišol v gosti k nam“: 
Kultuuriministeeriumi ühise teabevälja edendamise 

programm 

03.10.2013 - 28.03.2014 706 

Virtuaal(kul)tuur: Kultuuriministeerium (HMN) 02.12.2013 - 30.04.2014 1100 
* Tabelis on esitatud 2013 alanud ning 2014 jätkuvad projektid, st osa projektirahadest 
kasutatakse aastal 2014. 
 
Kellelt saadi projektidele toetust 2013 (osaliselt kasutatakse 2014) Summa 
Kultuurkapital 8560 
Hasartmängumaksu Nõukogu (Kultuuriministeerium) 3600 
Kultuuriministeeriumi ühise teabevälja edendamise programm 1331 
Kultuuriministeeriumi raamatukogude arendamise programm 1080 

KOKKU 14 571 
 
Kokku kasutati 2013. aastal projektitoetusi summas 11 406 eurot. Projektitaotluste 
esitamisel lähtume põhimõttest, et kuludest valdava osa moodustaksid tasud 

esinejatele st loovisikutele.  
 
Toetuste taotlemisega kaasneb raamatukogule täiendav töökoormus (esinejatega 

lepingute sõlmimine, raamatupidamisele vajalike vormide täitmine, aruandlus jms), 
kuid tulemus on seda väärt. Projektitoetused võimaldavad pakkuda erinevatele 

sihtgruppidele laia valikut kirjandusüritusi heade esinejatega ning korraldada üritusi 

varasemast enam haruraamatukogudes. Tänu toetustele oleme suurendanud 

tähelepanu lõimumisele suunatud tegevustele. Projektide algatamist ja läbiviimist 

oleme kasutanud töötaja arendamise ja töö rikastamise võimalusena. 
 
 
2.3 Struktuur 

2013. aastal võeti taaskord osa Tallinna linna sotsiaalsete töökohtade projektist, tööd 

võimaldati raamatute kiletajale ja raamatukoguhoidja abidele. Need kolm töökohta 

loodi töötlusosakonna, eestikeelse kirjanduse osakonna ja võõrkeelse kirjanduse 

osakonna juurde. Seoses infotehnoloogia osakonna töö ümberkorraldamisega vähenes 

osakonna koosseis ühe IT-spetsialisti võrra. 
 
Seoses eelarve kulude kokkuhoiuga olid ka 2013. aastal kollektiivpuhkuseks suletud 
Kadrioru, Kännukuke, Männi, Nurmenuku, Pelguranna, Sõle ja Tondi raamatukogu. 

Valiku aluseks olevate kriteeriumidega, millised raamatukogud saata 
kollektiivpuhkusele,  saab tutvuda 2010. a aastaaruandes. 
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2.4 Personali juhtimine ja areng  
 
2013. aastal töötas Tallinna Keskraamatukogus 164 töötajat (koosseis 148,67), sh 130 

raamatukoguhoidjat (koosseis 122,3). 130st raamatukoguhoidjast 104 on 
ülikooliharidusega, neist 70-l raamatukogundusharidus. 6-l raamatukoguhoidjal on 
raamatukogunduslik keskharidus ja 15 raamatukoguhoidjat on läbinud kutsekoolituse. 

Osadel raamatukoguhoidjatel on kõrgharidus alles omandamisel.  
 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2013 
 

Raamatukogu nimi Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv 
(koolituse pikkus) 

Raamatukogu-
hoidjate arv, kes 
osalesid 
täienduskoolitusel 

Koolituseks 
kulutatud 
€ 

Keskraamatukogu 74 710,5 55  
Kadruoru raamatukogu 10 50 5  
Kalamaja raamatukogu 9 43 3  
Kännukuke raamatukogu 16 193 6  
Laagna raamatukogu 11 57 4  
Männi raamatukogu 11 55,5 4  
Männiku raamatukogu 7 31 1  
Nurmenuku raamatukogu 10 48 5  
Nõmme raamatukogu 15 170,5 4  
Paepealse raamatukogu 11 46 5  
Pelguranna raamatukogu 12 54 4  
Pirita raamatukogu 8 393 4  
Pääsküla raamatukogu 15 79 3  
Sõle raamatukogu 13 417,5 6  
Sääse raamatukogu 12 58,5 3  
Tondi raamatukogu 7 29 3  
Torupilli raamatukogu 9 37 4  
Väike-Õismäe raamatukogu 15 75,5 4  
Raamatukogubuss 4 49 2  
 84 1041 120 6965,84 

 
2013. aastal osaleti jätkuvalt palju sisekoolitustel ja muudel tasuta koolitustel. Kokku 

osaleti 84 koolitusel. Lisaks sellele osaleti veel 22 tööalasel infopäeval, koosolekul, 

nõupidamisel, töökeskkonnaga seotud koolitusel või muudel teadmisi või oskusi 

arendavatel üritustel.  
 
2014. aastal jätkatakse raamatukoguhoidja erialaoskuste, koolitamise oskuste, 

erinevate tarkvarade kasutamisoskuste, laste- ja noortetöö ning kirjanduse alaste 

teadmiste arendamist.  
 
Koolituste korraldamisele avaldavad mõju rahaliste vahendite olemasolu ja töö 

intensiivsus – kuna raamatukogus toimub lisaks teenindusele ka palju erinevaid 
üritusi, siis on koolitustel osalemise aja sobitamine keeruline. Väiksemad eelarvelised 

vahendid soodustavad rohkem ära kasutama raamatukogusiseseid ressursse 

sisekoolituste läbiviimise näol.  
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2013. aastal toimunud olulisematest koolitustest võiks esile tuua alljärgnevad: 
 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Teeninduskoolitus Heli Tooman 52 
Autoriõiguse koolitus  Toomas Seppel 38 
Kirjanduskursus „Trendid maailmakirjanduses X“ Tallinna Rahvaülikool 37 
Tallinna linna ja riigiportaali e-teenused Riigi Infosüsteemide Amet ja 

Tallinna Linnakantselei 
35 

Aleksander Sibula nimeline erialapäev 
„Raamatukogu kui noortekeskus“ 

Tallinna Keskraamatukogu 
laste- ja noorteteenindus  

12 

Arenguvestlused kui inimvara väärtuste 
hindamise ja personali planeerimise vahend 

Riina Rohelaan,  
HR Outsourcing OÜ 

10 

Raamatukoguhoidja kutsekoolitus Eesti Rahvusraamatukogu 4 
Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemia 
2 

Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia 

1 

 
2013. aastal käidi 19 riigisisesel töölähetusel, mille raames osaleti või esineti 

koolitustel, konverentsidel, seminaridel ja koosolekutel ja seitsmel välislähetusel 

Soomes, Poolas, Leedus ja Vene Föderatsioonis. Välislähetuste raames osaleti 

konverentsidel, koostöö koosolekutel ja täiendati teadmisi. 
 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 
Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm esines 20. mail 2013 X Eesti 
raamatukoguhoidjate kongressil ettekandega „Rahvaraamatukogud vastamas 

väljakutsetele“ ja 21. novembril 2013 Saaremaal Salme raamatukogu aastapäeva 

tähistamisel ettekandega „Valimised möödas. Kuidas võiks põhjendada uuele 

vallavanemale raamatukogust tõusvat kasu.“ 
 
2013. aasta sügissemestril oli Kaie Holm külalislektor „Raamatukogude juhtimise“ 

loengutel Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna ajakirjanduse, 
kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituudi raamatukogunduse eriala tudengitele. 
Teenindusdirektor Triinu Seppami esinemised Eestis 2013. aastal olid järgmised:  
26. aprillil 2013 ERÜ kogude toimkonna koolituspäeval Tallinna Keskraamatukogus 

teemadel ELLU, isikuandmete kaitse ja infoteenused; 
20.-21. mail 2013 Eesti Raamatukoguhoidjate X kongressil „Vali raamatukogu“ 

Pecha Kucha ettekandega „E-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkond ELLU“; 
27. septembril 2013 Trükimuuseumi teadlaste öö üritusel “Quo Vadis, kopirait?” 

ettekandega ”E-raamatud ja autoriõigused, vaatenurk praktilisest seisukohast”; 
1. novembril 2013 rahvusvahelisel konverentsil „Reading in Changing Society“ 

ettekandega „E-books as a tool for preserving Estonian language and culture, bringing 
literature to wider audience“. 
 
Teenindusdirektori esinemised väljaspool Eestit olid 2013. aastal järgmised:  
12. juunil 2013 Soome Raamatukogude Kongressil „Generation C, e-content and 
Survival“ ettekandega „ELLU ja e-kirjat Viron kirjastoissa“; 
4. oktoobril 2013 Arkhangelski raamatukogu juubeli puhul toimunud ümarlaual „“E-
books in libraries: to be or not to be?” ettekandega “Tallinn Central Library's 

experience with lending modern e-books in Estonia“. 
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13. märtsil 2013 käisid teenindusdirektor Triinu Seppam ja avalike suhete juht Ivika 
Türkson  Tartu maakonna raamatukogude koolituspäeval Kõrveküla raamatukogus ja 

esinesid loengutega e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonnast ELLU ja ürituste 

korraldamisest. 
 
7. mail 2013 esines eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja Anneli Kengsepp lasteraamatukogutöötajate õpipäeval Eesti 

Lastekirjanduse Keskuses teemal „Projekteeritud lugemisele: Tallinna 

Keskraamatukogus korraldatavatest ettevõtmistest.“ 
 
7. augustil 2013 esines eestikeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Mari 
Sieberk Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kooliraamatukogude sektsiooni 

suveseminaril „E-õpivara kasutusvõimalused koolis ja kooliraamatukogus kooli 
õppekava eesmärkide paremaks rakendamiseks“  Lääne-Virumaa Keskraamatukogus 
e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonnast ELLU. 
 
18. septembril 2013 esines eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja Anneli Kengsepp üleriigilisel lasteraamatukoguhoidjate päeval 

Keilas ülevaatega rahvaraamatukogude lastetööst 2012. aastal. 
 
 
2.4.3 Tallinna Keskraamatukogu osa koolituste korraldamisel kolleegidele 

1. novembril 2013 toimus Aleksander Sibulale pühendatud erialapäev „Raamatukogu 

kui noortekeskus“, millel osales 43 osalejat kohapeal ja oli 93 otseülekande vaatajat.  

Erialapäeval toimusid ettekanded järgmistel teemadel: „Noorsootööst reaalselt ja 

virtuaalselt“, „Huvijuhi roll koolikultuuri kujundajana ja õppekava lõimijana“, 

„Noorsootöö võimalikkus raamatukogus“ ning „OMG - Youngsters are coming to the 
library“.  Osalejate arv kohapeal oli erialapäeval varasematest väiksem, mille 

põhjuseks on osalt see, et erialapäeva ettekandeid oli võimalik jälgida otseülekandena 

raamatukogu veebilehel, teisalt see, et raamatukogu tähtsust noorsootöö valdkonnas 

alles teadvustatakse.  

Vt ka 2.4.2.  
 
 
2.4.4 Erialahariduse omandamine  
 
Tallinna Keskraamatukogu töötajatest õpib bakalaureuseõppes Tallinna Ülikoolis 

kuus töötajat, Tartu Ülikoolis õpib üks töötaja. Kraadiõppes Tallinna Ülikoolis õpib 

üheksa töötajat. Kutseõppes Eesti Rahvusraamatukogus õpib üks töötaja. 2013. aastal 

läbis kaks töötajat Eesti Rahvusraamatukogu kutsekoolituse, mille eest tasus Tallinna 

Keskraamatukogu.  
 
Mõeldes raamatukogutöötajate järelkasvule oleme praktikabaasiks erinevatele 

ülikoolidele. Tallinna Ülikoolist oli raamatukogus praktikal 5 tudengit, Tartu Ülikooli 

Viljandi Kultuuriakadeemiast ja Tallinna Majanduskoolist mõlemast 1 tundeng.  
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2.4.5 Töötajate tunnustamine  
 
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) tunnustas Tallinna Keskraamatukogu IT-
juhti Reet Orustet teenetepreemiaga 2012. aastal tehtu eest. Eestikeelse kirjanduse 
osakonna laste- ja noortetöö pearaamatukoguhoidjat Anneli Kengseppa tunnustas 

ERÜ „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ auhinnaga. Teenindusdirektor Triinu Seppamit 

tunnustas ERÜ rahvusvahelise tegevuse eest.  

Tallinna Keskraamatukogu meeskonda, kes tegeles e-raamatute laenamis- ja 
lugemiskeskkonna ELLU käivitamise arendamisega 2012. aastal, tunnustas ERÜ 

auhinnaga “Aasta tegu linnaraamatukogus”. Preemiad ja auhinnad anti välja 28. 

veebruaril 2013. a Eesti Rahvusraamatukogus.  

Tallinna Keskraamatukogu aastapreemia pälvis 2013. aastal võõrkeelse kirjanduse 

osakonna juhataja Ljudmilla Kapatsõna ja Paepealse raamatukogu raamatukoguhoidja 
Ülle Kütsen. 
 
Tallinna Keskraamatukogus on tavaks saanud igal aastal tunnustada ühe 

struktuuriüksuse töötajaid tubli lastetöö eest. 2013. aastal pälvis tunnustuse 

muusikaosakond.  
 
Juba teist korda anti Tallinna Keskraamatukogus välja tunnustav tiitel „Aasta parim 

noortetöö”. 2013. aastal sai tiitli Laagna raamatukogu. Rändauhinnana saavad nad 

kasutada tooli Livia, mis on disainitud 1937. a Gio Ponti poolt Padova Ülikooli 

kirjandusteaduskonna jaoks. 
 
Raamatukogupäevade raames toimus 23. oktoobril 2013. aastal infootsingu võistlus, 

kus eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Stiina Sild saavutas esikoha. 
Infootsingu võistlusel osalesid veel eestikeelse kirjanduse osakonna 

raamatukoguhoidjad Rannet Tiviits, Triinu Rannaäär ja Helen Kena; Pääsküla 

raamatukogu juhataja Sille Ross ja raamatukoguhoidja Merle Neeser ning Väike-
Õismäe raamatukogu raamatukoguhoidja Olga Ivaškevitš. 
 
Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjate omavahelisest infootsingu 
võistlusest võttis osa 10 töötajat. Infootsinguvõistluse auhinnalistele kohtadele tulid 

2013. aastal Piret Heinsaar (I koht), Sille Ross (II koht) ja Aleksandra Gontšarova (III 

koht).  
 
Raamatukogupäevade raames toimunud mälumängus saavutas Tallinna 

Keskraamatukogu võistkond koosseisus Kalamaja raamatukogu raamatukoguhoidja 
Katrin Vuks ning eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidjad Alvar-Jaanus 
Tamm ja Stiina Sild 10. koha. 
 
Iga kuu valivad raamatukogu direktor ja teenindusdirektor kaks raamatukogutöötajat, 

kes on millegagi silma paistnud, kuu tähtedeks – 2013. aastal valiti 27 kuu tähte: 

avalike suhete juht Ivika Türkson, Kännukuke raamatukogu raamatukoguhoidja Lea 

Raak, Väike-Õismäe raamatukogu juhataja Svea Sõrmus,  Männiku raamatukogu 

juhataja Hele Tunnel, Pirita raamatukogu juhataja Kaarin Krillo, eestikeelse 
kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Liis Johanson, töötlusosakonna 

pearaamatukoguhoidja Eva Suik, Nurmenuku raamatukogu raamatukoguhoidja Laura 
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Vunk, raamatukogubussi juht – raamatukoguhoidja abi Paul Pajos, raamatukogubussi 
raamatukoguhoidja Annika Redi, võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Ljudmilla 

Kapatsõna, eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja Reet Ojasoo, Laagna 

raamatukogu juhataja Nadezhda Geryak, Nurmenuku raamatukogu 
raamatukoguhoidja Epp Leikop, eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja 
Reet Artemjev, eestikeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Mari Sieberk, 
Pääsküla raamatukogu juhataja Sille Ross kahel korral, Kännukuke raamatukogu 

juhataja Reet Kukk, Sääse raamatukogu juhataja Piret Heinsaar, Paepealse 
raamatukogu raamatukoguhoidja Ülle Kütsen, eestikeelse kirjanduse osakonna 

raamatukoguhoidjad Rannet Tiivits ja Stiina Sild, Pääsküla raamatukogu 

raamatukoguhoidja Merle Neeser, eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja 
Katrin Antonenko, Sõle raamatukogu raamatukoguhoidja Helgi Õismaa, Kadrioru 

raamatukogu juhataja Kristel Palk ja raamatukoguhoidja Piret Pärgma. 
  
Vabariigi aastapäeval on võimalus raamatukoguhoidjatel tunnustada ise oma kolleege. 

2013. aastal valiti heaks koostööpartneriks Piret Heinsaar, ideede generaatoriks 

Laagna raamatukogu juhataja Nadezhda Geryak, tubliks uustulnukaks Männi 

raamatukogu raamatukoguhoidja Jaile Jürgens, tubliks noortöötajaks eestikeelse 

kirjanduse osakonna infoteeninduse pearaamatukoguhoidja Brigitta Kivisaar, usinaks 
töömesilaseks võõrkeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Anna Žurba, 

vapraks raamatukoguhoidjaks muusikaosakonna raamatukoguhoidja Kristi Veeber, IT 
targaks Nurmenuku raamatukogu raamatukoguhoidja Laura Vunk, aasta parima 
projekti läbiviijaks Pääsküla raamatukogu juhataja Sille Ross, majahaldjaks 

majandusosakonna majahoidja Jevgeni Jaskevitš, kindlaks toeks teenindusdirektor 

Triinu Seppam ja usinaks mesilaspereks majandusosakond.  
 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus  
 
Jätkuvalt peame oluliseks uue raamatukogu loomist Lasnamäele, kuna kaks 

haruraamatukogu ei suuda rahuldada üle 118 000 elanikuga linnaosa vajadusi.  
Varraku 14 kinnistul peaks 2014. aastal lõppema jäähalli ehitus, loodetavasti algab 
paralleelselt sellega ka teiste hoonete, kuhu peaks ruumid saama ka uus raamatukogu, 
projekteerimine.  
 
2014. aastal peame operatiivselt tegema koostööd Haridusametiga, kuna sel aastal 

selgub, kas ja kuidas hakkab toimuma 2015. aastal Võru tn 11 hoone, kus asub meie 

Laagna raamatukogu, renoveerimine lasteaia vajadusteks. Oleme väljendanud huvi 

jätkata raamatukoguteenuse pakkumist hoones ka siis, kui ülejäänud ruumides hakkab 

tegutsema lasteaed, kuna näeme nende kahe linnaasutuse koostööst tõusvat tulu 

mõlemale poolele ning linnarahvale ka laiemalt. Raamatukogu jaoks on tegemist 

olulise küsimusega, kuna olukord raamatukoguteenuse kättesaadavusega Lasnamäel 

on juba praegu väga kehv. Haridusamet, kes on maja omanik, ei ole oma seisukohta 

raamatukogu jätkamise osas veel öelnud. Kui raamatukogule tuleb otsus positiivne, 

siis tuleb lahendada küsimus, kuhu saame raamatukogu kolida renoveerimise ajaks, et 

seal teenust ajutiselt pakkuda. 
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Meie raamatukogude ruumide remondid toimusid aastatel 1998 - 2008 ning nüüd on 

hädavajalik hakata tegema jooksvat remonti (nt on tekkinud praod 2008. aastal avatud 
Pelguranna raamatukogu seintesse ja garaaži katus, kus asub raamatukogubuss, laseb 
kohati vett läbi, ülevärvimist  vajavad juba paljude osakondade/haruraamatukogude 
teenindussaalid, värvimist ja krohvimistöid vajab Kännukuke raamatukogu fassaad 

jne) ja välja vahetama oma elueaga lõpule jõudvaid seadmeid. Raamatukogu 

tegevuseelarve on võimaldanud tegeleda vaid hädavajalike töödega nagu näiteks 

valgustite vahetus, kohtvärvimised ning avariitööd. Avariitöid oleme teinud ka n.ö 

oma jõududega, nt ehitasid Pääsküla raamatukogule küttesüsteemis tekkinud põlengu 

likvideerimise käigus kannatada saanud võrkaia asemele uue puidust aia raamatukogu 

hooldustööline ja haldusjuht. Tänu soojale sügisele, mis võimaldas küttekulude 

kokkuhoidu, osteti Estonia pst 8 ürituste saali, Kännukuke ja Paepealse raamatukogu 

teenindussaali uued kaasaegsed  kliimaseadmed,  mis võimaldavad ruumides 

temperatuuri reguleerida. 
 
Tallinna linn eraldas raamatukoguhoonete remondiks investeeringuid viimati 2008. 
aastal. Planeerime taotleda 2014. aasta lisaeelarvest vahendeid Estonia pst 8 hoone 
suure saali kaarakende väljavahetamiseks, et vähendada hoone küttekulusid ning 

muuta saal müra- ja tolmukindlaks. 
 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused 
 
Nägime ELLUs võimalust võõrsil elavatel ja eesti koolis õppivatel eestlastel hoida 

sidet kodumaaga, olla kursis kaasaegse eesti kirjandusega ning praktiseerida 
eestikeelseid e-raamatuid lugedes eesti keelt. Emakeelepäeval (14.03) pakkusimegi 

erinevates riikides asuvate eesti koolide õpilastele ja õpetajatele võimalust saada 

ELLU kasutajaks. Soovime aidata hoida eesti keelt elavana ka Eestist kaugel.  
 
E-raamatute lihtsamaks otsimiseks e-kataloogist ESTER avasime 17. novembril e-
kataloogis uue alajaotuse “TlnKR ELLU (e-raamatud)“. Lugejaid ja e-raamatute 
laenutusi oleks tõenäoliselt rohkem, kui raamatute valik (ja ka litsentside arv) oleks 

ELLUs laiem (vt ka 3.1.1). Alustasime e-lugerite kojulaenutusteenuse pakkumist nelja 
Elonex 621EB e-lugeriga, mis olid varem mõeldud vaid kohapeal tutvumiseks. 

Nõudlus teenuse järele kasvas väga kiiresti, mistõttu otsustati e-lugereid juurde osta.  
 
2013.a esimestel kuudel jätkus raamatukogu veebilehe ületõstmine 

sisuhaldussüsteemi uude versiooni, paralleelselt tegeleti ka erinevate arendustega. 
Näiteks saab aasta algusest rubriigist „Raamatu- filmi- ja muusikatutvustused“  

liikuda otseviidete abil  kõige värskematele vastavalt raamatu-, filmi- või 

muusikatutvustusele meie veebilehel. Tegemist on arendusega, mis võimaldab artikli 

toimetaja vaates suunata mistahes loodav artikkel pealehe esilehele rubriiki 
„Raamatu-, filmi- ja muusikatutvustused“.  
 
Uudse võttena kasutasime jõulusõimede näituse efektiivsemaks propageerimiseks 

veebilehel näituse uudisnupu juures  videoklippi. Kokkulõigatud klipis näidati paari 

eksponaati ja taustahäälena kirjeldas neid näituse kokkupanija. Plaanis on edaspidigi 

mõnda näituseuudist sarnasel viisil atraktiivsemaks muuta. 
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Raamatututvustused nii meie eestikeelselt kui ka vene- ja ingliskeelselt veebilehelt 
tõsteti Tallinna Keskraamatukogu uutesse kirjandusblogidesse 
(lugemiselamused.wordpress.com ja lugemiselamusedru.wordpress.com). 
Muusikalehele koostati mahukas virtuaalnäitus „Lauljateed – Estonia ooperisoliste“.  
 
Üks aeganõudvamaid projekte, mille tulemust on võimalik näha nii raamatukogu 

veebilehel kui ka YouTube’is, oli videoklipp, milles huumorivõtmes näidatakse, 

kuidas leida Tallinna Keskraamatukogust raamatut. Projekt viidi läbi koostöös Balti 

Filmi- ja Meediakooli  Kolumbiast pärit tudengi  Carlos E. Lesmesega. Videot on 

võimalik vaadata nii eesti- kui ka inglise keeles. Veebilehele lisati ka teine 
infomaterjal, mis aitab iseseisvalt raamatukogust soovitud raamatut leida - Prezi.com 
keskkonnas tehtud esitlus on põhjalik ning selgitab Tallinna Keskraamatukogu 

teavikute paigutussüsteemi laiemalt.  
 
Oluline uuendus lugejateeninduse kvaliteedi tagamiseks oli vabavara Zabbix 
kasutuselevõtt. Zabbix on infosüsteemide monitoorimise tarkvara, mis jälgib serverite 
ja võrguühenduste tööd. Võrguühenduse katkestuse korral saadab Zabbix IT-
osakonnale teate. Probleemidest võimalikult varakult teadasaamine aitab lühendada 

aega, mil on lugejateenindus (laenutamine, arvutite kasutamine) häiritud.  Zabbix 

salvestab automaatselt ka rikete kestvused ning esinemissagedused.  
 
39-le otsinguarvutile paigaldati Windowsi ja tasulise SiteKiosk tarkvara asemele 
vabavaraline Linux, mis muutis e-kataloogist ESTER teavikute otsimise kiiremaks 
ning lubab “iidset” riistvara kasutada otsinguarvutitena veel mõned aastad. Seitsmes 
haruraamatukogus (Laagna, Nurmenuku, Paepealse, Sääse. Sõle, Torupilli ja Väike-
Õismäe raamatukogus) tõsteti interneti andmeside kiirus 4/4 Mb/s pealt 50/50 Mb/s 
peale, et e-kataloogis ESTER liikumine ning erinevate vormide avamine riigi- ja 
KOV asutuste lehtedel oleks kiirem.  
 
Infotehnoloogiliste probleemide kirjeldamiseks võttis IT-osakond kasutusele 
intsidendihaldustarkvara (vabavara) Trac’i, mis aitab korduvate probleemide puhul 
kiiremini lahendust leida. Nii ei sõltu kriitiliste olukordade lahendamine nt puhkuste 

ajal vaid ühest inimesest.  
 
2013. aastal osteti juurde 6 videoprojektorit, mille tulemusel on kõikidel 

haruraamatukogudel nüüd oma videoprojektor. See võimaldab haruraamatukogudel 
üritusi läbi viia ka siis, kui suurem laste- või noortegrupp tuleb raamatukokku 

ootamatult.  
 
Lugemissaali õppeklassi soetati 16 teise põlvkonna (ehk 2013.a mudel) tahvelarvutit 

Nexus7, millega viiakse lugejatele läbi tahvelarvutite esmatutvustusi (tutvustatakse 

kasulikke äppe jms). Tahvelarvutitele telliti juurde traadivabad laadijad, mis on 

raamatukogule teadaolevalt lahendus, millist ei ole Eestis varem tutvustatud. 
Tahvelarvutite koolitused on osutunud populaarseks ka eakate lugejate hulgas.     
 
Uue teenusena hakati 2013. a veebruaris pakkuma uut aktiivset ajaveetmise võimalust 

ehk konsoolimängude mängimist. Selleks soetati videosaali mängukonsool Xbox360, 

Kinect sensor, kaks juhtpulti, rool rallimängude jaoks ning esmane valik mänge. 

Aasta jooksul mängude valik täienes ning aasta lõpu seisuga oli valikus 18 mängu, 

mis kõik on ka kasutust leidnud. Mängud on erineva sisu ja raskusastmega. On 
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sportliku sisuga mänge (jalgpall, ralli, jäähoki), mänge, mille järgi saab kaasa liikuda, 

tantsida, laulda või seiklustes osaleda, aga ka kirjandusteoste põhjal loodud mänge 

(Harry Potter, Sherlock Holmes, The Lord of the Rings jt). Kõige polulaarsemateks on 

osutunud jalgpalli- ja rallisõidumängud. Kolmandal kohal on „Kinect adventures”, 

mille kaudu saab kaasa teha kummipaadiraftingut ning muid põnevaid seiklusi.  
 
Uuel aastal saame videosaali teenuste kvaliteeti parandada aparatuuri kaasajastamise 
teel. Tulemas on uus, 55-tollise ekraaniga teler koos 3D-prillidega ning kodukino 
helisüsteem, mis võimaldab senisest tunduvalt efektsemat heli ja pilti. Planeerime ka 
internetikaabli paigaldamist videosaali, mille abil saab telerit kasutada 
arvutiekraanina, mis kindlasti võimaldab mitmekesistada muusikaliste 

raamatukogutundide programme jm. 
 
Riistvara ja tarkvara inventuuri lihtsustamiseks võeti kasutusele vabavara GLPI.  
 
2014. aastal loodame muuta veebilehe atraktiivsemaks virtuaaltuuri näol. Soovime 

anda veebilehe külastajatele võimaluse „ringi jalutada“ Tallinna Keskraamatukogu 

ruumides kodust lahkumata. Lastelehele on plaanis tellida kirjanikke tutvustav mäng.  
 
 
2.7 Raamatukogude koostöö 
 
Tallinna Keskraamatukogu kuulub ELNET Konsortsiumisse. Raamatukogu töötajad 

osalevad erinevate töörühmade töös (nt haldurite kogu, kataloogimise ja 
nimenormandmete töörühm, liigitamise ja märksõnastamise töörühm, andmebaasi ISE 

töörühm). Raamatukoguhoidjad kuuluvad ka erinevatesse ERÜ juures tegutsevatesse 

töörühmadesse (nt koduloobibliograafia töörühm).  Tallinna Keskraamatukogu 
töötajad kuulusid dokumendi „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020” 
raamatukogunduse valdkonna töörühma (Kaie Holm, Triinu Seppam ja Kaie 

Viigipuu-Kreintaal), raamatukoguhoidjate eetikakoodeksi väljatöötamise töörühma 
(Kaie Holm), Rahvusraamatukogu juurde moodustatud autoriõiguse töörühma (Kaie 

Viigipuu-Kreintaal) ja kultuuriministeeriumi juures tegutsevasse rahvaraamatukogude 
arengu- ja tegevussuundi kavandavasse töörühma (Triinu Seppam). Raamatukogu 
direktor Kaie Holm on Eesti Hoiuraamatukogu Nõukogu liige. 
 
Head suhted on Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga, millest viimases annab Kaie 
Holm loenguid raamatukogude juhtimisest ja on infokorralduse rakenduskõrghariduse 

õppekava programminõukogu liige, aastal 2013 oli Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemia raamatukogunduse infokeskkonnad õppekava lõpueksami ja 

lõputööde kaitsmise komisjoni esimees. Olime praktikabaasiks ka mitmetele 
praktikantidele. Tallinna Keskraamatukoguga tutvumas ja teenustest laiemalt 
kuulamas käisid ka Rahvusraamatukogu kutseõppe tudengid.   
 
Aasta lõpus kutstuti teenindusdirektor Triinu Seppam Kultuurkapitali kirjanduse 
sihtkapitali aastaauhinna züriisse ja Kaie Viigipuu-Kreintaal muusikaoskaonna 
juhatajana ja EMKÜ esimehena Eesti Muusikaauhindade klassika kategooria žüriisse. 

Klassika kategooria žürii tööd korraldas Eesti Muusikanõukogu, Eesti 
Muusikaauhindu annab välja Eesti Fonogrammitootjate Ühing ning auhinnad on 

mõeldud aasta parimatele heliplaatidele ja muusikutele. Kutseid võib võtta kaudse 
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tunnustusena meie tööle, samuti annab see tunnistust meie nähtavusest üldises 

kultuuripildis.  
 
Raamatukogud tegid omavahel koostööd kohalike omavalitsuste valimiste 

talletamiseks. Valimiste käigus tehtud internetipõhine reklaam koguti 

Rahvusraamatukogu poolt ka rahvaraamatukogude abi kasutades kokku ja lisati Eesti 
Veebiarhiivi. Info kogumises oli oma osa ka Keskraamatukogu lugemissaali 
töötajatel, kes edastasid Rahvusraamatukogule Tallinna linnas kandideerinud 

poliitikute veebilehtede aadresse.  
 
Erinevatel rahvusvahelistel ebakonverentsidel osalemine on toonud uusi kontakte ja 
koostööprojekte. Näiteks esines esmakordselt Aleksander Sibula nimelisel 
erialapäeval kolleeg Soomest. Infoteeninduse pearaamatukoguhoidja on partneriks 

koostööprojektis, mille eesmärgiks on tugevdada Balti riikide noorte 

raamatukoguhoidjate omavahelisi suhteid. Projekti eestvedajaks on kolleegid Lätist 

ning projekti osana toimub 2014. aastal ka õppereis Lätti. Tallinna Keskraamatukogu 

on atraktiivne külastus- ja õppereiside koht paljudele erialakolleegidele välisriikidest. 

Rohkem on hakanud raamatukogu külastama ka tavalised turismigrupid, kes lihtsalt 
soovivad maja arhitektuuriga, ajalooga ja kaasaegse raamatukoguteenusega tutvuda.   
 
Lugejateeninduse kvaliteeti mõjutab oluliselt koostöö oma töötajate vahel – koos 
korraldatakse üritusi, koolitusi, töötajate vahetuse projekt on julgustanud 
raamatukoguhoidjaid minema abiks teistesse struktuuriüksustesse, kus on nt töötajad 

jäänud haigeks, on õppepuhkusel vms. Kiire ja efektiivse infoliikumise ning vajaliku 

info kättesaadavuse tagamiseks kõikidele Tallinna Keskraamatukogu töötajatele on 
lisaks raamatukogu siseveebile struktuuriüksustel kasutusel arvutites ka mitmed 

ühiskaustad.  
 
Väga hea koostöö on meil oma kogukonnaliikmetega. Tallinna Keskraamatukogu 
vabatahtlike programm on nüüdseks kestnud kolm aastat. Vabatahtlike kuulutus on 
püsivalt üleval portaalis Vabatahtlike värav, samuti on kuulutus nähtav CV-Online 
tööportaali kategoorias „Töö vabatahtlikele”. 2013 aastal esitati vabariiklikuks 

tunnustamiseks nii Sõle raamatukogu vabatahtlik Ly Mere kui ka vabatahtlike 

juhendaja Mari Sieberk. 2013. aasta detsembris uuendati koostöölepet Eesti 

Töötukassaga. Kokku tegutses aasta jooksul raamatukogus 85 vabatahtlikku. 
Vabatahtlikud töötasid pea kõigis struktuuriüksustes, v.a raamatukogubussis, 
muusikaosakonnas ja töötlusosakonnas. 38-le registreeritud tööotsijast vabatahtlikule 
maksis Eesti Töötukassa sõidutoetust ja stipendiumi. Kokku käisid vabatahtlikud 

2013. aastal abiks 1471 korral. Silmapaistvaimaks vabatahtlikuks on eestikeelse 
kirjanduse osakonna vabatahtlik Triin Soom, kes käis meil abiks 84 korda (üldjuhul 

kaks korda nädalas peale oma põhitööd). Triin on meie vabatahtlik aastast 2010. 
21.02.2013 toimus traditsiooniline Tallinna Keskraamatukogu vabariigi aastapäeva 

tänuüritus, kus tunnustati 14 erineva struktuuriüksuse vabatahtlikku.  
 
Raamatukogu vabatahtliku tööd tutvustati MTÜ-le Procivitases, kes tegeleb põhiliselt 

vene keelt emakeelena kõnelevate töötutega ja aitab neil alal hoida tööharjumust. 

Samuti soovib MTÜ RuaCrew meie vabatahtlike projektile omalt poolt kaasa aidata, 

koostööd alustatakse 2014. aasta esimeses pooles.  
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Tallinna Keskraamatukogu töötajad saavad osaleda Tallinna linna tsentraalsetel 

koolitustel, teeme ettepanekuid koolitusteemade osas Tallinna Linnakantselei 
personaliteenistuse personali arendamise osakonnale. Pakutud koolitusteemadega on 
arvestatud.  
 
Et olla paremini kursis kogukonnas toimuvaga, jagada kogukonnale raamatukoguga 
seotud infot ja olla kaasatud, peame oluliseks suhtlemist linnaosavalitsustega. Hea 
näitena võib tuua nt Sääse raamatukogu, kes on varasematest aastatest aktiivsemalt 
suhelnud Mustamäe Linnaosa Valitsusega, seda nii seoses valimiste korraldamisega 

kui ka ürituste kohta info jagamisel. Seoses tööga valimiskomisjonis saadi tuttavaks 

linnaosavalitsuse noortetöö spetsialistiga ning plaanis on kaasata raamatukogu tema 
poolt korraldatavasse õpitubade päeva ühes Mustamäe koolis. Aktiivsemalt on Sääse 

raamatukogus enda korraldatavaid üritusi reklaamima hakanud ka linnaosavalitsus ja 

Mustamäe Kultuurikeskus „Kaja“, tuues teadetetahvlile panemiseks kuulutusi. Lisaks 
Sääse raamatukogule oli 2013. aastal valimisjaoskond ka Pääsküla ja  Kännukuke 

raamatukogus. 
 
Teeme aktiivselt koostööd erinevate astutustega, huviringidega jpt. Näiteks 1. 
novembril Tallinna Keskraamatukogus toimunud  Aleksander Sibulale pühendatud 
erialapäevale teemal “Raamatukogu kui noortekeskus” eelnevalt tehti koostööd Maret 

Oomeri teatrikooliga. Teatrikooli õpilaste abiga valmisid erialapäeva ettekannete 

vahepaladeks kavandatud videosketšid. Laste- ja noorteteeninduses mõeldi välja 

erinevad teenindusjuhtumid, kus noored inimesed on osalisteks. Teatrikooli õpilased 

improviseerisid ja harjutasid sketše etteantud teemadel oma tundides ning 28. 

oktoobril salvestati lood raamatukogus üles. Erialapäeval tekitasid sketšid elevust ja 

kaasamõtlemist. Saadud kiitused sai noortele edastada peale erialapäeva 4. novembril, 

kui Maret Oomer oma õpilastega tuli raamatukokku salvestisi ühiselt vaatama. 
 
Vt ka 4.3-4.7 ja Lisa 2  
 
 
3. Kogud 

 
2013. aasta oli kogude komplekteerimise seisukohast 2012. aastaga sarnane, kuna nii 
riigi kui ka Tallinna linna poolne toetus teavikute komplekteerimiseks jäi peaaegu 
samaks.  
 
2013. aastal eraldati teavikute hankimiseks: 

 linnaeelarvest 312 566,11 € (2012. a 318 684,20 €) 
 riigieelarvest 317 940 € (2012. a 317 672 €) 
 kokku 630 506,11  € (2012. a 636 356,20 €) 

 
Kulude jagunemine: 

 raamatute soetamiseks 534 490,23 € (2012. a 547 853,12 €) 
 perioodikale 72 556,11 € + 9307,15 € riigi raha (2012. a 68 284,29 € + 

9173,04 € riigi raha) 
 auvistele 7299,68 € (2012. a 7717,86 €) 
 elektroonilistele teavikutele 6852,94 € (2012. a 3327,89 €), sh 

o sh e-raamatutele 6095,92 € (2012. a 3095,25 €) 
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2013. aasta 1. jaanuari seisuga elas Tallinnas 419 707 elanikku, seega sai Tallinna 
Keskraamatukogu 2013. aastal teavikute soetamiseks ühe elaniku kohta 1,50 eurot 

(2012. a 1,53 €), sellest linnalt 0,74 eurot (2012. a 0,77 €). 
 
2013. aastal kujunes ühe raamatu keskmiseks hinnaks 11,56 eurot, mis on 3,8% 

kõrgem kui 2012. aastal (2012. a 11,14 eurot). Eestikeelse raamatu keskmiseks 
hinnaks kujunes 11,64 eurot, mis on 4,3% kõrgem kui 2012. aastal (2012. a 11,16 

eurot), venekeelsel raamatul 11,27 eurot, mis on 3,2% kõrgem kui 2012. aastal (2012. 

a 10,92 eurot) ning teistes võõrkeeltes raamatutel 12,06 eurot, mis on 0,2% kõrgem 

kui 2012. aastal (2012. a 12,04 eurot). 
 
Auviste keskmiseks hinnaks kujunes 2013. aastal 10,73 eurot, mis on 2,3% kõrgem 

kui eelneval aastal (2012. a 10,49 eurot). E-raamatute keskmiseks hinnaks kujunes 
10,18 eurot, mis on 40,8% suurem kui aasta varem (2012. a 7,23 eurot). 
 
Lisaks ostudele saadi teavikuid kogudesse ka annetustena. Raamatuid annetati 1916 
eksemplari (2012.a 1873 eks), annetuste osakaal raamatute juurdekasvust oli 4% 
(2012.a 3,7%). Auviseid annetati 42 eksempari (2012.a 111 eks), annetuste osakaal 
auviste juurdekasvust oli 5,8% (2012.a 13%). Eraisikutelt saadi annetusi 1188 
eksemplari, äriettevõtetelt 157 eksemplari, Tallinna linna asutustelt 141 eksemplari, 

kohalike omavalitsuste asutustelt 6 eksemplari, ministeeriumidelt 25 eksemplari, 
mittetulundusühingutelt 155 eksemplari, sihtasutustelt 74 eksemplari ja riigiasutustelt 

212 eksemplari. 
 
2013. aasta lõpuks oli Tallinna Keskraamatukogu kogudes 1 002 845 raamatut ja 
brošüüri, 12 599 auvist, 190 elektroonilist teavikut ning 1800 e-raamatu litsentsi. 
 
Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjad tegelesid 2013.a kokku 7318 (2012. a 
6214) kirjega, sh tehti 3633 (2012. a 3063) täiskirjet. E-kataloogi ESTER lisati kokku 
67 009 eksemplarikirjet, sh 48 364 raamatu-, 139  noodi-, 745 auvise-, 17 017 
ajakirja-, 19 ajalehe- ning 725 e-ressursside kirjet).  
 
Seisuga 31. detsember 2013 kajastub e-kataloogis ESTER 93,7% kogudest.  
 
2014. aastal võetakse suurema tähelepanu alla väikelaste raamatute eristamine, mis 
siiani on e-kataloogis ühtse märgistusena kuni 3. klassidele mõeldud ilukirjanduse 

hulgas. 
 
Teavikute (kogu) keskmine ringlus aastal 2013: 
Raamatukogu * Teavikud  (eks-d)  

2013. aasta lõpul kokku 
Laenutused koju 
2013 

Ringlus 

1.Keskrk 316 569 542 697 1,7 
2. Kadrioru  22 472 28 950 1,3 
3. Kalamaja  34 891 55 347 1,6 
4. Kännukuke  58 811 138 986 2,4 
5. Laagna 40 427 86 651 2,1 
6. Männi  44 624 71 832 1,6 
7. Männiku 27 213 34 417 1,3 
8. Nurmenuku 40 244 78 730 2,0 
9. Nõmme  43 758 83 127 1,9 
10. Paepealse  53 390 101 080 1,9 
11. Pelguranna  42 651 100 299 2,4 
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Raamatukogu * Teavikud  (eks-d)  
2013. aasta lõpul kokku 

Laenutused koju 
2013 

Ringlus 

12. Pirita  28 976 53 294 1,8 
13. Pääsküla 36 327 60 692 1,7 
14. Sõle  48 372 56 777 1,2 
15. Sääse  34 640 80 689 2,3 
16. Tondi  31 408 41 062 1,3 
17. Torupilli  32 720 50 010 1,5 
18. V-Õismäe 44 714 81 522 1,8 
Katarina Jee 9152 21 181 2,3 
ELLU  1988 9595 4,8 
KOKKU 993 347 1 776 938 1,8 

* Antud tabelis on teavikute arvu sees ka teatmekogud, mida koju ei laenutata, st tegelik 
ringlus on suurem kui tabelis toodud.  
 
 
3.1 Komplekteerimise põhimõtted 
 
Teavikuid komplekteeriti vastavalt Tallinna Keskraamatukogu 
komplekteerimispõhimõtetele, mille koostamisel on lähtutud kultuuriministri 12. juuli 
2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“, 

Kultuuriministeeriumi poolt sätestatud riigieelarvelise toetuse kasutamise 

tingimustest, mis on esitatud Kultuuriministeeriumi ja Tallinna Kultuuriväärtuste 

Ameti vahel sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingus, ja eelarvelistest 
vahenditest. Komplekteerimisel lähtuti Tallinna linna elanike huvidest ja vajadustest 

ning jälgiti tasakaalustatud kogude põhimõtet.  
 
2013. aastal lisandus Kultuuriministeeriumi ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti vahel 

sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingusse punkt, mis laiendas 
soovitusliku komplekteerimise nimekirja kirjandusauhindu saanud teavikute osas. 
Väljavõte lepingust: ”valik raamatutest, mis on saanud järgmised auhinnad: Balti 
Assamblee kirjandusauhind (Eesti autor või eestikeelsed tõlked), Euroopa 

Kirjandusauhind (kas Eesti autor või tõlked), Põlvepikuraamatu konkursi laureaadid, 

Paabeli, Aasta Rosina, Nukitsa auhinnad, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse 
Tänapäev lastekirjanduse ja noorsooromaanivõistluse auhinnatud tööd, konkursi „25 

kaunimat raamatut + 5 kaunimat lasteraamatut” auhinnatud tööd.” 
 
Tallinna Keskraamatukogusse ostetud raamatute keskmine hind eurodes: 

 

Paberkandjal 
raamatu 
keskmine hind €  

Eestikeelse 
paberkandjal raamatu 
keskmine hind €  

E-raamatu 
litsentsi  
keskmine hind €  

2005 7,5  8,19  
2006 7,9 8,4  
2007 8,82 9,11  
2008 9,46 10,16  
2009 10 10,31  
2010 9,96 10,19  
2011 10,55 10,83 6,24 
2012 11,14 11,16 7,23 
2013 11,55 11,64 10,17 

 
Komplekteerimispõhimõtete järgimine on 2014. aastal taas keerulisem: linn vähendas 

komplekteerimiseelarvet veidi üle 6000 euro võrra, raamatute ja e-raamatute 
keskmine hind näitab järjekindlat tõusutendentsi, seoses laenutuskordade arvu 
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vähenemisega 35-lt 20-le muutub e-raamatute laenutusteenuse pakkumine 43% võrra 

kallimaks. 
 
 
3.1.1 Raamatute ja e-raamatute komplekteerimine 
 
Ostetud raamatute (trükiste) nimetuste arv aastal 2013: 5781 (2012.a 5807), neist: 

 eesti keeles 2859 nimetust, s.o 49,5% (2012.a 3021 ehk 52,0%) 
 vene keeles 1816 nimetust, s.o 31,4% (2012.a 1708 ehk 29,4%) 
 teistes võõrkeeltes 1106 nimetust, s.o 19,1% (2012.a 1027 ehk 17,7%) 

 
Ostetud raamatute (ehk eksemplaride) arv aastal 2013: 46 254 (2012.a 49 215), neist: 

 eesti keeles 31 545 eks, s.o 68,2% (2012.a 32 271 ehk 65,6%) 
 vene keeles 13 103 eks, s.o 28,3% (2012.a 15 484 ehk 31,5%) 
 teistes võõrkeeltes 1606 eks, s.o 3,5% (2012.a 1401 ehk 2,8 %) 

 
Ostetud raamatute nimetuste arv vähenes seega 0,4% ja eksemplaarsus 6%.   
 
Ühte nimetust osteti Tallinna Keskraamatukogu kogudesse keskmiselt 8 eksemplari 
(2012.a 8,5 eks), seejuures eestikeelseid raamatuid 11 eksemplari (2012.a 10,7 eks), 
venekeelseid raamatuid 7,2 eksemplari (2012.a 9,1 eks) ning teistes võõrkeeltes 1,5 

eksemplari (2012.a 1,4 eks). Keskraamatukogu teenindusosakondades kokku oli ühe 

ostetud nimetuse keskmine eksemplaarsus 2,3 (2012.a 2,2), haruraamatukogudes 1,1 
(2012.a 1). 
 
61% ostetud raamatutest (eksemplaridest) moodustas ilukirjandus.  
 
Siiani on haruraamatukogudesse ostetud ingliskeelset kirjandust üsna vähe. Samas, 

noorte soov lugeda raamatuid originaalkeeles on tõusu teel ning kuigi raamatukogu 

peaks hea seisma eelkõige eestikeelse kirjanduse eest, ei tohiks sellisest trendist 

mööda vaadata. 
 
Lisaks tavapärasele komplekteerimisele hangiti vajalikke teavikuid ka 
järelkomplekteerimise teel. Sellisel moel saadi juurde palju vajalikku 
teadmiskirjandust ning soovituslikku kirjandust õpilastele, samuti raamatuid, mille 

järele oli suur nõudlus. 
 
Erinevalt 2012. aastast, kui aasta esimeses pooles tekkis paus, mil Tallinna 
Keskraamatukogule e-raamatuid ei müüdud, 2013. aastal sellist pausi ei tekkinud. 

Kokkulepe, mille Eesti Kirjastuste Liit (EKL) ja Tallinna Keskraamatukogu 2012. 
aasta juulis saavutasid ning mille tingimuseks oli e-raamatu litsentsi kehtivus 35 
laenutuskorda, jäi kehtima 2013. aasta lõpuni. Tingimused vaadati üle 2014. aasta 

alguses ning läbirääkimiste tulemusel saavutatud kokkuleppe järgi kehtib uutele 

ostetud e-raamatute litsentsidele 20 laenutuskorra piirang. Seega muutub üha 
populaarsust koguva e-raamatute laenutusteenuse pakkumine senisest 43% võrra 

kallimaks. Litsentsitingimused vaadatakse uuesti üle 2014. aasta lõpus.  
 
E-raamatuid osteti 2013. aastal peamiselt Eesti Digiraamatute Keskuse (EDRK) 
vahendusel, üksikud nimetused ka otse autoritelt ja kirjastajatelt. Digiraga, kes on 
teiseks suurim e-raamatute vahendaja, kahjuks koostööni ei jõutud. Hoolimata sellest, 
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et osad autorid ja kirjastajad soovisid raamatukogule e-raamatuid laenutamiseks 
müüa, ei saanud nad seda teha, sest olid e-raamatute levitamise ainuõigused andnud e-
raamatute vahendajale. 
 
Digira andis 2013.a alguses teada, et on nõus kaaluma e-raamatu kuva edastamist 
ELLUsse, kui selle süsteemi integreerimise kulu Tallinna Keskraamatukogu neile 

täies ulatuses hüvitab. Tallinna Keskraamatukogul seda raha aga ei ole. Samuti ei pea 
me antud lahendust mõistlikuks, sest nii tuleks hakata raamatukogul igale e-raamatu 
tootjale IT-lahendusi arendama, et nad saaksid raamatukogule e-raamatuid müüa. E-
raamatute laenamis- ja lugemiskeskkond ELLU eeldab e-raamatu faili lisamist 
ELLUsse, et sealt seda lugejale streamida.  
 
2013. aastal osteti 339 e-raamatu nimetust (neist 96,5% eesti keeles), kokku 599 
eksemplari. Ostetud nimetustest 68,1% ja eksemplaridest 78% moodustas 
ilukirjandus.     
 
E-raamatuid osteti 49 kirjastajalt (2012.a 31). Kõige rohkem osteti e-raamatuid 
kirjastustelt Varrak (130 nimetust, 268 eksemplari), Eesti Digiraamatute Keskus (26 
nimetust; 38 eksemplari), Tänapäev (24 nimetust, 52 eksemplari), Hea Lugu (20 

nimetust, 25 eksemplari) ja Menu (15 nimetust, 22 eksemplari). 
EDRK vahendusel soovitud e-raamatute ostmiseks ei antud raamatukogule luba 42 
uue nimetuse (2012.a 85 nimetuse) puhul, mis moodustab kõigist EDRK-lt soovitud 
uutest nimetustest 14,1%. Saamata jäänud e-raamatutest 52,4% olid eesti autorite 
poolt kirjutatud teosed ning 47,6% tõlkekirjandus. Negatiivseid vastuseid saadi aasta 

jooksul 7 kirjastuselt, nendest 73,8% kirjastustelt Petrone Print ja Hea Lugu. 
 
ELLUs juba olemasolevatele e-raamatutele lisalitsentside ostmiseks saadi EDRK 
vahendusel 26 eitavat vastust, mis moodustab küsitud nimetustest 34,7%. Eitustest 

92,3% tuli kirjastuselt Petrone Print. Kirjastus põhjendab seda laenutushüvitise 

puudumisega ning keeldub enne selle kehtestamist raamatukogule uute e-raamatute 
müümisest. Aasta jooksul saime Petrone Prindilt negatiivsed vastused 15 uue e-
raamatu ning 24 varasemalt ostetud, kuid ELLUst otsa saanud laenutuslitsentsidega e-
raamatu ostmiseks. 
 
Lisaks ostudele hangiti ELLUsse eestikeelseid e-raamatuid ka nullhinnaga, kokku 124 
nimetust. Enamuse nendest moodustavad Kultuuriministeeriumi Eesti kirjanduse 
toetusprogrammi raames välja antud e-raamatud. Väljaantud 113st e-raamatust olid 2 
e-raamatut Tallinna Keskraamatukogul juba olemas (ostetud).   
 
ELLUsse hangitud e-raamatud 2011-2013: 
 

 
Aasta 

Ostetud 
nimetusi 

Tasuta 
nimetusi 

KOKKU 
nimetusi 

Ostetud 
litsentse 

Tasuta 
litsentse 

KOKKU 
litsentse 

Ostetud litsentsi 
keskmine hind € 

2011 142 1 143 317 2 319  6,24  
2012 250 2 252 428 199 627  7,23  
2013 339 124 463 599 362 961  10,17  

Kokku 683* 125* 808* 1344 563 1907    
 
* Kuna mitmeid nimetusi on hangitud korduvalt, siis ei saa lahtreid liites õiget nimetuste arvu - 
tärniga märgitud „kokku” lahtrites on mitmekordselt hangitud nimetused maha arvutatud. 
„Otsa“ on saanud 77 nimetust ja 125 litsentsi. 
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Loodame, et Eestis hakatakse aktiivsemalt tegelema e-raamatute käibemaksu 

küsimusega ning leitakse võimalus maksta autoritele hüvitist e-raamatute laenutuste 
pealt. Laenutushüvitse maksmine võimaldaks raamatukogul laiendada e-raamatute 
valikut, kuna autoritele hüvitise mittemaksmine on toodud ühe põhjusena, miks 

mõned kirjastused Tallinna Keskraamatukogule e-raamatuid ei müü. 
 
Teavikute nn võrdse kohtlemise printsiip, mis tähendab, et raamatukogus ei tohiks 

olla erinevaid regulatsioone eri laadi teavikute kojulaenutamiseks, samuti 
kasutajaõiguste kaitse (vs autoriõigus) kirjutati raamatukogunduse töögrupi poolt 
algselt sisse ka kultuuripoliitika põhisuundade projekti: „Riik kaitseb nii autorite kui 
teoste kasutajate õigusi, kohandades õigusruumi vastavalt tehnoloogiliste võimaluste 

arengule. Riik toetab ja algatab Euroopa Liidus autoriõigust puudutavate direktiivide 
muutmist, juhindudes teavikute võrdse kohtlemise printsiibist: raamatukogud ei pea 

mistahes teavikute (sh videod, e-raamatud jm e-teavikud) laenutusõiguse saamiseks 

sõlmima litsentsilepinguid ega muid kokkuleppeid. Selleks luuakse võimalus tasuda 

autoritele kõigi teavikute laenutuste eest Autorihüvitusfondi vahendusel õiglast 

hüvitist.” Paraku jättis kultuuriministeeriumi vastav töögrupp eeltoodud ettepanekud 

lõppdokumendist välja. 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine  
 
2013. aastal telliti ajalehti 40 nimetust (2012.a 40 nimetust): 

 eestikeelseid 29 nimetust 
 venekeelseid 6 nimetust 
 teistes keeltes 5 nimetust 

 
Ajakirju telliti 174 nimetust (2012.a 175 nimetust): 

 eestikeelseid 102 nimetust 
 venekeelseid 36 nimetust 
 teistes keeltes 36 nimetust 

 
Lisaks tellitud perioodikale saadi 2013.a annetustena 9 nimetust ajalehti ning 17 
nimetust ajakirju. 
 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
2013.a tuli auviste oste veelgi vähendada. 2013. aastal osteti auviste nimetusi 14,5% 
vähem (2012.a 690 nimetust, 2013.a 590 nimetust), eksemplaarsus vähenes 8,2% 

(2012.a 741 eksemplari, 2013.a 680 eksemplari). Auviste ostudest 195 eksemplari 
olid kombineeritud auvised, 479 eksemplari audiaalteavikud ning 6 eksemplari 
elektroonilised teavikud. Auviseid osteti Tallinna Keskraamatukokku keskmiselt 1,2 
eksemplari. 
 
2013. aastal osteti muusikaosakonda 571 nimetust auviseid (2012. a 681 nimetust), 
kokku 594 eksemplari (2012. a 714 eksemplari).  Aasta lõpu seisuga oli kõige suurem 
osakaal kogus helisalvestistel (8339), järgnesid noodid (4610), raamatud (3715), 
videosalvestised (2264), perioodika (122 aastakäiku) ning 14 elektroonilist teavikut 
(3).  
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Muusikaosakonnas jätkus töö laenutuslitsentside taotlemiseks videosalvestistele. 

Tasuta ja tähtajatuid litsentse taotleti aasta jooksul 42 nimetusele. Positiivne vastus 
taotlusele saadi vaid  15 nimetuse puhul. Taotlused esitati  25 tootjale / produtsendile, 
neist 8 ei vastanud taotlusele üldse, 11 vastasid jaatavalt ning 6 vastasid eitavalt. Ühe 

eitava vastuse puhul oli produtsent nõus meiega selle aasta teises kvartalis uuesti läbi 

rääkima pärast seda, kui on selgunud antud DVD-de eelmise aasta müügitulemused. 
 
2012. aastal andsid keskraamatukogule tasuta ja tähtajatu laenutuslitsentsi järgmised 

tootjad / produtsendid: Mardivideo OÜ (Mart Lilleleht), Tõnu Aru Videostuudio 

(Tõnu Aru), MTÜ Etnomeedia (Aleksei Aleksejev), Kuukulgur Film (Priit Aus), Julm 

Productions (Yoko Alender), Estinfilm (Mati Sepping), Eduard Tubina Muuseum 
(Vardo Rumessen), Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon (Alar Tamming), 
Lasteveeb OÜ (Janika Leoste), Rühm Pluss Null (Erik Norkroos), Horre Zeiger 

Bigband (Vahur Kotkas).  Tähtajalisi ja tasulisi litsentsilepinguid on 
keskraamatukogul sõlmitud ühe tootjaga - Eesti Joonisfilm, kellega pikendati 2013. a 
esimesel poolel viieks aastaks üks litsentsileping 8 nimetusele.  
 
2013. aasta sügisel alustasid ajaleht Eesti Ekspress, kirjastus Hea Lugu ning Eesti 

Filmi Instituut eesti lastefilmide DVD-sarja välja andmist. Kokku peaks sarjas ilmuma 

30 DVD-d laste- ja animafilmidega kahe aasta jooksul. Sel aastal ilmus 13 DVD-d. 
Neist 8 filmi tootjaks on Tallinnfilm, mistõttu nende laenutusõigusega probleemi ei 

ole. Vastavalt kokkuleppele kirjastuse esindajaga peaks ülejäänud filmide 

laenutusõiguse taotlemisega raamatukogudele tegelema OÜ Hea Lugu. Aasta lõpu 

seisuga ei olnud kirjastuselt laekunud infot laenutuslubade kohta, seega on hetkel 
ülejäänud filmid vaid kohalkasutatavad.  
      
Tähtajatute, kuid tasuliste litsentside kasutamise õiguse lepingud on 
keskraamatukogul sõlmitud levifirmadega Sonatiin (nüüd Tespi OÜ) ja Coomor 

Kaubandus. Tespilt osteti keskraamatukogu muusikaosakonnale sel aastal 26 ning 
Coomor Kaubanduselt 39 filmi laenutuslitsentsid. 
  
2013. a lõpuks oli esmakordselt muusikaosakonna ajaloos kojulaenutatavate videote 

osakaal tõusnud üle poole videokogust – 54%. 
 
Videosalvestiste laenutusõiguse probleemiga tegelemine jätkus ka sel aastal. 

Autoriõiguse töögrupp esitas aasta esimesel poolel justiitsministeeriumile 

koonddokumendi „Autoriõiguse seadusest tulenevad praktilised probleemid 
raamatukogudes ja nende lahendamise ettepanekud”. Selles dokumendis oli 

sõnastatud muuhulgas järgmine ettepanek videote laenutamise probleemi 

lahendamiseks: „Sätestada audiovisuaalse teose kojulaenutamine raamatukogust filmi 

esmasalvestuse tootja nõusolekuta tingimusel, et autoril, esitajal ja filmi 
esmasalvestuse tootjal on õigus saada kojulaenutamise eest tasu. Vajaduse korral 

rakendada uutele audiovisuaalsetele teostele ajaline laenutuspiirang aktiivsel müügi- 
ja levitusperioodil.“ Ettepaneku juurde lisati lühike ülevaade teiste riikide praktikast, 

probleemi kirjeldus ja sisuline põhjendus, regulatsiooni võimaliku ühiskondliku mõju 

analüüs. Justiitsministeeriumi kodulehel on täna üleval AutÕS eelnõu versioon, kus 

meie ettepanekut on arvestatud ning sõnastatud nii: § 49 (2) “Fonogrammi ja 
audiovisuaalse teose kojulaenutamine on lubatud juhul, kui helisalvestise Eestis 
levitamise algusest on möödunud neli kuud.” Eeltoodud sätte sõnastus ei ole küll päris 
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korrektne, kuna lause teises pooles on nimetatud ainult helisalvestist, kuid näitab 

siiski, et vastav ettepanek on vähemalt esialgu eelnõusse kirjutatud.  
 
 
4. Raamatukoguteenused  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 
 
Lugejate kasutuses oli 2013. aastal 212 arvutitöökohta (sama ka eelmisel aastal), sh 3 
infokioskit. Raamatukogu arvuteid kasutati lugejate poolt 87 734 korral (s.o 16% 
vähem kui aastal 2012 ja 27,7% vähem kui aastal 2011), kokku  89 374 tundi (s.o 
15,7% vähem kui aastal 2012 ja 26,3% vähem kui aastal 2011). Raamatukogu arvutite 
kasutamine on vähenenud arvutipargi vananemise tõttu. Aina enam on näha 

raamatukogus lugejaid oma süle- ja tahvelarvutitega ning nutitelefonidega. Suurenes 
arvutitöökohtade broneerimissüsteemi kasutamine, kuigi palju kasutatakse endiselt ka 

võimalust ennast arvuti kasutamiseks järjekorda panna raamatukogus kohapeal, nt 

peamaja lugemissaalis kasutati seda võimalust 1749 korral.  
 
2013. aastal ei esitatud ühtegi avaliku teabe nõuet, küll aga selgitustaotlusi ja 

märgukirju.  
 
Dokumendihaldusprogrammis DocLogix registreeriti dokumente 34 sarja. Suurem osa 
kõikidest sõlmitud lepingutest allkirjastati digitaalselt. Kokku registreeriti 
dokumendihaldusprogrammis 2587 dokumenti, s.o 180  dokumenti rohkem kui aastal 
2012 ja 578 dokumenti rohkem kui aastal 2011. Vastavad koondandmed eri 
dokumendiliikide lõikes on toodud järgnevates tabelites.  
 
Kõik registreeritud  dokumendid  2009, tk 2010, tk 2011, tk 2012, tk 2013, tk  
Kirjad, volikirjad, vaided 461 477 544 419 495 
Lepingud, aktid, protokollid 102 129 114 178 174 
Käskkirjad, korraldused 217 235 233 209 191 
Täitmisavaldused, kirjavahetus 
võlgnikega, kohtutäituritega 

410 
(296+114) 

448 
(337+71+
40) 

279 
(179+10+
90) 

473  
(306+65+
102) 

467 
(275+70) 
+ (64+58) 

Ettekirjutused, kirjavahetus 384 
(361+23) 

485 
(483+2) 

518 
(432+86) 

530 
(428+102) 

598 

Teavikute: müügi käskkirjad, 
üleandmise aktid, tasuta 
võõrandamise käskkirjad, 
kõlbmatuks tunnistamise 
käskkirjad, utiliseerimiseks 
üleandmise aktid, kustutusaktid. 
Ettepanekud teavikute 
kõlbmatuks tunnistamiseks 

  321 598 662 

Kokku registreeritud dokumente 1574 1774 2009 2407 2587 
 
Registreeritud  algatusdokumendid 
(st uue registreerimisnumbriga)  

2009, tk 2010, tk 2011, tk 2012, tk 2013, tk 

Täitmisavaldused 296 337 179 306 275 
Ettekirjutused 361 483 432 428 483 
 
Alates 2013. aasta aprillikuust võeti raamatukogus kasutusele e-arvete operaatori 
eArvekeskus ostuarvete elektroonse menetlemise lahendus. Sellest teavitamiseks 
saatsime kõikidele koostööpartneritele digitaalselt allkirjastatud, dokumendiregistris 
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registreeritud, e-kirjad. See on üheks põhjuseks, miks registreeriti 2013. aastal kirju 

rohkem kui 2012. aastal.  
 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Hoolimata erinevatest e-teenustest, e-raamatute laenamise võimalusest külastasid 

lugejad juba neljandat aastat järjest raamatukogu rohkem kui miljon korda. Füüsiliste 

külastuste arv tõusis 2% ning seda suuresti tänu erinevatele ettevõtmistele (üritused, 

kasutajakoolitused jms), kohalike omavalitsuste valimistele, mis tõid kolme 

haruraamatukogusse valimisjaoskonnad, ja uutele teenustele nagu koomiksite 
laenutus, konsoolimängude mängimine, e-lugerite laenutus jms.  
 
Lugejate arv on jäänud põhimõtteliselt samaks, tõus vaid 0,1%. Kui võrrelda aga 

aastaga 2007, siis on lugejate arv tõusnud 10 219 elaniku võrra ehk 16,4% (s.o veidi 
rohkem kui on Tallinna külje all olevas Keila linnas elanikke). Raamatukogu 
lugejatest 16% moodustavad alla 15-aastased lapsed ja noored. Noored vanusegrupis 
9-28 eluaastat moodustavad lugejatest 40,4%.  Meie raamatukogul on 1629 lugejat, 
kes on 79aastased või vanemad, neist 7 lugejat on 94aastased või vanemad. Lugejatest 

72% moodustavad naised. 
 
Raamatukogu veebilehte külastati 445 346 korda, s.o 11,5% väiksem arv kui aastal 

2012. Virtuaalkülastuste arvu suur tõus aastal 2012 oli seotud uuele veebilehele 

üleminekuga.   
 
Raamatukogu lugejate ja külastuste arv aastatel 2012-2013: 

Raamatukogu Lug-d 
2012 

Lug-d 
2013 

Muutu
s (+-) 

Külast-d 
 2012 

Külast-d 
 2013 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal- 
külas-d 
2012 

Virtuaal- 
külas-d 
2013 ** 

Muutu
s (+-) 

          
* 1.Keskrk 39636 39650 14 327391 333964 4669  445346  
2. Kadrioru  2187 2481 294 13392 15749 2357  5526  
3. Kalamaja  3709 3779 70 30750 31392 642  6590  
4. Kännukuke  7393 7436 43 71680 79025 7345  10478  
5. Laagna 3697 3790 93 37129 43104 5975  4949  
6. Männi  4945 4745 -200 40993 38934 -2059  6112  
7. Männiku 1890 1848 -42 23941 23222 -719  3957  
8. Nurmenuku 5208 5028 -180 48776 46978 -1798  6279  
9. Nõmme  5800 5596 -204 61730 56683 -5047  9446  
10. Paepealse  4930 5164 234 60220 64240 4020  4257  
11. Pelguranna  4516 4475 -41 65813 67557 1744  3873  
12. Pirita  3109 3231 122 30037 30256 219  5867  
13. Pääsküla 3803 4129 326 39776 41760 1984  7400  
14. Sõle  3915 3875 -40 37558 37452 -106  4453  
15. Sääse  5195 5188 -7 43655 44071 416  7973  
16. Tondi  2423 2426 3 18932 18698 -234  4308  
17. Torupilli  4034 4196 162 29421 29809 388  4779  
18. V-Õismäe 5367 5604 237 47922 46130 -1792  6345  
Katarina Jee 1107 1359 252 9133 11377 2244  3699  
ELLU 1404 1473 69       
KOKKU 114 268 115473 1205 1038249 1060401 20248 503388 445346 -58042 
Lugejad 
ühekordselt 

 
72514 

 
72600 

 
86   
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* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond (Estonia pst 8) ning 
võõrkeelse  kirjanduse osakond (Liivalaia 40) 
** Haruraamatukogude virtuaalkülastused = nende esilehtede statistika, nt 
www.keskraamatukogu.ee/kadrioru   

 
Virtuaalkülastuste arv 2008-2013: 

Virtuaalkülastused   Muutus 
Muutus % (võrreldes 
eelneva aastaga) 

2008 267032 35859 15,5 
2009 302753 35721 13,4 
2010 413187 110434 36,5 
2011 419341 6154 1,5 
2012 503388 84047 20 
2013 445346 -58042 -11,5 

 
Kojulaenutuste arv (siia ei ole arvestatud e-raamatute laenutusi) langes pea kõikides 

meie raamatukogudes, kokku 2%, võrreldes aastaga 2008 laenati kirjandust siiski 

14,6% rohkem. Kojulaenutuste arvust 64% moodustas ilukirjanduse (ilukirjanduse 
osakaal kogudes oli aasta lõpu seisuga 55%) ja 60% eestikeelse kirjanduse laenutused 
(eestikeelse kirjanduse osakaal kogudes oli aasta lõpu seisuga 62%).  
 
Kojulaenutuste arvu langust mõjutas nii eksemplaarsuse vähenemine kui ka A-st B-
sse teenus, mis lubab lugejal tagastada laenatud teaviku ükskõik millisesse Tallinna 

Keskraamatukogu teenindusüksusesse.  
 
 
Laenutused aastatel 2012-2013: 

Raamatukogu Laenut-d 
koju ** 
2012 

Laenut-d 
koju ** 
2013 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
kokku *** 

2012 

Laenut-d 
kokku *** 

2013 

Muutus 
(+-) 

       
* 1.Keskrk 551596 542697 -8903 581533 559045 -22488 
2. Kadrioru  28029 28950 921 28065 28950 885 
3. Kalamaja  56434 55347 -1087 56531 55710 -821 
4. Kännukuke  139391 138986 -405 140081 139603 -478 
5. Laagna 87840 86651 -1189 87973 88091 118 
6. Männi  81114 71832 -9282 82675 73187 -9488 
7. Männiku 34891 34417 -474 35000 34623 -377 
8. Nurmenuku 81921 78730 -3191 82115 79154 -2961 
9. Nõmme  86113 83127 -2986 86960 83817 -3143 
10. Paepealse  104672 101080 -3592 105386 101467 -3919 
11. Pelguranna  104101 100299 -3802 104839 102005 -2834 
12. Pirita  53191 53294 103 53348 53548 200 
13. Pääsküla 60297 60692 395 60321 61358 1037 
14. Sõle  60218 56777 -3441 60472 57285 -3187 
15. Sääse  83618 80689 -2929 83739 80786 -2953 
16. Tondi  41403 41062 -341 41572 41437 -135 
17. Torupilli  48640 50010 1370 49378 50676 1298 
18. V-Õismäe 82948 81522 -1426 83166 81546 -1620 
Katarina Jee 16284 21181 4917 16264 21181 4917 
ELLU    6313 9595 3282 
KOKKU 1802685 1767343 -35342 1845731 1803064 -42667 

 
* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond (Estonia pst 8) ning 
võõrkeelse  kirjanduse osakond (Liivalaia 40). 
** Laenutused koju – ei sisalda e-raamatute laenutusi. 

http://www.keskraamatukogu.ee/kadrioru
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*** Laenutused kokku = laenutused koju + kohallaenutused (valikstatistika). Lisatud ka e-
raamatute laenutused. 

 
Ostetud raamatute arv aastatel 2008-2013: 
 Ostetud 

raamatute arv 
Vahe Ostetud 

auviste arv 
Vahe Ostetud 

e-raamatute arv 
Vahe 

2008 55943  1064  0  
2009  48604 -7339 1051 -13 0  
2010 47445 -1159 689 -362 0  
2011 40384 -7061 912 223 322  
2012 49215 8831 739 -173 428 106 
2013 46254 -2961 674 -65 599 171 

 
A-st B-sse teenuse kasutamine aastatel 2008-2013: 

Aasta Raamatute arv Muutus  
Muutus % (võrreldes 

eelneva aastaga) 
Muutus % (võrreldes 

aastaga 2008) 
2008 15532    
2009 19873 4341 27,9 27,9 
2010 72657 52784 265,6 367,8 
2011 96464 23807 32,8 521,1 
2012 107151 10687 11,1 589,9 
2013 113996 6845 6,4 633,9 

 
Raamatukogubussi kõikide näitajate tõus on seotud sellega, et buss teenindas lugejaid 
stabiilselt (aastal 2012 otsiti 3 kuud uut bussijuhti ning vahepeal ei saanud buss 
väljuda ka tehniliste rikete tõttu). Raamatukogubuss oli lugejatele avatud 13 tundi 
nädalas (kokku 26 peatust) ja sõitis marsruudil 180 päeval, mis on eelmise aastaga 

võrreldes 53 päeva enam. Teeninduse kvaliteeti ei ole oluliselt mõjutanud ka see, et 

raamatukogubussipeatusi tähistavad postid vahel 40-50m siia-sinna „liiguvad“ – buss 
on kujundatud erksate värvidega, mistõttu bussi peatumist üldjuhul märgatakse.  
 
Korduvalt on läinud vaja kasutada raamatukogubussi invatõstukit nii ratastoolis kui 

karkusid kasutavate lugejate abistamiseks. Oluline oleks leida lahendused ka 
haruraamatukogudele, kuhu on ratastoolis ja lapsevankritega lugejate juurdepääs väga 

keeruline.  
 
Raamatukogude 2013. aasta teenindusnäitajate võrdlus aastaga 2008: 

Raamatukogu Lug-d 
2008 

Lug-d 
2013 

Muutus  
% 

Külast-d 
 2008 

Külast-d 
 2013 

Muutus 
% 

Laenut-d 
koju 2008 

Laenut-d  
koju 2013 

Muutus  
% 

          
* 1.Keskrk 31150 39650 27,3 292471 332060 13,5 509209 542697 6,6 
2. Kadrioru  1869 2481 32,7 14896 15749 5,7 29283 28950 -1,1 
3. Kalamaja  2413 3779 56,6 18529 31392 69,4 46216 55347 19,8 
* * Kopli 665 ** ** 3275 ** ** 6826 ** ** 
4. Kännukuke  5903 7436 26 69799 79025 13,2 118950 138986 16,8 
5. Laagna 3123 3790 21,4 34972 43104 23,3 81261 86651 6,6 
* * Merivälja 891 ** ** 6531 ** ** 14278 ** ** 
6. Männi  4444 4745 6,8 47325 38934 -17,7 97250 71832 -26,1 
7. Männiku 1658 1848 11,5 21509 23222 8 32697 34417 5,3 
8. Nurmenuku  3159 5028 59,2 33707 46978 39,4 45511 78730 73 
9. Nõmme  4722 5596 18,5 44790 56683 26,6 61571 83127 35 
10. Paepealse  3398 5164 52 48935 64240 31,3 75894 101080 33,2 
11. Pelguranna  3557 4475 25,8 36316 67557 86 64201 100299 56,2 
12. Pirita  2093 3231 54,4 17014 30256 77,8 30155 53294 76,7 
13. Pääsküla 3015 4129 36,9 30034 41760 39 48552 60692 25 
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Raamatukogu Lug-d 
2008 

Lug-d 
2013 

Muutus  
% 

Külast-d 
 2008 

Külast-d 
 2013 

Muutus 
% 

Laenut-d 
koju 2008 

Laenut-d  
koju 2013 

Muutus  
% 

14. Sõle  3275 3875 18,3 30243 37452 23,8 59309 56777 -4,3 
15. Sääse  3772 5188 37,5 33381 44071 32 62063 80689 30 
16. Tondi  1969 2426 23,2 20775 18698 -10 36355 41062 12,9 
17. Torupilli  2986 4196 40,5 24967 29809 19,4 40502 50010 23,5 
18. V-Õismäe 4656 5604 20,4 47559 46130 -3 75204 81522 8,4 
Katarina Jee 586 1359 131,9 3787 11377 200,4 6979 21181 203,5 
ELLU  1473        
KOKKU 89304 115473 29,3 866476 1058497 22,2 1542266 1767343 14,6 
Lugejad 
ühekordselt 66028 

 
72600    

 
   

 
Tabelis on arvestatud laenutusi koju, kuna kohallaenutusi arvestatakse valikstatistikaga. 
* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond (Estonia pst 8) ning võõrkeelse  

kirjanduse osakond (Liivalaia 40) 
* * Raamatukogu on suletud  

 
2013. aasta teenindusnäitajaid mõjutasid: 

 erinevad pakutavad tasuta kasutajakoolitused ning sõbralikud ja 

professionaalsed  raamatukoguhoidjad on toonud raamatukogudesse lugejaid, 
kes muidu raamatukogusse teed ei leiaks; 

 huvitavad ettevõtmised nii lastele ja noortele kui ka täiskasvanutele panevad 
inimesi tahtma tagasi raamatukokku tulla; 

 külastuste ja infopäringute arvu tõus on seotud kohaliku omavalitsuse 

valimistega; kolmes haruraamatukogus olevad valimisjaoskonnad tõid 

raamatukogudesse hulganisti inimesi, kes raamatukoguteenuseid erinevatel 
põhjustele ei ole kasutanud; 

 raamatute eksemplaarsuse vähenemine viimastel aastatel on vähendanud 

raamatute kättesaadavust ning tõstnud lugejate rahulolematust 

raamatukoguteenusega; 
 A-st B-sse teenuse populaarsuse (teenus, kus raamatu saab tagastada ükskõik 

millisesse haruraamatukogusse) tõttu oli rohkem kui 105 000  raamatut 
ajutiselt (1-3 nädalat) ringlusest väljas; 

 eelarve muutumatus muudes valdkondades on mõjutanud nt riistvara ja 

tarkvara aegumist, mistõttu e-kataloogi ja andmebaaside kasutamine, e-
vormide avanemine jms on muutunud liiga aeganõudvaks; ei olnud ka harv 

juhus, kus raamatukogu arvuti lihtsalt ütles üles; nt peamaja lugemissaalis oli 

arvutitöökohtadel tehnilisi probleeme kogu aasta jooksul, pidevalt oli 12st 
arvutist töökorras vaid 11, vahepeal isegi vaid 9 -ootamatud ootejärjekorrad 

tekitasid rahulolematust ning inimesed hakkasid otsima teisi lahendusi, kus 
oma tööd arvutis ära teha;  

 hoonete kehvemaks jääv seisukord ei „kutsu“ enam potentsiaalseid lugejad 

sisse ruume uudistama; samuti lasevad osad aknad tuult läbi, ventilatsioonid ei 

tööta vahel korralikult jms, mistõttu lugejatel ei ole raamatukogus kohapeal 
mugav aega viita; 

 seitsme haruraamatukogu kollektiivpuhkuse tõttu kasutatakse 

raamatukoguteenuseid osadel kuudel vähem;  
 nagu iga uus veebileht, nõudis ka raamatukogu uuenenud veebileht alguses 

lugejatelt harjumist;  
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 laste ja noorte koolivälised hobitegevused ühest küljest toovad  lapsi 

raamatukokku aega parajaks tegema, teisest küljest aga ei ole lastel aega või 

on liiga väsinud, et niisama rahulikult lugeda kirjandust, mis neile huvi pakub;  
 kasvanud teadlikkus e-kataloogist ESTER ei too enam raamatukokku lugejaid, 

kes soovivad ainult konkreetset raamatut (kui e-kataloogist ESTER näevad, et 

raamat on välja laenutatud, siis otsustakse kohapeale mitte tulla), lugejad ei 
raiska asjatult oma aega (mis ei tähenda, et nad oleksid vähem pettunud, kui 

soovitud teos on välja laenutatud); samas on nii raamatukoguhoidjatel vähem 

võimalusi soovitada muid teoseid (mis võivad olla nt koolitöö tegemiseks isegi 
paremad) ja teenuseid; 

 võimalused otsida ise (kodus, tööl, bussipeatuses nutitelefonist jm) internetist 

infot on vähendanud lihtsate infopäringute arvu, raamatukoguhoidjate poole 

pöördutakse vaid keerulisemate päringute puhul; samas, raamatukoguhoidjal 
ei ole võimalust soovitada lugejatele lihtsate päringute juures kvaliteetseid 

infoallikaid; 
 osad lapsevanemad esitasid raamatukogule taotluse oma lapse arvutikasutuse 

piiramiseks; 
 külastajate rohkus ei võimalda alati lugejatele personaalset lähenemist, 

mistõttu võib lugeja tunda, et teda ei ole hästi teenindatud; 
 kiire elutempo ja väsimuse tõttu ei laena enam osad raamatukogu kasutajad nii 

palju kirjandust kui varem; 
 aina enam on neid, kes lähevad välismaale õppima või kolivad sinna tööle ja 

see ei jäta mõju avaldamata ka raamatukogu lugejate arvule; 
 ehitustegevus, parkimisvõimaluste puudumine ja auklikud teed osade 

raamatukogude piirkonnas tegid raamatukogudesse minemise ja raamatukogu 
kasutamise ebamugavaks, samuti oli Põhja-Tallinnas probleemiks halb 
valgustatus, mistõttu vanemad ei julgenud lasta lastel pimedas raamatukokku 

tulla; 
 venekeelse kirjanduse laenutamise vähenemist on põhjendatud ka sellega, et 

koolides/ülikoolides on eestikeelne õppekeel ning aina rohkem soovitakse 

keele harjutamiseks lugeda kirjandust eesti keeles;  
 raamatukogu personali liikumised (lapsehoolduspuhkusele minekud jms) 

mõjutavad ürituste ja kasutajakoolituste korraldamisi, samas, uute töötajatega 

kaasneb üldjuhul alati ka uusi ideid. 
 

Esimest korda pärast 2007. aastat on muusikaosakonnas kohalkasutuste arv näidanud 

kasvu, mis on tulnud nootide, raamatute ja helisalvestiste arvelt. Videote kohapeal 
vaatamine on aga jäänud vähemaks, mis on kindlasti seotud konsoolimängude 

pakkumisega, sest mõlema jaoks kasutatakse üht ja sama ruumi (videosaali). Samuti 
suureneb pidevalt kojulaenutatavate videosalvestiste hulk.    
 
Ootejärjekorda pannakse väga erineva sisuga teavikutele, aga kõige populaarsemad on 

teosed, mis leiavad enam kajastamist meedias. Tihti pannakse ennast ootejärjekorda 
elu- ja ajalooraamatutele ning psühholoogia valdkonda kuuluvale kirjandusele. Tänu 

antud teenusele jõudis lugejani 3356 teavikut. Mitusada tellimust ka tühistati, 

tõenäoliselt saadi raamat mõnelt sõbralt või raamatupoest kiiremini. Paljud on viimati 
toodud põhjustel teenuse kasutamisest ka loobunud. Samuti ei panda ennast 
ootejärjekorda põhjusel, et ei olda kindlad, kas saadakse tulla raamatukokku just siis, 

kui teavik saabub.  
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2013. aasta lõpuks oli koduteenindust kasutavaid lugejaid 26, neist 16 laenasid 
eestikeelset kirjandust. Aasta jooksul üks lugeja lahkus meie seast, üks loobus kehva 

silmanägemise tõttu ning üks lugeja sai hakata kasutama kodulähedast 

haruraamatukogu. Kokku laenasid lugejad 1721 teost (951 eestikeelset ja 770 
võõrkeelset teavikut), s.o 2% vähem kui aastal 2012. Koduteeninduseteenuse 
kasutajate hulgas viidi läbi küsitlus „Koduteeninduse teenuse kasutajate teadlikkus 
raamatukogu teenuste osas ning rahulolu koduteenindusega“. Küsitluse eesmärgiks oli 

välja selgitada, kas koduteeninduse teenuse kasutajad on  rahul seni pakutud 
teenustega ning milliseid uusi teenuseid võiks raamatukogu tulevikus neile pakkuda. 

Küsitlusele vastas 8 lugejat, kellest kõik olid teenusega rahul. Üks lugeja soovis 

laenata e-lugerit, mistõttu lisati e-luger ootejärjekorda ning soov täideti.   
 
Alustasime koduteeninduse lugejatele e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna 
ELLU kasutamise õpetamist, samuti tutvustasime võimalust laenata koju CDsid ja 

DVDsid. Kindlustamaks, et info koduteeninduse teenusest jõuaks võimalikult paljude 

inimesteni, käivad haruraamatukogud sotsiaalasutusest teenust tutvustamas.   
 
E-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna ELLU kasutajaks registreerus aastatel 
2012 (ELLU avati lugejatele 31.01.2012) ja 2013 kokku 2685 lugejat, neist 1473 
(neist 11% alla 17-aastased) laenasid e-raamatuid ka aastal 2013. 2013.a laenas 
ELLUst e-raamatuid 2,03% (2012. aastal 1,94%) Tallinna Keskraamatukogu 
lugejatest. E-raamatute laenutusi tehti kahe aasta peale kokku 15 908, neist 9595 
aastal 2013.  
 
Muusikaosakonna veebipäevikusse lisandus 38 kirjutist, veebipäevikut külastati 2013. 

aastal kokku 2108 korda. Võrreldes eelmise aastaga on külastuste hulk vähenenud 

28%. Muusikaosakonna veebipäeviku Facebooki lehekülje jälgiate arv on aasta 

jooksul kasvanud 59-lt 94-le. Eelpool loetletud teenuste osas tuleb meil analüüsida 

teenuse sisu ja mõelda, kuidas saaks neid paremini reklaamida.  
 
2013. aastal lisandus meie raamatukogu veebilehele (kirjandusblogisse) 58 
raamatututvustust, neist 10 on kirjutatud meie lugeja ja vabatahtliku poolt.  
 
Riiklikus statistikas ei kajastu järgmised arvud, mis näitavad aga ka raamatukogu 

tööd: 
 telefoni teel paluti raamatute tagastamistähtaega pikendada 51 878 korral 

(2012.a 53 696 ja 2011.a 56 759 korral).  
(* metoodika: valikstatistika samadel nädalatel kui kohallaenutuse valikstatistika); 

 e-posti teel paluti raamatute tagastamistähtpäeva pikendada 14 581 korral 
(2012.a 13 767 ja 2011.a 9860  korral). 

Aina enam hakkavad lugejad raamatukoguga suhtlema e-kirja teel, sest see on mugav 
-  e-kirja saab saata nt töö- või koduarvutist, tahvelarvutist, nutitelefonist ja e-kirja 
saatmine on tasuta. E-kirjadele vastamine on aga aeganõudvam kui küsimustele 

vastamine raamatukogus kohapeal või telefoni teel. 
 
Huvi raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teenuse kasutamise vastu väheneb iga 

aastaga, peamiselt seetõttu, et lugejatel tuleb tasuda postikulud, mis on väga kallid. Nt 
2012. aastal kasutati teenust 3 korda rohkem. Tellimusi esitati meie raamatukogule 11 
teose osas, teistelt raamatukogudelt tellisime 5 teost.  
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Raamatukogu roll ja positsioon ühiskonnas (neutraalne ja usaldusväärne asutus) 

võimaldab meil jagatava info ja materjalide abil muuta meie ühiskonda paremaks, 

tolerantsemaks. 2013. aastal toimus Tallinna Keskraamatukogus koostöös Tallinna 
Naiste Kriisikodu ja Eesti Naiste Varjupaikade Liiduga kokku neli infotundi, 
raamatukogudes jagasime ka  mitmeid pere- ja koduvägivalla teemalisi flaiereid. Eesti 
Naiste Varjupaikade Liidu raamatukokku kutsumisega soovis raamatukogu anda 
vägivalla all kannatavatele naistele sõnumi, et nad ei ole üksi ja et ükskõik milline 

vägivald ja kelle poolt, on taunitav. 
 
Raamatukogu sisustuse poole pealt, mis on aidanud kaasa pakutavate teenuste 
kvaliteedi tõusule, väärivad märkimist Pääsküla raamatukku ostetud rulookardinad, 
mis võimaldavad Pääsküla raamatukogul senisest paremini üritusi ja kasutajakoolitusi 

läbi viia, kuna liigne valgus ei sega enam ekraanil näidatu vaatamist. Paepealse 
raamatukogu sai koolituste läbiviimiseks ratastel tahvli. Muusikaosakonnale soetati 
kodukino ja suurem televiisor. Keskraamatukogu peamaja saalide jaoks osteti 30, 
võõrkeelse kirjanduse osakonna „Loovuse tuppa“ (varem asus antud ruumis 
arvutisaal) 25 ja Sääse raamatukokku 12 tooli, kuna huvi ürituste vastu on suur ja nii 

on võimalik saalidesse lisatoole panna. Kaks viimati mainitud struktuuriüksust said 

mõlemad ka 4 lauda. Võõrkeele kirjanduse osakond ja Kalamaja raamatukogu said 

lastele mõeldud ürituste läbiviimiseks istumispadjad. Ruumikitsikuses Kadrioru 
raamatukogu sai sellised istumispadjad, mis ajal, mil üritust ei toimu, on kinnitatud 

magnetiga seinaplaadi külge – nii on lugejatel muul ajal rohkem ruumi. Kännukuke ja 

Sääse raamatukogule hangiti tulevale liikumisaastale mõeldes jalgrattahoidjad, et 

lugejatel oleks mugav sõita raamatukogu külastama jalgrattaga. 
 
Võõrkeelse kirjanduse osakonnas otsustati ümber korraldada lugemis- ja arvutisaali 
töö (arvutitöökohad tõsteti lugemissaali ning vabaks jäänud ruumi kasutatakse ürituste 

korraldamiseks). Senine korraldus oli ebamugav neile, kes soovisid kirjutada referaate 
jm koolitöid ning kasutada selleks teatmeteoseid ja perioodikat (kahe saali vahel asus 

koridor). Need, kes tulid varem ainult arvutit kasutama, on hakanud möödaminnes 

lugema ka ajalehti ja ajakirju. Individuaalkoolituste arv kahekordistus (kui 2012.aastal 
osales koolitustel 357 lugejat, siis nüüd 775 lugejat). Antud lahendus aitab puhkuste 

perioodil planeerida paremini ka töögraafikut, kuna senise kahe töötaja asemel saab 

saali lahti hoida üks töötaja.  
 
4.2.1 Üritused täiskasvanutele  
 
Eesmärgiga aidata lugejatel valida kirjandust ja julgustada inimesi loetu üle arutama, 

selleks, et tõsta esile ühiskonnas päevakorral olevaid teemasid ning pidada meeles 

olulisi kirjandussündmusi ja tähtpäevi, korraldab meie raamatukogu täiskasvanute 
lugemisprogrammi.  Esimene täiskasvanute lugemisprogramm, mis oli pühendatud  

A. H. Tammsaare 135. sünniaastapäevale ning tugines kirjaniku sõnadel: „Mälestus 

on lüli meie ja igaviku vahel“,  kestis 19. oktoobrist 2012 – 19. maini 2013. 
Lugemisprogrammist võttis osa 94 inimest, igas kuus loeti keskmiselt 120 

lugemisprogrammi valikus olevat raamatut. Programmi lõpetas edukalt 31 inimest, 

kes lugesid läbi 20 või enam raamatut; neli inimest lugesid läbi kõik programmi 

valikus olnud 50 raamatut.  Programmi teine hooaeg lükati käima oktoobris 2013 ja 

seekord on lugemisprogramm pühendatud Balti keti 25. aastapäevale ning toetub 

Lennart Meri sõnadele „Ahelatest vabastatud inimene on looja“. Loodetavasti on 
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sündinud uus ja hariv traditsioon, millest kujuneb aja jooksul meie lugejate jaoks 
igasügisene oodatud sündmus. 
 
Täiskasvanutele suunatud ürituste puhul jätkati juba varasematel aastatel lugejate huvi 

pälvinud üritustega (nt kirjandusürituste sari „Kella viiene külaline“, rahvusvahelisele 

luulepäevale pühendatud luulemaraton, kohtumiste sari "Lehekuu lood” fookusega 

seekord aktiivsel ja mitmekülgsel naisloojal) ning algatati mitmeid uusi projekte. 

Näiteks alustati 2013. aastal uudiskirjanduse tutvustustega, kus lugemissoovitusi 

jagasid kirjanduseksperdid. Uueks ettevõtmiseks oli ka kirjandusürituste sari 

„Klassika ja tänapäev – ikka kõrvuti ja koos“, 2013. aasta septembrist 2014. aasta 
maini toimuva sarja eesmärgiks on pöörata lugejate tähelepanu eesti kirjanike 

loomingule läbi aegade, tuletada meelde nii möödunud aegade tähtteoseid kui ka 

tutvustada tänapäeva eesti kirjandust. 
 
Koostöö saatkondadega pakub võimalust saada esinema väga häid esinejaid. Juba 

pikk koostöö seob meid Poola Vabariigi suursaatkonnaga Eestis, sel kevadel said 

lugejad kohtuda ühe kaasaja tuntuma ja armastatuma Poola proosakirjaniku Olga 
Tokarczukiga ning sügisel külastas raamatukogu auhinnatud poola filmi- ja 
teatrinäitleja  Andrzej Chyra.  Valgevene kultuurikuu  raames korraldas raamatukogus 
kolm kohtumist valgevene kunsti- ja kultuuritegelastega Valgevene Maja «Praleska».  

Esmakordselt tegime 2013. aastal koostööd Euroopa Komisjoni Eesti esindusega, 

korraldades kevadel Estonia pst 8 rõdusaalis Euroopa kirjanduskohviku, kus teemaks 
oli valgevene kirjandus ning  tähistades septembris Euroopa keeltepäeva. Septembris 
toimusid Rootsi Saatkonna ja  Ungari Instituudi tegelustunnid lasteaiaealistele  ning 
Õnneliku Õppimise Saatkonna (www.embassyofeducation.eu) keeleõppe näidistunnid 

gümnaasiumiõpilastele ja õpetajatele.  
 
Huvitavaks kujunes koostöös Drakadeemiaga toimunud improkirjutamise õhtu, kus 
viidi kokku kirjutajad ja publik. Kirjutati avalikult ja vaatajatel oli võimalus näha, 

kuidas sünnivad tekstid. Kuna ettevõtmine pakkus suurt huvi, siis 2014. aastal on 

plaanis koostöös Drakadeemiaga viia läbi ühine projekt gümnaasiuminoortele.  
 
Täiskasvanutele pakume osalemiskogemuse ja uute oskuste saamiseks võimalust 

osaleda erinevates ringides ja klubides. Kännukuke raamatukogus käivad koos male-, 
Pääsküla raamatukogus kunstihuvilised, mõlemaid ringe juhivad raamatukogu 
vabatahtlikud.  Mitmetes raamatukogudes tegutsevad aktiivselt lugemiklubid - 
eestikeelse kirjanduse osakonnas vabatahtliku juhtimisel toimuv Lugemisklubi, 
eakamaid lugejaid ühendav kirjandusklubi „Elutuli“ Laagna raamatukogus, 

Kännukuke raamatuklubi „Kiiga Kaaga“, Pelguranna raamatukoguruumides korraldab 

üritusi kirjandusklubi „Harmoonia“, oma raamatuklubi on Nõmme ja Sõle 

raamatukogul. Raamatuklubides arutavad inimesed omavahel loetud raamatute ja 
autorite üle, jagatakse üksteisele lugemissoovitusi ja tutvutakse uudiskirjandusega.  
Võõrkeelse kirjanduse osakonnas viis vabatahtlikuna tegutsenud joogaõpetaja läbi 

joogatunde pensionäridele ja töötutele.   
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4.3 Laste- ja noorteteenindus  
 
Raamatukogude kasutamine – alla 17-aastased lugejad 

Raamatukogu Lug-d 
2012 

Lug-d 
2013 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
 2012 

Külast-d 
 2013 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal- 
külas-d 
2012 ** 

Virtuaal- 
külas-d 
2013 ** 

Muutus 
(+-) 

          
* 1. Keskrk 5752 6298 546 45246 47332 2086    
2. Kadrioru 355 454 99 2866 3679 813    
3. Kalamaja 559 632 73 4568 5233 665    
4. Kännukuke 1646 1707 61 15173 15574 401    
5. Laagna 897 957 60 9575 10707 1132    
6. Männi 991 939 -52 5786 5848 62    
7. Männiku 419 438 19 5045 4562 -483    
8. Nurmenuku 1275 1180 -95 10386 9175 -1211    
9. Nõmme 1425 1493 68 11018 8706 -2312    
10. Paepealse 1355 1498 143 12222 13397 1175    
11. Pelguranna 967 984 17 14992 12848 -2144    
12. Pirita 939 969 30 12129 11017 -1112    
13. Pääsküla 926 1098 172 8310 8848 538    
14. Sõle 894 936 42 9999 10205 206    
15. Sääse 1153 1225 72 7365 7084 -281    
16. Tondi 451 466 15 3547 3668 121    
17. Torupilli 1027 1113 86 8911 8540 -371    
18. V-Õismäe 1485 1578 93 9845 8047 -1798    
19. Katarina Jee 285 390 105 4240 4256 16    
ELLU 144 146 2       
KOKKU 22945 24501 1556 201223 198726 -2497  15149  
Lugejaid 
ühekordselt 

14839 15625 786  
 

 
   

* Keskrk – Estonia pst 8 ja Liivalaia 40 asuvad teenindusosakonnad. 
** Siin on näidatud Lastelehe virtuaalkülastused. Lastelehe sihtrühm on kuni 10-aastased lapsed.  
 

Raamatukogu Laenutused 
koju 2012 

Laenutused 
koju 2013 

Muutus 
(+-) 

    
* 1. Keskrk 44608 43462 -1146 
2. Kadrioru 2413 2555 142 
3. Kalamaja 3901 3979 78 
4. Kännukuke 14437 13520 -917 
5. Laagna 10900 11039 139 
6. Männi 6047 5152 -895 
7. Männiku 3440 3381 -59 
8. Nurmenuku 8190 7324 -866 
9. Nõmme 10981 10335 -646 
10. Paepealse 14056 14160 104 
11. Pelguranna 10345 9811 -534 
12. Pirita 7188 6196 -992 
13. Pääsküla 7370 7811 441 
14. Sõle 7751 7870 119 
15. Sääse 8561 8186 -375 
16. Tondi 3757 3470 -287 
17. Torupilli 7211 7318 107 
18. V-Õismäe 10251 9995 -256 
19. Katarina Jee 1514 2170 656 
KOKKU 182921 177734 -5187 
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Üldjoontes võib täheldada, et laste ja noortega tehtav töö on olnud stabiilne. 2013.a on 

kuni 17-aastaste laste ja noorte lugejate arv 6% tõusnud (2012.a oli 1% languses). 

Enim on tõusnud noorte lugejate arv kesklinnas, kus sel õppeaastal avati mitu uut 

kooli. Suuremat tõusu on näha ka Pääsküla, Paepeale ja Kadrioru raamatukogudes. 

Igas nimetatud raamatukogus on tunda uudsust, tehakse aktiivset ja sisukat koostööd 

nii lasteaedade kui koolidega ning pakutakse kogukonna lastele toredaid ettevõtmisi. 

Samuti on võrreldes 2012.a stabiilsemalt lugejaid teenindanud raamatukogubuss. 
 
Külastuste arv on tõusnud 1% (ka 2012.a oli see arv väikeses tõusus), enim 

muusikaosakonnas, kus saab uue teenusena aasta algusest mängida konsoolimänge. 
Mänge on erinevatele vanuseastmetele, kuid valdav enamus neist on jõukohased 

lastele, kes ongi selle aasta jooksul kujunenud teenuse peamiseks sihtgrupiks. 
 
Kojulaenutuste arv on aastaga aga langenud 3% (2012.a langes arv 2%). On näha, et 

raamatukogus ei käida ainult raamatuid laenamas, vaid ka erinevatel üritustel 

osalemas ja kohapeal vaba aega sisustamas. 
 
Internetitöökohti kasutati eelmise aastaga võrreldes märgatavalt vähem pea igas 

haruraamatukogus ja teenindusosakonnas, peamaja laste- ja noorteteeninduses näiteks 

41% ulatuses vähem. Tahvelarvutite ja nutitelefonide üha laialdasem kasutamine 

vähendab raamatukogu arvutites interneti kasutamise vajadust. Ilmselt on üha 

suuremal hulgal inimestest laua- või sülearvutid ka kodus. Mida kättesaadavamaks 

muutub iga inimese jaoks kvaliteetne infotehnoloogia, seda vähem on tarvis sel 

otstarbel külastada vastavat teenust pakkuvaid asutusi, eriti kui asutustes olev 

infotehnoloogia ei vasta enam kasutajate vajadustele. Laste pidev ninapidi arvutis 
tegutsemine on pannud vanemad ka arvutite kasutamise piiranguid tõsisemalt võtma 

ja nii mõnedki lapsevanemad esitasid taotluse oma lapse arvutikasutuse piiramiseks. 
 
Peamaja laste- ja noorteteeninduses on kohapeal kasutamiseks ka üks iPad, mida 

laenati aasta jooksul 219 korral. Enamasti kasutati iPadi samal eesmärgil nagu 

arvuteidki - mängiti mänge või vaadati (muusika)videoid. 
 
Paepealse raamatukogu jätkas koomiksite komplekteerimist. Kogu on täienenud 

erinevate graafiliste romaanide, koomikste ja mangadega. Peamiseks huvigrupiks on 
hetkel lapsed, kuid ka noored huvituvad üha enam koomiksitest ja nende erinevatest 

vormidest.  
 
Lastele ja noortele korraldati nii individuaalseid kui rühmakoolitusi. Koolitustel 
õpetati, kuidas kasutada e-kataloogi ESTER, kuidas saada raamatukogu lugejaks ja 
kuidas leida raamatukogust vajalikku teavikut, kuidas kasutada laenamis- ja 
lugemiskeskkonda ELLU ning millist infot leiab Lastelehelt. Raamatute lihtsamaks 
leidmiseks koostasid Pääsküla raamatukogu töötajad lugejatele kasutamiseks 

kirjandusnimestikud „Hea raamat“ ning „Tänapäeva noorsooromaan“, millest leiab 

kergelt üles erinevatel aastatel tunnustatud Eesti lasteraamatud ja auhinnatud 

noorteromaanid. 
 
Rühmakoolitusi korraldati aktiivselt 1. klassidele, kus lisaks raamatukoguga 

tutvumisele kingiti igale lapsele raamat. Kinkeraamatute projekti on raamatukogus 
läbi viidud juba kuuel aastal. Enamasti on kõik klassid raamatukogukülastustest 
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huvitatud ja tagasiside koolidelt väga hea. Siiski valmistab muret raamatute 

kättetoimetamine vene õppekeelega koolidele. Nii Lasnamäe kui Õismäe 

raamatukogud on vaatamata püüdlustele saada koolidest vastus küllatuleku osas 

jäänud tihti tagasisideta. Mõningad koolid ja klassid siiski võtavad ühendust ja 

külastavad raamatukogu, kuid enamasti tuleb raamatukogul maikuus kinkeraamatud 

nende lasteni ise toimetada. Õpetajad on siis küll rõõmsad raamatute üle, kuid klassi 

raamatukokku tulekut põhjendatakse ikka tiheda õppekavaga ja et üritus väljaspool 

kooli ei sobi nende tegevusega. 
 
Raamatukogudes korraldatavate infootsingu koolituste osas on koolide huvi enamasti 
leige, kuid õnneks siiski eranditega. Nii on näiteks Pääsküla raamatukogus läbinud 

infootsingu koolituse pea terve Tallinna Kivimäe Põhikool. Kuna varem koolituse 

saanud klassilt ja õpetajalt tuli väga positiivne tagasiside ning õpetajad mõistavad 

selle koolituse vajalikkust, otsustasid kõik õpetajad oma klassi lapsed raamatukokku 

saata. 
 
Põhikooli vanematele õpilastele ja gümnaasiumiklassidele on muusikaosakond 

korraldanud muusikalisi raamatukogutunde ja kasutajakoolitusi. Kokku toimus neil 
aasta jooksul 16 raamatukogutundi teemadel „Jõulumuusika läbi aegade“, „Imeline 

inimhääl“, „Kaks ärkamisaega“, „Romeo ja Julia filmitund“, „Eesti jazzi lugu“ ja 

„Muusikaotsing andmebaasides“. 
 
Kasutajakoolitusteks saab koolidesse ja lasteaedadesse kutsuda reedeti külla ka 
raamatukogubussi Katarina Jee. 
 
Peamaja laste- ja noorteteenindus Kadrioru, Kännukuke, Laagna, Männi, Sääse, 

Tondi, Torupilli ja Väike-Õismäe raamatukogud on probleemina välja toonud 

ruumipuuduse avariiulitel, mistõttu ollakse sunnitud osaliselt raamatuid hoidma 

varukogus. Iseseisvalt avariiulitelt lugemist otsivatele lugejatele ei ole varukogu hea 
lahendus, kuna soovitud raamatut leidmata ei pruugi nad seda raamatukoguhoidjalt 
küsida. 
 
Lastelehel Miti rubriigis muutsime mängu nimega „Arva ära“ keerulisemaks – 
mängus vahetub iga kuu raamatutegelase, mis on osaliselt ruutudega kaetud, pilt ning 

lastel tuleb see tegelane ära arvata.  
 
Aastat 2013 võib pidada lasteteeninduses igati edukaks ja sisukaks. Suur osakaal on 

tegutsemisel olnud raamatukogu traditsioonidel, kuid tavapärastele ettevõtmistele on 

lisandunud ka palju uut. Käivitati kampaania „Raamatuga priiks“, „Loeme valmis 
oma raamatu“, lastele hakati korraldama lugemistunde koer Susiga. Jätkuvalt on 

jagunud palju osalejaid laste suvisesse lugemisprogrammi, mis toob raamatukogule 
heakskiitu ka lapsevanematelt ja õpetajatelt. 
 
„Raamatuga priiks“ on kampaania, kus alla 18-aastased lapsed/noored said tasu 
viivitatud aja eest maksta raamatukogus kohapeal lugemisega, 1 sent = 1 minut 
raamatukogus kohapeal lugemist. Viivisest loeti priiks 277 korral, kokku 9284 
minutit. Kampaania üheks mõtteks oli saada laps ja noor lugema kirjandust, mille ta 
ise endale valib. Osad lapsed ja noored, kes raamatuid õigeaegselt ei tagasta 

(külastavad raamatukogu harva), loevad ainult sellist kirjandust, mida neil koolis 
palutakse lugeda. Ainult n.ö koolikirjanduse lugemine ei pruugi aga olla piisav 
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lugemishuvi tekitamiseks ja hoidmiseks. Viivise mittemaksmine ja taskuraha 
allesjäämine võib olla osadele motivatsiooniks minna riiulite juurde endale ise 

raamatut valima. Kampaania oli lastele ja noortele võimalus lahendada oma 

võlgnevus ära ilma vanemate abita, ilma neilt raha küsimiseta. Samuti on kampaania 

näol tegemist abikäega vanematele, kes soovivad õpetada lastele ja noortele vastutust 

– öelda, et neil ei ole seda raha, et maksta kinni nende hooletust ning pakkuda 

võimalusena lahendada olukord nii, et laps või noor tuleks raamatukokku hoopis 

lugema.  
 
Kergemini tuldi kampaaniaga kaasa siis, kui loetavate minutite arv oli väike, nt 9-15 
minutit. Samas loeti ka järjest 1,5 tundi. Usinamad lugejad olid algklasside lapsed, kes 

peale lugemist jäid vahel ka õhinal loetust muljeid raamatukoguhoidjaga jagama. 

Kõige toredamad olid olukorrad, kui laps unustas end lugema. Üks väike poiss luges 

Louis Sachari raamatut „Pahupidikooli isemoodi lood“, laenas raamatu ka koju ja 

seejärel luges läbi ka teised selle sarja raamatud. Otsustasime kampaaniat 2014. aastal 
korrata. 
 
Võõrkeelse kirjanduse osakonnas viidi 1.oktoobrist kuni 30. novembrini läbi 14-21-
aastaste noorte küsitlus, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas osakonna kogu ja 

teenused vastavad noorte lugejate ootustele. Vastajaid oli lugejate seas 74. Suuremate 
üldistustena saab välja tuua, et 69% vastanuist otsivad raamatukogust kirjandust 

õppetöö otstarbel, 85% vastanutest oskavad kasutada e-kataloogi ESTER, EBSCO ja 
ISE andmebaase kasutab 4% vastanuist. Kui 2009.a tehtud analoogses küsitluses ei 

oldud rahul teadmiskirjanduse valikuga, siis nüüd seda rahulolematust vastustest ei 

tulnud. Tulemustest selgus, et ollakse kogu ja teenindusega rahul, kuid lugejad ei ole 
kursis erinevate raamatukogu e-teenuste kasutamise võimalustega. 
 
 
4.3.1 Üritused väikelastele 
 
Raamatukoguhoidjate hinnangul on koostöö lasteaedadega väga hea ja lasteaiarühmad 

võtsid tee raamatukokku ette sagedamini kui varasematel aastatel. Raamatukogud 

pakuvad lasteaedadele temaatilisi raamatukogutunde, ettelugemisi ja meisterdamisi. 
Kui üldjuhul on lasteaedadega enne üritused kokku lepitud, siis näiteks Kalamajas on 

saanud lastesõimede rühmadel tavaks tulla oma jalutuskäikudel spontaanselt külla 

raamatukogu kaladele ja rääkivatele raamatutele. 
 
Pääsküla raamatukogus toimub alates sügisest iga kahe kuu tagant Põnnitoa 

kogunemine,  tegemist on kodanikualgatusliku tasuta mängutoaga, mis ühendab  kuni 

3-aastasi lapsi ja nende vanemaid, ning üheks kokkusaamiskohaks on neil nüüd ka 

Pääsküla raamatukogu. Sääse raamatukogu  4-6aastastele lastele  suunatud Jututunnid 
tehti huvitavamaks esitlusprogrammidega ning elektrooniliste teavikutega. Paepealse 
raamatukogu ärgitab raamatumaailma vastu huvi tundma lasteraamatuaineliste 

nukuetenduste abil, valminud on ka raamatukoguhoidjate enda loomingul põhinev  
nukuetendus, kus tegelased tutvustavad raamatukogu – kuidas saada lugejaks, hoida 
raamatut, käituda raamatukogus ning mida kõike põnevat veel raamatukogus leida on 

ja teha saab.  
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4.3.2 Üritused koolilastele 
 
2013. aasta algas Poola Vabariigi Suursaatkonnaga koostöös toimunud laste 

joonistusvõistluse „Kui ma oleksin kuningas Macius“ piduliku lõputseremooniaga 

Toompea lossis. Joonistusvõistlus kestis 10. oktoobrist kuni  14. detsembrini 2012 ja 

see oli pühendatud Poola kirjaniku ja pedagoogi Janusz Korczaki lasteraamatule 

„Kuningas Macius Esimene“. Joonistusvõistlusest said osa võtta Tallinna lasteaedade 

ja koolide 5-11aastased lapsed. Võistlusele laekus 268 joonistust, parimaid töid sai 

näha virtuaalselt Tallinna Keskraamatukogu Lastelehel ja ka näitusel Tallinna 

Keskraamatukogu trepigaleriis, mida käisid vaatamas mitmed võistlusel osalenud 

klassid. Pidulik lõputseremoonia ja auhindamine toimus 16. jaanuaril Riigikogu 
valges saalis, tseremoonia oli osa Poola Vabariigi Seimi esimehe Ewa Kopaczi ja 
Poola lasteombudsmani Marek Michalaki visiidist Eestisse.  
 
2. aprillil tähistati rahvusvahelist lasteraamatupäeva ja juba üheksandat aastat anti 

välja Tallinna Keskraamatukogus auhind „Järje hoidja“. Auhinnaga tunnustati 2012. 
aastal ilmunud ja Tallinna Keskraamatukogus ka sel aastal enim loetud Eesti 
lasteraamatu autorit, populaarsemaks osutus laste seas 2012. aastal kirjastuses 
Tammerraamat välja antud Ilmar Tomuski raamat „Kolmanda A kriminalistid“. 
 
12. märtsist kuni 15. maini said Tallinna koolide 1.-4. klasside õpilased osaleda 

Tallinna Keskraamatukogus korraldatud koomiksite joonistamise võistlusel. Võistluse 

teema „Suur pahandus“ oli inspireeritud juba 25 aastat lugejaid rõõmustanud Astrid 

Reinla lasteraamatust „Pätu“ ja võistlusele oodati  koomiksilugusid, mis räägiksid 

mõnest lastega juhtunud kentsakast pahandusest või äpardusest. Mõlema 

vanuserühma 1.-3. koha või eriauhinna pälvinud koomiksid ilmusid ka 2013.a sügisel 

Tallinna Keskraamatukogu poolt väljaantud laste omaloomingukogumikus “Omad 

jutud 2”. 
 
Lugemisharjumuse kujundamiseks pakuti väga erinevaid tegevusi. Eestikeelse 

kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduses on alates sügisest 2013 lastel 

võimalus kõva häälega lugemist harjutada raamatukoer Susile.  Sääse raamatukogus 

tegutses1.-5. klassi lastele mõeldud Raamatusõprade klubi, igal kohtumisel vaadati 

üle, milliseid uusi nendevanustele lastele huvipakkuvaid raamatuid oli raamatukokku 

saabunud.  Kadrioru raamatukogus toimus regulaarselt 1-2 korda nädalas A. H. 

Tammsaare majamuuseumi lastetöötaja Berit Kaschaniga koostöös Väike 

Raamatutuba. Väike-Õismäe raamatukogus käis koos laste teadusklubi „Alguste 

algus“, kus tehti erinevaid katseid ja püüti leida vastuseid, mis, miks ja kuidas toimib.  
 
Muusikaosakonna Mufilas toimusid regulaarsed lasteüritused, mille eesmärgiks oli 

tutvustada kogus olevaid teavikuid (eelkõige filme ja muusikat), tehes seda mingi 

kindla arendava, samas aga ka lastele atraktiivse teemakäsitluse kaudu.  Näiteks 

veebruari teemaks olid lohed ja üheks tegevuseks oli ahne lohe Smaugi kullahunniku 

meisterdamine reklaamidest väljalõigatud asjadest ning selle juurde räägiti reklaamist, 

mõistlikust tarbimisest ja tarbimishullusesest. 
 
Laste kaasamiseks raamatukogu tegemistesse kasutati võistlusmomenti ja isetegemise 

soovi. Pääsküla raamatukogu käivitas sügisel 2014.a  kevadeni kestva  

lugemisprojekti „Loeme valmis „Oma Raamatu““, mille käigus valmib igal klassil 

„OMA RAAMAT“ ja kus võidu saavutanud klassile auhinna paneb välja Nõmme 
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Seikluspark. Sääse raamatukogus tegid lapsed raamatukoguhoidja juhendamisel 

omaloomingut sisaldava e-raamatu ning tutvuti e-raamatute tegemist võimaldava 

tasuta ja suhteliselt lihtsa veebikeskkonnaga www.myebook.com.  
 
Ka lastele suundatud tegevusi viime üha enam raamatukoguhoonetest välja. Tallinna 

Päeval said lapsed raamatukoguhoidjate juhtimisel teha kirjandusliku jalutuskäigu 

teemal „Käime katuseid mööda“, kus tutvustati erinevatest tornidest legende ja 

kummitusjutte, vaadati vanalinna tuulelippe ja laternaid. Kadrioru raamatukogus 
toimus suvel üritustesari „Piknikulood”, mille käigus viisid raamatukoguhoidjad 

lapsed ilusa ilmaga piknikule suupisteid sööma, muinasjutte kuulama ja välja 

mõtlema, mõistatusi nuputama ja palju muud toredat tegema.  
 
Lastega töötades peab raamatukoguhoidja olema rõõmsameelne ja unustama 

täiskasvanule omase konservatiivsuse. 1. aprillil peeti eestikeelse kirjanduse osakonna 

laste- ja noorteteeninduses silma peal naljapäeval, kõik töötajad olid terve päeva 

lõbusates parukates ja punastes klounininades ning lugemispesas toimus anekdootide 

lugemise võistlus. 31. oktoobril tähistati eelmise aasta menukusest indu saaduna 

Halloweeni. Kõik töötajad olid kostümeeritud nõidadeks, ruum päevakohaselt 

kaunistatud, lastega koos õõnestati kõrvitsatest laternaid, meisterdati ja loeti 

õudusjutte. 
 
Meie raamatukogudes on kujunenud traditsiooniks pakkuda lastele koolivaheaegadel 
arendavat tegevust. Lisaks sellele, et kõikides raamatukogudes said lapsed lahendada 
erinevaid mõistatusmänge ja ristsõnu, millele võis vastuseid otsida ka raamatute või e-
kataloogi ESTER abiga, ootasid lapsi igas raamatukogus omanäolised, teistest 

raamatukogudest erinevad üritused või tegevused.  Näiteks laste- ja noorteteeninduses 
tutvustasid oma tegemisi Eesti Gaidide Liit, kodutütred ja noorkotkad ning  õpiti 

erinevaid sõlmi siduma ning seljakotti pakkima.  
 
1. juunist - 1. augustini korraldati Tallinna Keskraamatukogus üheteistkümnendat 

aastat laste lugemisprogrammi „Suvi raamatuga“. Ettevõtmise eesmärgiks on tõsta 

laste huvi lugemise kui ühe vaba aja veetmise võimaluse vastu. Lugemisprogrammis 

kutsutakse lapsi suvel lugema ka neid raamatuid, mis ei kuulu koolikohustusliku 
lugemisvara hulka. Raamatuid loeti programmi raames eesti- ja võõrkeelse kirjanduse 

osakondades, kõigis haruraamatukogudes, raamatukogubussis Katarina Jee ja 

raamatuid laenati ka e-raamatukogust ELLU (98 korral). 2013. aastal liitus 
lugemisprogrammiga 314 last, neist edukaid lõpetajaid oli 184. Lugemisprogrammi 

lõpetamine toimus 16. augustil Hopneri majas, kuhu tuli külaliseks ka Vana Toomas 

(näitleja Meelis Sekk).  
 
 
4.3.3 Üritused noortele 
 
Keerulisemaks sihtrühmaks on raamatukogule endiselt noored alates 13ndast 

eluaastast, kelle seas raamatute lugemine ei ole just prioriteetne tegevus ja 
raamatukokku tullakse pigem koolis nõutava kirjanduse järele kui lihtsalt aega 

veetma. Üheks võimaluseks noortele ürituste korraldamisel on teha seda noortega 

koos. Nii korraldati koostöös Eesti Gaidide Liiduga rahvusvahelise emakeelte päeva 

(International Mother Language Day) tähistamiseks üritus  „Elav Raamatukogu“, kus 

http://www.myebook.com/
http://www.gaidid.ee/Gaidlus-Eestis
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Mother_Language_Day
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"raamatuteks" olid Eestis elavate erinevate rahvuste esindajad. Koos Tallinna Noorte 
Infokeskusega korraldati maikuus ka noortenädala üritusi.  
 
Noorte kaasamiseks ja informeerimiseks on kasutatud  Facebooki atraktiivsust noorte 
hulgas. Sügisel said noored osaleda Facebookis Tallinna Keskraamatukogu Noorteka 
fotokonkursil „Muundu raamatutegelaseks“. Noori kutsuti üles kehastuma raamatu- 
või koomiksitegelasteks ning jagama enda tegelaste tutvustusi ka fotona teistega. Ka 

tavalise infootsingukoolituse saab muuta huvitavaks – Paepealse raamatukogus 
kutsutakse neid laupäevaseid tunde arvutitaltsutamise tundideks, kus sai selgeks, et 
peale mängude on arvutis veel terve maailm peidus.  
 
Noortele suunatud konkurssiga „Minu.Tulevikuraamatukogu@Eesti“ (suunatud 
vanusele 15-26) soovis raamatukogu panna noori mõtlema teemadel: milline on 

raamatukogu tulevik, kas paberraamatute aeg on mööda saamas, kas kõik 

raamatukogu teenused peaksid olema kättesaadavad internetis, miks noor vajab/ei 

vaja raamatukogu, miks ja millised äpid võiksid raamatukogul olla? Konkursi 

eesmärgiks oli noorte ootuste väljaselgitamine,  raamatukogu  (e-)teenuste kvaliteedi 
tõstmine ning uute võimaluste ja tehniliste lahenduste pakkumine.  
 
Noortele esinejaid kutsudes lähtub raamatukogu põhimõttest - noorelt noorele, kuna 
see loob võimaluse noorel end esinejaga samastada, samuti on sel moel hoiakute ja 

väärtushinnangute  kujundamine tulemuslikum. Näiteks peale kohtumist kirjanik 

Margus Karuga laenati tema raamat hoobilt välja. Pelguranna raamatukogus 
tutvustasid erinevatest riikidest pärit noored vabatahtlikud  oma maa kultuuri. 

Kadrioru raamatukogus käis noortele pidamas loengut „Kalevala” mõjutuste kohta J. 

R. R. Tolkieni loomingus ajakirja „Muusa“  kirjandustoimetaja Sash Uusjärv.  

Seminaril „Autoriõigus omab tähtsust!“ rääkis autoriõigustest räppartist Tommyboy. 
 
Võõrkeelse kirjanduse osakonnas said noored  pärast mõningaid muudatusi 

sisekujunduses enda valdusesse raamatukogu rõdu, mida ilmestavad teksakattega 

diivanid. Kuna osakonnas on väga hea ingliskeelne kogu, kutsus raamatukogu noori 
lugejaid keelt praktiseerima ja täiendama oma inglise keele oskust klubisse 

„Ingliskeelne raamatuklubi”. Osakonnas tegutses ka noorte ring „Loovustoa 

vabamaalimine”.  
 
Jätkuvalt on oodatud raamatukokku ka erivajadustega lapsed ja noored, kõige 

aktiivsem oli eelmisel aastal Männiku raamatukogu, keda seob Tallinna 
Tugikeskusega Juks juba aastatepikkune koostöö. Erivajadustega noored koos 

saatjatega ja sotsiaalpedagoogidega külastasid Männiku raamatukogu sageli. Eelmisel 
aastal oli Männiku raamatukogus traditsiooniliselt töövarjupäeva raames töövarjudeks 

kaks Tallinna Tugikeskuse Juks arendusrühma noort. Heleni kooli, kus õpetatakse 

meelepuudega lapsi (kuulmispuue, nägemispuue, liitpuue, pimekurdid), õpilased 

külastasid mitmel korral võõrkeelse kirjanduse osakonda. 
 
Lastele ja noortele suunatud üritusi on toodud välja ka peatüki all „Raamatukogu 

kultuurikeskusena“.  
 
 

http://www.taninfo.ee/
http://www.taninfo.ee/
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4.4 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 
Raamatukogu Näitused/virtuaal-

näitused ja 
väljapanekud  

Üritused Üritusel 
osalenute 
arv 

Sh üritusi 
lastele 
vanuses 0-13 

Sh üritusi 
noortele 
vanuses 14-26 

* 1.Keskrk 88 ** 387 8478 226 37 
2. Kadrioru  7 105 887 99 2 
3. Kalamaja  14 47 588 43 1 
4. Kännukuke  29 145 2285 60 8 
5. Laagna 24 118 2227 77 35 
6. Männi  41 24 966 18 1 
7. Männiku  10 24 150 24 0 
8. Nurmenuku 6 54 637 51 2 
9. Nõmme  11 75 968 64 4 
10. Paepealse 18 68 815 55 8 
11. Pelguranna  31 108 1977 86 21 
12. Pirita  40 104 980 102 1 
13. Pääsküla  78 165 1519 132 25 
14. Sõle  18 162 1788 151 0 
15. Sääse  16 58 974 49 3 
16. Tondi  11 21 385 21 0 
17. Torupilli  24 55 457 52 2 
18. V-Õismäe  3 24 185 23 1 
Katarina Jee 8 12 1576 5 5 
KOKKU 477 1756 27842 1338 156 
* Keskrk – Estonia pst 8 ja Liivalaia 40 asuvad teenindusosakonnad. 
** 2013. aastal koostati Muusikalehel üks uus virtuaalnäitus: „Lauljateed – Estonia 
ooperisoliste“ (arvestatud 2013.a statistikasse), kuid kättesaadavad on ka eelmistel aastatel 
koostatud virtuaalnäitused (2013.a statistikasse ei ole arvestatud). 
 
“Mis koht on tänapäeva raamatukogu? Kuivõrd on ta võimeline kaasa rääkima 

kultuurivallas olulistes küsimustes, suhtlema võimuesindajate, raamatukauplejate, 

kirjanike, meedia, täiskasvanud ja noorte lugejatega? Tundub, et tänapäeva 

raamatukogu ongi see punkt, kus saavad kokku Eesti elu teravad ja aktuaalsed 
küsimused: efektiivne tegutsemine ja eneseväärikuse säilitamine piiratud võimaluste 

juures, demokraatlikkus teavikute tellimisel, väärtkirjanduse austamine, 

traditsioonidest lugupidamine ja uute e-rakenduste kasutuselevõtmine.” Nii sõnastas 

tänapäeva raamatukogu olemuse 2013. aasta alguses Sirbis ilmunud arvamusloos 

“Raamatukogu kui Eesti kvintessents“ 2012. aastal Tallinna Keskraamatukogus 

avalike suhete spetsialistina töötanud kirjanik Igor Kotjuh. 
 
Iga aastaga joonistub üha selgemini välja iga meie raamatukogu omapära 

kultuurikeskusena tegutsemisel. Raamatukogud on kaardistanud ära oma tugevused, 

sõltuvalt siis kas piirkonnast, raamatukoguhoonest, raamatukoguhoidjate teadmistest-
oskustest vms. Omapära leidmine on oluline ka selleks, et suudaksime konkureerida 
paljude teistega, kes Tallinnas sarnaseid tegevusi ja üritusi pakuvad ning kellega koos 

me kõik inimeste vabale ajale konkureerime. Nii on Kalamaja raamatukogu kasutanud 
ära piirkonnas elavate inimeste tugevat kogukonnatunnet, osaledes aktiivselt 
kogukonna üritustel ja rikastades neid kirjandusega seotud tegevustega. Kännukuke 

raamatukogu lõikab kasu raamatukogu ümbritsevast hoovist, korraldades 

luulepiknikuid, ning suurest saalist, kus alustati sel aastal filmiõhtute korraldamist. 
Paepealse raamatukogu komplekteerib koomikseid ja korraldab kogu tutvustamiseks 
erinevaid tegevusi: eelmisel aastal osales Eesti esmakordselt rahvusvahelisel 
koomiksijoonistamise maratonil ning koomiksijoonistajad ja huvilised said kokku 
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Paepealse raamatukogus, aasta jooksul toimusid erinevad kohtumised 
koomiksiautoritega.   
 
Üha enam üritusi korraldati raamatukogude omavahelises koostöös. Mitmekesi 

väljatöötatud ideed on tugevamad, koos tehes on võimalik rakendada rohkem 

inimressurssi kui suudaks seda teha üks raamatukogu. Ka avalikkuse teavitamisel 

ollakse nii tugevamad. Näiteks korraldasid Mustamäe raamatukogud noortele 
Fotojahi, kus ülesandeks oli kas ühes või mitmes Mustamäe raamatukogus teha 

meeleolukas foto endast või oma sõpradest ja seda raamatukogu Facebookis 
eksponeerida. Mustamäe ja Õismäe linnaosa raamatukogude koostöös toimus juba 

teist aastat järjest „Suur aardejaht“, mille eesmärgiks oli  tutvustada lastele ja noortele 
mängulisel viisil piirkonna raamatukogusid.  
 
Aasta jooksul kestsid erinevad kirjandusürituste sarjad, mille raames toimusid 

kohtumised meie erinevates raamatukogudes. Projektidele taotleti toetust kas 
Kultuurkapitalist, Hasartmängumaksu Nõukogult või Kultuuriministeeriumi 

erinevatest programmidest. Nii toimusid erinevates raamatukogudes üritused 

täiskasvanutele suunatud sarja „Klassika ja tänapäev – ikka kõrvuti ja koos“, noortele 
suunatud sarjade “Keelatud raamat” (koostöös Eesti PEN klubiga) ja „Sõna sekka“, 

algklasside lastele suunatud kultuuripärandi aasta vaimust kantud raamatuid 
tutvustava ning aktiivse käelise tegevusega kohtumisürituste sarja „Tubased teod“ 

raames.  
 
Kindlalt on kanda kinnitanud meie raamatukogudes regulaarsed meisterdamistunnid 
nii lastele kui noortele, aga ka täiskasvanutele. Meisterdamistunnid on hea võimalus 

osalejatega (kogukonna liikmetega) suhelda ning tutvustada kirjandust, mis toetab 
hobisid ja erinevate oskuste omandamist.  Kuigi meie oma raamatukoguhoidjad on 
väga osavad juhendajad, siis  otsime ka koostööpartnereid, kellega koos uusi oskusi 
pakkuda. Näiteks Männiku raamatukogus toimus koos Männiku noortekeskusega 

siidimaalikaartide valmistamise töötuba.  
 
Et raamatukogus veedetud aega pikendada ja pakkuda erinevaid tegevusi, oleme 
panustanud lauamängude regulaarsele kaasajastamisele ja valiku rikastamisele. 
Lauamänge julgustame kohapeal mängima erinevas vanuses inimesi. Toimuvad ka  

lauamängupäevad, näiteks Männiku raamatukogus tutvustati lauamängude ajalugu ja  

igaüks meisterdas endale oma lauamängu. Harvad ei ole need juhud, kus lapsed 

soovivad mängida just koos raamatukoguhoidjaga. Muusikaosakonnas pakume uue 

teenusena konsoolimängude mängimise võimalust.  
 
Üha enam panustavad meie raamatukogud kogupereüritustele, eesmärgiga julgustada 

kogu peret koos raamatukokku tulema.  Raamatukoguhoidjate heameeleks on 
vanemad arvamust avaldanud, et nende lapsed on tänu raamatukogu korraldatud 

üritustele rohkem lugema hakanud. Kalamaja raamatukogu korraldas koostöös Eesti 

Unekooli Ühinguga Kaisukaru hommiku, kus pisipõnnid said ise sõna võtta hea une 

teemadel, emmed-issid said küsida ja rääkida oma probleemidest, raamatuväljapanek 

uneteemalistest ja unejuturaamatutest tühjenes väga kiiresti. Üle-eestilisi 
raamatukogupäevi tähistas raamatukogu juba kolmandat aastat perepäevaga, seekord 

kandis perepäev nime „Sõprus raamatukogus“.  Perepäeva puhul oli 

Keskraamatukogu (Estonia pst 8) ees avatud pannkoogikohvik, kus Tallinna 
Keskraamatukogu lugejakaardi ettenäitajatele oli kohvi ja tee tasuta.  
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Infotehnoloogiahuvilistele pakkus vast kõige enam huvi koostöös Microsoftiga 
toimunud põnevate seadmete ja uute mängude tutvustamine.  
 
Muusikaosakond on end kindlalt kinnitanud tallinlaste teadvuses 
kontserdikorraldajana, kontserditel on alati rohkelt publikut. Jätkus kontserdisari 

„Kammermuusika linnas. Tallinn” teine hooaeg, mida korraldatakse koostöös 

Muusikasõprade seltsiga. Sarjakontsertidele lisaks korraldasid muusikaosakonna 

töötajad veel kaheksa temaatilist kontserti. Lisaks sellele on muusikaosakonna 

vahendusel ja kaasabil toimunud veel mitmeid laste- ja õpilaskontserte. Toimus 
armastuslaulude konkurss „Armastuse valgus“, mis oli mõeldud kogu Eesti 

harrastusheliloojatele, konkursi  lõppkontsert oli erakordselt publikurohke. Konkursil 

osalenud laulude noodid tehti hiljem kättesaadavaks e-noodikogus ning lõppkontsert 
on järelvaadatav Virtuaalses kontserdisaalis.  
 
Oluline oli kaasalöömine festivalil HeadRead. Raamatukogus toiminud  üritustel 

räägiti lähiajalugu puudutavast kirjandusest, aimekirjandusest ja reisikirjandusest. 

Toimus kohtumine valgevene kirjaniku Andrei Hadanovitšiga. Naiste elu islami 

kultuuris tutvustas kirjanik Nabila Sharma.  
 
 
4.4.1 Lõimumistegevused 
 
Lõimumine ja ühiskonna sidusus on teemad, mis meie raamatukogu tegevusi on just 
viimastel aastatel mõjutanud. Mitmed meie projektid tegelevad Eestis elavate rahvuste 
kultuuride ja kirjanduse tutvustamisega. Raamatukogus toimuvad üritused on 

suunatud erineva koduse keelega laste ja noorte omavahelise suhtlemise 
soodustamisele ning ühiste väärtushinnangute ja hoiakute kujundamisele, samuti eri 

keele- ja kultuuritaustaga inimeste ühiskonnaelus aktiivsema osalemise toetamisele.  
 
Suuremat avalikkuse tähelepanu pälvisid meie raamatukogudes toimuvad kohtumised, 

mis viisid kokku eesti kirjanikud ja vene õppekeelega koolide lapsed. Koolide huvi 
kohtumiste vastu oli väga suur ja reeglina tahtis kohtumisest osa võtta rohkem kui üks 

klass korraga. Kohtumistesarjade „Tuk-tuk, kto tam? Pisatel prišol v gosti k nam!“ 

(3.-5. klasside õpilastele)  ja  „Pisatel prišol v gosti k nam!“ (10-12. klasside 
õpilastele) toetajaks on  Kultuuriministeeriumi ühise teabelevi programmid.  
 
2013.a jätkus 2012.a sügisel alanud koolieelikutele suunatud projekt „Saja rahva 

lood“, mille raames tutvustati lastele Eestis elavate rahvusvähemuste kultuure. Projekt 
pälvis 2013. aasta lõpus Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed 
poolt „Lõimumist toetavate ühistegevuste“ kategoorias arendusstipendiumi. Kuna 

saime jätkuprojektile taas toetust Kultuuriministeeriumi rahvusvähemuste 

kultuuriühingute toetusprogrammist, saame sarjaga jätkata ka 2014. aastal. 
 
Jätkus ka 2012. aasta sügisel algatatud võõrkeelse kirjanduse osakonna ürituste sari 

„Lugejate neljapäev“, mille raames toimusid üritused iga kuu viimasel neljapäeval, 

kohtumisi viis läbi kirjanik Igor Kotjuh. Tegu on praktiliselt ainukese kohaga 
Tallinnas, kus venekeelsed kirjandushuvilised saavad koos käia ja väga hea tasemega 

esinejaid (Andrus Kivirähk, Gerbert Tsukker, Andrei Hvostov, P.I.Filimonov, Nikolai 

Karajev, Irina Belobrovtseva) kuulata.  
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Eelpool nimetatud projektid on saanud toetust Kultuuriministeeriumist 
(rahvusvähemuste kultuuriühingute toetusprogramm, ühise teabelevi programm) ja 

Kultuurkapitalist. Kuna huvi sellistel üritustel osalemiseks on suur, siis loodame 

toetust oma projektidega jätkamiseks ka edaspidi.  
 
Mitmekülgne kasu tõuseb ka raamatukogu vabatahtlike projektist – see on võimalus 

eesti keelt mittekõnelevatel täiskasvanutel parandada oma keeleoskust eesti 

keelekeskkonnas, annab mittekodanikele kaasamiskogemuse ning võimaldab töötutel 

oma väljavaateid tööjõuturul konkureerimisel parandada. 
 
Raamatukogudes toimuvate igapäevaste meisterdamistundide jt laste- ja noorteürituste 

eesmärgiks on arendava tegevuse pakkumise ja raamatutele tähelepanu juhtimise 

kõrval ka suhtlemis- ja kontaktivõimaluse loomine ning ühiste väärtushinnangute ja 

hoiakute kujundamine nii eesti kui ka muu kodukeelega noorte ja laste hulgas. 
Lasnamäel asuvas Laagna raamatukogus käib igal laupäeval koos algklasside lastele 

mõeldud keelering „Eesti keel Mõmmiga“, mille eesmärk on tutvustada eesti keelt 
emakeelena mittekõnelevate lastele eesti keelt ja kombeid. Plaanime 2014. aastast 

suurendada tähelepanu eesti keelt emakeelena mittekõnelevate laste eesti keele oskuse 

arendamisele raamatukogus erineva huvitegevuse pakkumise kaudu. Näiteks 

võõrkeelse kirjanduse osakonnas algavad 2014. aastast vene keelt emakeelena 
kõnelevatele lastele, kes soovivad eesti keelt harjutada, eestikeelsed 

meisterdamistunnid. 
 
 
4.4.2 Näitused 
 
Tallinna Keskraamatukogu näitusesaalis (Estonia pst 8) toimus aasta jooksul 12 
näitust, hooaega  iseloomustavad märksõnad olid graafika ja joonistused. Veidi enam 

kui kümme aastat tegutsenud näitusesaalil on välja kujunenud omad traditsioonid 

nagu näiteks koostöö köitekunstnikega,  Eesti Kunstiakadeemiaga, kunstikoguja Mart 

Lepaga jt. Aasta lõpus koostöös Poola Vabariigi suursaatkonnaga Eestis 

eksponeeritud jõulusõimede näitusega samaaegselt toimusid traditsiooniliste 

jõuluehete valmistamise töötoad, kus lapsed said koos näituse korraldajatega 

meisterdada.  
 
Et tuua näitused raamatukogu külastajale veelgi lähemale, kasutame lisaks 

näitusesaalile aasta-aastalt enam ka IV korruse trepigaleriid, eestikeelse kirjanduse 
osakonna kojulaenutuse ees olevat ala ja treppe. Lisaks võimalusele suurendada nii 

näitusest osasaamist, ilmestavad näitused sel moel raamatukogu siseinterjööri  (nt 
„Marimekko  - Soome disainiklassika“) ja on täiendusteks üritustele (nt samaaegselt 
luulemaratoniga sai tutvuda Soome Instituudi koostatud multifunktsionaalse näitusega 

„Luulesõit“).  
 
Näitused on tänapäeval rohkemat kui lihtsalt taieste või raamatute eksponeerimised. 

Männiku raamatukogus toimusid Männiku noortekeskuse tegemisi tutvustavad 

näitused „Multifilmide maailmas” ja „Värvilised muinasjutud”.  Näitusel 

„Multifilmide maailmas” olid välja pandud multifilmide tegemiseks kasutatud 
keraamikas ja siidimaalitehnikas tehtud algmaterjalid ning jälgida sai Männiku 

noortekeskuse multifilmidest koostatud non–stop programmi.  
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Näituste tegemisel teevad raamatukogud koostööd lugejatega, pakkudes võimalust 

jagada oma hobisid või oskusi teiste lugejate. Nii peab Männiku raamatukogu aasta 

olulisemaks näituseks noore lugeja Eliisabet Luure lugemispäevikute näitust, vaadata 

sai ka Eliisabeti tehtud multifilme ja lahendada näituse põhjal koostatud ülesandeid, 

näituse avamisel mängis Eliisabet kannelt ja viiulit. Näitus sai väga sooja vastuvõtu 

osaliseks ning Eliisabeti külalisteraamat täitus paljude heade soovidega.  
 
Kalamaja raamatukogu peab aasta sisukaimaks näituseks fotokonkursi „Kalamaja 

inimene 2013” võidutööde näitust. Kännukuke raamatukogu saali seinu ehib tänu 

Hasartmängumaksu Nõukogult saadud toetusele püsinäitusena Tõnu Aru fotonäitus 

„Vaateid Kännukuke raamatukogule läbi aastaaegade“. Kännukuke raamatukogus 

eksponeeriti koostöös MTÜ Light Wave noorte fotograafidega lausa kolme näitust: 

„Rotermanni“, „XX sajandi stiilid“ ja „Ajalooline portree. Kreeka.“  
 
Raamatuväljapanekute tegemisel keskendusime olulistele tähtpäevadele  (nt Estonia 

teater 100 ja Kultuuripärandi aasta 2013), kultuurile ja riigile oluliste inimeste 
sünniaastapäevadele (nt Toomas Hendrik Ilves 60 ja Aili Paju 75), samuti tõstsime 

väljapanekutega  esile teavikuid, millest hetkel avalikkuses räägitakse või mis muidu 

ehk nii palju kasutust ei leia. Omajagu elevust tekitas kojulaenutusteenuse juubeli 
puhul väljapanek Raamatukoguhoidja soovitab (nn „pimekohting raamatuga“) 

eestikeelse kirjanduse osakonnas.  Ka tutvustati raamatukogudes väljapanekutel 

täiskasvanute lugemisprogrammi „Raamatuga kevadesse 2012-2013“ (18.10.12-
19.05.13)  ja „Raamatuga kevadesse 2013-2014“ (18.10.13-19.05.14)  kuuluvaid  
teoseid. Eestikeelse kirjanduse osakond koostab väljapanekuid ka erinevate ürituste 

eel, väljapanek rikastab kohtumisi kirjanikega ning üritusel osalenud inimestel on 

mugav kohe pärast üritust seal arutatud kirjandust koju laenata.  
 
Lastele ja noortele suunatud näituste ja väljapanekute puhul on eesmärgiks ühelt poolt 

sellele sihtgrupile atraktiivsete teemadega tähelepanu tõmbamine (näiteks Halloweeni 

ajal õuduskirjanduse eksponeerimine) ning teiselt poolt meie riigile, keelele ja 
kultuurile oluliste  ning laste arengut toetavate teemade rõhutamine.  Näiteks Sääse 

raamatukogus oli noortele väljapanek erinevatest vaba aja veetmise viisidest nimetuse 

all „Milleks mulle vaba aeg?“. Raamatukogudes eksponeeriti laste joonistusvõistluse 

„Minu sõber raamatust“ parimaid töid.  
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4.5 Raamatukogu koolituskeskusena 
 
Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 
Osalejate arv 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
         
* 1.Keskrk 113 145 1606 2056 1446 1706 1514 1736 
2. Kadrioru  6 18 125 395 6 20 6 20 
3. Kalamaja  8 13 118 256 127 163 127 163 
4. Kännukuke  39 29 879 604 142 120 143 137 
5. Laagna 5 18 45 234 107 182 107 182 
6. Männi  9 9 180 183 148 166 148 166 
7. Männiku 10 11 164 205 154 84 154 84 
8. Nurmenuku 19 26 369 528 20 77 20 78 
9. Nõmme  31 7 514 161 93 20 111 20 
10. Paepealse  30 33 511 587 211 240 211 240 
11. Pelguranna  43 63 205 366 555 695 555 695 
12. Pirita  12 18 225 347 75 106 60 106 
13. Pääsküla 37 22 277 267 63 66 63 66 
14. Sõle  3 26 29 103 12 40 16 47 
15. Sääse  21 20 454 423 89 79 89 85 
16. Tondi  0 3 0 15 50 87 50 87 
17. Torupilli  22 9 450 106 132 122 132 122 
18. V-Õismäe 21 16 385 332 73 59 73 59 
* * Katarina Jee 42 77 754 1242 0 0 0 0 
KOKKU 471 563 7290 8410 3503 4032 3579 4093 

* Keskrk – Estonia pst 8 ja Liivalaia 40 asuvad teenindusosakonnad. 

Internet pakub erinevaid tasuta võimalusi suhtlemiseks, informatsiooni levitamiseks, 

osalemiseks kampaaniates jms. Kaubanduskeskustes jm jagatakse infolehti kaupluste 
Facebooki lehtedest kõikidele hoolimata külastaja vanusest. Seetõttu alustas 

raamatukogu Facebooki koolituse pakkumist, kus tutvustatakse osalejatele 
sotsiaalmeedia võimalusi (Facebooki konto tegemist, suletud gruppide loomist, kuidas 
suhelda, infot jagada jms). Info raamatukogus läbiviidavast Facebooki koolitusest 
jõudis ka meediasse. Koolitusi soovis tulla filmima nt ETV saade Ringvaade ja 
kajastama Eesti Päevalehe ajakirjanik, kuid kuna koolitusel osalejad ei olnud nõus 

ajakirjanikele intervjuusid andma, siis jäid need salvestused tegemata.  
 
2012. aasta lõpus ja 2013. aasta alguses hakkasid lugejad ise raamatukogu poole 

pöörduma küsimustega tahvelarvuti kasutamise kohta. Kuna raamatukogul aasta 

alguses seadmeid ei olnud, mille peal koolitusi pakkuda, juhendasid lugemissaali 
töötajad lugejaid nende endi tahvelarvutite kasutamisel.  
 
Huvi tööotsijate koolituse vastu  on vähenenud, aasta jooksul viidi läbi 100 

individuaalkoolitust ja 24 rühmakoolitust. Koolitusel osalejatele anti lisaks kohapeal 

räägitule kaasa ka erinevaid infomaterjale, mis abistavad näiteks CV ja 

motivatsioonikirja koostamisel, tutvustavad erinevaid tööportaale jne. Kännukuke 

raamatukogu märkis, et reeglina oli tööotsijatel CV juba tööotsingu portaalides üleval,  

nad olid selle kas ise teinud või kellelgi teha lasknud, et pigem sooviti oma 

arvutialaseid teadmisi täiendada, et tööjõuturul end kindlamana tunda. 
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2013.a teisel poolaastal hakkas peamaja lugemissaal pakkuma kasutajakoolitust 
tööturule tagasipöörduvatele noortele lastevanematele. Koolitusmaterjalis keskenduti 
just konkreetse sihtrühma vajadustele ja soovitati lisaks tavapärastele tööotsijatele 

mõeldud allikatele just neile sobivaid raamatuid ja veebilehti, mis abistavad töö 

leidmisel peale lapsega kodus olemist. Kahjuks ei olnud lugejatel terve poolaasta 
jooksul koolituse vastu huvi.  
 
Loomulikult viidi läbi ka tavapäraseid interneti ja infoallikate kasutamise koolitusi. 
Põhirõhk rühmakoolituste läbiviimisel oli e-kataloogi ESTER, artiklite andmebaasi 
ISE ja Keskraamatukogu veebiehe tutvustamisel. Individuaalkoolitustel esitasid 
huvilised küsimusi lisaks ka erinevate veebilehtede, e-teenuste, e-posti ning Skype’i 

kasutamise kohta. 
 
Kännukuke raamatukogu, kus töötab raamatukogu endine IT-juht, hakkas pakkuma 
nõuandetunde eakatele arvutikasutajatele. Nõuandetundi tulnutel olid soovid väga 

erinevad, mistõttu ei olnud võimalik alati teha rühmakoolitust.  Paar huvilist, kes tulid 

kohale oma sülearvutitega, vajasid abi sülearvuti kasutamisel ning tarkvarauuenduste 

installeerimisel.  Küsimusi oli erinevate e-postkastide haldamise kohta, (e-kirjade 
saatmine, manuste lisamine, mustandite kasutamine, e-kirjade kustutamine jms), 
üldiselt arvutite ja operatsioonisüsteemide (Windows 7 ja Windows 8) kohta ja ka 

väga konkreetseid Exceli tabelites valemite kasutamise kohta. Männi raamatukogus 

tunti individuaalkoolitustel huvi nt Google’i kontode ja teenuste, mälupulga 

kasutamise, failide kopeerimise jpm kohta. Männiku raamatukogus õpetati muuhulgas 

ka CD-lt pilte vaatama. Paepealse raamatukogus abistati lugejaid tuludeklaratsioonide 
täitmisel ja FIE majandusaruande koostamisel. 
 
Sugupuu uurimise koolitusi viidi aasta jooksul läbi 13, neist kümme rühma- ja kolm 
pikema individuaalkoolitusena. Osalejaid oli koolitustel kokku 66, kellest enamus olid 
vanemaealised arvutikasutajad, kes alles hiljuti enda jaoks avastanud oma suguvõsa 

ajaloo uurimise võimalused internetis. 
 
Kui 2013. aastal sai MS Office 2007 kontoritarkvara kasutamise koolitusi kuulata 
vaid Keskraamatukogu peamajas, siis 2014. aastal saab rääkivaid õppeprogramme 

kuulata juba ka kõikides haruraamatukogudes. Valikusse lisanduvad ka MS Office 
2010 kontoritarkvara õppeprogrammid ja suunised tasuta tarkvara Libre Office 

veebikoolituste juurde.  
 
Kui siiamaani oli lugejate ID-kaardi ja e-teenuste kasutamist puudutavatele 
küsimustele vastatud jooksvalt, teeninduse kõrvalt, siis alates 2013. aasta novembrist 

kuulutati selline koolitusvõimalus ka n.ö ametlikult veebilehel välja. Tulenevalt 

vajadusest kasutada koolitusel lugejatega koos nende konfidentsiaalseid isikuandmeid 
(nt pangatehingute tegemisel, erinevatesse turvatud veebikeskkondadesse ID-kaardiga 
sisselogimisel jne), viiakse neid koolitusi läbi vaid individuaalselt. Novembris ja 

detsembris viidi läbi 10 koolitust. 
 
2013. aastal viidi peamaja lugemissaalis läbi 35 pikemat arvuti algõppe koolitust, 

neist 19 individuaal- ja 16 rühmakoolitusena. Kokku oli koolitustel 112 osalejat. 

Mitmed neist läbisid koolitusprogrammi mitu korda, sest vanemaealiste kasutajate 

vähese arvutipraktika tõttu ei kinnistu omandatud teadmised kiiresti. Tihti pöördusid 

lugejad raamatukoguhoidjate poole ka väga konkreetsete küsimustega, näiteks kuidas 



 47 

mingis kindlas portaalis e-posti kontot luua või kuidas ühendada arvutit 

fotokaameraga, et seadmest pilte kätte saada.  
 
Hea koostöö saadi 2013. aasta II poolaastas käima osade Tallinna koolide 
gümnaasiumiklassidega, kellele pakuti koolitusi uurimistööde koostamiseks vajalike 

infoallikate kasutamise osas. 
 
Traditsiooniliselt korraldas Tallinna Keskraamatukogu Täiskasvanud Õppija Nädalal 

väga sisuka programmi neile, kes on huvitatud elukestvast õppest ja 

enesetäiendamisest. Haruraamatukogudes ja osakondades toimusid nädala jooksul 

koolitused ja kohtumised, mille käigus õpiti teadlikult raamatukogu kasutama, viidi 

läbi erinevaid arvutiõppe koolitusi, õpetati vanu fotosid arhiveerima jpm. Eestikeelse 

kirjanduse osakonnas toimus karjäärialane nõustamine noortele (karjääri 

planeerimine, töö- ja õppimisvõimalused Eestis ja välismaal). Kadrioru raamatukogus 

toimus kõlavööde valmistamise töötuba, Nurmenuku raamatukogus toimus  Eesti 

Rahvakunsti klubi tegevuse tutvustus ning lõnga- ja tekstiilijääkide taaskasutamise 

töötuba. Nõmme raamatukogus toimus loeng lapsevanematele ja õpetajatele teemal 

"Kuidas kaitsta oma last internetis?" Kännukuke raamatukogus toimus koolitus „Õige 

aeg õppida rahatarkust!“. 
 
Aasta lõpus hakati ette valmistama uuest aastast pakutavaid kasutajakoolitusi – 
digitaalsete joonistamislaudade ja (filmilindi ja slaidide skaneerimise võimalusega) 
lauaskännerite kasutamise koolitused. 
 
 
4.6 Raamatukoguteenuse turundus 
 
2013. aastal saatis avalike suhete osakond välja 45 pressiteadet, millest 38 puudutas 

raamatukogus toimuvaid üritusi ja näitusi. Seitse pressiteadet anti välja raamatukogu 

teenuseid ja tegevust puudutavate teemade kohta. Pressiteadete arv on aastatega 
vähenenud, teateid andsime välja ainult suuremate  ja olulisemate ettevõtmiste kohta. 

Lokaalse tähtsusega üritusi ja näitusi kajastasime sündmusteportaalis Kuhuminna, 

raamatukogu veebilehel, FB-s ja linnaosalehtedes. 
 
Tallinna Keskraamatukogu tegevust kajastati erinevates meediakanalites üle 150 

korra, millest venekeelses meedias ligi kolmekümnel korral. Jätkuvalt on ajaleht 

Pealinn raamatukogu jaoks kõige olulisem reklaamikanal, kuna seda jagatakse tasuta 
ja seda loevad möödaminnes paljud. Paraku ei olnud valimiseelsel perioodil võimalik 

eelpoolnimetatud väljaandes raamatukogus toimuvate ettevõtmiste tutvustamiseks 
ruumi leida. Valimistejärgsel perioodil anti lehte välja nii kaootiliselt, et 

reklaamikanalina ei olnud  2013. aasta sügisperioodil sellega võimalik arvestada. 
 
Raamatukogus toimuvatele ettevõtmistele pöörati üleriigilistes meediaväljaannetes 

päris palju tähelepanu: Sirp (12 kajastust), Postimees (26 kajastust sh 6 vene keeles), 

ERR-i uudised (30 sh 10 vene keeles). 2013 . aastal oli meil ka hea koostöö Õpetajate 

Lehega, kus viiel korral ilmus Tallinna Keskraamatukogu tegevust tutvustav artikkel. 
Raamatukogu esindajad said mitmel korral sõna nii eesti- kui venekeelsetes 
raadiojaamades (Klassikaraadio, Kuku, Raadio 4, Vikerraadio). Üheksal korral 

edastas Tallinna Keskraamatukogu uudiseid ka uudisteportaal Delfi. Raamatukogu 
tegemisi kajastavad uudistelõigud olid eetris ETV-s (sealhulgas andis võõrkeelse 
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kirjanduse osakonna juhataja ERR vene uudistele interaktiivse intervjuu (nädala 

jooksul koguti uudiste portaali lugejatelt küsimusi, mis olid seotud raamatukogu tööga 

ning nädala lõpus tuli kõikidele küsimustele vastata) ja Tallinna televisioonis.  
 
Raamatukogu teenuseid ja tegevust tutvustavaid tekste avaldati linnaosalehtedes, 
kelledest kõige paremini sujus koostöö Nõmme ja Mustamäe linnaosa lehega.  
 
Igakuises Mustamäe linnaosavalitsuse Taskutargas ilmus informatsioon Mustamäe 

raamatukogudest. Iga raamatukogu juhataja edastas järgmise kuu brošüüri jaoks 

sobiva materjali ürituste ja teenuste kohta Mustamäe Linnaosa Valitsuse ametnikule. 

Raamatukogu  suuremaid üritusi ja ettevõtmisi kajastati Põhja-Tallinna Valitsuse 
poolt igakuiselt väljaantavas infovoldikus „Põhja-Tallinn kutsub ja soovitab“. Et 

infotulvas välja paista, saadeti infovoldikusse ürituste plakatid.  
 
Raamatukogus toimuvatest lasteüritustest edastasid teateid ajalehed Pealinn, mõned 

linnaosalehed (Nõmme Sõnumid) ja Õpetajate Leht ning portaalid menu.err.ee, 

tallinncity.postimees.ee, koolielu.ee, delfi.taheke.ee, goodnews.ee. Tallinna 
televisioonis edastati lastega tegutsemisest viis uudislõiku. Koostöös Poola Vabariigi 

Suursaatkonnaga korraldatud joonistusvõistlus „Kui ma oleksin kuningas Macius“ 

pälvis palju meediatähelepanu. Aasta alguses edastasid sel teemal intervjuu Raadio 4 
ja Tallinna TV, uudise võistluse lõpetamisest edastas ajaleht Postimees, parimaid töid 

eksponeeriti ajakirjas Täheke, fotosid võistluse lõpetamisest jagati ka Riigikogu 

fotogaleriis. 
 
Raamatukogust on meedias juttu tulnud ka läbi lugejate või koostööpartnerite. Nii 

rääkisid veebruaris Tallinna Reaalkooli õpilaste Vikerraadio lastesaates „Mina arvan“ 

raamatutest, e-raamatutest, raamatute valimisest ja sellest, kuidas nad käivad 

raamatukogus raamatuid laenamas. Märtsis kirjutas kirjanik Kiiri Saar 
keskraamatukogus lastega kohtumisest oma kodukandis Hiiu Lehes. Aprillis avaldati 
intervjuu kirjanik Mika Keräneniga Nõmme Sõnumistes, kus ta rääkis ka Tallinna 

Keskraamatukogu kinkeraamatu projektist. Novembris aga kirjutati ajakirjas Naised, 
kuidas Maarja Tali koer Susiga haiglas tegutseb ning mainitud oli ka raamatukogus 
lastega lugemas käimine. Oleviste koguduse aasta lõpus avaldatud teatest Postimehe 

TallinnCity.ee veebilehes võis muu info seas lugeda ka sellest, kuidas lapsed tegid 

raamatukogus kodututele jõulukaarte. 
 
2013. aastal kajastati meedias kõige rohkem just vene kogukonnale korraldatud 

ürituste ja projektide korraldamist. Suurt tähelepanu pöörati ka sündmusele, kui 

märtsis tagastati raamatukokku 69 aastat tagasi laenatud raamat. Uudis levis 
kulutulena üle kogu maailma, kajastusi oli väga erinevates meediaväljaannetes (nt 
Toronto Sun, The Huffington Post, NYDailyNews jpt) üle kogu maailma.  
 
Kõige olulisemaks raamatukogu tegevust tutvustavaks kanaliks on jätkuvalt 

raamatukogu veebileht, kust leiab alati kõige värskemat infot raamatukogus toimuva 

kohta. Veebilehel oleva informatsiooni kasutamine on aastatega muutunud järjest 

populaarsemaks. Lugejate teavitamiseks kasutame ka Facebooki ja uudiskirja. 
 
Turundustegevuses tuleb raamatukogu sihtrühmad rohkem lahti kirjutada. Nii näiteks  

koostasime infovoldikud spetsiaalselt kutseõppeasutustele. Voldik annab ülevaate nii 

traditsioonilistest kui ka uutest ja huvitavatest teenustest ja programmidest – ELLU, 
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infopäring Skype’i kaudu, TEA veebientsüklopeediad, rääkivad õppeprogrammid, 

muusikaosakonna Xbox jne. Infovoldikuid jaotati 19-le kutseõppeasutusele. Uued 
infovoldikud valmisid ka tahvelarvutite koolituste ja e-teenuste ning ID-kaardi 
kasutamise koolituste reklaamimise jaoks. 20. septembril tutvustas infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja koos võõrkeelse kirjanduse pearaamatukoguhoidjaga 

raamatukogu teenuseid, koolitusi ja üritusi Rahvusraamatukogus toimunud seenioride 

mess-konverentsil Elu Head Aastad 50+.  
 
Teatrihuviliste tähelepanu tõmmati raamatukogule Tallinna Keskraamatukogu ja 

teater Variuse koostöös valminud etendusega „Kui me elasime raamatukogus …“. 
Lavastusega, mille tegevus toimub Tallinna Keskraamatukogus möödunud sajandi 

30ndatel aastatel, tähistati Anton Hansen Tammsaare 135. sünniaastapäeva. Keskne 

tegelane selles on aga Tallinna Keskraamatukogu legendaarne direktor  Aleksander 
Sibul. Aasta jooksul käis etendust vaatamas üle 750 inimese. Sündmust kajastati 

mitmes meediaväljaandes. Peale ja enne Variuse teatri etendust toimusid huvilistele 
ka raamatukogu tutvustavad ekskursioonid.  
 
Parim viis raamatukogu ja teenuste tutvustamiseks on minna oma ruumidest välja, nii 

on suurem võimalus viia sõnum kaasaegsest raamatukogust ka nendeni, kes täna 

raamatukogu ei kasuta. Parim reklaam on raamatukoguhoidja ise, kes oma 
professionaalsusega ja säravate silmadega oma kogukonnaga suhtleb. Näiteks 

Tallinna päeval on saanud juba tavaks pakkuda tegevusi väljas – Lasnamäe 

raamatukogud korraldasid ühise raamatukogupäeva, Pelguranna raamatukogu 
korraldas koostöös Kopli Noortekeskusega lõbusa maastikumängu Kopli pargis, 

raamatukoguhoidjate juhtimisel toimusid ajaloolis-kultuurilised jalutuskäigud linna 

erinevates piirkondades  jne. Varasemast enam lõime kaasa ka linnaosade päevadel.   
 
Esmakordselt osalesime Tallinna Merepäevadel, meie raamatukoguhoidjad pakkusid 

lennusadamas lastele tegutsemist loosungi all „Raamat - hea kaaslane maal ja merel". 
Kadrioru raamatukogu oli partneriks A. H. Tammsaare majamuuseumile ja Kadrioru 
Seltsile  Antoni aialaada läbiviimisel. Traditsiooniliselt on meie raamatukoguhoidjate 

poolt sisustada tegevused Vilde veranda lugemispesas eesti kirjanduse sügislaadal 

Vilde muuseumis. Pika traditsiooniga on  lastekaitsepäeval Tallinna Loomaaias 

peredele arendava tegevuse pakkumine  Looduse lugemissaali nime all. Nõmme 

linnaosa raamatukogud pakkusid Nõmme Kevad 2013 noortepäeva raames võimalust 

osaleda taaskasutuse teemalises töötoas.  Pääsküla raamatukogu osales esmakordselt 

Nõmme linnaosa korraldatud lastekaitsepäeva töötubade üritusel Järve keskuse 

ruumides, pakkudes võimalust osaleda erinevates töötubades. Männiku raamatukogu 

reklaamis raamatukoguteenuseid Nõmme noortekeskuste  poolt korraldatud 

Hoovikohvikus. Huvilised olid oodatud Nõmme ja Pääsküla raamatukoguhoidjate 

töötuppa Nõmme Õpilasesinduste Liidu korraldatud Jõululaadal. Raamatukogubuss 

Katarina Jee võttis  osa koguperefestivalist „Puude taga on inimene”, mis oli mõeldud 

eelkõige erivajadustega inimestele. Katarina Jee osales kolme päeva jooksul ka Eesti 

Arhitektide Liidu aktsioonis „Linnatänava 1:1 makett Mere puiestee näitel”, mille 

eesmärgiks oli välja tuua Mere puiestee kasutamata potentsiaalid. Katarina Jee 
potentsiaali teenuste reklaamisel kasutasid paljud meie raamatukogud – 
raamatukogubuss osales nii välisüritustel kui täiendas raamatukoguruumides olevaid 

üritusi raamatukogubussi tutvustusega. 
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Varasemast enam  oleme tegelenud linnaosade sotsiaalosakondade ja sotsiaalkeskuste 
töötajate informeerimisega, eesmärgiga viia nende kaudu informatsioon 

raamatukoguteenustest vähemkindlustatud ja linnalt erinevaid sotsiaalteenuseid 

saavate inimesteni. Näiteks tutvustasid eelmisel aastal linnaosa sotsiaalkeskuses oma 

tööd Mustamäe raamatukogud, kaasatud oli ka raamatukogubuss. Tänu heale 

koostööle Pääsküla raamatukogu ja Nõmme Sotsiaalkeskuse laste- ja noortetööd 

korraldava osakonna vahel on raamatukogu saanud kutseid erinevatele üritustele, mis 

on võimaldanud raamatukoguteenuseid reklaamida väljaspool raamatukogu. Väike-
Õismäe raamatukogu töötajad kutsuti Haabersti Sotsiaalkeskuse eakate 
päevakeskusesse raamatubingot läbi viima, lisaks mängimisele oli see suurepärane 

võimalus tutvustada raamatukogu ja teenuseid.  
 
 
4.7 Bibliograafia ja infotöö 

4.7.1 Andmebaaside loomine 
 
Tallinna Keskraamatukogu bibliografeeris 2013. aastal Eesti artiklite andmebaasi ISE 
sajaprotsendiliselt artikleid seitsmest ajakirjast: Lemmik, Loodusesõber, Oma Hobu, 

Orjenteeruja, Reisimaailm, Sinuga ning Üks. Valikuliselt bibliografeeriti ISEsse: 

Linnaleht eesti ja vene keeles, Pealinn eesti ja vene keeles, Roheline Pealinn eesti ja 
vene keeles, ajalehe Postimees lisa Maraton, Eesti Päevalehe Tiit Kändleri 

teadusartikleid, ajakirja KanuuKajak, ajakirjadest Mari, Oma Maitse ning käsitöö 

artikleid ajakirjast Pere ja Kodu, Eesti Rahvaskunsti ja Käsitöö Liidu ajalehte Teataja. 
Kokku koostati Eesti artiklite andmebaasi ISE 1503 bibliokirjet ja 7 normikirjet.  
 
Tallinna Keskraamatukogu e-kogudesse lisandus 2013. aastal 55 kirjet, neist 43 kirjet 
muusikaosakonna poolt e-noodikogusse. Jätkus töö Eesti Raamatukoguhoidjate 
Biograafilise Andmebaasi täiendamisega.  
 
 
4.7.2 Infopäringud 
 
Infopäringud Muutus 

2008 16300 2239 

2009 15616 -684 

2010 10745 -4871 

2011 10391 -354 

2012 9446 -945 

2013 10959 1513 
 
*Leidumuspäringuid statistikasse ei arvestata.  
 
Aasta algusest oleme teatmeteenindusele teinud rohkem reklaami ja julgustanud 
lugejaid abi saamiseks raamatukoguhoidja poole pöörduma. Kokku esitati 10959 
infopäringut, s.o 16% rohkem kui aastal 2012. Vaid 4% esitatud päringutest esitati e-
kirja või e-päringu vormi kaudu, 23% telefoni teel, Skype teel esitati 57 päringut 

(0,5% päringutest). 83,7% päringutest olid teemapäringud, esitati ajaloo-, geograafia-, 
tervise-, kunsti-, meelelahutuse, moe- ja sporditeemalisi küsimusi. Kõige vähem tunti 
huvi põllumajanduse vastu. Keerulisemateks infopäringuteks olid õigusalased 
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küsimused, eriti kui sooviti materjali saada vene keeles – tasuta infoallikatest ei 
pruugi leida kvaliteetset infot.  
 
Huvitavamaid päringuteemasid: Balti eraseadus, seto keele kujunemine, keskaegne 
elu-olu, hinnakujundus, Islandi folkloor, hip-hop kultuur, lambakasvatus, ristsõnade 

ajalugu, relvad, aumärgid, ettevõtluse alustamine, jahiteemalised maalid, 

taimemaagia, külmaravi, vasakukäelisus, ravimuda, sotsialistlik realism eesti 
kirjanduses 1940-1950, Tallinn vanadel kaartidel, Tartu Kivisilla apteek, Hiina ja 
juudi abielud, päikese mõju inimesele, pehme mööbli restaureerimine, viinamarjade 
kasvatamine, valitsejatele kuulunud losside ja kirikute arhitektuur, Narva 
õigeusukirikud ja Narva koolid, huvitavaid fakte Eesti loodusest, sotsiomeetriline 
mudel, Rootsi aja vaimuelu Eestis, tegevusjuhendamine, mäluhäired, 1950-ndate 
aastate sündmused ja meik, noorte probleemid, kalade kudemine, illuminaadid, EVS 

standard, Goethe värviteooria, piimapakist linnumaja meisterdamine, igavene 
maarahu 1495, teos mida on tõlgitud inglise keelest eesti keelde kahe erineva tõlgi 

poolt, Tammsaare teoste peamised teemad, tänapäeva populaarsemad kirjanikud, 

1980-ndate mood ja meik ning võimalikud mõjutused ajaloost, Montessoori 
pedagoogika, energiamajandus, roheline mõtteviis, ökoloogiline jalajälg, 7 klassi 
tasemel kirjandus araabia muusika kohta eesti või inglise keeles; täpsustus raamatust 

„Estonia lauluteatri rajajaid“ pärit andmete kohta: artikkel Raimund Kullist, selle 

täpne pealkiri ja asukoht raamatus (mis lk-st lk-ni) ning ühe sellest artiklist pärineva 

väite kontroll, et just Raimund Kull vormis asjaarmastajalikust kollektiivist 

professionaalse sümfooniaorkestri. Lugejaid huvitas näiteks ka sõna „lollakas” 

sünonüümid ja see, kuidas kutsuda lühikese varrega piipu.  
 
Laste ja noorte sagedasemad teemapäringud olid seotud kooliülesannete, 

referaatidega. Küsiti loomade, looduse, geograafia, tähtpäevade kohta. Vanemad 

küsisid infot, mille näitel saaks lastele rääkida rahvustest ja rassidest, sest 
kokkupuuted eri nahavärvi inimestega on lastel küsimusi tekitanud.  
 
2013. aastal koostati peamaja lugemissaali töötajate poolt neli uut 

kirjandusnimestikku, mis kajastasid üritusel Kella Viiene Külaline esinemas käinud 

inimeste tööd ja loomingut. Lisaks parandati ja täiendati uue kirjandusega 12 

olemasolevat kirjandusnimestikku, mis on mõeldud erinevate õppeainete 

riigieksamiteks valmistuvatele õpilastele.  
 
 
4.7.3 Trükised ja veebiväljaanded 
 
30. oktoobril esitleti Tallinna Keskraamatukogus raamatukogu enda poolt väljaantud 

laste omaloomingu kogumikku „Omad jutud 2“. Raamatus avaldati võistlustöid viielt 

laste omaloomingu konkursilt, mis korraldati Tallinna Keskraamatukogus aastatel 
2009−2013. Kogumikus on talveluuletusi, laste kirju Muhvile, uskumatuid jutte, 
lõputa lugusid ning ka koomikseid teemal „Suur pahandus“. Samadel teemadel on 

raamatus ka kirjanike Aino Perviku, Piret Raua, Contra ja Karl Martin Sinijärve 

kirjutatud lood ning koomiksikunstnike Elina ja Joonas Sildre koomiksid. Juttude 
juurde joonistasid pilte Pelgulinna Gümnaasiumi ja Tallinna 21. Kooli õpilased, keda 

juhendas õpetaja Annika Tonts. Raamat oli kingiks 4561-le 2013.a sügisel Tallinnas 

kooliteed alustanud esimese klassi lapsele ning nende õpetajatele.  
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Kokkuvõte 

 
Tallinna Keskraamatukogu on näidanud end tallinlastele kui innovaatiline ja 

mitmekülgne kultuuri- ja haridusasutus. Meie raamatukoguhoidjate roll tallinlaste 
juhendamisel ja nõustamisel vajaliku info leidmisel ning erineva infotehnoloogilise 

riistvara kasutamisel on muutumas üha olulisemaks. Uute kasutajakoolituste 

väljatöötamisel lähtume ühiskonna vajadusest ja tehnika arengutest ning püüame 

koolitusi vajavaid sihtrühmasid senisest paremini määratleda, et reklaam jõuaks 

nendeni senisest tõhusamini. Meie eesmärgiks on võimaldada inimestel saada 

kogemusi erinevate uute infotehnoloogiliste seadmete kasutamisel, et nad oskaksid 
neid rakendada oma igapäevaelus, huvitegevuses või saamaks ideid ettevõtluse 

arendamiseks.  
 
2014. aasta eelarvesse ei õnnestunud saada sisse meie lisataotlust teise transpordibussi 
ostmiseks. A-st B-sse teenust kasutavad lugejad iga aastaga aina enam, kuid seda 
teenust praegu vaid ühe bussiga (mis täidab ka teisi ülesandeid) korraldades on meie 

põhiteenuse ehk kojulaenutuse kvaliteet oluliselt langenud – raamatud seisavad 
transpordi ootel ja ringlevad liiga aeglaselt, mis tähendab lugeja poolt soovitud 
raamatu kättesaamise aja pikenemist. Raamatukogule teise transpordibussi, mis 
võimaldaks raamatute transporti raamatukogude vahel kiirendada ning nii lugejate 
rahulolu raamatukoguteenusega tõsta, hankimine on muutunud juba hädavajalikuks. 
 
Raamatukogu arenguks vajalikud muutused struktuuris oleme teinud olemasoleva 
koosseisu piires, viimastel aastatel on tulnud kokkuhoiu tõttu raamatukogu koosseisu 
vähendada ning selle tõttu on struktuuriüksuste töötajate arv viidud miinimumini. 

Vajalik oleks raamatukogu koosseisu suurendada, et saaksime raamatukogubussi 
mehitada teise vahetusega (bussijuht ja raamatukoguhoidja). See võimaldaks luua uusi 

peatusekohti piirkondadesse, kus inimestel on raamatukogukokku minek väga 

aeganõudev, ning teha enam küllasõite haridus- ja sotsiaalasutuste juurde. Näiteks 

soovib peatust oma linnaossa juurde Kristiine linnaosa valitsus. 
 
Iga aastaga muutub teravamaks probleemiks infotehnoloogia kaasajastamine. 
Raamatukogu tegevuseelarve ei võimalda uuendada riistvara sellises mahus ja 

tempos, nagu oleks vajalik teenindusprotsessi kiiruse ja töökindluse tagamiseks ja 

lugejate rahulolu tagamiseks arvutitöökohtade kasutamisel.  
 
2013. aastal alustasime koostöös teiste ELNET Konsortsiumi raamatukogudega 

üleminekut uuele raamatukogutarkvarale SIERRA, olulisi süsteemiarhitektuurilisi 

uuendusi omavale ja kaasaja arvutikasutaja ootustele vastavale süsteemile minnakse 

reaalselt üle 2014. aasta suvel.  Samuti liidetakse 2014. aasta jooksul Tallinna ja Tartu 
raamatukogude e-kataloogid, mille tulemusel tekib üks ühine e-kataloog ESTER. 
Lugejatele otsingut mugavamaks muutev arendus tähendab meie kui ka teiste ELNET 

Konsortsiumi liikmesraamatukogude raamatukoguhoidjatele mitmeks aastaks lisatööd 

kirjete korrastamisel. 
 
Raamatukogude areng Põhjamaades näitab, et raamatukogude ruumilahendustelt 

oodatakse üha enam mugavaid võimalusi kohapeal lugemiseks, arvuti kasutamiseks, 

filmi või muusika nautimiseks, sõpradega suhtlemiseks. Samuti oodatakse 
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raamatukogudelt üha enam võimalusi teha grupitööd, osaleda koolitustel jne. 
Raamatukogu sisekujunduse kaasajastamise vajaduse tingib ka raamatukogu üha 

tihedam konkureerimine inimeste vaba aja kasutamise pärast teiste info- ja 
kultuurivaldkonnas tegutsejatega. Paraku on meie raamatukogul eelarves vahendeid 
inventari ostmiseks juba aastaid minimaalsed, mis ei võimalda uusi trende ja lugejate 

ootusi jälgida. 
 
 
Kaie Holm 
Direktor  
 
 
 
 
Triinu Seppam 
Teenindusdirektor 
 
Aastaaruanne on koostatud Tallinna Keskraamatukogu erinevate struktuuriüksuste 

aruannete põhjal.  
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Lisa 1. Enimlaenatud teavikute top 10 aastal 2012 ja 2013 

 
2013. aastal korduvad nimetused on tehtud paksu kirjaga.  
 
Eesti ilukirjandus 2012  
1 Kivirähk, Andrus Rehepapp, ehk, November: [romaan] 

2 Hargla, Indrek 
Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus: kriminaalromaan 
vanast Tallinnast  

3 Hvostov, Andrei Sillamäe passioon  

4 Hargla, Indrek 
Apteeker Melchior ja timuka tütar: kriminaalromaan vanast 
Tallinnast  

5 Hargla, Indrek 
Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus: kriminaalromaan 
vanast Tallinnast  

6 Luik, Viivi Varjuteater  
7 Tohvri, Erik e-armastus: [romaan]  
8 Tohvri, Erik Naabrid  
9 Raud, Mihkel Sinine on sinu taevas 
10 Kivirähk, Andrus Mees, kes teadis ussisõnu: [romaan]  
 
 
Eesti ilukirjandus 2013  

1 Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus: 
kriminaalromaan vanast Tallinnast  

2 Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus: kriminaalromaan 
vanast Tallinnast  

3 Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja timuka tütar: kriminaalromaan vanast 
Tallinnast  

4 Õnnepalu, Tõnu Mandala  
5 Kivirähk, Andrus Rehepapp, ehk, November: [romaan] 

6 Hargla, Indrek 
Apteeker Melchior ja Pirita kägistaja : kriminaalromaan vanast 
Tallinnast  

7 Hvostov, Andrei Sillamäe passioon  
8 Kivirähk, Andrus Maailma otsas : pildikesi heade inimeste elust 

9 Mutt, Mihkel 
Kooparahvas läheb ajalukku : romaan : saatuselugusid 
seltskonnakroonikast  

10 Berg, Maimu Moemaja 
 
 
Tõlkekirjandus 2012 
1 Salinger, J. D. Kuristik rukkis 
2 Golding, William Kärbeste Jumal  
3 Shakespeare, William Hamlet  
4 Oksanen, Sofi Puhastus 
5 Wilde, Oscar Dorian Gray portree 
6 Bulgakov, Mihhail Meister ja Margarita 
7 Remarque, Erich Maria Läänerindel muutuseta  
8 Collins, Suzanne Näljamängud : [triloogia] 
9 Collins, Suzanne Lahvatab leek  

10 Gilbert, Elizabeth 
Söö, palveta, armasta : ühe naise püüdlemine kõige poole 
Itaalias, Indias ja Indoneesias 

 
 
Tõlkekirjandus 2013 
1 Oksanen, Sofi Kui tuvid kadusid 
2 Golding, William Kärbeste Jumal  
3 Salinger, J. D. Kuristik rukkis 
4 Petrone, Justin Minu Eesti. 2. osa, Mida sa tahad? 
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5 Petrone, Justin Minu Eesti. 1. osa, Kas lubate elada?  
6 Sophokles Kuningas Oidipus 
7 Hannah, Kristin Maja salapärase järve ääres  
8 James, E. L. Viiskümmend halli varjundit  
9 Kepler, Lars Painajalik leping  
10 Shakespeare, William Hamlet 
 
 
Minu … sarja raamatud 2012 
1 Petrone, Justin Minu Eesti. 1. osa, Kas lubate elada? 
2 Petrone, Justin Minu Eesti. 2. osa, Mida sa tahad? 

3 Petrone, Epp, 
Minu Ameerika. 2. osa, Ülestähendusi unelmatemaalt 2003-
2007 

4 Paris, Manona Minu Moskva: kõigi vimkade kiuste 
5 Hommik-Mrabte, Kätlin Minu Maroko, ehk, Maailma teistpidi vaatamise õpik  
6 Lumiste, Kati Minu Ibiza: vaba armastuse saar 
7 Penu, Anna-Maria Minu Hispaania: läbi maailma iseendani  
8 Samarüütel, Anu Minu London: loomepiinu, inspiratsiooni ja argiilu  
9 Kängsepp, Liis Minu Argentina: vabatahtlikuna getos  
10 Lender, Mae Minu Taani: tuuline teekond keelatud maal 
 
 
Minu … sarja raamatud 2013 
1 Vela, Helmi Minu Albaania : paradiis ja põrgu 
2 Bernhardt, Ervin Minu Bangkok : kaksteist trellitatud ust  

3 Tamm, Janika Minu Keenia : rääkimata lugude maa  

4 Piip, Kristiina Minu Dublin : seitse kodu ja kolm bensiinijaama 
5 Laamann, Tarvi Minu Jamaica : pole probleemi!  

6 Randmaa, Uku 
Minu maailmameri : esimene eestlane, kes purjetas üksi ümber 
maakera  

7 Merusk, Mae Minu Sitsiilia : maffia kohta mitte küsida!  
8 Paris, Manona Minu Moskva : kõigi vimkade kiuste 
9 Gerhold, Pille Minu Brasiilia : sipelgajaht vihmametsas  
10 Alari, Ann Minu Inglismaa : vana ja hea  
 
 
Laste- ja noortekirjandus 2012 
1 Lindgren, Astrid Meisterdetektiiv Blomkvist 
2 Pervik, Aino Kunksmoor 
3 Vallik, Aidi Kuidas elad, Ann?   Mis teha, Ann? 
4 Pervik, Aino Arabella, mereröövli tütar 
5 Pervik, Aino Paula jõulud 
6 Reinla, Astrid Pätu 
7 Lindgren, Astrid Vahtramäe Emil 
8 Kivirähk, Andrus Sirli, Siim ja saladused 
9 Egner, Thorbjørn Sööbik ja pisik 
10 Raud, Eno Sipsik 
 
 
Laste- ja noortekirjandus 2013 
1 Raud, Eno Kalevipoeg : Fr. R. Kreutzwaldi eepose järgi  
2 Pervik, Aino Kunksmoor  
3 Pervik, Aino Arabella, mereröövli tütar 
4 Kivirähk, Andrus Sirli, Siim ja saladused 
5 Kass, Kristiina Samueli võlupadi 
6 Raud, Eno Sipsik 
7 Egner, Thorbjørn Sööbik ja Pisik 
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8 Krüss, James Timm Thaler, ehk, Müüdud naer 
9 Reinla, Astrid Pätu 
10 Kästner, Erich Veel üks Lotte 
 
 
Luuletused 2012 
1 Ehin, Kristiina Viimane monogaamlane. [1. köide]: luuletused 2009-2011  
2 Alliksaar, Artur Päikesepillaja: [luuletused] 
3 Kareva, Doris Olematuse aiad  
4 Õnnepalu, Tõnu Kevad ja suvi ja  
5 Liiv, Juhan Sinuga ja sinuta: [luuletused]  
6 Contra Okseoksjon  
7 Dante Alighieri Jumalik komöödia. Põrgu 
8 Kareva, Doris Deka : ilmunud ja ilmumata luulet 1975-2007  
9 Rooste, Jürgen Kuidas tappa laulurästikut: [luuletused]  
10 Under, Marie Kevad: valikkogu  
 
 
Luuletused 2013 
1 Õnnepalu, Tõnu Kuidas on elada 
2 Kareva, Doris Elutants 
3 Ehin, Kristiina Viimane monogaamlane. [1. köide] : luuletused 2009-2011  
4 Kareva, Doris Olematuse aiad  
5 Runnel, Hando Maakoore pehmenemine  
6 Chalice 100% Chalice  
7 Sauter, Peeter Märkmeid vaeste kirjanike majast : poeem  
8 Rooste, Jürgen Higgsi boson 
9 Ehin, Kristiina Luigeluulinn : [luuletused]  
10 Õnnepalu, Tõnu Kevad ja suvi ja  
 
 
Teadmiskirjandus 2012   
1 Kersna, Vahur 7x7  
2 Kordemets, Gerda Sulev Nõmmik:  Kui näeme, siis teretame! 
3 Raud, Mihkel Musta pori näkku  
4 Bramanis, Riho-Bruno Õhk riisiterade vahel : kaheksa aastat Jaapanis  
5 Reinolt, Dagmar Silvi Vrait: saatus  
6 Aav, Tõnu Aplaus teile  
7 Arme, Lea Ma olen elanud  
8 Viisimaa, Teesi Vello Viisimaa: lauldes vihmas  
9 Vainküla, Kirsti Ervin Abel. Siin ma olen  
10 Laasik, Andres Filmilavastaja ja näitleja Kaljo Kiisk: ikka hea pärast  
 
 
Teadmiskirjandus 2013   

1 Hanson, Hedvig 
Jutustamata lugu :  Vanemuise  näitleja Ellen Kaarma (1928–
1973) 

2 Kersna, Vahur 7x7 
3 Hion, Ene Valdo Pant - aastaid hiljem 
4 Muuli, Kalle Isamaa tagatuba : Mart Laari valitsus 1992-1994  

5 Matvere, Marko 
Meri ja kuked : S/Y Nordea ilmareis : 2. oktoober 2010 – 17. 
juuni 2012  

6 Kiik, Heino Legend Helmi Puur  
7 Sharma, Nabila Julmus : traagiline lugu väikese tüdruku süütuse röövimisest  
8 Juske, Jaak Lood unustatud Tallinnast  
9 Raud, Mihkel Musta pori näkku 
10 Bramanis, Riho-Bruno Õhk riisiterade vahel : kaheksa aastat Jaapanis  
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Noodid 2012 
1 Peterson, Lana-Maria  Õunake : mudilaste muusika : abiks õpetajale 
2 Ehala, Olav Laula-mängi kaasa. 3 
3 Anier, Kai; Muldma Maia Muusikamaa : III klassi muusikaõpik 

4 
Pullerits, Mnika; Urbel, 
Liivi  

Muusikaõpik 2. klassile 

5 Rand, Inga Präänik-väänik 
6 Pajusaar, Riine Ühes šokolaadilinnas 
7 

 
Koolirahva lauluraamat 

8 Anier, Kai; Muldma Maia Muusikamaa : II klassi muusikaõpik 
9 Skuin, Aive; Sepp Karolina Muusikaõpik 9. klass 
10 Mägi, Tõnis Noodiraamat 
 
 
Noodid 2013 
1 Peterson, Lana-Maria  Õunake : mudilaste muusika : abiks õpetajale 
2 Pajusaar, Riine Ühes šokolaadilinnas 
3 Liivak, Meeme Kaks sammu sissepoole : ringmängulaulud 
4 Valgre, Raimond Raimond Valgre 
5 Pullerits, Monika Muusikaõpik 4. klassile 
6  Präänik-Väänik 
7 Anier, Kai jt Muusikamaa : I klassi muusikaõpik 
8 Anier, Kai; Muldma Maia Muusikamaa : II klassi muusikaõpik 
9 Liivak, Meeme Kaks sammu väljapoole : ringmängulaulud 
10 Rull, Toomas Laul läks rändama 
 
 
Helisalvestised 2012 

1 
Ewert and the Two 
Dragons 

Good man down 

2 
Red Hot Chili 
Peppers 

I’m with you 

3 Loosaar, Venno Minul on : Venno Loosaare laulud lastele 
4 Tätte, Jaan Tuulevaiksel ööl 
5 Erinevad esitajad Eesti NSV pop 
6 Pokinen, Mari 22 
7 Eplik, Vaiko V, ehk, Tants klavessiini 
8 Adele 21 
9 Lepland, Ott Laulan ma sind 
10 Lemsalu, Liis Liis Lemsalu 
 
 
Helisalvestised 2013 
1 Loosaar, Venno Minul on : Venno Loosaare laulud lastele 
2 Tätte, Jaan Tuulevaiksel ööl 
3 

 
Meie küla laulud 

4 Põhja-Tallinn Per aspera ad astra 
5 Del Rey, Lana Born to die 
6 Eplik, Vaiko Varielu 
7 Mägi, Tõnis Tõnis Mägi 
8 Erinevad esitajad Eesti NSV pop 
9 

 
Rong see sõitis tsuh-tsuh-tsuh 

10 
 

Tantsupeo MERI lood ja laulud : ÜhesHingamine : XXV 
laulupidu, XVIII tantsupidu : 2.-5. juuli 

 
 
Videosalvestised 2012 
1 Kolmanda planeedi saladus Joonisfilmide kogumik 
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2 Smurfid Joonisfilm 
3 Viron vakka : 105 eesti rahvatantsu  
4 Maša ja karu : ja teised talvelood Joonisfilm 
5 Wallace ja Gromit : Suur puhkepäev Joonisfilm 
6 Buratino tegutseb jälle. 2 Lastesaade 
7 Kevade Mängufilm 
8 Minu mustikakarva ööd Mängufilm 
9 Koletiste jälgedes : elu enne dinosauruseid Loodusfilm 
10 Viimne reliikvia Mängufilm 
 
 
Videosalvestised 2013 
1 Viron vakka : 105 eesti rahvatantsu  
2 Lotte : reis Lõunamaale Joonisfilm 
3 Lotte ja kuukivi saladus Joonisfilm 
4 Smurfid Multifilm 
5 Pipi Pikksukk  Joonisfilm 
6 Buratino tegutseb jälle. 2 Lastesaade 
7 Leiutajateküla Lotte Joonisfilm 
8 Hotell Transilvaania  Joonisfilm 
9 Maša ja Karu : orkestriproov Joonisfilm 
10 Ohjeldamatu Pipi Mängufilm 
 
 
E-raamatud 2012 
1 Kõusaar, Kadri Alfa 
2 Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus 
3 Kivirähk, Andrus Kaka ja kevad 
4 Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus 
5 Larsson, Stieg Lohetätoveeringuga tüdruk 
6 Petrone, Epp Minu Ameerika 
7 Oksanen, Sofi Puhastus 
8 Afanasjev, Vahur Minu Brüssel 
9 Vainküla, Kristi Ervin Abel. Siin ma olen 
10 Larsson, Stieg Tüdruk, kes mängis tulega 
 
 
E-raamatud 2013 
1 Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus 
2 Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus 
3 Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja timuka tütar 
4 Kõusaar, Kadri Alfa 
5 Mankell, Henning Püramiid 
6 Larsson, Stieg Tüdruk, kes mängis tulega 
7 Kersna, Vahur 7x7 
7 Larsson, Stieg Lohetätoveeringuga tüdruk 
7 Oksanen, Sofi Puhastus 
8 Kivirähk, Andrus Kaka ja kevad 
9 Siplane, Nele Egiptimaa. Eestlanna elu loori varjus 
9 Kivirähk, Andrus Mees, kes teadis ussisõnu 
9 Larsson, Stieg Purustatud õhuloss 
9 Martin, George R. R.  Troonide mäng. I raamat 
10 Kõlu, Erkki Hea inglise nali 
10 Kivirähk, Andrus Rehepapp 
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Lisa 2. Koostöö aastal 2013  

 

Tallinna Keskraamatukogus esinesid ja suhtlesid lugejatega erinevate ürituste, 

koolituste, kohtumiste raames: 
 
Jüri Aarma  Vladimir Ignatov Marike Kruup Eeva Park Heli Susi  

Raimo Aas Sofia Joons Avo Kull Imbi Paju  Mari-Katrina Suss 

Sänäm Aliyeva  Jaak Juske  Jaak Kõdar Mari Peegel Ralf Taal 

Cosimo Amato  Nadežda Kaarma Kalle Käsper  Aino Pervik  Maarja Tali ja Susi  

Ülle Andema  Krista Kaer Asko Künnap   Rahel Peäske Mait Talts  

Henton Figueroa Aste Kätlin Kaldmaa Eneken Laanes  Alar Pikkorainen  Indrek Tamm  

Irina Belobrovtseva Hans Kaldoja Anette Laur  Erna Podanyova  Olga Tokarczuk 

Maimu Berg  Kai Kallastu  Ivar Laus Mirjam Proos Tommyboy  

Marite H. Butkaite  Tõnu Kalm  Maria Lee  Jürgen Rooste Ilmar Tomusk  

Olesja Bõkova Mai-Liis Kalvi Roman Leibov Dan Rotar Sergei Trofimov 

Chalice Maarja Kangro  Iivi Lepik Paul- Eerik Rummo  Airika Troost 

Andrzej Chyra Mare Kannelmäe Diana Liiv  Ruslan PX Gerbert Tsukker 

Contra  Nikolai Karajev  Tähe-Lee Liiv  Miia Ruubel  Are Uder  

Lina Dovgan  Doris Kareva  Marika Liivlaid  Kiiri Saar  Maarja Undusk 

P.I.Filimonov Aksel Hendrik Karin  Christina Lään  Märt Saarepera  Sash Uusjärv 

Tatjana Fomina  Anton Hannes Karin  Ingrid Maasik  Heidi Sarapuu  Ilmar Vananurme 

Ljudmila Gluškovskaja Tõnis Kark  Maasike Maasik   Peeter Sauter  
Henry-David 
Varema  

Ludmilla Gradova Kaie Karolin Ilona Martson  Robert Scilironi Rein Veidemann  

Harry Gustavson  Margus Karu  Jaan Martinson Nabila Sharma Elo Viiding 

Lully Gustavson Jan Kaus  Tiia Mets  Heili Sibrits Kadri Voorand 

Andrei Hadanovitš Heiti Kender  Daniel Metsala  Joonas Sildre  Olga Voronova 

Aime Hansen  Mika Keränen  Joseph Metsala  Karl Martin Sinijärv  Katrin Väli 

Liina-Riin Hargi  Andrus Kivirähk  Piret Mildeberg Tatjana Sollmann Silvi Väljal  

Kärt Hellerma  
Meelis 
Kommendant Kristjan Mõisnik  Triin Soomets  Maarja Värav  

Peeter Helme  Igor Kotjuh Tiina Naarits-Linn   Tiiu Speek  Reet Weidebaum 

Sass Henno  Allan Kress  Lauri Nebel  Natalia Suharevich  Mati Õun 

Andrei Hvostov Erich Krieger  Erki-Andres Nuut  Eva-Maria Sumera   JPT 

Ngoc Tram Lam Huu   Kristina Kriit  Iris Oja  Kadri-Ann Sumera    

Marje Ingel Ave Kruup  Liina Orlova  Aljona Suržikova   
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Koostööd tehti: 
 
A. H. Tammsaare majamuuseum Nõmme Loodusmaja 

“Bjarte” Loovarengu kool  Nõmme Noortemaja 
ContinuousAction, vabatahtlike 
organisatsioon Nõmme Muuseum 

Eesti Arhitektide Liit Nõmme Seikluspark 

Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Nõmme Sotsiaalkeskus 

Eesti Koomiksiselts Nõmme Sõnumid 

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit  Nõmme Õpilasesinduste Liit 

Eesti Naiste Varjupaikade Liit Organic.Est OÜ 

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis Pirita Linnaosa Valitsus 

Fenno-Ugria Asutus Pirita Sotsiaalkeskus 

G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool  Pääsküla Põnnituba 

Gustavsonide Pereteater Pääsküla Noortekeskus 

Haabersti Vaba Aja Keskus raamatuklubi Kiiga-Kaaga 

Haabersti Linnaosa Valitsus Rahvakunsti Klubi 

Harmoonia MTÜ, kirjandusklubi Rocca Al Mare Kooli raamatukogu 

Inglise Kolledži raamatukogu Reelika Rohtmaa 

Kalamaja Selts, Telliskivi Selts Daisi Sandberg, Ohtu külaselts 

Kinod Sõprus ja Artis Natalja Sanna 

Kopli Noortekeskus Sisekaitseakadeemia 

Lasnamäe sotsiaalkeskuse eakate päevakodu Tallinna Huvikeskus „Kullo“ 

Lastega MTÜ Tallinna Kopli Noortemaja 

Light Wave OÜ Tallinna Loomaaed 

Eliisabet Luure Tallinna Naiste Kriisikodu 

Maardu Ukraina Pühapäevakool Tallinna Oleviste kiriku kogudus 

Meiepere lapsehoid Tallinna Tugikeskus Juks 

Airi Metspalu Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon MTÜ 

Mustamäe Avatud Noortekeskus Vilde muuseum 

Mustamäe Laste Loomingu Maja Wikimeedia Eesti MTÜ 

Mustamäe Linnaosa Valitsus TEA Kirjastus 

Mustamäe Sotsiaalkeskus  Teoteater  

Muusikasõprade selts  Vene PEN-keskus 

Heli Mänd, kollektsionäär Ukraina saatkond 

Männiku Noortekeskus Ungari Instituut 

Nõmme Kultuurikeskus Vanurite Eneseabi Keskus 

Nõmme Linnaosa Valitsus Ülle Alt 

 
JPT 

 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.otsakool.edu.ee%2F&ei=LpAXU-ZKhYXiBOXngLAJ&usg=AFQjCNGEf530HvIHMzqQ1UZ6tM0euiBexA&bvm=bv.62577051,d.bGE
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Koostöö lasteaedadega: 
 
Tallinna 22. Lasteaed Liivaku Lasteaed 

Tallinna 26. Lasteaed  Magdaleena Lasteaed 

Arbu lasteaed Mahtra Lasteaed 

Asunduse Lasteaed Merivälja Lasteaed 

Jaan Poska Lasteaed Mesimummu lasteaed 

Järveotsa lasteaed Muhu Lasteaed 

Kadrioru Lasteaed Männi Lasteaed 

Kajamaja Lasteaed Männiku Lasteaed 

Kasekese Lasteaed Männimudila Lasteaed 

Kiikhobu Lasteaed Naba Eralasteaed 

Kivimurru Lasteaed Padriku Lasteaed 

Kolde Lasteaed Pelguranna Lasteaed 

Kraavikrõlli lasteaed Piiri Lasteaed 

Kristiine Lasteaed Pirita Lasteaed 

Kullatera Lasteaed Priisle Lasteaed 

Lasteaed Kajakas Päevalille Lasteaed 

Lasteaed Kelluke Pääsusilma Lasteaed 

Lasteaed Maasikas Pääsupesa Lasteaed 

Lasteaed Mesipuu Rabarübliku Lasteaed 

Lasteaed Midrimaailm Raku Lasteaed 

Lasteaed Mooniõis Rännaku Lasteaed 

Lasteaed Naeratus Sitsi Lasteaed 

Lasteaed Ojake Sõbrakese Lasteaed 

Lasteaed Pallipõnn Taime Lasteaed 

Lasteaed Päikene Terakese Lasteaed 

Lasteaed Õunake Tuule lasteaed 

Lauliku Lasteaed Tähekese Lasteaed 

Lepistiku Lasteaed JPT 
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Koostöö koolidega: 
 
Audentese Erakool Tallinna Juhkentali Gümnaasium 

Eesti Rahvusvaheline Kool Tallinna Juudi Kool  

Ehte Humanitaargümnaasium Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasium 

Erakool Edu Valem Tallinna Kesklinna Gümnaasium 

Gustav Adolfi Gümnaasium Tallinna Kivimäe Põhikool 

Kalamaja Põhikool  Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool 

Karjamaa Gümnaasium Tallinna Kunstigümnaasium 

Kesklinna Vene Gümnaasium Tallinna Laagna Gümnaasium 

Lasnamäe muusikakool  Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool 

Merivälja kool Tallinna Lasnamäe Gümnaasium 

Mustamäe Humanitaargümnaasium Tallinna Lilleküla Gümnaasium 

Mustamäe Saksa Gümnaasium Tallinna Läänemere Gümnaasium 

Nõmme Erakool Tallinna Muusikakeskkool 

Nõmme Põhikool Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

Pelgulinna Gümnaasium Tallinna Nõmme Gümnaasium 

Pirita Majandusgümnaasium Tallinna Paekaare Gümnaasium   

Ranniku Gümnaasium  Tallinna Prantsuse Lütseum 

Ristiku Põhikool,  Tallinna Pääsküla Gümnaasium 

Rocca Al Mare Kool Tallinna Rahumäe Põhikool 

Tallinna 21. Kool  Tallinna Sikupilli Gümnaasium 

Tallinna 32. Keskkool Tallinna Soome Kool 

Tallinna 37. Keskkool Tallinna Tehnikagümnaasium 

Tallinna 53. Keskkool Tallinna Tondi Põhikool 

Tallinna Arte Gümnaasium Tallinna Vaba Waldorfkool 

Tallinna Heleni Kool Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 

Tallinna Inglise Kolledž Tallinna Ühisgümnaasium 

  JPT 
 
 
Nimekirjad on koostatud aastaaruannete põhjal ja ei ole täielikud.  
 


