
Raamatukogu nimi Seinanäitus/Mitu meetrit Kuidas toimub tööde seintele kinnitamine Vitriinid/mitu Vitriinide kirjeldus

Tallinna Keskraamatukogu 

peamaja (Näitusruum: 

Tallinna Keskraamatukogu 

galerii) Estonia pst 8

Eilika Mätas, 

eilika.matas@tln.lib.ee, 

6830907

Eraldi galeriiruum. Ruum on 

läbikäidav (pääs saali). Jah/laius 14,8 m /kõrgus 2,5 m

Seintel on siinid, mille külge konksudega 

saab riputada stende, maale vms Jah/6

Kõik neli külge klaasist, 

klaasist riiulid. Vitriini 

kõrgus 1,6 m, laius 

85cm ja sügavus 30 

cm. 

Näitusealused (16tk). Võimalus kasutada 

redelit, saada abi töömehelt, konksud. 

Tallinna Keskraamatukogu 

peamaja 

(Näitusruum:Tallinna 

Keskraamatukogu 

trepigalerii) Estonia pst 8

Eilika Mätas, 

eilika.matas@tln.lib.ee, 

6830907

Asub raamatukogu 

peatrepikojas. Jah/laius 7,4 m/kõrgus 2,5 m

Konksude abil saab kinnitada karniiside 

külge maale, stende vms. Ei

Näitusealused (16tk). Võimalus kasutada 

redelit, saada abi töömehelt, konksud. 

Asub vahekorrusel, 

teenindussaalidest kõrgemal. 

Eksponeerimispinnad eraldi 

akende vahel.

Tallinna Keskraamatukogu 

peamaja (Näitusruum: 

laste- ja noorteteeninduse 

noortenurk) Estonia pst 8

Liisa Randmaa

liisa.randmaa@tln.lib.ee

683 0913

Noortenurgas on 5 A4 stendi 

(portrait), 2 A4 stendi 

(landscape) ja 1 A3 stend 

(portrait). Teeninduse sissepääs 

on klaasist, kas seda võib 

näitusepinnana kasutada.

Klaasustest mõlemal pool ca 70cm x 2 m 

+ uksed ise.

Noortenurgas saab tööd panna 

plastikstendide vahele, klaasustele võimalik 

kinnitada kleeplindiga vms. Ei

Noortenurk jääb küll ruumi sisse 

astudes varjatuks, kuid samas on 

see aktiivses kasutuses ja huvitav 

näitus tooks sinna vaatajaid küll.

Männi raamatukogu Ehitajate tee 48

Rita Matat, 

rita.matat@tln.lib.ee, 6532556 Näituseruum puudub Ei Ei ole

Pelguranna raamatukogu Kangru 13

Ebe Otto   ebe.otto@tln.lib.ee   

6830931 Klaasvitriinid Ei Jah/2

Vitriinide esikülg 

klaasist, klaasist riiulid. 

Vitriinide kõrgus 1,6 m, 

laius 2,50 ja sügavus 25 

cm.

Üks vitriin on esimesel ja teine 

teisel korrusel

Sääse raamatukogu Sõpruse pst 186

Helena Kostenok   

helena.kostenok@tln.lib.ee   

6830990 Klaasvitriinid Koridoris (mõõtmed täpsustamisel)

Seintel on siinid, mille külge konksudega 

saab riputada stende, maale vms jah/2 Näitusealused, vardad/konksud. 

Koridoris puudub valve, 

maalinäitused on toimunud ka 

siseruumis - maalid paigaldatud 

Laagna raamatukogu Võru 11

Malle Järv, malle@tln.lib.ee 

635 0020 Raamatukogu koridoris Jah, koridoris (umbes 4m)

Seintel on siinid, mille külge konksudega 

saab riputada stende, maale vms Jah/2

Vitriinide küljed 

klaasist, keskel 

reguleeritava 

kõrgusega klaasist riiul. 

Mõõdud: laius 90cm, 

kõrgus 90cm ja sügavus 

60cm Näitusealused, vardad/konksud. 

Näitused on laenutussaalide ees 

koridorides. 

Pääsküla raamatukogu Pärnu mnt 480a

Sille Ross                

sille@tln.lib.ee            6803495 Eraldi näituseruum puudub

Teisel korrusel on olnud seinal Kertu 

poolt antud aluste peal tööd-materjalid . 

Näituse alused on olnud ka laste-ja 

noorteosakonnas raamaturiiulite peal, 

toetudes seinale (näiteks Peletame 

koletisi).

Alused kahest nurgast tamiiliga ja seinal 

oleva naela külge siis (naelu on 4) Jah/6

Kõik küljed klaasist, 1 

klaasist riiul. Kõrgus 

90cm, laius 91 cm, 

sügavus 60cm.

Kolm klaasvitriini on esimesel ja 

kolm teisel korrusel

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse 

osakond (VKO fuajee 

seinapind) Liivalaia 40

Kristel Palk; 

kristel.palk@tln.lib.ee; 683 

0961 Asub raamatukogu fuajees

Jah. Näitus on 3 eraldi seinal. Mõõdud 

(laius, kõrgus): u. 5x2,5m; 5x2,5m ja 

1,5x2,5m. Kaks seina on vastamisi ja üks 

paar sammu eemal.

Lae all on siinid, kuhu saab tamiili või 

konksudega riputada raamitud töid, 

tahvleid, plakateid jne. (Jah/5)

(Kõik vitriinid on 

klaasist. Mõõdud (laius, 

kõrgus, sügavus): u. 

1x1,7x0,4m. Igal 

vitriinil 4 riiulipinda, 

mille arvu ja kõrguseid 

on võimalik muuta 

riiuleid ümber tõstes.) Vardad/konksud

Samas fuajees asub ka allpool 

kirjeldatud vitriinidega 

näitusepind.

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse 

osakond (VKO fuajee 

vitriinid) Liivalaia 40

Kristel Palk; 

kristel.palk@tln.lib.ee; 683 

0961 Asub raamatukogu fuajees

(Jah. Näitus on 3 eraldi seinal. Mõõdud 

(laius, kõrgus): u. 5x2,5m; 5x2,5m ja 

1,5x2,5m. Kaks seina on vastamisi ja üks 

paar sammu eemal.)

(Lae all on siinid, kuhu saab tamiili või 

konksudega riputada raamitud töid, 

tahvleid, plakateid jne.) Jah/5

Kõik vitriinid on 

klaasist. Mõõdud (laius, 

kõrgus, sügavus): u. 

1x1,7x0,4m. Igal 

vitriinil 4 riiulipinda, 

mille arvu ja kõrguseid 

on võimalik muuta 

riiuleid ümber tõstes.

Vajadusel saab kasutada aluseid, millega 

vitriinis püstises asendis näituse plakatit 

demonstreerida. Samuti saab kasutada 

aluseid, millega raamatuid poolpüstises 

asendis demonstreerida.

Samas fuajees asub ka ülalpool 

kirjeldatud seinapind.

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse 

osakond (VKO noortenurga 

siinid) Liivalaia 40

Kristel Palk; 

kristel.palk@tln.lib.ee; 683 

0961

Asub raamatukogu 

noortenurgas

Ei. Näitus on kinnitatav lakke, kõrgemal 

põrandapinnal asuvat noortenurka 

ümbritseva käsipuu kohale. Näitusepind 

ei asu seina ääres. Mõõdud (laius, 

kõrgus): u. 4x2,5m.

Lae all on siinid, kuhu saab tamiili või 

konksudega riputada raamitud töid, 

tahvleid, plakateid jne. Ei Puuduvad. Vardad/konksud

Millised vahendid on raamatukogus 

näituse ülespanekuks? Muud märkusedAadress Kontakt

Seinanäitus Näitus vitriinides

Näituseruumi suurus ja muu 

kirjeldus



Tondi raamatukogu Pärnu mnt.125

Eike Lille, eike.lille@tln.lib.ee, 

6748647 Asub raamatukogu fuajees Jah/laius 2,2 m /kõrgus 1,2 m (umbes)

Lae all on siinid, kuhu saab tamiili või 

konksudega riputada raamitud töid, 

tahvleid, plakateid jne. Ei Ei Näitusealused, vardad/konksud. 

Koridoris puudub valve, esemeid 

eksponeerime ka lugemissaalis, 

aknalaudadel.

Männiku raamatukogu Pihlaka 12

Kersti Jürimaa; 

kersti.jyrimaa@tln.lib.ee, 655 

9718 Asub rõdul noortenurgas Jah/laius 5 m/kõrgus 1,5 m (umbes)

Seinal on siin, mille külge konksudega saab 

riputada stende, maale (vältida raskeid 

klaasidega maale) Jah/2

Klaasvitriinid.  Kõrgus 

1,4 m , laius 85cm, 

sügavus 40cm. Vitriinil 

4 klaasist riiulit. 

Vitriinid asetsevad 

üksteise kõrval. 

Vitriinid on 

lukustatavad. Näitusealused, vardad/konksud. 

Vitriinide kõrval on 2  stendi 

mõõtmetega 1,50x1,48 ja 

67,5x1,48 . Stendide kohal toru, 

kuhu saab tamiiliga riputada 

maale, töid (mitte raskeid) 

Vitriinid ja stendid asuvad 

raamatukogu ukse lähedal.

Nurmenuku raamatukogu Ehitajate tee 109a/2

Jana Must     

jana.must@tln.lib.ee,        683 

0980 Eraldi näituseruum puudub. Jah/laiused umbes 5 m ja 11 m

Seintel on siinid, mille külge saab konksude 

abil kinnitada aluseid (mitte väga raskeid) Jah/3

Klaasvitriinid, 3 tk, laius 

89 cm, kõrgus 86 cm, 

sügavus 53 cm, 

lukustatavad Siinid seintel, vardad/konksud

Üks näituse pind kohe 

sisenemisel ukse kõrval. Teine 

sein jääb avariiulite taha ja on 

pisut varjatud. 

Väike-Õismäe raamatukogu Õismäe tee 115 a svea.sormus@tln.lib.ee Eraldi näituseruum puudub

Olemas, mitmes kohas (fuajees ja 

lugemissaalis) Kõrgus ca 1,3

Seintel siinid, mille külge konksudega saab 

riputada kergemaid aluseid Jah/2

Lukustatavad. 4 

tasapinda Siinid, vardadd/konksud Fuajees valvet ei ole. 

Paepealse raamatukogu P. Pinna 8

Piret Martinov 

piret.martinov@tln.lib.ee, 

paepealse@tln.lib.ee

Eraldi näituseruum puudub, 

raamatukogu vahekoridoris 

asuvad siinid, mille külge saab 

näitusi paigutada, lugemissaalis 

klaasvitriinid

Seinanäituse jaoks olemas siinid 

raamatukogu vahekoridoris

Siinidele saab riputuskonksudega näitusi 

riputada, eeldusel, et ka riputataval esemel 

on kinniti kuhu konks käib Jah/3

Lukustatavad klaasist 

vitriinkapid, kõrgus 70 

cm, laius 44 cm, sees 

reguleeritav klaasist 

riiul, võimalik 

eemaldada Siinidele kinnitamiseks riputuskonksud

Sõle raamatukogu Sõle 47b

Anu Sepp

anu.sepp@tln.lib.ee

sole@tln.lib.ee Eraldi näituseruum puudub

Kahe korruse vahel laius umbes 

2,5 m/ kõrgus 2m

Kaarjalt paigutatud siin, millele 

saab riputuskonksudega

kergemaid aluseid Jah/2

Lukustatavad  klaasist

riiulitega Siinidele kinnitamiseks riputuskonksud Puudub valve

Torupilli raamatukogu Gonsiori 36

Siiri Alvela                                                

siiri.alvela@tln.lib.ee                

torupilli@tln.lib.ee Eraldi näituseruum puudub Ei Jah/1

Lukustatav, klaasist 

riiuliga,mõõtmetega 

90X85 cm On turvavärav

Kännukuke raamatukogu E. Vilde tee 72

Reet Kukk reet.kukk@tln.lib.ee 

kannukuke@tln.lib.ee       683 

0952

Eraldi näituseruum puudub. 

Raamatukogus on kahel 

korrusel laes võrestik, mille 

külge saab konksudega 

kinnitada stende või pilte. Ei Jah/2

Lukustatavad klaasist 

vitriinkapid. Mõõdud 

kõrgus, laius, sügavus: 

u. 30x84x52cm. Neli 

tasapinda.

Näitusealused (16tk), võrestikule 

kinnitamiseks riputuskonksud On turvavärav

Nõmme raamatukogu Raudtee 68

Kirsti Aarniste 

kirsti.aarniste@tln.lib.ee 

nomme@tln.lib.ee              672 

3858  Klaasvitriinid

Seinanäituse juures olemas siinid (umbes 

4 m) Riputuskonksudega siinidele Jah/4

Klaasist vitriinkapid. 

Mõõdud kõrgus, laius, 

sügavus: u. 

65x85x55cm. Kaks 

tasapinda. Näitusealused (4 tk),  riputuskonksud On turvavärav

Pirita raamatukogu Metsavahi 19 pirita@tln.lib.ee, 6830955 Eraldi näituseruum puudub Jah, klassist otsasein, 2.5x8 meetrit Riputuskonksudega akna ülemisele servale Ei Näitusealused (4 tk),  riputuskonksud On turvavärav

Kalamaja raamatukogu Kotzebue 9 kalamaja@tln.lib.ee Eraldi näituseruum puudub

Jah/laius 2,4 ja 2,7 meetrit, esikus 

klaaspind 0,80 x 1,50 Siinidele konksudega või kinnitustrossiga Ei Näitusealused (4 tk),  riputuskonksud

Esikus valvet ei ole. Palume 

muretseda kinnitustrosse 

Kadrioru raamtukogu L. Koidula 12A kadrioru@tln.lib.ee ei Ei
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