
 

 

 

TALLINNA KESKRAAMATUKOGU 

2017.a TEGEVUSE ARUANNE 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn 2018 

 



2 

 

SISUKORD 

1 Põhilised tegevussuunad ................................................................................................... 4 

2 Juhtimine............................................................................................................................ 5 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud .............................................................. 5 

2.2 Eelarve ......................................................................................................................... 6 

2.3 Projektitoetused ........................................................................................................... 7 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng ......................................................................... 8 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest ............................................................................... 8 

2.4.2 Tallinna Keskraamatukogu koolitused kolleegidele............................................. 9 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised ......................................................... 9 

2.4.4 Erialahariduse omandamine ............................................................................... 10 

2.4.5 Töötajate tunnustamine....................................................................................... 10 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine .................................................................................. 11 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht .................. 11 

2.5.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele .............................................................. 12 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas .................................. 12 

3 Kogud ............................................................................................................................... 14 

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) .................................... 16 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) ................................................. 17 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine ............................................................................. 19 

3.1.3 Auviste komplekteerimine .................................................................................. 20 

3.2 Inventuurid, mahakandmised ..................................................................................... 21 

4 Lugejateenindus ja raamatukoguteenused ................................................................... 21 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine .................................................................... 23 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused ....................................................................... 24 

4.2.1 E-raamatute ja elektrooniliste audioraamatute laenutus ..................................... 30 

4.2.1.1 ELLU rahuloluküsitlus ................................................................................ 32 

4.2.2 Raamatukogubuss ............................................................................................... 32 

4.2.3 Ümberkorraldused raamatukoguruumides ......................................................... 33 

4.3 RVL teenindus ........................................................................................................... 34 

4.4 Laste- ja noorteteenindus ........................................................................................... 35 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine ..................................................... 36 

4.4.2 Raamatukogu kasutamine laste ja noorte poolt .................................................. 36 

4.4.3 Laste ja noorte lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine........................ 37 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: põhiteemad, suuremad üritused .................................. 39 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused ........................................................................ 42 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond ..................................................................................... 44 

4.6.1 kohalikul tasandil ................................................................................................ 45 



3 

 

4.6.1.1 raamatukogu koostööpartnerid .................................................................... 46 

4.6.1.2 vabatahtlikud ............................................................................................... 47 

4.6.2 riiklikul tasandil .................................................................................................. 48 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil ...................................................................................... 49 

4.6.4 Näitused .............................................................................................................. 50 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele ........................................................... 51 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded ............................................................ 53 

4.9 Andmebaasid ............................................................................................................. 55 

5 2018. aasta tegevused ...................................................................................................... 56 

Lisa 1. Projektitoetused ja nende kasutamine 2017 .................................................................. 58 

Lisa 2. Personali koolitus 2017 ................................................................................................ 61 

Lisa 3. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised ................................................................. 62 

Lisa 4. Ülevaade raamatukogu ruumidest ................................................................................ 63 

Lisa 5. Raamatukoguruumide renoveerimine, inventari ja seadmete hankimine ..................... 64 

Lisa 6. Laste- ja noorteüritused ................................................................................................ 66 

Lisa 7. Veebilehed, Facebooki ja Instagrami kontod, blogid ................................................... 71 

Lisa 8. 2017. aasta koostööpartnerite loetelu ........................................................................... 72 

 

  



4 

 

 
Maakonna/linna 

nimi 

Elanike arv 

(01.12.17) 

KOV-de 

arv 

maakonnas 

Üldkasutatavate 

raamatukogude 

arv  

Haru-

raamatu-

kogude arv 

Kokku 

Harju/Tallinn 448 715 23 1 17 18 

 

Lisaks on Tallinna Keskraamatukogul raamatukogubuss nimega Katarina Jee.  

1 Põhilised tegevussuunad 

2017. aastal oma 110. aastapäeva tähistanud 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. Meie raamatukogu visioon on: muudame koos elu 

rikkamaks. 

Laste- ja noorte kultuuriaastat jääb meie teenuste seas märgiliselt tähistama käivitatud uus 

teenus „Mesilase Miti raamatutaru lasteaias“. Regulaarselt Tallinna linna lasteaedadesse 

raamatukastide toimetamisega soovime muuta raamatu lapsele lasteaias igapäevaseks 

kaaslaseks ning tagada, et raamatud, mida kasutavad õpetajad unejutu lugemiseks või 

õppetegevuses, vahetuvad pidevalt. 2017. a sõlmisime lepingu 59 munitsipaal- ja 2 

eralasteaiaga.  

Lisaks eestikeelsetele e-raamatutele pakub Keskraamatukogu oma lugejatele alates 2017. 

aastast ligipääsu vene- ning ingliskeelsetele audio- ja e-raamatutele. Teenuse muudab 

mugavaks see, et internetiühendust on vaja vaid teaviku laenamiseks, mitte aga 

kuulamiseks/lugemiseks, kuna soovitud teaviku saab alla laadida. Lugejate seas osutusid 

kõige populaarsemateks ingliskeelsed audioraamatud, mille laenamiseks tuli sageli järjekorras 

oodata. Alustasime ettevalmistusi, et luua võimalus üle veebi lugeda võõrkeelseid e-ajakirju.  

Tallinlastele uute oskuste ja teadmiste omandamise võimaldamiseks jätkas raamatukogu 

innovaatiliste teenuste arendamist. Kännukuke raamatukogus alustas tööd innovatsioonilabor, 

kus saavad huvilised kasutada 3D-printerit, kilelõikurit, termopressi ning graafikalauda. SA 

Vaata Maailma toetusel saime raamatukokku robotid ning käivitasime kaks robootikaringi, 

üks neist tegutseb Kännukuke raamatukogu juures, teine rändab mööda raamatukogusid ringi. 

Tänu Hasartmängumaksu Nõukogu toetusele on muusikaosakonnast võimalik laenata koju 

muusikainstrumente ja –tarvikuid. Kasutajate tagasiside Pillilaeka teenusele on olnud väga 

positiivne, pillidele on pidev järjekord ning kasutajate ootus kogu laiendamiseks on suur. 

Populaarsemad koolitused meie raamatukogudes olid jätkuvalt seotud tehnoloogiaga - kuidas 

nuti- jm IT-seadmeid ja erinevaid e-teenuseid kasutada ning kuidas käituda veebis turvaliselt. 

2017. aastal käivitatud arvutigraafika koolitused leidsid tallinlaste poolt väga aktiivset 

vastuvõttu. Oktoobris Brüsselis Euroopa Parlamendis toimunud interaktiivsel näitusel 

„Generation Code: born at the library“, kus Euroopa rahvaraamatukogud demonstreerisid 

tipptasemel seadmeid ja lahendusi, õpetasid meie raamatukoguhoidjad graafikalaudadel 

joonistamist ning vabavaraliste arvutigraafikaprogrammide kasutamist.  

2017. aasta jooksul lõpetasime eelmisel aastal hangitud lugejaarvutitöökohtade paigaldamise, 

selle tulemusel on nüüd enamikes meie raamatukogudes lugejate kasutuses uued arvutid. 

Vaatamata sellele, et arvutitöökohtade arv vähenes, tõusid teenuse kasutusnäitajad võrreldes 
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eelmise aastaga oluliselt. Nüüd, kus on võimalik kasutada uusi kiireid arvuteid, on nõudlus 

teenuse järele suur, nii mõneski raamatukogus on arvutid hommikust õhtuni kasutajate poolt 

hõivatud ning aeg-ajalt tekkisid isegi järjekorrad. Eestikeelse kirjanduse osakonnas, kus 

arvutite arv jäi samaks ja kus uued arvutid paigaldati juba 2016. aasta lõpus, tõusis arvutite 

kasutusaeg minutites pea 40%. 2018. aastal plaanime uued arvutid paigaldada ülejäänud viide 

raamatukokku ning võimalusel suurendada teatud haruraamatukogudes ka töökohtade arvu. 

Uussisserändajatele ja halvasti lõimunud elanikele korraldati raamatukogudes eesti keele 

oskuse arendamiseks keelekohvikuid, raamatukoguhoidjaid abistasid läbiviimisel 

vabatahtlikud. Lisaks korraldati keelekohvikuid ja –ringe vene ja inglise, aga ka hispaania ja 

rootsi keele oskuse arendamiseks.  

Olime raamatukogubussiga kohal Tallinna Lauluväljakul toimunud noorte laulu- ja 

tantsupeol. Võib öelda, et seekord tuli proovipäeva halb ilm meile kasuks, sest buss oli ainus 

soe koht, kus oma prooviaega ootavad lapsed leidsid varju tuule ja vihma eest ning nii oli 

buss kogu aeg rahvast täis (külastuste arv ühe päeva jooksul 1025, sh 847 last ja noort).  

2017. aasta oli kohaliku omavalitsuse volikogude valimise aasta. Valimisjaoskonnad olid 

Kännukuke, Pääsküla ja Sääse raamatukogus ning need raamatukogud pakkusid oma 

teenuseid nii eelvalimise päevadel kui valimispäeval valimisjaoskonna lahtiolekuaegadel.  

2017. aastal avastatud Eesti ID-kaardi turvarisk ja teatud ID-kaartide sertifikaatide kehtivuse 

ootamatu tühistamine ja sellega seoses ka ID-kaardiga allkirjade andmise lühiajaline 

peatumine meie raamatukogu töös kuigi suuri probleeme ei tekitanud. Küll aga tuli meil 

nõustada inimesi, kes oma ID-kaardi turvalisuse küsimustega raamatukogu poole pöördusid, 

nii et meie raamatukogud muutusid selleks perioodika omamoodi sertifikaatide uuendamise 

tugikeskuseks. Paljud ID-kaardi kasutajaid tulid just raamatukokku oma küsimuste ja 

muredega ning raamatukoguhoidjad aitasid kontrollida ja uuendada ID-kaardi sertifikaate.  

2 Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 

Raamatukogu juhindub oma tegevuses 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, riigihangete seadusest jt seadustest. Samuti Tallinna linna 

õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Tallinna Kultuuriameti juhataja 

käskkirjadest, raamatukogu direktori käskkirjadest ning raamatukogu põhimäärusest.  

2017. aastal kinnitati direktori käskkirjaga „Ajalehtede koju laenutamise kord“, 

„Arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri“, „Innovatsioonilabori 

kasutamise eeskiri“, „Innovatsioonilabori seadmete kasutus- ja ohutusjuhend“, 

„Elektriõmblusmasinate ja triikraua kasutamise ohutusjuhend“, „E-teavikute laenutamise 

kord“, „Kampaania „Raamatuga priiks 2018. aastal““; „Muusikainstrumentide ja –tarvikute 

laenamis- ja kasutustingimused“, „Muusikainstrumentide rändkoguteenuse kasutamise 

tingimused“, „Rahvastikuregistri kasutamise kord“, „Rändkoguteenuse kasutamise 

tingimused“, „Tallinna Keskraamatukogu asjaajamiskord“, „Õmblustoa kasutamise eeskiri“ 

jt. 
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2017. aasta alguses kinnitati direktori käskkirjaga „Tallinna Keskraamatukogu strateegilised 

eesmärgid 2017-2020“. Strateegilised eesmärgid tõime välja järgmiste teemade all – 

Kaasaegsed raamatukoguteenused tallinlastele ja Tallinna külalistele, Digitaalne 

raamatukogu, Raamatukogude kaasaegne ja inspireeriv füüsiline ruum, Proaktiivne 

raamatukogu, Organisatsiooni arendamine. Iga aasta alguses kinnitatakse vastava aasta 

tegevuskava. 

Tallinna Keskraamatukogul on kaks nõukogu: komplekteerimisnõukogu ja 

töökeskkonnanõukogu. 2017. aasta koosolekutel tegeles komplekteerimisnõukogu peamiselt 

perioodikaga seotud teemadega. Vaadati üle ja korrigeeriti osakondade ja haruraamatukogude 

2018. aasta perioodika nimekirjad ning seoses vanema perioodika vähese kasutusega otsustati 

vähendada perioodika hoiuaegasid. Otsustati kehtestada kõikidele haruraamatukogudele 

olenemata nende suurusest ühesugused senisest lühemad minimaalsed ajalehtede ja ajakirjade 

hoiuajad. Arutati ka eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaali komplekteerimist ja leiti, et 

vajalik on praeguse olukorra põhjalikum analüüs ja/või lugejauuring 2018. aastal. 

Töökeskkonnanõukogu keskendus 2017. aastal töötajate töökohtade ergonoomilisemaks 

muutmisele ning tegeles töökeskkonnaga seotud teiste küsimustega. 

Raamatukogude võrgus muudatusi ei toimunud.  

Tallinna linn on MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (ELNET Konsortsium) liige. 

ELNET Konsortsiumi üldkoosolekul teostab Tallinna linna liikmeõigusi Linnavalitsuse 

korralduste alusel Keskraamatukogu direktor. Meie raamatukogul on sõlmitud koostööleping 

Tallinna Linnamuuseumi, Tallinna Linnaarhiivi ja Tallinna Loomaaiaga, kes kasutavad 

samuti integreeritud raamatukogusüsteemi SIERRA ning kelle teavikud kajastuvad 

e-kataloogis ESTER.  

2.2 Eelarve 

2017. aasta eelarvest moodustasid tulud omavalitsuselt 3 034 036 eurot (kasv eelmise aastaga 

võrreldes 6,8%) eurot ning tulud riigilt 419 696 eurot (sellest toetus teavikute ostmiseks 364 

617 eurot). Tulud muudest allikatest olid kokku 160 816 eurot (selles sisaldub lisaks 

omatulule projektitoetused fondidelt jms ja annetatud teavikute maksumus 7484,68 eurot).  

Omatulu laekus 150 145 eurot. Lugejate võlgnevustest laekus kokku 97 092 eurot, 

kommunaalteenuste edasimüügist 26 161 eurot, tasuliste teenuste eest 17 782 eurot, 

raamatukogu ruumide ja inventari kasutamise eest 8521 eurot.  

Raamatukogule mittevajalikke teavikuid müüdi summas 19 816 eurot (kasv eelmise aastaga 

44,8%), laekunud tulu kasutati uute teavikute ostmiseks. 

Tabel 1. 2017. a eelarve täitmine 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  3 371 003 3 614 540 7,2% 

Tööjõukulu (sh 

erisoodustused, 

tööjõukuludega 

kaasnevad maksud) 

1 898 400 2 113 721 11,3% 

Komplekteerimiskulu 696 795 723 260  3,8% 

sh KOV-lt 335 064 351 158 4,8% 

sh riigilt  352 582 364 617 3,4% 

Infotehnoloogiakulu  133 082 86 883 -34,7% 
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2.3 Projektitoetused 

Tabel 2. Projektidest saadud toetussummad ja nende kasutamine kokku aastal 2017 

Projektid, toetused  Eraldatud 

summa 

Kasutatud 

2017 

Projekti 

üldmaksumus 

Kultuurkapital 23 340 16 240,12 39 333,58 

Kultuuriministeerium jm riigi 

toetusega projektid 

41 836,8 37 839,06 53 015,98 

Muud projektid ja toetused 6430 3185,81 6430 

Kokku 71 606,8 57 264,99 98 779,56 

 

Projektide loetelu on toodud lisas 1. 

Saadud projektitoetused võimaldavad meil pakkuda erinevatele sihtgruppidele laia valikut 

üritusi ja tegevusi ning laiendada nii tallinlaste võimalusi saada osa kultuurist ja tegeleda 

enesearendamisega. Projektitoetused võimaldavad meil maksta tasu esinejatele, see omakorda 

tagab ürituste kvaliteedi. Teatud projektid, näiteks „Kirjanik raamatukogus“, „Eesti kirjanike 

kohtumised vene keelt emakeelena kõnelevate noortega“, „Luulemaraton“, „Mis uudist, 

raamatukogu“ jne, toimuvad toetuste toel juba mitmendat hooaega, see on taganud ürituste 

regulaarsuse ja loonud nii esinejate kui lugejate jaoks traditsiooni, mida teatakse ja oodatakse. 

Mitmed projektitoetused on võimaldanud meil süvendatult tegeleda laste lugemisoskuse 

arendamise ja lugemisharjumuse kujundamisega - „Täna ma jutustan ühe loo...“, 

„Eelkooliealiste laste lugemisoskust arendavad lugemismängud raamatukogus“, „Lastega 

loomariigis“ jt. Juba mitmendat aastat kestev ja Kultuurkapitali poolt rahastatud 

koostööprojekt Eesti Rahvusringhäälinguga „@raamatuklubi lastele“ teeb meie raamatukogus 

toimunud tegevused jälgitavaks kogu Eestis ning võimaldab raamatukogudel ja 

haridusasutustel videoklippe kirjanikega kohtumistest kasutada õppetöös. Projektitoetused 

võimaldasid pakkuda noortele tekstiloome ja infotehnoloogia nutika kasutamise oskusi või 

teadmisi elukutsevaliku tegemiseks. Projektitoetuste toel arendasime oma teenuseid – 

huvilised saavad ehitada roboteid ning muusikaosakonnas on võimalik laenata koju 

muusikainstrumente ja –tarvikuid. 

Enamik esitatud projektidest on saanud toetust, mis on tõestuseks raamatukoguhoidjate 

headest ideedest ja kogemustest projektikirjutamisel. Raamatukoguhoidjate jaoks on projekti 

juhtimine väljakutse, igapäevatööd rikastav ja uusi oskusi andev ülesanne. Igast positiivse 

tulemusega projektist saadud motivatsiooni ja kogemusi kasutades oleme saavutanud 

vilumuse ja arendanud protseduurid, mis aitavad vähendada projekti ja aruande kirjutamiseks 

kuluvat aega.  

Meie raamatukoguhoidjad on üle-eestilise projekti „Kunst raamatukokku“ eestvedajad. Meie 

raamatukogu poolt Eesti riigi 100. sünnipäeva kingituseks väljapakutud projektist kasvas 

välja rahvaraamatukogude ühine kingitus. Projekti eesmärgiks on anda noortele võimalus 

Eesti riigile kingitust teha, korraldades sadu näitusi üle Eesti; innustada noori loominguga 

tegelema ning seeläbi elavdada näitustega kogukonna elu ning muidugi tugevdada 

raamatukogude ja noorte koostööd. Näituste korraldamine noortele on tasuta, näitused on 

avatud kõigile huvilistele ning nende külastamine on samuti tasuta. Raamatukogud annavad 

näitusteks kasutada oma inventari ja tehnikat, aitavad vajadusel näituste ülespanemisel, 

näituse avamisürituse tegemisel jne. 2017. aasta lõpuks oli projektiga liitunud raamatukogud 

kõikidest eesti maakondadest, kokku oli liitunud 255 raamatukogu. Riigikantselei EV100 

toimkonnalt saadud toetus võimaldas meil omakorda korraldada projektis osalevatele 

raamatukogudele kaks projektikonkurssi toetuse taotlemiseks näituseinventari hankimiseks 

ning ürituste ja õpitubade läbiviimiseks. Kokku osales projektikonkurssidel 13 

maakonnaraamatukogu ja 2 linna keskraamatukogu, kes olid selleks hetkeks ühinenud 
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projektiga „Kunst raamatukokku“, kes tagavad maakonna või linna tasandil projektis 

osalemise ning koordineerivad maakonnas või linnas projekti eesmärgiga seotud tegevusi. 

Meie raamatukogu on saanud kogemusi üle-eestilise koostööprojekti juhtimisel, 

projektikonkursi korraldamisest ja koostööst uute partneritega. Projekt jätkub Riigikantselei 

rahastamisel ka 2018. aastal ning projekti senisest paremini turundamise ja osalevate 

raamatukogude ringi laiendamise eesmärgid pakuvad uusi väljakutseid meie töötajatele. 

Osalesime rahvusvahelises koostööprojektis „CreaTeams in Library“ (Nordplusi programm), 

mis on 2015-2016. aastatel läbi viidud koostööprojekti „CreaDream Forum in Library“ jätk. 

Arvukalt partnereid kaasava koostööprojekti põhieesmärk on hästi töötava Põhja- ja 

Baltimaade raamatukogude vahelise koostöövõrgustiku ja parimate suhtlusmeetodite ning –

kanalite väljatöötamine. Koostöövõrgustiku abil on tulevikus lihtsam operatiivselt ühiseid 

ettevõtmisi korraldada ja oma lugejaskonnale partnerraamatukogudes pakutavat vahendada. 

Koostööprojekt „CreaTeams in Library“ lõpeb 2018. aasta sügisel. Osalemine rahvusvahelises 

koostööprojektis on väljakutse ja arenguvõimalus meie töötajatele, uusi kogemusi annab ka 

projektidokumentatsiooni menetlemine linna välisprojektide andmebaasis. 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

31.12.2017 seisuga töötas Tallinna Keskraamatukogus 156 töötajat (koosseis 142,39), sh 127 

raamatukoguhoidjat (koosseis 117,7). 127-st raamatukoguhoidjast 102 on ülikooliharidusega, 

neist 62-l raamatukogundusharidus. Viiel raamatukoguhoidjal on raamatukogunduslik 

keskharidus ja 14 raamatukoguhoidjal on kutsetunnistus, mis on erinevatel aegadel 

omandatud. Kaheksal raamatukoguhoidjal on kutsetunnistus omandatud alates 2010. aastast. 

Osadel raamatukoguhoidjatel on kõrgharidus veel omandamisel.  

2017. aastal tehti ümberkorraldusi eestikeelse kirjanduse osakonna töös. Et parendada lugejate 

ja raamatukoguhoidjate koolitamist, asus tööle raamatukoguhoidja-koolitusspetsialist. Avalike 

suhete osakonna koosseisus kujundati avalike suhete spetsialisti ametikoht ümber projektijuhi 

ametikohaks tulenevalt vajadusest reageerida efektiivsemalt projektipõhistele väljakutsetele.  

2017. aastal võeti osa Tallinna linna sotsiaalsete töökohtade projektist, tööd võimaldati 

raamatute kiletajale ja raamatukoguhoidja abile. Neist üks töökoht oli loodud töötlusosakonna 

juurde ning teine eestikeelse kirjanduse osakonna juurde. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 

2017. aastal osaleti 119 koolitusel, sealhulgas sisekoolitusel. Koolitustel osales 120 töötajat, 

koolituste kogukestuseks oli 1553 koolitustundi. Koolitustel osalemiste kohta on ülevaatlik 

tabel lisas 2. Koolitustel osalemist mõjutab vähene ajaline paindlikkus, mis on 

teenindusasutusele omane. Koolituste korraldamist mõjutab ka eelarve. Eelnimetatust 

tulenevalt on sisekoolituste ja veebikoolituste osakaal suurenemas. 

2017. aastal arendati infopädevuse, teeninduse, täiskasvanute koolitamise alaseid oskusi, 

lastetööga ja keelekohvikute läbiviimisega seotud teadmisi ja oskusi.  

Teeninduse teemalistel koolitustel osales ühel koolitusel 63 töötajat ja teisel 20 töötajat. 

Küberturvalisuse koolitusel osales 27 töötajat. Juhtimisalasel koolitusel osales 25 juhti. 

Raamatukogu direktor osales Tallinna Linnakantselei korraldatud hallatavate asutuste 

juhtidele suunatud koolituste sarjas. Plaanis on juhtimisalaseid teadmisi arendada ka 

järgnevatel aastatel. Teenindusalaseid koolitusi korraldatakse regulaarselt. 

Täiskasvanute koolituse teemalistel koolitustel osales Tallinna Ülikooli koolitusel 25 töötajat 

ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS koolitusel 13 töötajat. 

Täiskasvanute juhendamine on üha kasvav vajadus tulenevalt pidevatest muutustest nii 
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tehnoloogias kui üldiselt. Keelekohvikute läbiviimise koolitusel osales 20 töötajat. Tartu 

Ülikooli infopädevuse kursustel täiendas oma teadmisi 11 töötajat, sisekoolitustel 22 töötajat. 

Aleksander Sibulale pühendatud erialapäeval „Autoriõigus ja digitaalne sisu“ osales 16 

töötajat. 

2018. aastal on plaanis pöörata rohkem tähelepanu infopädevuse, e-teenuste kasutamise 

juhendamise ja digioskuste koolitustele. Jätkatakse teeninduse, laste- ja noortetöö ning 

kirjanduse teemaliste koolituste korraldamist.  

2.4.2 Tallinna Keskraamatukogu koolitused kolleegidele 

Tabel 3. Koolitused teiste raamatukogude töötajatele 

Koolituse 

aeg 

Koolituse teema Koolitaja Kooli-

tuse 

maht/ 

kestus 

Raamatukogu-

hoidjate arv/ 

KOV-de arv 

Eelarve/ 

koolituseks 

kulutatud 

summa 

03.11.17 Aleksander Sibulale 

pühendatud erialapäev 

„Autoriõigus ja 

digitaalne sisu 

raamatukogudes“ 

Tallinna 

Keskraa-

matukogu 

 6  65  1540 

 

3. novembril 2017. a korraldas Tallinna Keskraamatukogu Aleksander Sibulale pühendatud 

erialapäeva „Autoriõigus ja digitaalne sisu raamatukogudes“, millel oli 65 osalejat, 

veebiülekande jälgijaid oli 160. Ettekannetega esinesid Hedman Partners vandeadvokaat 

Toomas Seppel, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse lektor Mario Rosentau, Legal Room 

OÜ jurist Keit Kukk, Eesti Muusikakogude Ühenduse esimees Kaie Viigipuu-Kreintaal, Eesti 

Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist Ivi Smitt, Tampere Ülikoolist 

Marja Hjelt ja Tallinna Keskraamatukogu töötlusosakonna pearaamatukoguhoidja Eva Suik. 

2.‒6. oktoobrini 2017. a osales kaheksa raamatukoguhoidjat Eesti erinevatest 

rahvaraamatukogudest meie raamatukogus viiepäevasel praktikal, mille käigus tutvusid nad 

Eesti suurima rahvaraamatukogu töökorralduse ja tegevustega. Praktika võimaldas reaalselt 

töötada teistsugustes tingimustes, proovida teistsuguseid seadmeid ja lahendusi kui oma 

raamatukogus, tulla välja igapäevasest töörutiinist ning saada uusi ideid oma tööks. 

Eesmärgiks oli ka tihendada kontakte sarnast tööd tegevate kolleegide vahel, mis võimaldab 

edaspidi vajadusel kohe julgesti ühendust võtta. Tagasiside on olnud väga positiivne, mis 

julgustab meid ka edaspidi kolleege praktikale kutsuma. 

Meie raamatukogu keelekohviku läbiviimise stiili käisid 30. märtsil õppimas Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu töötajad, kes alustasid meist inspiratsiooni saanuna oma raamatukogus 

keelekohvikuga. 

21. novembril võõrustasime Venemaa 43 erineva raamatukogu direktoreid. Võõrkeelse 

kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Nadezhda Geryak esines neile meie raamatukogu 

teenuseid, mis suuremalt jaolt olid külaliste silmis äärmiselt innovatiivsed ja inspireerivad, 

tutvustava ettekandega. Lisaks tutvustasime neile Kännukuke raamatukogu innovatsioonituba.  

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

2017. aastal esineti peamiselt meie raamatukogu uute teenuste ning Skype raamatuklubi ja 

digioskuste teemadel. Neljal korral esineti väliskolleegidele. Pikem ülevaade esinemistest on 

lisas 3.  
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Ajakirja „Raamatukogu“ 2017. aasta 3. numbris ilmus teenindusdirektor Kristiin Meose ja 

infoteeninduse pearaamatukoguhoidja Sille Dammanni artikkel „Get Online Week Tallinna 

Keskraamatukogus“, milles tutvustati üle-euroopalise kampaania raames raamatukogus läbi 

viidud tegevusi. 22. septembril ilmus ajalehes „Sirp“ arvamuslugu e-raamatute valiku kohta 

raamatupoodides “Raamat on raamat või kuidas?”, millele andis kommentaari e-raamatukogu 

spetsialist Andrea Ruud. Kommentaar ilmus lühiartiklina “Eesti algupärand meelitab 

lugejaid” ning rõhutas Eesti autorite e-raamatute populaarsust.  

Direktor Kaie Holm luges 2017. a kevadel Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi 

infokorralduse õppetooli raamatukogunduse ja infokeskkondade tudengitele Raamatukogude 

juhtimise ainet. Samuti juhtis direktor juunis samas ülikoolis lõputööde kaitsmis- ja 

lõpueksami komisjoni tööd. 

2.4.4 Erialahariduse omandamine 

Erialaharidust omandab Tallinna Ülikoolis magistriõppes üks töötaja. Tartu Ülikooli 

bakalaureuseõppes omandab erialaharidust üks raamatukoguhoidja. Üks töötaja õpib 

magistriõppes Tallinna Ülikoolis muul erialal ja üks töötaja õpib Tartu Kunstikoolis. 

Bakalaureuseõppes õpib üks töötaja Tallinna Ülikoolis. 

Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguhoidja kutsekoolituse lõpetas 2017. aastal kaks 

töötajat. Kuna Eesti Rahvusraamatukogu õppeaastal 2017/2018 kutsekoolitust ei korraldanud, 

siis ei saanud soovijad kutsekoolitusel õppimist alustada. 

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudist käis kaks infoteaduse eriala kolmanda kursuse 

üliõpilast raamatukogutöö praktikal, üks infoteaduse magistriõppe teise kursuse üliõpilane 

info- ja teadmusjuhtimise praktikal ning üks noorsootöö kolmanda kursuse üliõpilane. Üks 

õpilane käis praktikal Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest ja kaks praktikanti IT-

spetsialisti praktikal Kehtna Kutsehariduskeskusest. 

2017. aastal käis raamatukogus üks õpilane töövarjupäeval töötajate tööga tutvumas. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine 

15. mail pälvis direktor Kaie Holm Tallinna linna autasu ‒ teenetemärgi Tallinna linnale 

osutatud eriliste teenete eest.  

Raamatukogu 110. sünnipäeva vastuvõtul 23. veebruaril anti majandusdirektor Kaie 

Leesmendile ja Kalamaja raamatukogu juhataja Kaja Palmistele üle Tallinna linna autasu ‒ 

raemedal. 

2017. aastal said Kultuuriministeeriumi tänukirja Pelguranna raamatukogu 

raamatukoguhoidja Laine Taukul, võõrkeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Elena 

Vavilova, eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja Reet Ojasoo ja Männi raamatukogu 

juhataja Rita Matat. 

Tallinna Kultuuriameti tänukirja sai Pirita raamatukogu raamatukoguhoidja Malle Järv. 

Täiskasvanud Õppija Nädala raames tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium Eesti Rahva 

Muuseumis raamatukogubussi kollektiivi aasta raamatukogu eripreemiaga. Tallinna Raekojas 

tunnustati Tallinna ja Harjumaa aasta õppijaid, koolitajaid ja teisi tublisid elukestvas õppes 

tegutsejaid. Tunnustusauhinna Tallinna aasta raamatukogu pälvis oma tegevusega Tallinna 

Keskraamatukogu raamatukogubussi kollektiiv. Tunnustusauhinna Tallinna aasta õpitegu 

pälvisid võõrkeelse kirjanduse osakonna töötajate läbiviidavad keelekohvikud. 
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26. novembril kodanikupäeva tänuüritusel Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones andis 

siseminister Andres Anvelt kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest kodanikupäeva 

aumärgi võõrkeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Nadezhda 

Geryakile. Nadezhda pälvis aumärgi väsimatu töö eest lõimumise edendamisel raamatukogus, 

muuhulgas on ta vedanud projekti „Eesti kirjanike kohtumised vene keelt emakeelena 

kõnelevate õpilastega” ning alustanud keelekohvikute korraldamist raamatukogudes. 

Tallinna Keskraamatukogu aastapreemia pälvis töötlusosakonna juhataja Aivi Sepp. 2017. 

aastal tunnustati parima lastetöö eest raamatukogubussi raamatukoguhoidjat ja parima 

noortetöö eest eestikeelse kirjanduse osakonda. Noortetöö tunnustusega kaasneb 

rändauhinnana tool Livia, mis on disainitud 1937. a Gio Ponti poolt Padova Ülikooli 

kirjandusteaduskonna jaoks. 

Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjate omavahelisest infootsingu võistlusest võttis 

osa 19 töötajat. Infootsinguvõistluse auhinnalistele kohtadele tulid 2017. aastal eestikeelse 

kirjanduse osakonna raamatukoguhoidjad Tiina Põldmaa (I koht), Triinu Rannaäär (II koht) ja 

Berit Berg (III koht).  

Vabariigi aastapäeval on võimalus raamatukoguhoidjatel tunnustada ise oma kolleege. 2017. 

aastal tunnustati hea koostööpartnerina töötlusosakonna raamatukoguhoidjat Rebeka 

Grossfürsti, ideede generaatorina Sääse raamatukogu juhataja Helena Kostenoki, tubli 

uustulnukana eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidjat Aimur-Jaan Keskelit, tubli 

noortöötajana eestikeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidjat Sille Dammanni, usina 

töömesilasena Pelguranna raamatukogu raamatukoguhoidjat Niina Porfjontsevat, vapra 

raamatukoguhoidjana eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduse 

pearaamatukoguhoidjat Maarja Pildret, IT-targana eestikeelse kirjanduse osakonna 

raamatukoguhoidjat Hanna Laasbergi, aasta parima projekti läbiviijana Kalamaja 

raamatukogu juhatajat Kaja Palmistet, majahaldjana majandusosakonna riidehoidjat Antonina 

Tregubovat, kindla toena direktor Kaie Holmi ja usina mesilasperena avalike suhete 

osakonda. 

KoodiTunni läbiviimise eest 2017. aastal andis Vaata Maailma SA koos koostööpartneritega 

Tallinna Keskraamatukogule tänukirja. 

Meie poolt 2016. aastal väljaantud I klasside kinkeraamat „Härra Klaasi pöörane muuseum“ 

valiti Tartu linna poolt väljaantava Lapsepõlve auhinna nime kandva kirjandusauhinna 

laureaadiks. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 

2017. a seisuga paiknesid Tallinna Keskraamatukogu raamatukogud üle linna 19 hoones, 

üldpinnaga 14 390,9 m2, neist 4 hoonet on Tallinna Keskraamatukogu bilansis (Estonia pst 8, 

Pääsküla, Kännukuke ja Pelguranna raamatukogu) üldpinnaga 6942,4 m2. 

Raamatukoguruumide paiknemine ja suurused toodud lisas 4. 

Hoonete ja ruumide majandamiseks kulus 2017. aastal 360 415,61 eurot (1,6% rohkem kui 

2016). Remonttöödeks 38 905,73 eurot (sh korteriühistute remondifondi makstavad tasud). 

Kõige suuremad remonditööd toimusid Nõmme raamatukogus. Ülevaade remonditöödest ja 

hangitud inventarist on lisas 5. 

Haldustegevuse korraldusele avaldasid mõju tööjõupuudusest tulenevad raskused vabanenud 

haldusjuhi töökoha täitmisel. Aasta lõpus vahetus majandusdirektor. 
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2.5.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele 

Liikumispuudega inimene saab külastada enamikke Tallinna Keskraamatukogu 

raamatukogudest. Ratastooliga on ligipääsetavad eestikeelse kirjanduse osakond, võõrkeelse 

kirjanduse osakond, Kalamaja, Kännukuke, Laagna, Männi, Männiku, Nurmenuku, Nõmme, 

Pelguranna, Pirita, Pääsküla, Sõle, Sääse, Tondi ja Väike-Õismäe raamatukogud ning 

raamatukogubuss (olemas invatõstuk). Küll aga võib esineda teatud raskusi (uksest 

sisenemine või teatud ruumides liikumine ainult koos raamatukoguhoidjaga või saatjaga, 

puudub võimalus minna teisele korrusele vms). Ratastooliga liikuv inimene ei saa külastada 

Kadrioru, Paepealse ja Torupilli raamatukogu. Aasta jooksul mingeid töid liikumispuudega 

inimestele juurdepääsu parandamiseks ei tehtud. 

Liikumispuudega autojuhi või liikumispuudega või pimedat inimest teenindava juhi sõiduki 

parkimine raamatukogu lähedal võib olla raskendatud. Kuna liiklus pealinnas on tihe, autosid 

palju, siis võib raamatukogu lähedale autole parkimiskoha leidmine olla vahel üsna keeruline.  

Raamatukogu veebilehel on alarubriik ”Erivajadustega lugejale”, kus on toodud vajalik info 

ratastoolis lugejale. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

2017. aasta jooksul lõpetasime eelmisel aastal hangitud lugejate arvutitöökohade 

paigaldamise, selle tulemusel said enamikes meie raamatukogudes (va Kadrioru, Laagna, 

Männi, Pääsküla ja Tondi raamatukogus) lugejate kasutusse uued arvutid. Võrreldes varasema 

ajaga vähenes enamikes raamatukogudes küll arvutitöökohade arv, kuid tänu sellele jagus 

uusi arvuteid rohkematesse raamatukogudesse. Vaatamata sellele, et arvutitöökohtade arv 

vähenes, tõusid antud teenuse kasutusnäitajad võrreldes eelmise aastaga oluliselt. Kui uued 

arvutid jõuti järjekordses haruraamatukogus töökorda seada, tekkis teenuse vastu kohe suur 

huvi ning nii mõneski raamatukogus võisime tõdeda, et enamik päevadest olid arvutid 

hommikust õhtuni kasutajate poolt hõivatud. Teenust kasutada soovijaid olid lausa nii palju, 

et teatud raamatukogudes tekkisid aeg-ajalt isegi järjekorrad (Kännukuke, Männiku, Nõmme, 

Pelguranna, Sääse raamatukogu). Eestikeelse kirjanduse osakonnas, kus arvutite arv jäi 

samaks ja kus uued arvutid paigaldati juba 2016. aasta lõpus, tõusis arvutite kasutusaeg 

minutites pea 40%. 2018. aastal plaanime uued arvutid paigaldada ülejäänud viide 

raamatukokku ning võimalusel suurendada teatud haruraamatukogudes ka töökohtade arvu. 

Tabel 4. Arvutitöökohtade kasutamine lugejate poolt 2016-2017 

Raamatukogu Seansside 

arv 2016 

Seansside 

arv 2017 

(+-) Kasutusaeg 

minutites 

2016 

Kasutusaeg 

minutites 

2017 

(+-) 

1. Eestikeelse 

kirjanduse osak 

18947 21807 2860 755 982 1 042 260 286 278 

2. Muusikaosak 3996 4580 584 266 992 307 049 40 057 

3. Võõrkeelse 

kirjanduse osak 

5810 6094 284 470 217 445 123 -25 094 

4. Kadrioru  444 456 12 19 285 19 609 324 

5. Kalamaja  2090 2311 221 123 986 114 927 -9059 

6. Kännukuke  3432 3888 456 245 485 264 668 19 183 

7. Laagna 946 982 36 59 345 57 690 -1655 

8. Männi  638 670 32 34 981 33 358 -1623 

9. Männiku 1428 1715 287 86 313 96 427 10114 

10. Nurmenuku  2065 2355 290 109 942 118 486 8544 

11. Nõmme  2310 2350 40 129 551 126 286 -3265 

12. Paepealse  3041 4110 1069 200 240 267 344 67 104 
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13. Pelguranna  4728 3438 -1290 373 194 240 358 -132 836 

14. Pirita  1663 1750 87 82 295 66 520 -15 775 

15. Pääsküla 1253 1111 -142 87 762 80 511 -7251 

16. Sõle  2284 2356 72 123 367 128 056 4689 

17. Sääse  1664 1634 -30 86 062 97 226 11 164 

18. Tondi  300 323 23 19 409 22 719 3310 

19. Torupilli  1947 1814 -133 116 464 92 457 -24 007 

20. V-Õismäe 2111 3093 982 131 520 141 729 10 209 

KOKKU 61 097 66 837 5740 3 522 392 3 762 803 240 411 

 

Võime tõdeda, et lapsed eelistavad kasutada isiklikku nutiseadet ning raamatukogu arvuteid 

kasutatakse arvutimängude mängimiseks varasemate aastatega võrreldes mõnevõrra vähem. 

Täiskasvanute huvi kasv raamatukogu arvutitöökoha kasutamise vastu võib tuleneda sellest, 

et inimesed omavad küll nutiseadet, aga kodus isiklikku süle- või lauaarvutit enam ei ole. 

Tänapäeval võib arvuti kodus omamine paljude inimeste jaoks olla keeruline - riistvara 

vananeb kiiresti, tarkvara vajab pidevat uuendamist ning kõige sellega tegelemine ei puugi 

olla paljudele jõukohane. Raamatukogu arvuteid kasutatakse kõige igapäevasemate toimetuste 

jaoks: kasutatakse meilikontosid, makstakse makse, veedetakse aega suhtlusportaalides.  

Lugejaarvutites kasutatava haldustarkvara LIBKI juurde lisandus statistikamoodul, millega on 

võimalik sessiooni kestvust (minutites) välja võtta veebiliidese kaudu kuupäevade, ruumide 

ning arvutite lõikes. 

2017. a sai uue projektori Sõle ja Pirita raamatukogu, aasta lõpus hankisime juurde veel 27 

sülearvutit, mille paigaldamine jääb 2018. aasta I poolde. Uued sülearvutid saab Pelguranna 

raamatukogu arvutiklass, samuti saavad uue sülearvuti, millel saab olema mitmeotstarbeline 

kasutus (esitlused, sisetööd, lugejate poolt kasutamine), mitmed haruraamatukogud.  

IT-osakond tegeles Kännukuke raamatukogu innovatsioonilabori seadmete (vt p 4) hankimise 

ja raamatukoguhoidjate koolitusega. 

12 haruraamatukogus uuendasime ja kaasajastasime traadita andmeside (WiFi) lahenduse, 

ühtlasi sai Wifi seadmete haldus tsentraliseeritud, mis suurendab töökindlust. Rakendatud on 

ka hotspot vaheleht, kus WiFi kasutamiseks tuleb kasutustingimustega nõustuda.  

Kadrioru, Nõmme ja Kalamaja raamatukogus tõstsime andmesidekiirust (allalaadimiskiirus 

vähemalt 30Mbps). Meie raamatukogude andmeside kiiruste tõstmine ja teenuse stabiilsuse 

suurendamine on kindlasti 2018. aasta üks olulisemaid ülesandeid.  

Tallinna Linnavalitsuse korraldatud riigihanke „Laua- ja mobiiltelefonisideteenuste tellimine“ 

tulemusena sõlmiti 2-aastase kestusega raamleping Telia Eesti AS-iga, mis tähendas ka meile 

üleminekut kõigi oma telefonidega selle teenusepakkuja alla. 

Arendasime jätkuvalt siseveebi, näiteks hakkasime kasutama esilehel kiirteate (WPFront 

plugin) funktsionaalsust, et saaks töötajatele olulist informatsiooni ja ülesandeid meelde 

tuletada. Töötajate e-kirjade haldamise keskkonnana võtsime kasutusele Roundcube'i, mis on 

kaasaegsem ja intuitiivse kasutajaliidesega.  

Veebilehele tellisime arenduse, et kaitsta robotite eest meie veebilehtedel olevaid e-posti 

aadresse. Paigaldasime uuendusi veebilehe (multisite) WordPressi versioonile eesmärgiga 

tõsta turvalisust ja parandada lehe funktsionaalsust. Muutsime raamatukogu 1. klassi 

kinkeraamatute kuvamise lahendust Lastelehel, kuna seni kasutatud lahendus hakkas 

raamatute juures näitama reklaami. Arenduse tulemusena on Lastelehel e-raamatud väljas 

raamaturiiulil, raamatuid saab vaadata lightbox’is ehk lehelt lahkumata, raamatuid on mugav 

sirvida ka nutiseadmes; raamatuid on meil nüüd ka mugavam üles panna ja seadistada kui 
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varem. Veebilehel tehtud sisulistest arendustest vt p 4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja 

väljaanded. 

2017. aasta juunis sõlmisime väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel 

3-aastase kehtivusega raamlepingu tarkvarafirmaga OÜ Codeborne ELLU arendustöödele. 

ELLU arendusperiood algas 2017. aasta detsembris ja jätkus 2018. aasta jaanuaris. 

Arendusperioodil muudeti sisselogimissüsteem lugejale mugavamaks. ELLUst kadus 

registreerimise vajadus, mis tähendab, et iga Tallinna Keskraamatukogu lugeja saab kasutada 

e-raamatukogu ELLU teenust, kui lugejakaart kehtib ning puudub võlgnevus raamatukogu 

ees. Kui varem tuli raamatukogu kasutajal luua eraldi ELLU konto, siis uues sisselogimise 

süsteemis võeti kasutusele Minu ESTERi salasõna, mida lugejad kasutavad ka e-kataloogi 

ESTER ja OverDrive’i e-raamatukokku sisenemisel. Arenduste tulemusel avanevad 

e-raamatud ELLUs kiiremini. 

3 Kogud 

2017. aastal eraldati teavikute hankimiseks: 

 Linnaeelarvest 351 164,90 € (2016. a 335 063,57 €) (kasv eelmise aastaga võrreldes 

(4,2%), sellest mittevajalike raamatute müügist 12 600 eurot; 

 Riigieelarvest 364 617,00 € (2016. a 352 582,00 €) (kasv võrreldes eelmise aastaga 

3,41%); 

 Kokku 715 781,90 € (2016. a 687 645,57 €) (kasv võrreldes eelmise aastaga 4,1%). 

 

Kulude jagunemine: 

 Raamatute soetamiseks 552 086,32 € (2016. a 550 149,90 €); 

 Perioodikale 111 760,81 € (89 564,90 € + 22 195,91 € riigi toetus) (2016. a 84 069,75 

€ + 16 206,93 € riigi toetus, kokku 100 276,68 €); 

 Auvistele 4862,01 € (2016. a 5275,49 €); 

 Elektroonilistele väljaannetele 47 065,96 € (2016. a 31 943,50 €), sh  

 e-raamatutele 46 430,92 € (2016. a 30 685,25 €). 

 

2016. aasta 1. detsembri seisuga oli Tallinna Keskraamatukogu teenindatavate arv 448 715 

elanikku, seega sai Tallinna Keskraamatukogu 2017. aastal teavikute soetamiseks ühe 

teenindatava kohta 1,6 eurot (2016. a 1,56 €), sellest linnalt 0,78 eurot (2016. a 0,76 €). 

Tabel 5. Tallinna Keskraamatukogu komplekteerimiskulud raamatutele 2005 – 2017 

 

  
Komplek-

teerimiskulud 

Komplek-

teerimiskulud sh ostetud raamatud 

Aasta Elanike arv EUR Elaniku kohta EUR Nimetused Eksemplarid 

2005 403 505 518 189,25 1,28 398 658,04 6530 53 130 

2006 399 096 546 860,02 1,37 393 785,61 5838 49 701 

2007 401 372 631 229,78 1,57 493 474,62 6224 51 864 

2008 401 372 640 254,11 1,6 539 107,53 6709 55 943 

2009 403 491 556 171,94 1,38 473 110,13 5568 48 604 

2010 406 699 498 299,95 1,23 426 941,57 5616 47 445 

2011 411 967 508 260,00 1,23 426 045,00  5945 40 384 

2012 415 850 636 356,00 1,53 547 853,12  5807 49 215 

2013 419 707 640 612,00 1,53 534 490,23 5781 46 254 

2014 429 867 649 339,00 1,51 526 405,92 6483 47 180 
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2015 434 702 675 034,00 1,55 551 054,74 6249 50 390 

2016 439 734 696 794,99 1,58 550 149,90 6569 49 426 

2017 448 715 723 259,78 1,61 552 086,32 6953 48 604 

* komplekteerimiskulud: kasutatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse komplekteerimise toetused 

ning aasta jooksul annetatud teavikute summa 

2017. aastal kujunes ühe raamatu keskmiseks hinnaks 11,36 eurot, mis on 2% kallim kui 

2016. aastal (2016. a 11,13 €). Eestikeelse raamatu keskmiseks hinnaks kujunes 12,51 eurot, 

mis on 2,8% kõrgem kui 2016. aastal (2016. a 12,17 €), venekeelsel raamatul 8,31 eurot, mis 

on 0,7% madalam kui 2016. aastal (2016. a 8,37 €) ning teistes võõrkeeltes raamatutel 12,75 

eurot, mis on 9,8% madalam kui 2016. aastal (2016. a 14,14 €). 

Auviste keskmiseks hinnaks kujunes 2017. aastal 8,87 eurot, mis on 18,9% madalam kui 

eelneval aastal (2016. a 10,95 €). E-raamatute keskmiseks hinnaks kujunes 13,58 eurot, mis 

on 3% suurem kui aasta varem (2016. a 13,18 €) ning arvutivõrgus olevate audioraamatute 

keskmiseks hinnaks kujunes 31,55 eurot. 

Tabel 6. Tallinna Keskraamatukogusse ostetud raamatute ja e-raamatute keskmine hind 

eurodes 2005 - 2016 

Aasta 

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 

2014 11,16 11,59 11,37 

2015 10,94 11,93 12,23 

2016 11,13 12,17 13,18 

2017 11,36 12,51 13,58 

2017. aastal annetati Tallinna Keskraamatukogule 1721 teavikut, millest 1668 olid raamatud 

(sh 16 nooti) ning 53 auvised. Võrreldes 2016. aastaga vähenes kingitud teavikute arv 9,9%. 

Eraisikutelt saime annetusi 1257 eksemplari, riigiasutustelt 172 eksemplari, äriettevõtetelt 161 

eksemplari, Tallinna linna asutustelt 68 eksemplari, mittetulundusühingutelt 37 eksemplari, 

sihtasutustelt 20 eksemplari, Tallinna linnaosavalitsustelt 5 eksemplari ning kohalike 

omavalitsuste asutustelt 1 eksemplari. Äriettevõtetest oli suurimaks annetajaks Apollo 

Holding OÜ (49 eksemplari); Tallinna linna asutustest Tallinna Ettevõtlusamet (31 

eksemplari); sihtasutustest Eesti Koostöö Kogu (20 eksemplari); mittetulundusühingutest 

ETKA Andras (19 eksemplari) ja riigiasutustest Eesti Hoiuraamatukogu (86 eksemplari). 

2017. aasta lõpuks oli Tallinna Keskraamatukogu süsteemis 899 277 raamatut ja brošüüri, 13 

979 auvist, 262 elektroonilist teavikut, 13 375 e-raamatut, 41 arvutivõrgus olevat 

audioraamatut ning 108 e-nooti. 

2017. aastal jätkati töötlusosakonnas 2014. aastal toimunud Tartu ja Tallinna raamatukogude 

andmebaaside liitmise käigus automaatselt liitunud bibliokirjete toimetamist ja tekkinud 

duplikaatide liitmist. Eelmisel aastal tegelesid meie töötajad kokku 7998 bibliokirjega (2016. 

a 9281). Täiskirjeid tehti 3901 (2016. a 4210), kiirkirjeid 190 (2016. a 602) ja parandati 3766 
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kirjet (2016. a 3740). Töötlusosakonna kataloogijad toimetasid 61 automaatselt liitunud kirjet 

(2016. a 496) ning liitsid ja toimetasid 262 topeltkirjet (2016. a 739).  

OverDrive’i e- ja audioraamatute MARC kirjete failid lisatakse peale e-teavikute ostmist 

automaatselt OverDrive’i FTP lehele, kust raamatukogu saab need kokkupakituna alla laadida 

ja Sierrasse üles laadida. Seejärel korrastab kataloogija kirjed ja avalikustab e-kataloogis 

ESTER. 2017. aastal lisandus ESTER-isse 396 OverDrive e-teaviku kirjet.  

E-kataloogi ESTER lisati 2017. aastal kokku 67 327 eksemplarikirjet (sh 50 184 raamatut, 

107 nooti, 521 auvist, 15 636 ajakirja, 261 ajalehte, 369 e-ressursside kirjet, 124 lauamängu, 

20 arvutimängu, 35 eset, 70 pillilaeka pilli). 

Seisuga 31. detsember 2017 kajastub elektronkataloogis 98,7% Tallinna Keskraamatukogu 

kogudest. 

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

2017. aasta komplekteerimise korraldust mõjutas lisaks Tallinna Keskraamatukogu 

komplekteerimispõhimõtetes kokku lepitud suundadele jätkuvalt kultuuriminister Rein Langi 

algatusel 2012. aastast alguse saanud raamatukogude riigieelarvelise toetuse kasutamise 

reguleerimine. Töötlusosakonnal tuli jälgida, et komplekteerimine toimuks vastavalt Tallinna 

Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõtetele ja kultuuriministri 09.01.2015 määrusele nr 

1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“. 2017. 

aastal eraldati riigieelarveline toetus sarnaselt 2016. aastale kahes osas: rahvaraamatukogude 

teavikud ja täiendavalt laste- ja noorteteavikud. 701 ja 702 koodidega teavikuid (teavikud, 

mille soetamiseks tuleb vastavalt kultuuriministri 09.01.2015.a määrusele nr 1 kulutada 

vähemalt 30% teavikute soetamise toetusest kasutada) osteti vajalikus mahus ning 30% 

toetuse summa kasutamise nõue täideti.  

2017. aastal suurenes kogust kustutatud teavikute koguarv võrreldes 2016. aastaga 54,3%. 

Suurenemise üheks põhjuseks oli meie otsus vaadata üle varukogus olevad raamatud, tõsta 

neid võimalikult palju avakogusse ning suunata ülejäänud raamatud müüki, et võtta nende alt 

vabanev ruum teenindusalana kasutusse. Kuna iga aastaga oleme müüki suunanud üha 

rohkem raamatuid, siis 2017. aastal suurenes märgatavalt nende teavikute arv, mis kanti maha 

põhjusega liigne eksemplaarsus. Tegemist oli teavikutega, mille ostmise vastu ei ole keegi 

vähemalt aasta jooksul huvi tundnud. Lisaks avaldas kogust kustutatud teavikute arvule mõju 

kahe inventuuri lõpetamine.  

22. mail avasime oma lugejatele peamiselt eestikeelseid e-raamatuid sisaldava ELLU kõrvale 

OverDrive’i e-raamatukogu, kust saab lisaks inglis- ja venekeelsetele e-raamatutele kuulata ka 

audioraamatuid. Nagu 2017. aastaks prognoosisime, siis suurenes e-teavikute (e-raamatud ja 

arvutivõrgus olevad audioraamatud) ostudele kulunud summa (44,7%). 

2017. aastal alustas tööd nö ühise ujuva kogu töörühm, mille ülesandeks sai kaardistada 

ühisele ujuvale kogule üleminekut ettevalmistavad tegevused, läbi mõelda kaasneda võivad 

probleemid ning otsida neile lahendusi. Ühise ujuva kogu korral muutuksid 

haruraamatukogude/osakondade kogud dünaamiliselt vastavalt lugejate käitumisele ja 

vajadustele. Ühine ujuv kogu võimaldaks muuta teatud tööprotsesse kiiremaks, väheneb 

raamatute transportimise vajadus raamatukogude vahel, raamat jõuab kiiremini lugejateni 

ning see muudab meie teenuse kiiremaks ja kasutajasõbralikumaks. Koos ühisele ujuvale 

kogule üleminekuga kaasneb RFID-tehnoloogial põhineva raamatukaitsesüsteemi 

rakendamine. 
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

2017. aastal saime raamatute nimetusi ostudena juurde 6953 (2016. a 6569), neist: 

 eesti keeles 2951 nimetust, s.o 42,4% (2016. a 2603 ehk 39,6%); 

 vene keeles 1801 nimetust, s.o 25,9% (2016. a 1756 ehk 26,7%); 

 teistes võõrkeeltes 2201 nimetust, s.o 31,7% (2016. a 2210 ehk 33,7%). 

Diagramm 1. Ostetud nimetuste keeleline jagunemine 2017. a 

 
 

2017. aastal saadi raamatuid ostudena juurde 48 604 eksemplari. Keeleliselt jagunesid ostud 

järgnevalt: 

 eesti keeles 32 188 eks, s.o 66,2% (2016. a 31 987 ehk 64,7%); 

 vene keeles 13 185 eks, s.o 27,1% (2016. a 14 385 ehk 29,1%); 

 teistes võõrkeeltes 3231 eks, s.o 6,6% (2016. a 3054 ehk 6,2%). 

 

Diagramm 2. Ostetud raamatute eksemplaarsuse keeleline jagunemine 2017. a 

 
 

Ühte nimetust osteti keskmiselt 7 eksemplari (2016. a 7,5 eks), seejuures eestikeelseid 

raamatuid 10,9 eksemplari (2016. a 12,3 eks), venekeelseid raamatuid 7,3 eksemplari (2016. a 

8,2 eks) ning teistes võõrkeeltes 1,5 eksemplari (2016. a 1,4 eks). Eestikeelse kirjanduse 

osakonna kojulaenutusse osteti ühte nimetust keskmiselt 2,9 eksemplari (2016. a 3,1 eks) ning 

laste- ja noorteteenindusse 2,4 eksemplari (2016. a 2,2 eks). Võõrkeelse kirjanduse osakonda 

osteti ühte nimetust keskmiselt 1,6 eksemplari (2016. a 1,7 eks). Keskraamatukogu 

teenindusosakondades tervikuna oli ühe ostetud nimetuse keskmine eksemplaarsus 1,8 (2016. 

a 1,8). Haruraamatukogudes oli 2017. aastal ostetud nimetuste keskmine eksemplaarsus 1,1 

(2016. a 1,1). 

Kui 2015. aastal ületas ostetud raamatute eksemplaarsus taas 50 000 piiri (viimati oli ostetud 

raamatute eksemplaarsus üle 50 000 2008. aastal), siis kahel viimasel aastal on eksemplaride 

42,4% 25,9% 

31,7% 

Ostetud raamatute nimetuste keeleline 
jagunemine 

eesti keeles 

vene keeles 

teistes võõrkeeltes 

66,2% 27,1% 

6,6% 

Ostetud raamatute eksemplaarsuse keeleline 
jagunemine 

eesti keeles 

vene keeles 

teistes võõrkeeltes 
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arv vähenenud. Nimetuste arv on kasvanud, olles jõudnud perioodi 2005-2017 kõige kõrgema 

näitajani – 6952 nimetust.  

2017. aasta 22. mail avas Tallinna Keskraamatukogu oma lugejatele lisaks e-raamatukogule 

ELLU inglis- ja venekeelseid e- ja audioraamatuid sisaldava OverDrive’i e-raamatukogu. 

E-teavikuid ostetakse OverDrive’i e-raamatukogu administreerimismooduli (OverDrive 

Marketplace) kaudu. OverDrive’i e-raamatukogusse osteti 2017. aastal kokku 355 nimetust 

(355 litsentsi) e-raamatuid.  

Kirjastajad müüvad raamatukogudele OverDrive’is litsentse erinevate mudelite alusel: 

litsentsil võib olla ajaline (2017. a ostetud 31 litsentsi) või laenutuskordadega (2017. a ostetud 

57 litsentsi) piiratud kehtivus, samuti kombinatsioon nendest kahest (2017. a ostetud 87 

litsentsi). Lisaks on laenutuste arvu ja ajalise piiranguta, ehk One Copy/One User (OC/OU) 

litsentsiga e-teavikud (2017. a ostetud 180 litsentsi): peale ostmist kuuluvad need 

raamatukogu OverDrive’i kogusse mööduvast ajast või laenutuste arvust sõltumata. Nagu 

ELLU-s, saab ka OverDrive’is kõiki ostetud litsentse korra lugeda üks inimene. 

2017. aastal osteti Tallinna Keskraamatukogu OverDrive’i e-raamatukogusse 41 nimetust 

audioraamatuid (41 litsentsi). Nendest üks on ostetud litsentsiga, mis kehtib 60 kuud, 

ülejäänud 40 OC/OU litsentsiga. Üks audioraamat saab samaaegselt olla laenutatud ühele 

lugejale. 

ELLU-sse e-raamatute ostmine käis jätkuvalt Eesti Digiraamatute Keskuse (EDRK) 

vahendusel. Kui 2017. aasta alguses müüsid mõned kirjastajad raamatukogule e-raamatute 

litsentse veel 20 laenutuskorra piiranguga, siis alates teisest poolaastast oli vaid üks kirjastaja, 

kelle e-raamatute litsentsidele kehtis 20 laenutuskorda ning teine 15 laenutuskorra piiranguga. 

Kõik ülejäänud kirjastajad müüsid raamatukogule e-raamatute litsentse 10 laenutuskorra 

piiranguga.  

Kuna raamatukogu on ELLU-sse e-raamatute litsentse ostnud algusest peale jaehinnaga, on 

laenutuskordade arvu muutus mõjutanud tugevasti ostetud litsentside ühe laenutuse keskmist 

maksumust. 2017. aastal ELLU-sse ostetud e-raamatute litsentside ühe laenutuse keskmine 

hind oli 1,25 eurot, mis on 15,7% kallim kui aasta varem ning 73,6% kallim kui 2015. aastal 

(2016. a ostetud litsentsi laenutuse keskmine hind 1,08 €; 2015. a 0,72 €), mil suuremale osale 

ostetud litsentsidest kehtis veel 20 laenutuskorra piirang. 

2017. aastal osteti Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogusse ELLU 566 e-raamatu 

nimetusele (2016. a 595 nimetust) kokku 2819 litsentsi (2016. a 2328 litsentsi). Ostetud 

nimetustest 355 lisandusid ELLU-sse esmakordselt, ülejäänud olid juba olemasolevad 

nimetused, millele hangiti lisalitsentse. Võrreldes eelneva aastaga kasvas ostetud litsentside 

arv 21,1%. 

Ostetud e-raamatutest 154 nimetust (2016. a 199 nimetust), kokku 574 litsentsi (2016. a 639 

litsentsi) oli teadmiskirjandus ning 412 nimetust (2016. a 396 nimetust), kokku 2245 litsentsi 

(2016. a 1689 litsentsi) oli ilukirjandus. Eestikeelseid e-raamatuid osteti 560 nimetust (2016. a 

587 nimetust), ingliskeelsed neli nimetust (2016. a viis nimetust) ning venekeelseid kaks 

nimetust (2016. a kolm nimetust).  

E-raamatuid osteti kokku 62 kirjastajalt (2016. a 67 kirjastajalt). Kõige rohkem e-raamatuid 

lisandus taaskord kirjastuselt Varrak (191 nimetust ja 1052 eksemplari, mis moodustab 

ostetud eksemplaridest 37,3%), kelle järgnesid Päikese Kirjastus (31 nimetust; 239 

eksemplari), Tänapäev (48 nimetust; 226 eksemplari), Eesti Raamat (41 nimetust; 223 

eksemplari), Pilgrim Group (34 nimetust; 118 eksemplari), Petrone Print (30 nimetust; 113 

eksemplari) ning Ajakirjade Kirjastus (23 nimetust; 106 eksemplari). 
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EDRK vahendusel soovitud e-raamatute ostmiseks ei antud raamatukogule luba 31 uue 

nimetuse (2016. a 48 nimetuse) puhul, mis moodustab kõigist soovitud uutest nimetustest 8%. 

Saamata jäänud raamatutest 16,1% olid eesti autorite poolt kirjutatud ning 83,9% 

tõlkekirjandus. Negatiivseid vastuseid saadi aasta jooksul 8 kirjastuselt.  

ELLU-s juba olemasolevatele e-raamatutele lisalitsentside ostmiseks saadi EDRK vahendusel 

eitav vastus 29 nimetusele, nendest 18 tulenes asjaolust, et kirjastaja jaoks on e-raamatu 

levitamise õigus lõppenud. Ülejäänud 11 eitavat vastust moodustab uuesti küsitud nimetustest 

4,6%. Jättes arvestusest välja kehtivuse kaotanud levitusõigusega e-raamatud, saadi uuesti 

eitavaid vastuseid kuuelt kirjastajalt, nendest 45,5% kirjastuselt Hea Lugu (sh koolide 

lugemisnimekirjadesse kuuluvad teosed „Pál-tänava poisid“, „Pea suu! Tõmba uttu!“ ja 

„Toomas Nipernaadi“). 

Lisaks ostudele hangiti ELLU-sse e-raamatuid ka nullhinnaga, kokku 16 nimetust ja 33 

litsentsi.  

Kojulaenutatavatesse e-lugeritesse Boox 2017. aastal uusi e-raamatuid ei lisatud, kuid kuna 

laenutusse lisandus kaks e-lugerit, suurenes nende arvelt e-raamatute kogu suurus muu 

juurdetulekuna 350 eksemplari võrra. Tallinna Keskraamatukogu Lastelehele lisati 

raamatukogu poolt 2017. aastal esimese klassi kinkeraamatuna välja antud raamatu 

“Kooliraamat” (autor Indrek Koff) epub versioon. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

 

Tabel 7. Kulud perioodikale 2005-2017: 

    
Kulud 

perioodikale 

Aasta Elanikke EUR 

2005 403 505 91 432,00 

2006 399 096 96 327,64 

2007 401 372 97 305,48 

2008 401 372 88 121,38 

2009 403 491 71 365,28 

2010 406 699 63 899,38 

2011 411 967 69 788,00 

2012 415 850 77 457,33 

2013 419 707 81 863,26 

2014 429 867 97 288,56 

2015 434 702 95 840,48 

2016 439 734 100 276,83 

2017 448 715 111 760,81 

 

2017. aastal telliti ajalehti 41 nimetust (2016. a 43 nimetust): 

 eestikeelseid 33 nimetust, 

 venekeelseid neli nimetust, 

 teistes keeltes neli nimetust. 

Ajakirju telliti 182 nimetust (2016. a 180 nimetust): 

 eestikeelseid 105 nimetust, 

 venekeelseid 35 nimetust, 

 teistes keeltes 42 nimetust. 
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Lisaks tellitud perioodikale saime annetustena 2017. aastal 15 nimetust ajalehti ning 29 

nimetust ajakirju.  

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Tabel 8. Kulud auvistele 2005-2016: 

    
Kulud 

auvistele 

Aasta Elanikke EUR 

2005 403 505 9 184,10 

2006 399 096 8 532,21 

2007 401 372 10 717,98 

2008 401 372 12 724,81 

2009 403 491 11 378,00 

2010 406 699 7 271,10 

2011 411 967 10 028,00 

2012 415 850 7 717,86 

2013 419 707 7 299,68 

2014 429 867 6 842,01 

2015 434 702 5 255,84 

2016 439 734 5275,49 

2017 448 715 4862,01 

 

2017. aastal lisandus Tallinna Keskraamatukogu kogudesse auviseid ostudena 444 nimetust 

(2016. a 441). Ostetud nimetusi lisandus kokku 465 eksemplari (2016. a 482). Auviste 

ostudest 138 eksemplari olid kombineeritud auvised, 326 eksemplari audioteavikud ning üks 

eksemplar elektrooniline teavik. Auviseid osteti kogu Tallinna Keskraamatukogu süsteemi 

keskmiselt 1,0 eksemplari. 2017. aastal osteti muusikaosakonda 427 nimetust auviseid (2016. 

a 432 nimetust) kokku 440 eksemplari (2016. a 433 eksemplari). 

Muusikaosakond taotles videosalvestistele laenutusõigust, tasuta ja tähtajatuid 

laenutuslitsentse taotleti aasta jooksul 15 nimetusele. Positiivne vastus taotlusele saadi 7 

nimetuse puhul. Litsentsitasu sel aastal üksi tootja ei küsinud. Taotlused esitati e-posti teel 11 

tootjale/produtsendile (4 juhul korduvalt), neist 4 ei vastanud taotlusele üldse, 7 vastasid 

jaatavalt, 1 saatis eitava vastuse põhjendusega, et DVD on veel müügil.  

2017. aastal andsid keskraamatukogule tasuta ja tähtajatu laenutuslitsentsi järgmised 

tootjad/produtsendid: Teater Vanemuine SA, Komöödiateater OÜ (Hannes Villemson), 

Vesilind (Riho Västrik), Gustav Adolfi Gümnaasium (Hendrik Agur), Accentus Music (Paul 

Smaczny), Estonian Record Productions (Peeter Vähi), Rao Heidmets.  

Tähtajalisi ja tasulisi hetkel kehtivaid litsentsilepinguid on keskraamatukogul sõlmitud 1 

tootjaga – Eesti Joonisfilm, kellega 2017. aastal ühtegi uut lepingut ei sõlmitud ning 

olemasolevaid ei olnud vaja pikendada. Tähtajatuid, kuid tasulisi litsentsilepingud on 

keskraamatukogul sõlmitud levifirmadega Sonatiin (nüüd Tespi OÜ) ja Coomor Kaubandus 

(tegevuse lõpetanud). Tespilt osteti 2017. a 86 filmi laenutuslitsentsid.  

Iga litsents on ühekordne, kehtib kindlale nimetusele ja eksemplarile.  
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3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Jätkus regulaarne inventuuride läbiviimine. I poolaastal toimus inventuur võõrkeelse 

kirjanduse osakonnas ja II poolaastal Tondi raamatukogus. II poolaastal algas 2018. aasta 

esimeses pooles toimuva Nurmenuku raamatukogu inventuuri ettevalmistus. 

2017. aastal kustutati Tallinna Keskraamatukogu süsteemis koos sisemise üleandmisega 

kokku 107 306 eksemplari teavikuid, sh 104 440 raamatut ja 2254 brošüüri (2016. aastal 

69 546 eksemplari teavikuid, sh 69 332 raamatut ja 64 brošüüri). Lisaks kustutati 414 

eksemplari auviseid ja 198 nooti (2016. aastal 89 eksemplari auviseid ja 61 nooti). Süsteemis 

kustutatud teavikute koguarv suurenes varasema aastaga võrreldes 54,3%. Seda mõjutas 

tugevalt kahes kogus inventuuri tulemusena avastatud suured teavikute puudujäägid, 

ringlemata seisvate teavikute aktiivsem müüki suunamine ja müümata jäänud teavikute liigses 

eksemplaarsuses maha kandmine. 

2017. aastal suunati Tallinna Keskraamatukogu kogudest müüki 52 194 eksemplari teavikuid 

(2016. aastal 47 242). Aasta jooksul võõrandati tasu eest 39 256 eksemplari raamatuid (2016. 

aastal 28 255) ja 37 auvist (2016. aastal 41), seega müüdi võrreldes eelneva aastaga 38,9% 

rohkem teavikuid.  

Teavikuid vormistati müüki kõigist haruraamatukogudest, teenindusosakondadest, raamatu-

kogubussist ning vahetuskogust. Müüki suunatud teavikute arvu kasv on jätkuvalt seotud 

otsusega anda mitmed varukogude ruumid lugejate kasutusse ning vähendada varukogudes 

seisvate raamatute hulka. Lisaks on mõju avaldanud ettevalmistused üleminekuks ühisele 

ujuvale kogule, millega seoses vajatakse raamatukogudes riiulipinda, kuhu paigutada 

teavikud, mis tagastatakse teistesse haruraamatukogudesse (praegu staatusega „teel A-st 

B-sse“). 

Sarnaselt varasemaga korraldati 2017. aasta jooksul mitmeid suuremaid raamatutäikasid. 

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas toimus koostöös töötlusosakonnaga neli kahepäevast 

raamatutäikat. Eestikeelse kirjanduse osakonnas korraldati kaks kahepäevast ning üks 

ühepäevane raamatutäika, lisaks käisid nende töötajad raamatuid müümas Eesti esimesel 

Kirjandustänava festivalil. Teenindusosakondade suurematelt raamatumüükidelt osteti kokku 

ligi 9200 eksemplari teavikuid. Raamatutäikade korraldamisel ühendasid taaskord jõud 

erinevate linnaosade haruraamatukogud. Juba mitmendat aastat korraldavad ühiseid täikasid 

Männi, Sääse ja Kännukuke haruraamatukogu. Lisaks suurematele raamatutäikadele müüakse 

teavikuid igapäevaselt haruraamatukogudes ja teenindusosakondades kohapeal. 

4 Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Laste lugemisoskuse arendamiseks hakkasime regulaarselt toimetama Tallinna 

munitsipaallasteaedadesse raamatukaste. „Mesilase Miti raamatutaru lasteaias“ nime kandva 

teenuse eesmärgiks on muuta raamat lapsele lasteaias igapäevaseks kaaslaseks ning tagada, et 

raamatud, mida kasutavad õpetajad unejutu lugemiseks või õppetegevuses, vahetuvad 

pidevalt. Kui linnale kuuluvatele lasteaedadele toimetab raamatukogu raamatukasti oma 

kuludega ise kohale, siis eralasteaiad on oodatud raamatutele järgi tulema lähimasse 

raamatukokku. 2017. a sõlmisime lepingu 59 munitsipaallasteaiaga ning kahe eralasteaiaga. 

Ühes „raamatu tarus“ ehk kastis on kuni 40 erinevat raamatut, mida siis lapsed saavad kuu 

kuni poolteist uudistada ja lugeda. Seejärel toimub kastide vahetus, raamatukogu toimetab 

lasteaeda uue kastitäie lugemisvara ning toob eelmise raamatukokku tagasi. Raamatukogus 

käies kiidavad õpetajad Miti rändkoguteenust ja jagavad muljeid saadud raamatutest. 

Õpetajad küsivad jutu- ja põnniraamatute kõrvale teadmiskirjandust või kirjandust teatud 
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teemadel, et toetada lasteaias planeeritud õpitegevust. Nii on lasteaiad palunud kasti lisada 

raamatuid vastavalt neil plaanis olevate ürituste teemadele - liiklusohutusest, emadepäeval 

emadest, isadepäeval isadest, luuleraamatuid luulekonkurssidel osalemiseks jne. Meie 

hinnangul suurendab teenuse jätkuvat ja regulaarset kasutamist just see, kui õpetajatel tekib 

harjumus kasutada saadetud raamatuid õppetegevuses. Kastidega oleme saatnud 

lasteaedadesse plakateid meie ürituste kohta.  

2017. aasta mais alustasime muusikaosakonnas uue teenusena muusikainstrumentide ja 

tarvikute kojulaenutust, teenus kannab nime Pillilaegas. Valikus on rahvapille (väikekandled, 

rahvakannel, parmupillid, jauram), erinevas mõõdus kitarre, viiuleid ja akordione, 

plokkflööte, ukulele, mandoliin, meloodika, digiklaver, mitmesuguseid löökpille ja Orffi pille. 

Tarvikutest pakub Pillilaegas noodipulte, nende valgusteid ja metronoom-häälestajaid, kitarri 

kaposid, mikserpulti jm. Instrumentide laenutamine avardab muusikaharrastajate võimalusi 

muusikaga tegeleda, olles samas vahendiks elukestva õppe propageerimisel ja edendamisel. 

Pillilaekast saab laenata pille ka erinevatel perekondlikel vm üritustel kasutamiseks või 

näiteks siis, kui mängija oma instrument on remondis või muul põhjusel ajutiselt 

mittekasutatav. Teiseks oluliseks sihtgrupiks on pilliõppega alustavad lapsed, kelle huvid ei 

ole sageli veel lõplikult välja kujunenud. Neil on võimalus erinevaid pille proovida ja 

katsetada. Kolmas suurem sihtrühm on kooli- ja lasteaiaõpetajad ning huviringide juhid, kes 

saavad laenatud pille õppetöö käigus tutvustada või üritustel musitseerimiseks kasutada. Pille 

saab kasutada ka keskraamatukogu poolt korraldatavatel üritustel ja raamatukogutundides. 

Pillilaeka avamisest saadik on laenutustegevus olnud väga aktiivne. Aasta lõpu seisuga oli 

tehtud 159 laenutust ning pandud laenujärjekorda 41 korral. Kõige nõutavamateks pillideks 

osutusid mitte-täismõõdus pillid lastele (viiulid, kitarrid, akordionid), samuti ukuleled, 

väikekandled, täismõõdus kitarrid ja viiul ning väike digiklaver.  

Kännukuke raamatukogus käivitasime innovatsioonilabori, seadmete hankimiseks vajaliku 

raha eraldas Tallinna Linnavalitsust kingitusena Keskraamatukogu 110. aastapäevaks. 

Innovatsioonilaboris ootavad kasutajaid 3D-printer Ultimaker 2+, graafikalaud Wacom Cintiq 

22HD, kilelõikur Roland CAMM-1 GS-24, termopress Siser TS-BASE, kaks lauaarvutit 

arvutiprogrammidega GIMP, CorelDraw, AutoCAD ja 3ds Max. Innovatsioonilabori 

seadmeid saavad kasutada Tallinna Keskraamatukogu vähemalt 12-aastased lugejad, kes on 

eelnevalt tutvunud innovatsioonilabori kasutamise eeskirjaga, innovatsioonilabori seadmete 

kasutus- ja ohutusjuhendiga ning läbinud lühikoolituse.12–17aastasel on lisaks vaja vanema 

või eestkostja kirjalikku nõusolekut. Innovatsioonilabori kasutamine on tasuta, tasuda tuleb 

vaid materjalikulu eest. Materjalidest on laboris müügiks eri värvides 3D-printeri PLA 

filament ning kilelõikuri kleep- ja kuumpresskiled.  

Laiendasime ka Sõle raamatukogu õmblustoa teenuseid - soovijate kasutuses on alates 2017. 

aasta algusest ka overlokõmblusmasin. Õmblustoa aktiivne kasutamine näitab, et teenus on 

väga vajalik. Kui tavaõmblusmasin on veel kodudes olemas, siis ääristamiseks 

overlokmasinat juba enamasti pole soetatud. Aasta jooksul on õmblustuppa end registreerinud 

86 kasutajat (2016. aastal 28), kokku on õmblustuba kasutatud nende poolt 198 korral (2016.a 

76 korda). Hea meel on ka sellest, et tänu koostööle AS Abakhan Fabrics Eestiga on 

overlokõmblusmasin varustatud valge, beeži ja musta niidiga. Seega pole tarvis õmblustoa 

kasutajal muud kui aja broneerides teatada, millist tooni niiti ta soovib kasutada, ning kohale 

tulles ootab teda niidistatud masin. 

Meie raamatukokku jõudsid esimesed robotid ning hakkasime korraldama robootikaringe. 

Robootikakomplektide ostmist rahastas Vaata Maailma SA. Robotitega tegelemine võimaldab 

tekitada sügavamat huvi matemaatika, programmeerimise, mehaanika ja tehnika vastu ning 

omandada probleemilahendamise- ja koostööoskusi. Lisaks on robotid laste seas äärmiselt 

populaarsed ning toovad raamatukokku ka neid, keda ainuüksi raamatud kohale ei meelita. 

Kuigi paljudes lasteaedades, koolides ja huviasutustes pakutakse erinevaid võimalusi 
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robootikaga tegeleda, on nõudlus raamatukogus toimuvate tasuta ringide vastu olnud suur. 

Kaks last koos robootikaringi juhendaja Kirsti Aarnistega osalesid ka Euroopa suurimal 

robootikaüritusel Robotex. 

Augustis rakendasid ELNET Konsortsiumi raamatukogud tööle iseteenindusliku veebipõhise 

keskkonna KRAS (kasutajate registreerimise ja autentimise süsteem). KRAS on integreeritud 

e-kataloogiga ESTER ja raamatukogusüsteemiga Sierra ning võimaldab soovijail end ise 

raamatukogu lugejaks registreerida. Teenust kasutatakse aktiivselt ka raamatukogus kohapeal 

- kui lugejaks registreeruda soovijail ei ole kaasas ID-kaardi PIN-koode või uuendatud 

sertifikaate, siis saavad nad end ise KRASi kaudu hoopis Mobiil-ID-ga lugejaks ära 

registreerida ning seejärel kohe raamatuid laenama asuda. Plaanime 2018. aastal hakata 

tegema ettevalmistusi otsinguarvutite väljavahetamiseks ning luua siis ühtlasi otsinguarvutite 

juurde võimalus lugejatel end ise lugejaks registreerida. 

Septembris pikendasime eestikeelse kirjanduse osakonna ja muusikaosakonna lahtiolekuaegu, 

peamaja on nüüd tööpäeviti avatud kella 20ni.  

13.06.2016 jõustunud uue kasutamise eeskirja suuremate muudatusena saavad lugejad 

laenatud teavikute tähtaega kolm korda pikendada ning lugejatel on võimalik end nüüd ka 

ilukirjandusele järjekorda panna. Kuigi ilukirjanduse järjekorda panemine aeglustab teatud 

määral teavikute liikumist (populaarne raamat jääb teatud päevadeks järjekorrariiulile 

ootama), on tegemist teenusega, mida kasutati eelmisel aastal väga palju.  

Ettevalmistusena ühisele ujuvale kogule üleminekul on lugejatel eelmisest aastast võimalus 

tagastatud raamatut (millel puudub ootejärjekord) soovi korral kohe uuesti laenata olenemata 

sellest, millise raamatukogu kogusse see raamat kuulub. Lugejad kasutasid seda võimalust 

aktiivselt. 

2017. aastal avastatud Eesti ID-kaardi turvarisk ja teatud ID-kaartide sertifikaatide kehtivuse 

ootamatu tühistamine ja sellega seoses ka ID-kaardiga allkirjade andmise lühiajaline 

peatumine meie raamatukogu töös kuigi suuri probleeme ei tekitanud. Teatud lühikese 

perioodi jooksul ei olnud võimalik registreerida ID-kaardiga lugejaks. Küll aga tuli meil 

nõustada inimesi, kes oma ID-kaardi turvalisuse küsimustega raamatukogu poole pöördusid, 

nii et meie raamatukogud muutusid selleks perioodika omamoodi sertifikaatide uuendamise 

tugikeskuseks. Paljud ID-kaardi kasutajaid tulid just raamatukokku oma küsimuste ja 

muredega ning raamatukoguhoidjad aitasid kontrollida ja uuendada ID-kaardi sertifikaate. 

Paepealse raamatukokku, mis asub Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Pinna tänava 

teeninduse kõrval, jõudsid paljud inimesed pikka ootejärjekorda sisustama. Ootajad tulid 

raamatukokku, tutvusid lugemissaalis perioodikaga ning registreerisid end ka raamatukogu 

lugejaks. Nii mõnigi kord sai lugeja raamatukogu arvutitöökohal ID-kaardi sertifikaatide 

kehtivus kontrollitud ja vajadusel ka uuendatud. ID-kaardiga tehtavad toimingud olid sellel 

perioodil valdavaks koolitusteemaks meie raamatukogus. Lisaks nõustamisele ID-kaardi 

sertifikaatide kontrollimisel ja uuendamisel tutvustasid raamatukoguhoidjad inimestele ID-

kaardi abil kasutatavaid e-teenuseid.  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

2017. aastal oli lugejate kasutuses 186 arvutitöökohta (sh ka tahvlid, Xboxid jms). 

Raamatukogu arvuteid kasutati lugejate poolt 66 837 korral (2016. aastaga võrreldes on 

arvutite kasutamise arv tõusnud 9,4%). 2017. aastal vahetasime suures osas raamatukogudest 

lugejate kasutuses olevad arvutid uute vastu, lugejate kasutuses olevate arvutite arv selle 

käigus küll vähenes, kuid lugejad on uute kiirete arvutitega väga rahul ning teenusega 

rahulolu on kasvanud. Raamatukogu lugejaarvuteid kasutatakse kõige enam internetist info 

otsimiseks ning igapäevaste toimingute tegemiseks (e-posti lugemine, pangaülekanded, 
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digiallkirjastamine, lehtede veebiväljaanded, Facebook, dokumentide printimine). Arvutite 

kasutamisest pikemalt p 2.6. 

Kõigil soovijatel on raamatukogus kohapeal võimalik ühenduda raamatukogu tasuta WiFi 

võrku, seda võimalust kasutatakse raamatukogudes üsna palju. WiFi teenuse arendamisest 

aastal 2017 pikemalt p 2.6. 

Dokumendihaldusprogrammis DocLogix registreeriti 2017. aastal dokumente 38 sarja. Kokku 

registreeriti dokumendihaldusprogrammis 2143 dokumenti.  

Tabel 9. Dokumendiregistris aastail 2015‒2017 registreeritud dokumendid 

Dokumendid 2015, tk 2016, tk 2017, tk 

Kirjad, volikirjad 614 645 554 

Lepingud, aktid, protokollid 222 247 315 

Käskkirjad, korraldused 190 220 208 

Täitmisavaldused 153 139 217 

Ettekirjutused 181 334 402 

Teavikute  

 müügi käskkirjad;  

 ettepanekud teavikute kõlbmatuks tunnistamiseks;  

  teavikute kõlbmatuks tunnistamise käskkirjad; 

 teavikute utiliseerimiseks üleandmise aktid;  

 teavikute kustutusaktid 

419 459 447 

Kokku registreeritud dokumente 1806 2044 2143 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused 

Kui aastaid 2014-2016 iseloomustas raamatukogu teenindusnäitajate langus, siis 2017. aastal 

on näitajad meie raamatukogus taas tõusule pööranud. Raamatukogusid üksikult võttes 

langesid teenindusnäitajad Nõmme raamatukogus, mis oli suvel remondi tõttu suletud, ning 

raamatukogubussis, millel oli aasta jooksul vähem teeninduspäevi. Nurmenuku raamatukogu 

kasutustatistika hakkas langema peale seda, kui suleti remondiks Rocca al Mare ristmik ning 

sellest tulenevad liiklusummikud ja ümberkorraldused sundisid inimesi muutma oma seniseid 

harjumusi. Nurmenuku raamatukogu teenindusnäitajate tõusule pööramiseks lahenduste 

leidmine saab kindlasti olema 2018. aasta väljakutse. 

 

Tabel 10. Lugejate ja laenajate arv 2016-2017 

Raamatukogu Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenajad 

2016 

Laenajad 

2017 

Muutus 

(+-) 

*1. Keskrk 37 328 38 234 906 36 756 37 039 283 

2. Kadrioru  2604 2806 202 2588 2786 198 

3. Kalamaja  4022 4240 218 3986 4147 161 

4. Kännukuke  7581 7807 226 7510 7672 162 

5. Laagna 3036 3137 226 2982 3094 112 

6. Männi  4394 4485 91 4361 4419 58 

7. Männiku 2020 2208 188 2005 2153 148 

8. Nurmenuku  5390 5203 -187 5327 5050 -277 

9. Nõmme  5998 5824 -174 5949 5721 -228 

10. Paepealse  5289 5577 288 5217 5413 196 

11. Pelguranna  4079 4109 30 4005 3929 -76 

12. Pirita  3391 3732 341 3346 3673 327 

13. Pääsküla 4633 5022 389 4576 4961 385 
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14. Sõle  3714 4056 342 3666 3917 251 

15. Sääse  5471 5806 335 5434 5701 267 

16. Tondi  2553 2719 166 2507 2660 153 

17. Torupilli  4527 4629 102 4476 4563 87 

18. V-Õismäe 5516 5736 220 5459 5604 145 

Katarina Jee 1391 1306 -85 1370 1292 -78 

ELLU 2328 3261 933 2279 3012 733 

OverDrive  270 270 0 252 252 

KOKKU 115 265 120 167 4902 112 156 117 058 3259 

Lugejad 

ühekordselt 
69 538 71 056 1518 68 137 68 402 265 

* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond, muusikaosakond, võõrkeelse kirjanduse osakond  

 

Registreeritud lugejate arv 2017. aastal võrreldes eelmise aastaga on kasvanud 1518 lugeja 

võrra. Kuigi kasvanud on ka laenajate arv, siis lugejate arvu tõus näitab suuremat huvi just 

raamatukogu teiste teenuste (arvutitöökohtade kasutamine jm) vastu. Lisaks pakume mitmeid 

raamatukoguteenuseid, mille kasutamine ei eelda lugejaks registreerimist. Nii ei sisalda 

tabelis 10 toodud arvud nende teenuste kasutajaid, kus lugejaks registreerimine ei ole nõutud 

ja lugejakaarti esitama ei pea, nt üritustel ja raamatukogutundides osalemine, näituste 

külastamine, perioodika lugemine raamatukogus kohapeal, infopäringute esitamine jms.  

 

Tabel 11. Lugejate vanuseline jaotus 

Vanus Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus (+/-) 

0-4 63 184 121 

5-9 4409 4451 42 

10-14 8868 9340 472 

15-19 6420 6422 2 

20-24 4619 4164 -455 

25-29 5423 5008 -415 

30-34 5016 5161 145 

35-39 5763 5791 28 

40-44 6160 6353 193 

45-49 5106 5396 290 

50-54 3324 3395 71 

55-59 2924 2884 -40 

60-64 2704 2621 -83 

65-69 2845 2769 -76 

70-74 2149 2176 27 

75-79 2178 2153 -25 

80-84 1039 1113 74 

85-89 455 474 19 

90-94 69 86 17 

95-100 5 7 2 

KOKKU 69 539 69 948 409 

 

2017. aastal olid raamatukogu lugejatest 29,2% kuni 19-aastased isikud (2016 – 28,4%) ning 

12,5% lugejatest olid 65-aastased ja vanemad (2016 – 12,6%). 70% lugejatest olid naissoost 
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(2016- 70,7%, 2015 – 71,2%, 2014 – 71,6%). Suurim langus on 2017. aastal võrreldes 2016. 

aastaga olnud 20-29aastaste vanusegrupis. 

 

Tabel 12. Külastuste arv 2016-2017 

Raamatu-

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Virtuaal

-külast. 

2017 

Muutus 

(+-) 

* 1.Keskrk 340 797 355 427 14630    

2. Kadrioru 16 097 17 359 1262    

3. Kalamaja 33 198 34 084 886    

4. Kännukuke 73 905 76 569 2664    

5. Laagna 37 106 38 566 1460    

6. Männi 35 919 37 266 1347    

7. Männiku 18 368 18 318 -50    

8. Nurmenuku 43 403 41 563 -1840    

9. Nõmme 54 310 50 998 -3312    

10. Paepealse 63 406 68 659 5253    

11. Pelguranna 67 621 76 234 8613    

12. Pirita 34 737 38 326 3589    

13. Pääsküla 38 500 40 796 2296    

14. Sõle 32 095 35 052 2957    

15. Sääse 39 503 40 501 998    

16. Tondi 18 031 18 213 182    

17. Torupilli 28 569 28 657 88    

18. V-Õismäe 49 316 57 345 8029    

Katarina Jee 12 143 11 014 -1129    

KOKKU 1 037 024 1 084 947 47 923 493 431 472 522 -20 909 

* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond, muusikaosakond, avalike suhete osakond ning 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

 

Külastuste arv võrreldes 2016. aastaga on meie raamatukogudes kokku kasvanud 4,6%. Kõige 

enam on külastuste arv kasvanud Pelguranna raamatukogus (12,7%), Väike-Õismäe 

raamatukogus (16,3%) ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas (9,5%). Virtuaalkülastuste 

(veebilehe külastuste) arv on langenud, langedes tagasi 2015. aasta tasemele (2015- 477 446). 

Lastelehe külastusi oli 43 326 (2016 – 83 595) ja külastajaid 14 052 (2016 – 16 455), 

Muusikalehe külastusi oli 14 419 (2016 - 13 524) ja külastajaid 5432 (2016 - 4477), 

venekeelse lehe külastusi 46 164 (2016 – 40 739) ja ingliskeelse lehe külastusi 21 212 (2016 – 

23 977). Veebilehe lehtede vaatamisi oli 2017. aastal 1 091 458 (2016 - 1 250 140, 2015 

1 322 654). Lastelehe lehtede vaatamisi oli 82 744 (2016- 83 595) ja Muusikalehe lehtede 

vaatamisi 14 419 (2016 - 13 524). Muusikalehe lehtedest (rubriikidest) vaadati kõige enam 

peale esilehe veel videoteegi ja uue teenuse Pillilaeka rubriiki. Keskmiselt veetis külastaja 

veebilehel 1 minuti ja 58 sekundit (2016 - 2 minutit ja 7 sekundit). Kõige enam vaadatakse 

veebilehelt infot raamatukogu lahtiolekuaegade kohta. Kuna googles otsingut tehes kuvatakse 

google poolt info lahtiolekuaegade ja aadressi koht, siis võib inimest rahuldada saadud info ja 

ta ei pruugi edasi raamatukogu veebilehele edasi liikuda. 

 

Tabel 13. Laenutused. Päringud 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

koju 

2016 

Laenut-d 

koju  

2017 

Muutus 

(+-) 

** 1.Keskrk 507 851 519 176 11 325 500 343 508 646 8303 

2. Kadrioru  28 524 29 697 1173 28 330 29 187 857 

3. Kalamaja  50 498 52 731 2233 50 121 50 240 119 
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4. Kännukuke  123 978 130 464 6486 123 844 121 036 -2808 

5. Laagna 68 711 74 146 5435 67 484 67 002 -482 

6. Männi  54 939 55 574 635 54 465 54 796 331 

7. Männiku 33 801 34 936 1135 33 364 33 782 418 

8. Nurmenuku 75 251 73 908 -1343 75 239 72 401 -2838 

9. Nõmme  75 947 66 121 -9826 75 765 65 088 -10 677 

10. Paepealse  91 968 100 829 8861 91 045 94 851 3806 

11. Pelguranna  85 296 83 612 -1684 84 445 81 060 -3385 

12. Pirita  52 482 60 785 8303 52 446 59 339 6893 

13. Pääsküla 57 080 60 027 2947 57 056 59 954 2898 

14. Sõle  52 322 60 317 7995 51 642 56 927 5285 

15. Sääse  72 216 74 982 2766 71 973 71 118 -855 

16. Tondi  35 648 36 321 673 35 612 36 285 673 

17. Torupilli  48 603 53 640 5037 47 643 50 675 3032 

18. V-Õismäe 66 325 69 960 3635 66 021 69 340 3319 

Katarina Jee 17557 16 781 -776 17 557 16 781 -776 

ELLU 18 306 23 676 5370 18 306 23 676 5370 

OverDrive e-raamat  710 710  710 710 

OverDrive audior.  221 221  221 221 

KOKKU 1 617 303 1 678 614 61 311 1 602 701 1 623 115 20 414 

* Kõik laenutused, sh kohalkasutuse laenutused 

* *Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond, muusikaosakond, võõrkeelse kirjanduse osakond  

 

Eelmisel aastal laenati meie raamatukogudest koju 1 598 508 raamatut, perioodilist väljaannet 

heli- ja videosalvestist, spordivahendit ja muusikainstrumenti (kasv 2016. a võrreldes 0,9%), 

laenati 24 607 elektroonilist audio- ja e-raamatut (kasv 34,4%) ning kohalaenutusi oli 55 499. 

Spordivahendeid laenati 1540 korral. 

Alates 2016. aasta juunist on lugejatel võimalik panna end ootejärjekorda lisaks 

teadmiskirjandusele ka ilukirjandusele. Seda võimalust kasutati 11 340 teose laenamiseks (ei 

ole arvestatud äraütlemisi) (2016 - 6569, 2015 - 3206) ehk teenuse kasutamine on kasvanud 

2015. aastaga võrreldes rohkem kui kolm korda. 

Teenus A-st B-sse kasvas võrreldes eelmise aastaga, kuid jäi siiski alla tippaastaks olevale 

2015. aastale. Tegemist on teenusega, kus ühest teenindusosakonnast või haruraamatukogust 

laenatud raamatud võib tagastada ükskõik millisesse meie teenindusüksusesse. Saime 2016. 

aasta suvel teise majandusbussi, kuid erinevatel personaliga seotud põhjustel olid eelmisel 

aastal ühe bussi töös pikad seisuperioodid, mistõttu ei saanud me A-st B-sse teenusega 

tagastatud teavikute liikumist olulisel määral kiiremaks. 

Tabel 14. A-st B-sse teenuse kasutamine aastatel 2008-2017 

Aasta 

Raamatute 

arv 

Muutus 

(+-) 

Muutus % 

(võrreldes eelneva 

aastaga) 

2008 15 532   

2009 19 873 4341 27,9 

2010 72 657 52784 265,6 

2011 96 464 23807 32,8 

2012 107 151 10687 11,1 

2013 113 996 6845 6,4 

2014 113 940 -56 - 0,05 

2015 120 285 6345 5,6 

2016 114 757 -5528 -4,6 
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2017 115 747 990 0,9 

 

Alates 2017. aastast muutusid kohalkasutuse arvestuse metoodika. Enne 2017. aastat märkisid 

haruraamatukogud ja võõrkeelse kirjanduse osakond valikstatistika nädalal vaid oma 

lugemissaali raamatute (punase täpiga) kasutamist kohalkasutuse statistikasse, ajakirjade 

kasutamist ei märgitud. Eestikeelse kirjanduse osakonnas kohalkasutust ei märgitud, 

lugemissaalis ning samuti ka muusikaosakonnas peeti ja peetakse ka praegu kohalkasutuse 

arvestust igapäevaselt. 2017. aastal hakkasime kõikides raamatukogudes (sh ka eestikeelse 

kirjanduse osakonna kojulaenutus ja lasteteenindus) kohalkasutusse märkima ka nende 

raamatute, mida saab laenata koju (sh ilukirjandust), kasutamist lugejate poolt kohapeal. 

Muudatus tagab, et statistika kajastab lugejate poolt kohapeal teavikute kasutamist varasemast 

paremini. Kuid kindlasti ei ole võimalik kõikide kohalkasutatud materjalide kasutamist 

jälgida nii igapäevaselt kui ka valikstatistika puhul, mistõttu jääb mingi osa kohapeal 

teavikute kasutamisest ka registreerimata. 

2015. aasta suvel käivitatud ajalehtede kojulaenutuse vastu huvi aasta-aastalt kasvanud, 2017. 

a laenati 935 ajalehte (2016 – 531, 2015- 122). Teenuse maht ei ole küll suur, kuid laenutuste 

arvu kasv 76% näitab, et teenus on oma kasutaja leidnud ja vajalik. Samuti tõendab selle 

teenuse kasutamise järk-järguline tõus, et iga uus teenus vajab käivitamiseks ja lugejateni 

jõudmiseks aega. 

Auviste (VHS, CD, DVD, LP) kojulaenutuste arv oli 8995 (võrreldes 2016. aastaga vähenes 

12,6%). Muusikaosakonnas videolaenutuste kojulaenutus kasvas 6,6%, helisalvestiste 

laenutus langes 18,7% (2016. a võrreldes 2015. a langes 21,3%). Muusikaosakonna kogu 

tutvustamiseks paigaldasime eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutuse saali riiuli 

muusikaosakonna teavikutega. Sellel olevat sisu vahetatakse kord nädalas, tehakse temaatilisi 

väljapanekuid ning lisaks saab sellelt infot muusikaosakonna kohta. Valik muusikaosakonna 

teavikuid (auvised ja noodid) viidi ka raamatukogubussi, kust bussi kasutajad neid terve aasta 

jooksul välja said laenutada. Lugejad kasutasid mõlemat võimalust aktiivselt ning seepärast 

plaanime sarnast koostööd erinevate teenindusüksuste vahel muusikaosakonna teavikute 

tutvustamiseks ka 2018. aastal.  

Helisalvestiste laenutuse langus on teadaolevalt pea kõikjal maailma muusikaraamatukogudes 

ning on seotud muidugi muusikatarbimisvõimaluste mitmekesistumisega. Samas pole aga 

rahvaraamatukogude jaoks, vähemalt Eestis ja lähipiirkondades, häid alternatiive 

muusikalaenutusteenuse pakkumiseks veel tekkinud. On siiski üsna tõenäoline, et CD kui 

formaat, aga ka LP jäävad veel aastateks kui mitte kauemaks arvestatavaks helikandjaks, võib 

küll olla et eksklusiivse tootena, aga siiski. Kuna füüsiliste helisalvestiste laenutused on aasta-

aastalt langenud, samas aga nõudlus muude teenuste järele kasvab ja meil tuleb leida ressursse 

nende teenuste arendamiseks, siis lähiaastatel peame mõtlema, kuidas muusikaosakonna 

teenuste arendamisega edasi liikuda.  

Tabel 15. Päringutele vastamine 

Raamatukogu Päringud

* 2016 

Päringud 

2017 

Muutus (+-) 

** 1.Keskrk 6367 9116 2749 

2. Kadrioru  144 65 -79 

3. Kalamaja  169 105 -64 

4. Kännukuke  331 175 -156 

5. Laagna 514 504 -10 

6. Männi  104 100 -4 

7. Männiku 158 162 4 

8. Nurmenuku 151 86 -65 

9. Nõmme  281 208 -73 
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10. Paepealse  184 388 204 

11. Pelguranna  886 858 -28 

12. Pirita  81 68 -13 

13. Pääsküla 80 65 -15 

14. Sõle  523 733 210 

15. Sääse  258 508 250 

16. Tondi  193 212 19 

17. Torupilli  644 686 42 

18. V-Õismäe 585 399 -186 

Katarina Jee 17 18 1 

KOKKU 11 670 14 456 2786 

 

2017. aasta jooksul esitati Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogudes ja 

teenindusosakondades kokku 14 456 päringut (tõus võrreldes 2015.a 23,9%), millest 9187 

olid teemapäringud ning 5248 faktipäringud. Päringutest 666 esitati e-posti või veebivormi 

kaudu, 2933 telefoni teel ning 518 skype’i ja veebilehel asuva vestluse (chat) vahendusel. Kui 

chat´i teel päringute esitamine kasvab, siis skype teel esitati vaid paar üksikut päringut. Kõige 

rohkem esitasid päringuid kooliõpilased, nende vanemad ning täiskasvanud õppijad, kellel oli 

vaja leida raamatuid või muid infoallikaid uurimistööde ja referaatide kirjutamise jaoks. 

Lisaks koolitööga seotud päringutele esitasid lugejad palju küsimusi, mis on seotud nende 

huvialadega. Päringute teemadeks olid loodus (loomad, taimed), majandus (erainvesteerimine, 

Bitcoinid), ajalugu (müüdid veeuputusest, Hispaania kultuurimõjud Ameerikale), 

tervis/meditsiin (e-ained, narkootikumid, depressioonis lähedase toetamine) ja kunst (disain, 

maastikuarhitektuur). Faktipäringute kõige suurema osa moodustasid asutuste aadressid, 

telefoninumbrid, lahtiolekuajad, kuid küsiti ka kirjanike või teiste avaliku elu tegelaste elu ja 

tegemiste kohta (nt kas on eesti keelde tõlgitud teatud teoseid, kes on Keila-Joa mõisa 

praegune omanik). 

Mõned lõbusamad päringud, millele raamatukoguhoidjad vastuseid otsisid: 

 nahkhiired ja kajalokatsioon; 

 kas raamatukogu ei võtaks hoiule lugeja isiklikku sülearvutit, kuna lugeja soovis, et 

tema kodu oleks arvuti ja internetivaba; 

 siil eesti mütoloogias; 

 miks on Oskar Lutsu raamatu pealkiri „Kevade“ mitte „Kevad“; 

 pangalaenu mõju isiklikule õnnele; 

 paluti soovitada CD-mängijat, millega saaks keeleõppe plaate aeglustada, nii et 

kõigest korralikult aru saaks; 

 kas FBI vaatab ka Eesti inimesi veebikaameratest või ainult ameeriklasi ja ISISt. 

Pakume lugejatele kasutamiseks kuute piiratud ligipääsuga andmebaasi: EBSCOhost, 

Õigusinfosüsteemi ESTLEX „Eesti õigusaktid vene keeles“, Keelenet, Oxford Music Online 

(varasemalt Grove Music Online), TEA e-entsüklopeedia ja kooliõpilaste veebientsüklopeedia 

Teadur. Andmebaasid on vastavalt kas sisselogimisega (kasutajanimi + parool) või IP-põhise 

ligipääsuga. Lisaks on e-ressursside all välja toodud Eesti ajalehtede ja ajakirjade 

veebikeskkonnad, kust võib leida lingid Äripäeva käsiraamatutele, väljaannetele Äripäev, 

Postimees+, Деловые ведомости, Finantsuudised ja infoleht “Finantsjuhtimine” jt. Vaba 

ligipääsuga andmebaasid on välja toodud veebilehel e-ressursside all. Kahjuks pakub 

statistilist ülevaadet neist ainult EBSCOhost ning teiste andmebaaside kohta meil külastuste 

andmed puuduvad. 

EBSCOhost võimaldab ligipääsu andmebaasidele Academic Search Complete, AHFS 

Consumer Medication Information, ERIC, European Views of the Americas: 1493 to 1750, 

Health Source - Consumer Edition, Health Source: Nursing/Academic Edition, MasterFILE 
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Premier ja MEDLINE. Kõikide andmebaaside peale kokku on teostatud 699 otsingut, 

tulemustele on klikitud 211 korral ning vaateid on salvestatud 122 korral. Kõige rohkem on 

andmebaase kasutatud aprillis (159 korral) ja novembris (185 korral), seda võib põhjendada 

sellega, et nendel kuudel on rohkem toimunud uurimistöö koostamise koolitusi 

gümnaasiumiõpilastele, kus õpilastele õpetatakse EBSCOhost andmebaaside kasutamist.  

4.2.1 E-raamatute ja elektrooniliste audioraamatute laenutus 

Kõige olulisemaks uuenduseks 2017. aastal oli OverDrive´i e-raamatukogu käivitamine. Juba 

2016. aastal alustasime peale erinevate e-raamatukogu loomise ja haldamise teenuse 

pakkujate kohta andmete kogumist ja analüüsi võõrkeelsete e-teavikute keskkonna 

käivitamiseks läbirääkimisi USA ettevõttega OverDrive Inc.  

Tallinna Keskraamatukogu OverDrive’i e-raamatukogu avasime 22. mail 2017. OverDrive’i 

e-raamatukogu on keskkond, mille vahendusel lugejad saavad laenata ja soovi korral alla 

laadida inglis- ja venekeelseid audio- ja e-raamatuid. OverDrive’i e-raamatukogu 

käivitumisega lisandusid Tallinna Keskraamatukogu kogusse arvutivõrgus olevad auvised. 

Esmakordselt saab raamatukogu pakkuda lugejatele võimalust raamatuid kuulata ka 

nutiseadmetes. E-raamatuid saavad Tallinna Keskraamatukogu lugejad laenata nii arvutis kui 

nutiseadmetes (e-luger, tahvelarvuti, nutitelefon). Lugeda on võimalik veebilehitsejas, 

OverDrive’i või Libby mobiilirakendustes ning kasutades programmi Adobe Digital Editions 

(ADE). Mobiilirakenduse ja ADE kasutamisel laetakse e-raamat või audioraamat seadmesse 

ning teavikute kasutamise teeb mugavaks asjaolu, et internetiühendust on vaja vaid 

laenamiseks ja allalaadimiseks, kuid mitte teaviku lugemiseks/kuulamiseks. Lisaks on 

kasutajatel võimalus end teavikutele järjekorda lisada. Lugeja e-posti aadressile saabub teade, 

kui teavik on talle laenutatud.  

Laenata saab neid e-teavikuid, millele raamatukogu on ostnud ligipääsu. E-teavikutele 

müüakse juurdepääsu mitmete mudelite järgi: litsentsil võib olla ajaline või 

laenutuskordadega piiratud kehtivus, samuti kombinatsioon nendest kahest. Lisaks on 

laenutuste arvu ja ajalise piiranguta, ehk ehk One Copy/One User (OC/OU) litsentsiga 

e-teavikud, mis kuuluvad peale ostmist raamatukogu kogusse mööduvast ajast või laenutuste 

arvust sõltumata. Nagu ELLUs, saab ka OverDrive’is ühel litsentsil olla korraga üks lugeja. 

Tallinna Keskraamatukogu OverDrive’i e-raamatukogus on OC/OU litsentsiga e-teavikuid 

55,5% kõikidest teavikutest, laenutuste arvuga piiratud e-teavikuid 14,4%, ajaliselt piiratud 

kehtivusega e-teavikuid 8,1% ja kombineeritud piiranguga e-teavikuid 22%. 2017. aastal 

osteti OverDrive’i 396 võõrkeelset e-teavikut. Enamuse kogust moodustavad e-raamatud – 

89,6% teavikutest, audioraamatuid on 10,4%.  

OverDrive e-raamatukogu kasutas 2017. aastal 270 lugejat, kes laenasid e-raamatuid kokku 

710 ja audioraamatuid 221 korral. Väga populaarseks osutusid ingliskeelsed audioraamatud, 

mille ringlus 2017. aastal oli 7,8 (vene- ja ingliskeelsete audioraamatute ringlus kokku 5,4). 

Oma 5ndat sünnipäeva tähistatud e-raamatukogus ELLU oli 2017. aasta lõpus konto 7 363 

kasutajal, neist aktiivseid kasutajaid oli 3 261 ja e-raamatuid laenasid eelmisel aastal 3 012 

lugejat. E-raamatuid laenati eelmisel aastal 23 676 korral. Muutsime „E-teavikute laenutamise 

korda“, millega suurendasime e-raamatute arvu, mis lugejal korraga laenatud saab olla, 

kolmelt eksemplarilt viiele. 

1 041 lugejat kasutavad ainult e-raamatukogusid ELLU ja OverDrive, neist 1 013 lugejat 

laenasid eelmisel aastal ainult ELLUst ja 28 ainult OverDrive’ist. 

Tabel 16. Tallinna Keskraamatukogu lugejad, laenajad ja laenutused 2012-2017 

  Tallinna Keskraamatukogu sh ELLU sh OverDrive 
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Aasta Lugejad Laenajad 

Laenutused 

(trüki-

raamatud) 

Laenajad Laenutused Laenajad Laenutused 

2012 72 514 71 073 1 802 685 1404 6313     

2013 72 600 71 162 1 767 343 1473 9595     

2014 71 121 69 587 1 685 251 1596 10 488     

2015 70 026 68 649 1 645 387 1996 14 109     

2016 69 538 68 137 1 602 701 2328 18306     

2017 71 056 68 402 1 623 115 3012 23 676 252 931 

ELLU kasutajaid on ka järgmistest välismaal tegutsevatest Eesti koolidest ja piirkondadest, 

kus Eesti kooli loodud ei ole: Bostoni Eesti Seltsi Kool, Müncheni Eesti Kool, Müncheni 

Euroopa Kool, Vallentuna kommuun Rootsis, Kartano Kool Soomes, Eesti Kool Iirimaal, 

Toronto Eesti Seltsi Täienduskool, Riia Eesti Põhikool, Eesti Kool Belgias. 

Laenutuste arv ELLUs on igal aastal kasvanud: võrreldes 2016. aastaga tõusis ELLU 

e-raamatute laenutuste arv 29,3%. Võrreldes ELLU esimese aastaga (2012) on laenutuste arv 

tõusnud ligi neli korda. 2017. aastal laenas ELLUst e-raamatuid 4,4% Tallinna 

Keskraamatukogu raamatuid laenanud lugejatest, mis on seletatav paberkandjal raamatute ja 

e-raamatute osakaaluga meie kogudes. Alates ELLU loomisest oleme hankinud 9 486 

litsentsi, millest 2017. aasta lõpuks oli ära kasutatud 2 954 litsentsi. 

Tabel 17. Aktiivsete ELLU kasutajate vanuseline osakaal 

Sünniaasta Vanus Kasutajaid Osakaal % 

2013-2017 0-4 1 0.03 

2008-2012 5-9 13 0.40 

2003-2007 10-14 147 4.51 

1998-2002 15-19 323 9.90 

1993-1997 20-24 280 8.59 

1988-1992 25-29 437 13.40 

1983-1987 30-34 447 13.71 

1978-1982 35-39 436 13.37 

1973-1977 40-44 393 12.05 

1968-1972 45-49 310 9.51 

1963-1967 50-54 197 6.04 

1958-1962 55-59 113 3.47 

1953-1957 60-64 74 2.27 

1948-1952 65-69 39 1.20 

1943-1947 70-74 21 0.64 

1938-1942 75-79 17 0.52 

1933-1937 80-84 8 0.25 

1928-1932 85-89 3 0.09 

1923-1927 90-94 2 0.06 

1918-1922 95-99 0 0 

KOKKU 

 

3261 

 
Kuni 19-aastaseid aktiivseid lugejaid on ELLUs 420 (12,9% aktiivsetest lugejatest), 60-

aastaseid ja vanemaid lugejaid on 164 (5,0% aktiivsetest lugejatest). Vanim ELLU kasutaja 

on 90-aastane. 75,4% lugejatest (2460 lugejat) on naised, 24,6% (801 lugejat) on mehed. 
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4.2.1.1 ELLU rahuloluküsitlus 

E-raamatukogu ELLU viies sünnipäev oli ajendiks rahuloluküsitluse läbiviimiseks. 9. 

veebruarist kuni 17. märtsini läbiviidud küsitluse eesmärgiks oli teada saada, kui palju 

e-raamatukogu kasutatakse, kas e-raamatute valik vastab lugejate soovidele ning kas 

e-raamatukogu kasutamine on mugav. Samuti oli eesmärgiks välja selgitada e-raamatukogu 

ELLU kitsaskohad. Küsitlus koosnes kuuest küsimusest ja vastamine oli anonüümne. 

Kõikidele küsimustele vastamine polnud nõutud. Kokku vastas küsitlusele 184 inimest. 

Tulemustest selgus näiteks, et 92,9% vastajatest (171 vastajat) leidis, et nad on enamasti 

saanud laenata endale meelepärast lugemist. Vaid 7,1% (13) vastajatest ei leia 

e-raamatukogust alati sobivat kirjandust. 60,9% (112 vastajat) on 1-5 korda viimase aasta 

jooksul kogenud seda, et otsitav e-raamat on juba välja laenutatud ning on vaja oodata selle 

tagastamist. Seega ootavad inimesed, et e-raamatukogus ELLU võiks olla rohkem e-raamatute 

litsentse, mis võimaldaks suuremal hulgal inimestel sama e-raamatut korraga lugeda. Veel 

selgus, et kõige rohkem kasutatakse e-raamatukogu laua- või sülearvutiga (138 vastajat) ning 

nendega on ELLUt kõige mugavam kasutada. Tahvelarvutis ja nutitelefonis e-raamatute 

lugemine on samuti populaarne (vastavalt 100 ja 102 kasutajat vastajate hulgast), kuid selgub, 

et tahvelarvuti kasutajad hindavad ELLUt mugavamaks kui nutitelefonide kasutajad. 

Kasutusmugavus võib sõltuda ekraani suurusest, kuna ELLUst raamatute lugemiseks valimine 

ja e-raamatu lugemine (nt lehtede kerimine) on väikese ekraaniga seadmel tülikam. 

Rahuoluküsitluse tulemusi kasutasime ELLU arendusvajaduse täpsustamiseks. ELLU 

arendamisega alustasime 2017. aasta detsembris ning arendamine jätkub ka 2018. aastal. 

Esmajoones muudetakse ELLUsse sisse logimist, online lugemiskeskkonda ning ELLU 

kujundust. 

4.2.2 Raamatukogubuss 

Raamatukogubussi teenindusnäitajaid mõjutasid eelmisel aastal negatiivselt raskused 

bussijuhi töökoha täitmisega. Mitu värbamiskonkurssi ei andnud loodetud tulemust ning 

seetõttu oli teenuse pakkumine teatud perioodidel häiritud, teatud perioodil kasutasime 

renditööjõudu. 2017. aastal suutsime teenust pakkuda 16 päeva vähem kui 2016. aastal. 

Õnneks on Katarina Jeel väga lojaalsed lugejad. 2018. aasta jaanuari külastuste arvu võrdlus 

eelmise aasta sama perioodiga näitab, et päris samale tasemele me veel jõudnud ei ole, kuid 

vahe on väike. 

Raamatukogubussi näol on tegemist väga erilise raamatukoguteenusega, kus välised 

mõjutegureid on väga palju. Kui tavapäraselt tuleb arvestada kas ootamatute teetööde või 

avariidega, siis 2017. aastal lisandusid sellele suured liikluskorralduse muudatused seoses 

Eesti Euroopa Liidu eesistumisega ja Haabersti ristmiku ehitustöödega. Tegeleda tuli 

juhtudega, kus teele, kus on aastaid olnud raamatukogubussi marsruut, oli ootamatult pandud 

veoauto sissesõidu piirang. 2017. aasta lõpus tuli leida eelarvest raha 2018. aastat kehtima 

hakanud uue maksu, teekasutusmaksu, tasumiseks.  

Raamatukogubuss on sõitnud marsruudil juba üle 9 aasta. Raamatukogubusside keskmine n.ö 

eluiga on IFLA standardite järgi umbes 10 aastat ning nii ei ole ka midagi imestada, et meie 

Katarina Jee vajab töökorras püsimiseks üha sagedamini remonti ning kulud remondile on 

tõusnud iga aastaga. 2017. aastal sai buss uue generaatori, neli uut akut jm, kuid väga palju 

vajalikke remonditöid jäi veel alanud aastasse. Kuna nõudlus raamatukogubussi teenuse järele 

on Tallinnas jätkuvalt olemas, siis tuleb hakata tegema ettevalmistusi uue raamatukogubussi 

hankimiseks.  

Raamatukogubussi peatused on tähistatud postidega, mille küljes on selles piirkonnas 

peatumise kellaajad ning posti tipus on R-täht punasel taustal. Vahel kipuvad postid siia-sinna 

liikuma (mõnikord 40-50 meetrit), aga siiani pole ükski post veel päris ära kadunud ning meil 
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tuleb need endisele kohale tagasi nihutada. 2016. aastal paigutati raamatukogubussi 

peatustesse peatumist keelavad liiklusmärgid, kuid kahjuks ei ole see oluliselt olukorda meie 

jaoks paremaks muutunud. Positiivne on vaid see, et liiklusmärk annab meile õiguse nõuda 

Tallinna Munitsipaalpolitseilt peatustesse pargitud autode omanike teavitamist ja autode 

peatusest eemaldamist. Samas ei ole neil alati võimalik auto omanikku kätte saada või ei jõua 

raamatukogubuss auto lahkumist oodata, sest meil on aeg marsruuti jätkata. Peatustesse 

ootepaviljonide paigaldamisega lahendaksime mitu kitsaskohta – autojuhtidel oleks selgem, 

kuhu nad parkida ei tohi, raamatukogubussi ootavad inimesed saavad varjuda kõva tuule või 

sademete eest ning peatusepostid ei kipuks enam rändama.. 

Raamatukogubussi külastati sarnaselt eelnevate aastatega kõige rohkem Lasnamäe linnaosas. 

Kõige enama laenutusarvuga peatus on Haabersti marsruudi Kolde peatus (1081 teavikut) ja 

siis alles järgneb Lasnamäe piirkonnas asuv Pae peatus (968 teavikut) ning kolmandaks on 

Katleri peatus 935 teaviku laenutusega. 

Tabel 18. Külastatavus marsruudil linnaosade kaupa 2013-2017 

Linnaosa 

Külastused  

(sh lapsed)  

2013 

Külastused  

(sh lapsed)  

2014 

Külastused  

(sh lapsed)  

2015 

Külastused  

(sh lapsed)  

2016 

Külastused  

(sh lapsed)  

2017 

Lasnamäe 3194 (644) 3146 (615) 2822 (582) 2759 (596) 2635 (516) 

Haabersti 2049 (823) 2240 (864) 2000 (807) 1764 (668) 1721 (667) 

Nõmme 1283(369) 1371 (370) 1417 (395) 1456 (491) 1417 (427) 

Pirita 2033 (716) 2098 (697) 2234 (817) 1961 (672) 1565 (553) 

 

4.2.3 Ümberkorraldused raamatukoguruumides 

Suurem osa ümberkorraldustest tegime eesmärgiga muuta raamatukogu külastamine 

mugavamaks peredele ning lastele ja noortele. 

Peamajas avati vanema ja beebi tuba. Ruumis, kus on mugav tugitool, mähkimislaud ja 

kraanikauss, saavad emad, isad, vanaemad, vanaisad ja teised laste hooldajad oma hoolealust 

rahulikult toita. Kaasas olev vanem õde-vend saab laua taga lugeda-joonistada, kõik vajalik 

selleks on teda ootamas. Ruum on eelkõige vajalik just selleks, et väikelaste vanematel oleks 

mugav ja privaatne koht, kus last toita. Samasugune vanema ja beebi tuba on ka võõrkeelse 

kirjanduse osakonnas. 

Eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduses kolisime tagumisest saalist 

väikelasteala esimesse saali, muutes selle perealaks, kus vanemal või vanavanema on mugav 

koos lapsega raamatuid sirvida. Kuna pereala on nüüd suhteliselt suur ja mööbel on seal 

kergesti liigutatav, saab seda ala hõlpsasti kasutada ka väiksemate ürituse korraldamisel, mis 

tekitab hubasema õhkkonna kui raamatukogu suured saalid. Noored on tagumises ruumis, kus 

on neil varasemast rohkem ruumi, enam mugavaid istekohti ning varasemaga võrreldes 

saavad nad olla ka rohkem omaette. 

Nõmme raamatukogus muudeti remondi käigus pea kogu senist ruumilahendust. Riiulite 

ümberpaigutamisega loodi teenindussaali varasemast suurem eraldatus nö täiskasvanute ning 

laste- ja noortealade vahel. Hangiti uut mööblit – uued lauad lugejatele ja tugitoolid 

perioodikalugejatele. Varasem lugemissaaliala jäi küll peale muudatusi veidi väiksemaks, 

kuid selle arvelt saime tekitada teisele poole teenindussaali riiulitega eraldatud laste- ja 

noorteala. Seal asuvaid kergeid ja osalisest ratastel laudu ning kunstnahast tumbasid on väga 

lihtne teisiti paigutada vastavalt ürituse või rühmakoolituse vajadusele. Eraldatus 

täiskasvanute alast ja kergesti teisaldatav mööbel võimaldab läbi viia koolitust kasvõi mitmele 

klassitäiele lastele ning nii, et see väga ei sega täiskasvanute lehelugemist. Rühmakoolituste ja 

lasteürituste läbiviimiseks on seinal ekraan. Kõige pisematele on raamatute vaatamiseks oma 
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laud ning lahedad pukid ja toolid. Et lasteala rohkem silma torkaks, siis said veidi kulunud 

väljanägemisega riiulid otstesse vahvad lasteteemalised pildid. Hoidlas vähendati varukogu 

riiuleid, mille tulemusel tekkis rühmatööruum, mida saavad kasutada noored rühmatööks, 

õpetajad järelaitamistundideks ning raamatukoguhoidjad keeleringideks jms. Külastajatelt 

oleme saanud meeldivat ning positiivset tagasisidet, kuidas uus ruumilahendus teeb 

raamatukogu avaraks, hubaseks ning kaasaegseks. Lapsed ja noored on hakanud 

raamatukogus aina rohkem aega veetma. Kui tunnid läbi saavad, tullakse otse raamatukokku. 

Naljalt vaba kohta on raske leida – tehakse kodutöid, kohtutakse sõpradega, mängitakse 

lauamänge jne.  

Ka Sääse raamatukogus said noored peale kogu ümberpaigutamist oma eraldatud nurga, kuhu 

paigutasime lisaks ka ingliskeelsed noortekad ja lauamängud. Seal korraldatakse 

raamatuväljapanekuid nii noortekirjandusest kui ka täiskasvanute teadmiskirjandusest valitud 

raamatutest, mis võiksid noori huvitada (psühholoogia, mood, muusika jne). Küll väike, kuid 

eraldatud ja õdus nurgake on noorte poolt hästi vastu võetud. Kadrioru raamatukogu laste 

veranda sai tänu riiulite ümberpaigutamisele ning uutele mugavatele toolidele ja vaipadele 

uue ilme, ühtlasi on seal nüüd oluliselt mõnusam raamatuid lugeda või koos sõpradega aega 

veeta. Ka võõrkeelse kirjanduse osakond tõstis oma noortenurga ringi, tänu millele tekkis 

intiimsema olemisega istumisnurk, mis on ideaalne sõpradega lauamängude mängimiseks või 

niisama mõtisklemiseks.  

Oleme saanud vajaliku ruumi haruraamatukogude lugemissaalidesse tänu sealse teatmekogu 

tugevale vähendamisele. Teavikud, millel oli nö laenutuspotentsiaali, tõsteti kojulaenutusse, 

ülejäänud suunati müüki. Suurt tööd on tehtud haruraamatukogudes varukoguga. Eesmärk on 

tuua vajalikud teavikud kinnisest varukogust avariiulitele, et suurendada nende jõudmist 

lugejani, mittevajalikud teavikud suunatakse müüki. Nii saame varukoguruumist osa riiulid 

välja viia ning see annab võimaluse rühmatööruumide tegemiseks.  

4.3 RVL teenindus 

Huvi raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teenuse kasutamise vastu oli madal ka 2017. 

aastal. Peamisteks põhjusteks on arvatavasti see, et lugejatel tuleb ise postikulu tasuda ning 

teistest raamatukogudest tellitud teavikuid võib kasutada vaid raamatukogus kohapeal. 

 

Tabel 19. RVL teenindus 

 2015  2016 2017 

Saadud tellimusi 21 13 17 

  sh neist täidetud 21 13 17 

Tellitud teistelt 5 1 2 

  sh neist saadud 3 1 2 

 

Tellimusi saime Balti Kaitsekolledži raamatukogult, Kuusalu raamatukogult, Kõmsi 

raamatukogult, Lihula Valla raamatukogult, Lääne Maakonna Keskraamatukogult, Lääne-

Virumaa Keskraamatukogult, Pärnu Keskraamatukogult, Sillamäe Linna Keskraamatukogult, 

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži raamatukogult, Tapa Linnaraamatukogult, Tartu 

Linnaraamatukogult ja Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogult. Tellitud raamatutest kaheksa olid 

inglis-, kaks vene-, üks saksa- ja üks hispaaniakeelne. Meie tellisime oma lugejate palvel 

RVL kaudu kaks teavikut, neist ühe Tartu Linnaraamatukogust ja teise Eesti Maaülikooli 

Raamatukogust. 
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4.4 Laste- ja noorteteenindus 

2017. aasta oli Eestis laste ja noorte kultuuriaasta, mille eesmärk oli väärtustada last ja noort 

nii looja kui ka publikuna. Kultuuriaasta tähistamist alustasime Tallinna 

munitsipaallasteaedadesse raamatukastide „Mesilase Miti raamatutaru lasteaias“ viimisega. 

Raamatukastist leiab nii uuemat kui klassikalisemat ilukirjandust, samuti teadmiskirjandust ja 

pildi- ja pappraamatuid.  

Laste ja noorte kultuuriaastal oli meie eesmärgiks lastekirjandust igati esile tõsta. 

Kampaaniaga „Kas lapsele raamatu võtsid?“ tuletasime täiskasvanud lugejatele meelde 

lapsele raamatu laenamist. Selleks olime hankinud kõikidesse raamatukogudesse 

raamatukärud, mis paigutasime teeninduslettide lähedusse, nii et kärul olevad lasteraamatud 

inimestele hästi silma jääks. Idee töötas tulemuslikult, inimesed laenasid kärul olevaid 

lasteraamatuid nii usinalt, et vahel tuli käru uuesti täita päeva jooksul mitu korda.  

Aasta jooksul korraldasime oma raamatukogudes mitmeid uusi projekte ja pühendasime 

mitmeid traditsioonilisi üritusi just sellele sihtrühmale. Uue ideena korraldasime üritustesarja 

„Räägime suud puhtaks!“, kus noorte jaoks olulisi ja aktuaalseid teemasid käsitleti läbi 

noorsookirjanduse. Traditsioonilisele Luulemaratonile kaasasime sel aastal nii esinema kui 

kuulama eelkõige noori. Laste ja noorte kultuuriaasta projektikonkursilt „Mina ka!” saadud 

toetuse toel tähistasime keskraamatukogus rahvusvahelist „Kääbikute päeva” ning „Tark 

on cool“ päeva.  

Meie raamatukogudesse jõudsid esimesed robotid. Kännukuke raamatukogus alustas 

robootikaring „Nuti(ki)kas“ ning teenindusosakondi ja haruraamatukogusid hakkas külastama 

„Rändav robotite klass“, mõlemas sai programmeerida LEGO WeDo2 roboteid. Kännukuke 

raamatukogus ootavad lapsi ka Bee-bot mesimumm-robotid ja Edisoni robotid ning 

leiutajakomplektid Makey Makey. Robotitega seotud üritusi korraldati ka Euroopa 

programmeerimisnädala Code Week raames ja koolivaheaegadel. Robotid on huvilistele 

kasutatavad igapäevaselt ka väljaspool ringiaegu. Mõistagi kasutasid lapsed ja noored 

aktiivselt oktoobris avatud Kännukuke raamatukogu innovatsioonilaborit.  

Meie uue teenuse Pillilaeka üheks oluliseks sihtgrupiks on pilliõppega alustavad lapsed, kellel 

huvid on alles kujunemas ja kellel on raamatukogust pille laenates võimalus erinevaid pille 

proovida ja katsetada. Üheks olulisemaks uuenduseks oli 2017. aastal ka OverDrive´i e-

raamatukogu käivitamine, kuhu audio- ja e-raamatuid valides on peamiseks sihtrühmaks  

noored.  

Jätkuvalt pakkus raamatukogu mitmeid lugemisprogramme, võõrustas lugemiskoeri, viis 

koostöös logopeedidega läbi lugemismänge ning kinkis Tallinna esimese klassi õpilastele 

raamatu, et neid raamatukokku ja lugema kutsuda. Rahvusvahelise lasteraamatupäeva eel, 31. 

märtsil andsime välja Järje Hoidja auhinna Tallinna Keskraamatukogus möödunud aastal 

kõige loetuma laste- või noorteraamatu autorile, kelleks seekord oli Reeli Reinaus 

noorteromaaniga „Verikambi“.  

2017. aastal tegime hoolega ka ettevalmistusi Eesti Vabariigi juubeliaastaks. Meie 

raamatukogu koordineerib üleriigilist projekti „Kunst raamatukokku“, mille raames pakuvad 

2018. aastal Eesti rahvaraamatukogud EV100 projekti raames noortele kunstnikele (14–26-

aastased) võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogudes. 

Meie raamatukogu eesmärk on olla kohaks, kuhu laps ja noor soovib ning tahab tulla oma 

aega veetma. Nii saame teda kaasata lugemisega seotud tegevustesse.  
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4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

Juba paar aastat on üha enam tekitanud küsimusi noortekirjanduse paigutus meie 

raamatukogudes. Järjest enam ilmub noorteraamatuid, mille paigutamine klassist lähtuva 

kohaviida 7-9 alla ei tundu sobiv, aga tegemist ei ole ka nö täiskasvanute kirjandusega 

(asukoht kojulaenutus). Leidsime, et oleks otstarbekas muuta laste- ja noortekirjanduse 

paigutust ning luua eraldi uue paigutuse „noortekirjandus“. Seda teemat olime arutatud juba 

2014. aastast, olime uurinud ka lähiriikide kogemust (nt Soome raamatukogudes klassidest 

lähtuvat paigutust ei kasutata ja raamatukogudes on noorteraamatud eraldi kohaviidaga), aga 

erinevatel põhjustel olid arutelud veninud ja otsused jäänud tegemata. 2016. aasta lõpul lõime 

töörühma otsustamaks, kuidas noortekirjandust meie raamatukogudes kompaktsemalt ja 

nähtavamalt paigutada, ning aprillis sai plaan tehtud. Senise klassidepõhiste kohaviitade (-3, 

4-6, 7-9) asemel hakkasime kasutama jaotust lastekirjandus (L/Д) ja noortekirjandus (N/Ю). 

Raamatud, mis varem olid 7.-9. klassi määratlusega, viidi noortekirjanduse alla, kuhu 

lisandusid ka vanemale vanusegrupile mõeldud noortekad (nn young adult määratlusega 

raamatud). Neile lisaks on veel välja toodud teadmiskirjandus, trükitähtedega raamatud 

(Trükit.), põnniraamatud ehk väikelastekirjandus (P), muinasjutud (Muinasj.), luuletused 

(Luule), näidendid (Näid.), koomiksid, perioodika ja audioraamatud. Ümberpaigutus mõjutas 

noorteraamatute laenutatavust positiivsel viisil – noored tunnevad end kindlamalt ja ehk isegi 

uhkemalt lastekirjandusest eraldi olevatelt riiulitelt lugemisvara otsides. Samuti oleme 

täheldanud haruraamatukogudes peale kogu ümberpaigutamist täiskasvanute seas 

noorsookirjanduse laenamise tõusu.  

2017. aastal riigieelarvest eraldatud täiendavalt laste ja noorte teavikute soetamiseks suunatud 

toetuse eest ostsime 386 nimetust laste- ja noortekirjandust (kokku 1019 eksemplari). 

Toetusest osteti 2017. aasta esimeses pooles ilmunud uusi eestikeelseid lasteraamatuid. 

Samuti hankisime varasematel aastatel ilmunud ja lugejate poolt enam nõutavate 

lasteraamatute lisaeksemplare, et parandada lastekirjanduse kättesaadavust raamatukogudes. 

Laste- ja noortekirjanduse nimetuste valik ja eksemplaarsus on võrreldes 2016. aastaga 

suurenenud. Lisaks tabelis 20 toodud ilukirjandusele oleme ostnud 2338 eksemplari laste ja 

noorte teadmiskirjandust. 

Tabel 20. 2016. ja 2017. a ostetud laste ja noorte ilukirjandus 

 

 

2017 2016 

Laste Noorte KOKKU Laste Noorte KOKKU 

Nimetused 1238 523 1761 1166 435 1 601 

Eksemplarid 9882 2515 12 397 9178 1 782 10 960 

Keskmine 

eksemplaarsus 
8,0 4,8 7,0 7,9 4,1 6,8 

 

Tänu riigieelarvelisele teavikute toetusele on raamatud lastele ja noortele kättesaadavamad, 

järjekorrad soovitud raamatutele väiksemad. Täiendav toetus laste ja noorte teavikute 

soetamiseks soosis lugemisprogrammide korraldamist, kuna programmi haaratud raamatud 

olid osalejatele paremini kättesaadavad ning nii oli kergem hoida üleval laste huvi ja 

motivatsiooni lugemisprogrammis osalemiseks.  

Paepealse raamatukogu jätkas koomiksite komplekteerimist. Koomiksikogu on nüüdseks 

kasvanud 1721 eksemplarini. Sinna kuuluvad traditsioonilised koomiksid, mangad, graafilised 

romaanid ja koomiksite käsiraamatud nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. 

4.4.2 Raamatukogu kasutamine laste ja noorte poolt 

Tallinna Keskraamatukogu lugejatest 25,7% (17 990 lugejat) moodustavad alaealised (alla 18- 

aastased) isikud, neist 77,7% moodustavad alla 15-aastased (vanus 0-14, kokku 13 975 

lugejat) lapsed ja noored.  
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Tabel 21. Alla 17-aastaste lugejate raamatukogu kasutamine  

Rmtk 

Lug-d 

2016  

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+-) 

*1. Keskrk 6680 7 111 431 62996 66873 3877 50035 50 097 62 

2. Kadrioru 589 680 91 4213 5143 930 3633 4 357 724 

3. Kalamaja 795 938 143 6509 7904 1395 5817 6 362 545 

4. Kännukuke 1823 1 818 -5 17466 19695 2229 12840 12 884 44 

5. Laagna 839 917 78 9908 10976 1068 9763 8 780 -983 

6. Männi 931 1 010 79 7061 7875 814 4379 4 769 390 

7. Männiku 484 582 98 4352 4652 300 4711 4 328 -383 

8. Nurmenuku 1255 1 258 3 9911 9849 -62 7297 6 558 -739 

9. Nõmme 1528 1 565 37 10313 10712 399 10321 9 260 -1 061 

10. Paepealse 1608 1 721 113 15255 17965 2710 14559 15 773 1 214 

11. Pelguranna 929 947 18 10650 11155 505 7392 7 748 356 

12. Pirita 1018 1 128 110 11671 10336 -1335 7414 7 974 560 

13. Pääsküla 1208 1 333 125 9960 10209 249 7813 8 445 632 

14. Sõle 975 1 080 105 9254 9757 503 7043 7 429 386 

15. Sääse 1303 1 433 130 8904 9304 400 8319 8 251 -68 

16. Tondi 522 580 58 3609 3744 135 2871 3 236 365 

17. Torupilli 1227 1 212 -15 8963 8582 -381 8125 9 189 1 064 

18. V-Õismäe 1463 1 570 107 10061 9164 -897 8654 9 677 1 023 

19. Katarina Jee 378 334 -44 5122 4947 -175 1842 1 652 -190 

ELLU 116 288 172             

OverDrive   17 17             

KOKKU 25671 

  

27505 1834 226178 238842 12664 182828 186 769 3941 

Lugejaid 

ühekordselt 15968 16 588 620             

* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond, võõrkeelse kirjanduse osakond, muusikaosakond 

2017. aastal kasutas Tallinna Keskraamatukogu kokku 16 588 alla 17-aastast last ja noort, mis 

moodustab 23,6% Tallinna Keskraamatukogu lugejatest. Lugejaks registreerunud laste ja 

noorte arv (ühekordselt) tõusis 2016. aastaga võrreldes 3,9%. Tõusnud on ka laste ja noorte 

külastuste arv 5,6% võrreldes eelmise aastaga. Ka laste ja noorte poolt tehtud laenutuste arv 

on tõusnud (2,2%).  

4.4.3 Laste ja noorte lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 

I klasside õpilastele raamatu kinkimist rühmakoolituste käigus võime hinnata üheks oma 

edukamaks laste lugemisharjumust kujundavaks tegevuseks. Oktoobri lõpus esitlesime sarja 

kümnendat raamatut, milleks oli Indrek Koffi „Kooliraamat. Selle raamatu saavad kingiks 

4764 2017. a sügisel kooliteed alustanud õpilast. Teos on lugejatele e-raamatuna kättesaadav 

ka Lastelehel ning ELLUs. Raamatute kinkimine on õpetajate jaoks juba tuttav protsess ning 

enamasti tullakse raamatule hea meelega järgi. Raamatu saavad kingiks ka Tallinna koolide 

raamatukogud.  

Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel saime taas pakkuda 5–7aastastele tuge lugema 

õppimisel, kasutades selleks Eesti autorite loodud lugemismänge. Lugemismängud tekitavad 

lastes lugemishuvi ja –harjumust ning toetavad lapsevanemaid laste lugemisoskuse 

arendamisel. Mängujuhtideks meie raamatukogus olid Eesti Lugemisühingu väljaõppinud 

mängujuhid, logopeedid ja eripedagoogid Liina Velner, Mare Laidra ja Helle Uuring. Huvi 

lugemismängude vastu on väga suur ja tagasiside positiivne. 2017. aastal viisime oma 
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lasteraamatukoguhoidjatele läbi koolituse, kus õpiti lugemismänge mängima. 2018. aastal 

plaanivad mitmed haruraamatukogud ka ise lugemismänge läbi viima hakata. 

Kõige väiksematele lugejatele toimusid põnni- ja mudilasringid eestikeelse kirjanduse 

osakonna laste- ja noorteteeninduses, võõrkeelse kirjanduse osakonnas ja Kännukuke, 

Pääsküla, Nurmenuku, Pirita ja Sääse raamatukogus. Ka Kalamaja raamatukogus alustati 

Mudilashommikutega, kus väikesed (tulevased) lugejad saavad omavahel suhelda, tutvuda 

raamatukoguga ja uute põnniraamatutega.  

Kinkeraamatut „Pisike puu“ jaotavad lapsevanematele meie teenindusosakonnad ja 

haruraamatukogud. Reklaami raamatute kättesaamise kohta oleme jaganud perearstidele, 

sünnitusmajadele ja muudesse kohtadesse, kus see võiks lapsevanemale silma jääda, s.h. ka 

veebilehtedel ja sotsiaalmeedias. Info kinkeraamatute kohta läheb ka Tallinna vastsündinute 

beebipakkidesse. Kahjuks siiski paljud lapsevanemad kinkeraamatule järgi ei tulnud, paistab, 

et eraldi selle pärast raamatukokku tulema ei hakata. 2017. aastal olid paljudes 

raamatukogudes „Pisikese puu“ raamatud väljapanekuna hästinähtavates kohtades, see aitas 

raamatute jagamisele kaasa ning väljajagatavate raamatute numbrid hakkasid tõusma. 

Juba 2013. aastast saab Tallinna Keskraamatukogus harjutada lugemist koos lugemiskoertega. 

Koeratiimid on valinud, testinud ja koolitanud MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing ning 

jõuavad Tallinna Keskraamatukokku Maarja Tali suunamisel. 2017. aastal toimus 

lugemiskoera programm seitsmes raamatukogus ja kokku käis meie raamatukogudes 10 

lugemiskoeratiimi. Kokku toimus 138 lugemisüritust ja programmist said osa ka täpselt 138 

last. Kokku loeti 7725 minutit (128 h 45 minutit). Kohtumised toimuvad üldiselt kaks korda 

kuus ning nõudlus lugemisaegade järgi on suur: tagasiside lapsevanematelt on positiivne ning 

lugemisjulgust on tänu koertele kogunud juba paljud lapsed. Raamatukogus liikuv 

lugemiskoer teeb rõõmu ka külastajatele, kes parasjagu koerale ette lugeda ei saa. Loodame, 

et koostöö Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga jätkub ja et 2018. aasta jooksul lisandub 

meie koerteperre veelgi tublisid lugemiskoeri. 

„Suvi raamatuga“ on Tallinna Keskraamatukogu igasuvine uusi lasteraamatuid tutvustav ja 

lugemist edendav laste lugemisprogramm, mida Tallinna Keskraamatukogu korraldab juba 

alates 2003. aastast. Eelmisel suve jooksul võttis programmist osa 390 last. Neist edukaid 

lõpetajaid, s.o luges läbi 10 raamatut, oli varasemast rohkem – 242 last. Lugemisprogramm 

on mõeldud nii eesti kui vene keeles lugevatele lastele − valikus oli 27 eestikeelset ning 26 

venekeelset uuemat raamatut. Programmi jooksul loeti ka rohkem raamatuid kui eelmistel 

aastatel – kokku 3224 raamatut. Eestikeelsetest raamatutest oli kõige menukam Kairi Looki 

raamat „Härra Klaasi pöörane muuseum” ja venekeelsetest raamatutest Андрус Кивиряхк 

„Карнавал и картофельный салат”.  

Ülelinnalise 1. – 9. klassidele suunatud lugemisprogrammi „Loeme valmis „Oma raamatu““ 

kolmandast hooajast võttis 2016/2017 õppeaastal osa 62 klassi ehk 1482 õpilast. Programmi 

jooksul loeti läbi 7571 raamatut. Võrreldes eelmise aastaga oli osalemises märgatav langus, 

täpsemalt 18 klassi ja 5778 loetud raamatut vähem (2015/2016: 80 klassi ja 13 349 raamatut). 

Üheks põhjuseks on kindlasti lugemisprogrammi lühem toimumisaega - sel korral oli 

programmi kestvus umbes poolteist kuud lühem. Samuti tuli õpetajate tagasisidest välja, et 

koolis on graafik ja õpilaste päevakava (kool, hobid, trenn) nii tihe, et mõne lisaülesande 

võtmine oleks liialt koormav ja lugemisprogrammis ei suudeta edukalt esineda. Peame 

mõtlema, kuidas jätkata. 

1. juulil algas kuni 1. veebruarini 2018 kestev lugemisväljakutse 13-27aastastele noortele. 

Programmis osalemiseks tuleb lugeda väljakutse teemale (kokku 15 teemat) vastav raamat, 

jagada väljakutset Facebookis ja teha raamatu kohta oma Facebooki seinale postitus. Kuna 

kogu väljakutse on veebipõhine, on lihtne programmist osa võtta ka neil, kel pole võimalik 

raamatukogu sageli külastada, ent kes on siiski registreeritud meie raamatukogu lugejaks. 
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E-raamatuid ja audioraamatuid on võimalik laenutada e-raamatukogudest ELLU ja 

OverDrive.  

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas ja haruraamatukogudes, mis asuvad suurema venekeelse 

elanikkonnaga piirkondades, toimusid eestikeelsed meisterdamistunnid eesti keelt emakeelena 

mittekõnelevatele lastele. Juba mitu aastat toimub Laagna raamatukogus regulaarselt lastetund 

„Eesti keel Mõmmiga“, mis tutvustab muukeelsest perest pärit lastele eesti keelt ja kultuuri, 

samuti toetab see eesti keele õpet mängulises vormis. Paepealse raamatukogus said lapsed 

osaleda keeleringis „Isahiir Huberti jutuhommik“, kus õpiti Huberti abiga eesti keelt ja 

rahvakalendrit raamatute muinasjutulises maailmas seigeldes. Sõle raamatukogus toimub 

regulaarselt kooliealistele lastele venekeelne lasteüritus „Jalutuskäik muinasjuttu“, mille 

eesmärgiks on tutvustada uusi raamatuid, korraldatakse ka viktoriine ja lahendatakse 

mõistatusi. Lisaks eesti keele õppimisele saavad lapsed ja noored mitmes raamatukogus 

harjutada ka teisi keeli: võõrkeelse kirjanduse osakonnas saavad noored algajad õppida kõige 

levinumat hiina keele murret, mis on tuntud ka mandariini keele nime all. Samas toimub ka 

vene keele baasil 5-7aastastele lastele inglise keele algõpe. Pelguranna raamatukogus 

toimuvas laste keelteklubis saab harjutada nii eesti, vene kui inglise keelt. 2012. aastast 

Pääsküla raamatukogus toimuv Rootsi Ring jätkas tööd ka 2017. aastal.  

Mitmes raamatukogus toimuvad regulaarselt laste lugemisklubid, kus arutletakse üheskoos 

loetu üle, aga mängitakse ka lugemismänge, räägitakse raamatute valmimisprotsessist, 

õpitakse raamatukogutööd, tähistatakse tähtpäevi, sirvitakse lasteajakirju. Laste lugemisklubid 

toimuvad Männiku, Nõmme, Paepealse, Pirita raamatukogus, Pääsküla ja Sääse 

raamatukogus. Paepealse raamatukokku oodatakse igal reedel koomiksi- ja mangasõpru 

Mangaklubisse. Noorte lugemisklubid on lisandunud eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja 

noorteteenindusse ning Laagna raamatukokku.  

Lastetöö kindlaks osaks on kujunenud lugemise põimimine muu tegevusega. Pea kõigis 

raamatukogudes toimuvad laupäeviti lastehommikud, kus lisaks üheskoos raamatu lugemisele 

saab kas nuputada, mängida või meisterdada. Harilikult algavad tunnid loo kuulamisega ning 

arenevad edasi käeliseks tegevuseks. Raamatute lugemisele ärgitasime väga erinevate 

tegevuste kaudu loomeringides Nurmenuku, Männiku ja Laagna raamatukogudes. Pääskülas 

jätkusid Nobenäppude Neljapäevad, teadmishimulistele lastele loodi Pelguranna 

raamatukokku Teadmisteklubi ja jätkuvalt koondusid 12-16aastased huvilised Pelguranna 

Dokfilmiklubisse. Tegevust jätkas Nerdfighterite klubi, mis on alguse saanud John ja Hank 

Greeni ümber koondunud Youtube kogukonnast.  

Alates 2013. aastast saavad „Raamatuga priiks“ kampaania raames lapsed ja alla 18-aastased 

noored tähtaja ületanud raamatu(te) tagastamisel viivitatud aja eest tasu maksmise asemel 

raamatukogus raamatuid lugeda. Nii lugemiskordade kui loetud minutite arv on jätkuvalt 

langustrendis - 259 korda ja 11245 minutit (2016 - 329 korda ja 14087 minutit, 2015 – 347 

korda ja 11 615 minutit). Hoolimata aktiivsest soovitamisest võlga lugedes tasuda on lapsed 

liiga hästi kodudest õppinud, et aeg on kallis. Sagedamini hakatakse võlast priiks lugema just 

suurema võlgnevuse korral, väiksemad summad (lühem lugemisaeg) eelistatakse rahas 

maksta. Lapsevanemate poolt tuleb jätkuvalt programmile positiivset tagasisidet – kampaania 

aitab kaasa lugemisharjumuse tekkimisele ja paneb last oma viivise eest vastutama. Ja ikka 

leidub lapsi, kes raamatukogus viivise pärast alustatud raamatu hiljem edasi lugemiseks koju 

laenutavad.  

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: põhiteemad, suuremad üritused 

2017. aastal toimus kuuendat korda laste otsimis- ja orienteerumismäng Aardejaht, mille 

käigus külastavad lapsed erinevaid raamatukogusid ja koguvaid teadmisi. Igas raamatukogus 

saavad lapsed lahendada ristsõnu ja mõistatusi, meisterdada, joonistada ja otsida ka aardeid 

ehk auhindu. Mängu läbimiseks peab laps külastama vähemalt kaheksat raamatukogu. 
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Tänavune Aardejaht oli pühendatud Tallinna päevale ja linna müstilisele ajaloole – mängu 

läbivaks teemaks on salapärased juhtumid ja mõistatused, mida Tallinna müürid, majad ja 

neis elanud inimesed on linna pika ajaloo vältel näinud. Aardejahi eesmärgiks on edendada 

raamatute lugemist, õhutada raamatukogudes käimist ja õpetada lastele iseseisvalt 

raamatukogu kasutamist. Mängus osales 256 last, kes külastasid raamatukogusid ja lahendasid 

seal mõistatusi 995 korral. Ühe kuu jooksul külastas vähemalt kaheksat raamatukogu 47 last, 

kellest 11 käis läbi kõik mängus osalenud raamatukogud.  

Traditsiooniliselt valmistasime ette lastele ja noortele eriprogrammid koolivaheaegadeks. 

Raamatukogudes pakuti lahendamiseks nuputamisülesandeid, korraldati võistluseid ja mängiti 

lauamänge. Kevadisel koolivaheajal toimus laste- ja noorteteeninduses kevadlaager 

“Salapärane Tallinn“, mille raames lahendati mõrvamüsteeriumit, uuriti Tallinna legende ja 

lahendati viktoriini ning külastati Tallinna Linnamuuseumi, et kogeda maailma, milles 

paljude raamatute tegevus toimub – vaatasime sajanditetagust elu-olu, igapäevaseid 

tarbeesemeid ning kodu. Nurmenuku raamatukogus nautis suurt populaarsust 

luuleorienteerumine – raamatukokku on peidetud ühest luuletusest sõnad ning vihjete abil 

tuleb need sõnad üles leida. Sõle raamatukogus sai kevadvaheajal tutvuda erinevate 

teatritegemise võimalustega - valmisid nii õmmeldud käpiknukud kui ka varjuteater. 

Sügisesel koolivaheajal loeti näiteks Männiku raamatukogus koos läbi Ilmar Tomuski 

kriminaalne raamatukoguaineline raamat „Mauno saladuslik kadumine“ ja sama kirjaniku 

raamatute põhjal meisterdati koos kollaažitehnikas pilt, mis hilisema kohtumise käigus 

kirjanikule kingiti. Talvisel koolivaheajal korraldati Kännukuke raamatukogus Robotexilt 

inspiratsiooni saanuna Legopäev. Ürituse jooksul sai osa võtta Lego ehitamisväljakutsetest, 

uurida Lego ajalugu, lahendada Lego-teemalist ristsõna, värvida pilte ning ehitada Lego 

WeDo komplektidest roboteid. Männiku raamatukogus toimus Nõmme Loodusmaja 

loodusringi juhendaja Eva Luurega koostöös kaks lastetundi, kus raamatukokku tulid külla 

loodusmaja roomajad ja närilised: esimesel tunnil maakilpkonn, veekilpkonn, geko ja madu, 

teisel tunnil tšintšilja, merisiga, rotid ja hiired. Jätkuvalt leiab üha rohkem linnalaagreid 

raamatukogu üles ning seal osalevad lapsed külastavad mõnd üritust või raamatukogutundi 

või tehakse muud moodi raamatukogudega koostööd.  

Meie raamatukogul on tihe side lasteaedadega, kelle erinevad rühmad on algklasside kõrval 

meie kõige innukamad alla 18aastased külastajad. Eelmisel aastal tehti koostööd 125 

lasteaiaga. Nii lasteaiad kui algklassid võtavad rõõmuga osa raamatukogu välja pakutud 

tundidest. Oleme välja töötanud näiteks Miti mängud, kus erinevate sõna- ja tähemängude 

abil tähestikku harjutatakse, ja erinevate tähtpäevade teemalised tunnid. Paepealse 

raamatukogus toimusid nukuetendused ja Väike-Õismäe raamatukogus MUPO lumeleopardi 

Lauriga koostöös liiklustunnid.  

Raamatukogutunnid toimusid enim eesti ja vene keeles, harvem inglise keeles. Õpetajate 

palvel toimusid keelekümblus-raamatukogutunnid vene õppekeelega koolidele ja 

lasteaedadele Laagna raamatukogus, Pelguranna raamatukogus ja võõrkeelse kirjanduse 

osakonnas. Lõbusa ja hariva raamatukogutunni käigus kinnistub lastel ka eesti keele oskus 

ning pannakse alus nende edukale lõimumisele. Muusikalistest raamatukogutundidest sooviti 

muusikaosakonna poolt pakutavast valikust enim „Imelist inimhäält“. Spetsiaalselt 

lasteaialastele koostasid ja viisid läbi vabatahtlikud eraldi tunni - raamatukogutund vokaal- ja 

instrumentaalmuusika koosseisudest. Ka kohandati 3-7aastastele lasteaialastele sobivateks 

miniraamatukogutundideks neli tavateemavalikus olevat tundi. 

Põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele toimusid raamatukogutunnid põhiliselt infootsingu vallas 

- kuidas kasutada e-kataloogi ESTER, e-raamatukogud ELLU ja OverDrive, kuidas koostada 

uurimustööd jne. Samuti toimusid raamatukogutunnid teemadel internet ja infoallikad ning 

raamatukogude ajalugu. Eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduses jätkati 

tavapäraste infootsioskuste andmise ja lugemisharjumuse kujundamise kõrval ka üldpädevusi 
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arendavate raamatukogutundide – „Kõlavalt kõlama“, „Impro-kirjutamine“, meeskonnatöö 

arendamise tund SAR (Search and Rescue), „Mõrvamüsteerium“ ja rollimängulised 

raamatukogutunnid - pakkumist. Kõik raamatukogud pakkusid ka võimalust tellida nii kooli 

kui lasteaia õpetaja valitud teemal raamatukogutunde, mida õpetajad meelsasti kasutasid. 

2016. aasta lõpus ühines Tallinna Keskraamatukogu EV100 tähistamisega, tehes Eesti 

Vabariigile kingituse „Kunst raamatukokku“. Pakume 2018. aastal noortele kunstnikele (14–

26aastased) võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogudes - ehk siis 2018. aastal on 

meie raamatukogudes ainult noorte kunstnike näitused. Et noori inspireerida ja motiveerida 

noori näitusi tegema, algatasime sarja „Elav kunstiraamat“, mille raames kohtuvad 12-

20aastased noored kunstnike, kunstikriitikute, –õppejõudude ja muude kunstiga seotud 

ametite esindajatega. Kohtumiste jooksul tutvustavad külalised oma kunstivaldkonda, neid 

mõjutanud või hiljuti ilmunud kunsti- jt raamatuid, tutvustavad kunstniku elukutset ja 

õppimisvõimalusi jm. Septembris toimus tänavakunsti töötuba, kus Spekteri tänavakunstnik 

Andreas Luigas jagas noortele teadmisi ja praktilisi oskusi tänavakunsti ja seinamaalingute 

kohta.  

Mitmete projektide raames korraldasime kohtumisi kirjanikega. Projekt „Mis uudist, 

raamatukogu?“ tutvustas osalejatele uudiskirjandust ning ajakirju „Täheke“, „Hea laps“ ja 

Värske Rõhk. Sarja „Räägime suud puhtaks!“ kohtumisel käsitleti noorte jaoks olulisi ja 

aktuaalseid teemasid läbi noorsookirjanduse analüüsi. Projekti „Kirjanik raamatukogus" 

raames toimus meie raamatukogudes 2017. aastal 18 kohtumist kirjanikega lastele ja noortele. 

Korraldasime ka vene keelt emakeelena kõnelevatele lastele kohtumisi eesti kirjanikega. 

Kadrioru ja Torupilli raamatukogu ning Eesti Rahvusringhäälingu koostöös juba kolmandat 

aastat toimunud „@raamatuklubis“ kohtuvad lapsed eesti lastekirjanikega, kohtumine 

salvestatakse ja pannakse järelevaatamiseks Lastejaama. Peale kohtumist koostavad 

raamatukoguhoidjad Lastejaamale mõned küsimused külas olnud kirjaniku raamatute kohta 

viktoriini jaoks, mille auhinnaks on õigesti vastanule raamat esinenud kirjanikult.  

Jätkuvalt tegutses Skype raamatuklubi. Tegemist on lugemist, teksti mõistmist ja teksti üle 

arutlemist arendava ürituste sarjaga 10.- 12. klasside noortele. Skype-konverentskõne 

vahendusel luuakse Tallinna koolinoortele võimalus oma eakaaslastega teisest riigist või 

linnast reaalajas suhelda ja arutleda kirjanduse üle. Eelmisel aastal arutlesid Tallinna noored 

nii eakaaslastega Saksamaalt, Venemaalt, Lätist.  

Mitmete projektide eesmärk on erineva koduse keelega laste ja noorte lõimumise toetamine. 

Võõrkeelse kirjanduse osakonna projekti „Minu kodu on Eesti“ eesmärk oli aidata eesti keelt 

emakeelena mittekõnelevatel noortel paremini mõista Eesti riigi ajalugu, riigi toimimist, 

kodakondsuse ja riigikeelega seotud küsimusi jms ning luua võimalus oma eakaaslastega 

nendel teemadel arutlemiseks. Sama osakonna kohtumisürituste sari „Lastega loomariigis“ oli 

suunatud eesti, inglise ja vene koduse keelega lastele ning pakkus teadmisi erinevatest 

loomaliikidest ja oskusi loomadega ümberkäimisel.  

Mitmete projektidega soovisime lisaks noorte lugemisharjumuse kujundamisele anda teadmisi 

erinevatest elukutsetest ja pakkuda esinejate näol positiivseid eeskujusid. 9.–11. klasside 

õpilastele suunatud kohtumistesarja „Looduse ja teaduse muusika“ eesmärk oli äratada 

noortes huvi teaduse ja looduse vastu ning innustada noori erialavalikut tehes reaalaineid 

valima. Projekti „Kirjutamise Klubi“ eesmärgiks oli arendada 14-26. aastaste noorte teadmisi 

ja oskusi erinevate tekstide loomisel, samal ajal tutvustades kirjandusega seotud elukutseid. 

Kirjutamise klubi andis ka võimaluse mitmesuguste loominguliste võtete katsetamiseks ja 

oma senise loomingu esitamiseks. Projekt „Lood läbi piltide - nutifototöötoad“ eesmärgiks oli 

tutvustada noortele fotograafia kui kunstivormi erinevaid võimalusi, kasutades selleks noorte 

igapäevast vahendit – nutitelefoni. Ühtlasi tutvustas projekt noortele edasiõppimis- ja 

karjäärivõimalusi fotograafiaga seotud valdkondades. Sõle raamatukogu ürituste sarja „Täna 
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ma jutustan ühe loo…“ eesmärgiks oli äratada lastes huvi rahvajuttude, legendide kui ka 

muinasjuttude vastu ning arendada eneseväljendusoskust ja esinemisjulgust läbi jutuvestmise. 

Laste- ja noorteaasta erinevatest projektikonkurssidest saadud toetused võimaldasid teoks teha 

mitmed uued ideed. Meie raamatukogu Nerdfighterite klubi liikmed olid kahe noortele ja 

lastega peredele suunatud põneva ja hariva päeva - “Kääbikute päev“ ja „Tark on cool päev“ 

idee autoriteks ja korraldajateks. Kääbikute päeval, 23. septembril, korraldati Keskmaa-

teemaline LARP ehk füüsilises maailmas toimuv rollimäng ning viidi läbi samateemaline 

teadusteater. „Tark on cool päeva“ (21. oktoober) eesmärgiks oli osalejatele näidata, et 

mängides on võimalik targemaks saada, ja toonitada tõsiasja, et tark on lahe olla. ERÜ 

korraldatud projektikonkursil „Raamatukogud-muuseumid-noored“ saadud toetuse toel 

korraldas Tallinna Keskraamatukogu koostöös noortekeskustega noortele videokonkursi 

„#minaloenagasina?!“. Projekti raames õppisid noored video tegemist, omandasid teadmisi 

autoriõigustest ning kohtusid kahe Eesti YouTuberiga. Projekti raames toimus ka 

videokonkurss, kuhu oodati osalema 10-20-aastaseid Tallinna noori kuni 4-liikmelistes 

meeskondades. Meeskondadel tuli nutitelefoni või tahvelarvutit kasutades filmida vabalt 

valitud raamatukogu ruumides 1-3 minuti pikkune videoklipp teemal “kas tänapäeva noor 

loeb raamatuid?“.  

Üritasime kohal olla võimalikult paljudel Tallinnas toimunud üritustel, et pakkuda lastele ja 

noortele tegevust ning ärgitada neid raamatukokku tulema. Meid võis leida Tallinna 

raamatumessilt, Tallinna päeva üritustelt, vanalinnapäevadelt, merepäevadelt, 

Kirjandustänava festivalilt jne. Loomaaias avasime lastekaitsepäeval oma traditsioonilise 

Looduse lugemissaali ja tähistasime Loomaaia sünnipäeva. Muidugi olime 

raamatukogubussiga kohal Tallinna Lauluväljakul toimunud noorte laulu- ja tantsupeol. Võib 

öelda, et seekord tuli halb ilm meie kasuks, sest buss oli ainus soe koht, kus oma prooviaega 

ootavad lapsed leidsid varju tuule ja vihma eest ning nii oli buss kogu aeg rahvast täis. 

Mitmes raamatukogus toimuvad lastele suunatud koolitööklubid, kuhu on oodatud lapsed, kes 

vajavad abi referaatide kirjutamisel või koduste ülesannete lahendamisel. Klubis aitavad 

raamatukoguhoidjad õigetele vastustele jälile jõuda ning soovitavad kirjandust ja 

veebiressursse, mis koduste harjutuste juures kasuks tulevad, kuid ei lahenda ülesandeid 

õpilase eest. Koolitööklubid koos laste- ja noorteteeninduses, Laagna, Paepealse ja Pääsküla 

raamatukogus. Klubist on väga huvitatud olnud lapsevanemad, kes küll sageli ekslikult 

arvavad, et tegu on lisaõppe või järeleaitamistundidega, mitte lihtsalt koolitöö tegemisel 

toetamisega. Üldiselt ei ole need muutunud aktiivseteks klubideks, mis käivad koos kord 

nädalas, pigem oleme laste jaoks kogu aeg olemas ning pakume abi jooksvalt kogu aeg 

raamatukoguhoidja igapäevatöö osana.  

Kõikides raamatukogudes on kohapeal kasutamiseks lauamängud ning neid mängitakse 

igapäevaselt. Lauamänguklubid ja -õhtud toimuvad lastele ja peredele igas linnaosas. 

Videomänge saab mängida muusikaosakonnas ning, Kännukuke, Paepealse ja Väike-Õismäe 

raamatukogus. Xboxile oleme leidnud ka muid kasutusvõimalusi, näiteks Väike-Õismäe 

raamatukogus kasutatakse seda lasteliiklustundides ohutusteemaliste multifilmide 

näitamiseks. Lauajalgpalli saab mängida Kännukuke, Nurmenuku ja Paepealse 

raamatukogudes ning koroonat Kännukuke ja Paepealse raamatukogudes. 

Ülevaade suurematest laste- ja noorteüritustest ning nendes osalenute arvust on lisas 6. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

Meie teenindusosakonnad ja haruraamatukogud suhtlevad sotsiaal- ja päevakeskustega ning 

jagavad infot raamatukogu tegemistest ja teenustest. Loodame, et Tallinna Sotsiaaltöö 

keskuste töötajad edastavad infot oma klientidele. Näiteks Pelguranna raamatukogul on oma 
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kontaktisik raamatukogu kõrval asuvas Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Tuulemaa üksuses, kes 

vahendas sotsiaalmaja elanikele teavet raamatukogu teenuste, koolituste ja ürituste kohta ning 

selgitas sihtgrupile koolituste sisu ja vajalikkust. Oleme täheldanud, et lapsed ja ka 

täiskasvanud sotsiaalmajadest käivad raamatukogudes arvuteid kasutamas, raamatuid 

laenamas, lauamänge mängimas ja võtavad osa lasteüritustest. Männiku raamatukogu 

informeerib oma teenustest ja üritustest Tallinna Lastekodu Pihlaka peremaja peresid, kes 

käivad raamatukogus raamatuid laenamas, arvuteid kasutamas ja võtavad aktiivselt osa 

raamatukogus toimuvatest lastetundidest. 

Erivajadustega õpilastele korraldasime raamatukogutunde ja üritusi. Tallinna Heleni kool ja 

lasteaed külastasid erinevate ürituste ja koolituste käigus Sõle raamatukogu. Tallinna Tondi 

Põhikooli õpilased on tihedad külalised Tondi raamatukogus. Kuigi Tondi raamatukogu on 

üks pisemaid haruraamatukogusid, mahutab raamatukogu ära näiteks klassitäie ratastooliga 

õpilasi. Sel aastal külastasid õpilased raamatukogu võrreldes eelmiste aastatega eriti tihti, 

loodame, et neile meeldib raamatukogu atmosfäär ja töötajad, kes laste jaoks aega leiavad. 

2017. aastal külastasid Pääsküla raamatukogu kolmel korral Nõmme Vaba Aja Keskuses koos 

käivad erivajadustega lapsed ja noored. Peame alati arvestama, et lisaks teema 

ettevalmistamisele tuleb raamatukoguhoidjal ennast ka eelnevalt korralikult häälestada, olla 

rahulik ja positiivne. 

Koostöös Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega toimusid võõrkeelse kirjanduse osakonnas 

ajutrauma üle elanud inimeste tugigrupi kohtumised. Toetusgrupp kohtus aasta jooksul 12 

korral ja kohtumistel osales kokku 116 inimest. Kokkusaamisi raamatukogus viis läbi 

psühholoog Evelin Sirkas. 

Aprillikuus tutvustas eestikeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Merle Tanilsoo 

Mustamäe Päevakeskuses, Tallinna Sotsiaalkeskuses ja Tallinna Perekeskuses/Päevakeskuses 

raamatukoguteenuseid (sh rändkoguteenust ja koduteenindust). Osalejaid oli kokku 73. 

Tabel 22. Teenused erivajadustega sihtrühmadele 

  Kordade 

arv  

Teenuste arv Laenutuste 

arv 

Kasutajate 

arv 

Kodu- 

teenindus 

 333 1. laenutamine 

2. soovitud teosele ootejärjekorda 

lisamine; 

3. kirjandusnimestikud kirjanduse 

soovitamiseks 

4. infopäringutele vastamine; 

5. e-raamatukogude ELLU ja 

OverDrive tutvustamine; 

6. koolituste läbiviimine 

1862 40  

Tugigrupp 12 1. toetusgrupp ajutraumaga inimestele 

(Astangu Keskus) 

 116 

 

Koduteeninduse lugejaid teenindatakse kahel päeval kuus – kuu esimesel ja kuu viimasel 

reedel (kuu alguses Lasnamäe poolne suund ja kuu lõpus Mustamäe poolne suund). 

Koduteeninduse teenust kasutas 2017. aasta lõpu seisuga 40 (eestikeelse kirjanduse osakonnas 

32 ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas 8) lugejat. Võrreldes eelmise aastaga on 

koduteeninduse lugejate arv vähenenud 8 lugeja võrra. Aastal 2017 laenasid koduteeninduse 

lugejad kokku 1862 (eestikeelse kirjanduse osakonnast 1393, ja võõrkeelse kirjanduse 

osakonnast 469) teavikut (võrreldes 2016 169 teavikut vähem). Viisime läbi nutiseadme 

algõpetuse ja e-kataloogi ESTER kasutamise juhendamise ühele lugejale. 
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Kuna meie ühiskonna rahvastik vananeb ja inimesed elavad kauem, siis leiame, et 

koduteeninduse kasutajaid peaks/võiks olla tunduvalt rohkem. Seetõttu on meil plaanis alanud 

aastal teha teavitustööd, et teenuse kasutatavust tõsta. 

Tabel 23. Teenused teistele asutustele 

Teenused teistele 

asutustele 

Kordade 

arv  

Teenuste arv Laenu-

tuste arv 

Kasu- 

tajate arv 

Rändkoguteenus 

asutustele 

114 1. laenutamine 

2. soovitud teosele ootejärjekorda 

lisamine; 

3. infopäringutele vastamine; 

4. e-raamatukogude ELLU ja 

OverDrive tutvustamine 

383 6 

Rändkoguteenus 

Tallinna 

munitsipaal-

lasteaedadele 

174 1. laenutamine 

2. soovitud teosele ootejärjekorda 

lisamine; 

3. infopäringutele vastamine 

7937 58 

Tallinna Keskraamatukogu pakub rändkoguteenust kuuele asutusele (Vanurite Eneseabi- ja 

Nõustamisühing, Tallinna Laste Turvakeskus, Eesti Hoiuraamatukogule/Eesti Pimedate 

Raamatukogu, Tallinna Kesklinna Vaba Aja Keskus, Sakala Eragümnaasium, Tuleviku 

Lasteaed). Neist aktiivsemad on Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing (peamiselt huvitab 

neid uuem ilukirjandus, kuid soovitakse ka elulugusid ja tervise alast kirjandust, 2017. aastal 

kasutasid nad rändkoguteenust neljal korral ja laenasid 110 raamatut; Tallinna Laste 

Turvakeskus (kasutavad teenust alates aastast 2008, soovivad laste- ja noortekirjandust, 

peamiselt ilukirjandust, kuid ka teadmiskirjandust, nt koolitööde jaoks, 2017. aastal kasutasid 

rändkoguteenust 42 korral 129 teaviku laenamiseks) ning Eesti Hoiuraamatukogule/Eesti 

Pimedate Raamatukogu (2017. aastal kasutati teenust 66 korral 112 raamatu laenamiseks). 

2017. aastal kehtestasime uued rändkoguteenuse kasutamise tingimused ja lepingu näidised. 

Et lihtsustada ja kiirendada lepingu sõlmimise protsessi, said kõik teenindusosakonnad ja 

haruraamatukogud õiguse sõlmida rändkoguteenuse lepinguid Tallinna 

munitsipaallasteaedadega ise. Raamatukogu uues kasutamiseeskirjas (kehtestatud 2016) 

sätestasime selle, et hüvitist ei nõuta kuni 6aastase lapse rikutud raamatu eest, loodame, et ka 

see julgustab lasteaedu meie teenust rohkema kasutama. 2017. aastal sõlmiti rändkoguteenuse 

kasutamiseks lepingud 59 Tallinna munitsipaallasteaiaga.  

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja 

vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 

Tabel 24. Näituste, ürituste ja üritustel osalenute arv aastal 2017 

Raamatukogu Näitused/ 

virtuaal-

näitused/ 

väljapanekud  

Üritused sh üritusi 

lastele 

vanuses 0-

13 

sh üritusi 

noortele 

vanuses 14-

26 

Üritustel 

osalenute 

arv  

* 1.Keskrk 297 811 307 141 18351 

2. Kadrioru  63 46 46 0 335 

3. Kalamaja  57 35 25 4 217 

4. Kännukuke  134 183 96 10 2246 

5. Laagna 107 52 38 0 448 

6. Männi  82 65 43 9 776 

7. Männiku  66 65 50 2 620 

8. Nurmenuku 57 77 46 0 810 
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9. Nõmme  66 112 74 5 1331 

10. Paepealse 146 126 97 12 1310 

11. Pelguranna  64 82 64 9 1372 

12. Pirita  70 85 61 1 775 

13. Pääsküla  92 105 84 4 708 

14. Sõle  88 69 59 1 607 

15. Sääse  99 79 39 4 997 

16. Tondi  51 32 24 7 440 

17. Torupilli  62 54 49 4 514 

18. V-Õismäe  50 65 53 3 498 

Katarina Jee 51 8 1 1 2869 

KOKKU 1702 2083 1229 194 30 001 

*Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond, muusikaosakond, avalike suhete osakond ning 

võõrkeelse kirjanduse osakond  

** Ürituste ja üritustel osalenute arvud ei anna struktuuriüksuste lõikes kokku liites õiget 

tulemust, kuna ühisürituste puhul on statistika kõikide raamatukogude statistikas. KOKKU on 

arvud antud ühekordselt.  

4.6.1 kohalikul tasandil 

Võtsime osa Tallinna linnavalitsuse ja Tallinna Kultuuriameti eestvedamisel toimuvatest 

ülelinnalistest üritustest. Põhiliselt kesklinna piirkonnas toimuvast Kultuuriööst võtsid osa 

raamatukogubuss Katarina Jee, eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteenindus ning 

Kalamaja raamatukogu, samuti korraldasime noortele Instagrami fotokonkurssi „Minu ilus 

kodumaa“. Tallinna linna päeval tutvustas giid Krista Heinpalu kultuuriloolisel jalutuskäigul 

Tallinna kesklinna huvitavaid maju ja paiku ning nendega seotud inimesi ja lugusid. 

Merepäevadel osales raamatukogubuss Katarina Jee ning pakkus tegevusi lastele ja noortele. 

Koostöös Tallinna Linnavalitsusega toimusid võõrkeelse kirjanduse osakonnas mitu loengut 

kaasaegse Vene kultuuri festivali „ОПѢ FEST“ raames. 

Eestis elavate rahvuslike kogukondade kultuuri, keelt, religiooni ja traditsioone tutvustava 

rahvuskultuuride nädala raames pakkusime huvitavat programmi kõigis raamatukogudes. 

Sisutiheda rahvuskultuuride nädala avalöögiks oli debatt „Kas eestlane kardab võõraid 

kultuure?". Võõrkeelse kirjanduse osakond korraldas lastele rahvatantsu töötoa, kus tutvustati 

kaukaasia kultuuri, tantse ja kostüüme; rahvuskultuuride luule- ja muusikaõhtul kõlasid 

moldova, valgevene, ersa-mokša ja venemaa rahvalaulud ja luule; Liibanoni köögi töötoas sai 

Mirmeen ja Mohamat Hanafy juhendamisel valmistada ja hiljem ka maitsta selle maa 

suupisteid; Komi kultuuri perepäeval toimus komi keele õpituba, valmistati komi 

rahvaroogasid, tutvustati komi traditsioonilisi rahvariided jne. Kalamaja raamatukogus said 

lapsed nädala vältel lahendada ülesandeid, mis on seotud Ukrainaga. Kännukuke 

raamatukogus toimus poola kultuuriõhtu „Poola on lähedal“, Nurmenuku raamatukogus 

meisterdati rahvusmustrites lehvikuid, Nõmme raamatukogus tutvustati usbekkide kultuuri 

ning kombeid ja usbekiteemalisi raamatuid, Paepealse raamatukogus moldova-rumeenia 

kultuuri ja rahvarõivaid ning sealset muusikat, Pelguranna raamatukogus tšerkesside kultuuri 

ja rahvaloomingut, Sõle raamatukogus Ukrainat ja ukraina kultuuri, Sääse raamatukogus 

toimus töötuba „Vene traditsiooniline laste nukk“.  

Täiskasvanutele suunatud lugemisprogrammi korraldame eesmärgiga tõsta esile head 

kirjandust, aidata inimestel orienteeruda tänapäeva kirjandusmaastikul ja julgustada loetu üle 

arutlema. 20. oktoobrist 2016 kuni 30. aprillini 2017 toimunud viiendal hooajal osales 101 

inimest, kelle poolt täideti 1181 tagasisidelehte. Eduka lõpuni (15 templit lugemispassis) 

jõudis 50 inimest, kes olid oodatud Tallinna päeval lõpuüritusele kohvikus Wabadus. 

Lõpuüritusel osales ka programmi menukaima st enamloetuma teose „Tallinna kaart“ autor 

Jan Kaus. Saadud tagasiside ja lõpuüritusel kogetu põhjal saame väita, et inimesed vajavad 
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sellist lugemisprogrammi ning võimalust raamatute üle arutleda. Kuulati üksteise soovitusi ja 

kirjutati üles, mida võiks veel lugeda. Iga aastaga on lõpuüritusel osalejaid rohkem ja iga 

aastaga ollakse rohkem avatud ka ühte lauda sattunud inimestega oma lugemiskogemust 

jagama. Lõpuüritusel osalenud inimesed jäid enda sõnul suure huviga järgmise hooaja 

„Raamatuga kevadesse“ lugemisprogrammi ootama. Rahvusvahelisel ettelugemise päeval sai 

lugemisprogrammi kuues hooaeg välja kuulutatud, sel korral on teemaks „Eestlased muutuvas 

maailmas“. 

Raamatu- või lugemisklubid tegutsesid eestikeelse kirjanduse osakonnas, Nõmme ja 

Pelguranna raamatukogus. Eestikeelse kirjanduse osakonna juures tegutsev Luuleklubi käis 

koos sagedusega kord kuus, tutvustati oma luuleloomingut või -blogisid. Klubis osalejate 

vanus jääb vahemiku 16-70. Luuleklubi reklaamplakatid on iga kuu lisaks raamatukogu 

ruumidele üleval ka Kuku klubis, Kultuuriklubis Kelm, Levist Väljas baaris, Read 

raamatupoes ja Rahvarinde muuseumis, lisaks tehti klubiüritustele reklaami Facebookis.  

Pakume oma raamatukoguruume kirjalikele raamatuesitlusteks, kuid väga sageli seda 

võimalust siiski ei kasutata. Näiteks Steven Vihalem tutvustas oma ulmeromaani 

„6ismäe_dpi_error:_unsupported_personality“ ja Ulvi Hallikmäe raamatut „Lust-Leenu 

menuaarid”. 

Kuna hangime regulaarselt uusi lauamänge, siis korraldame raamatukogudes ühiseid 

lauamängude mängimisi. Näiteks Kalamaja raamatukogu lauamängulaupäev kogu perele 

võlub lapsevanemaid sellega, et siin saab tutvust teha ja järgi proovida paljusid erinevaid 

lauamänge, et siis otsustada, kas tasub neid endale soetada või mitte.  

4.6.1.1 raamatukogu koostööpartnerid 

Meie raamatukogu teeb tihedalt koostööd oma kogukonna ja koostööpartneritega, kes toovad 

raamatukokku teistsugust vaatenurka ja uusi võimalusi ning laiendavad nii raamatukogu poolt 

pakutavat. Koostööprojektide tulemusel on raamatukogu ürituste ja koolituse kava 

mitmekesisem ning oleme osavamad meile oluliste sihtgruppide haaramisel.  

 

Heaks partneriks raamatukogule on raamatukogule Tallinna Kirjanduskeskus, kelle 

eestvedamisel toimus esmakordselt Kirjandustänava festival. Olime festivalialal oma telgi ja 

raamatukogubussiga, Kadrioru raamatukogu korraldas festivali ajal lastele kirjandusliku 

jalutuskäigu koos orienteerumismänguga. Head koostööpartnerid on meile ka Tallinna 

Linnamuuseum ja Tallinna Loomaaed. 

 

Koostöös Eesti Õdede Liiduga jätkasime terviseloengute sarja „Tunnike tervise heaks" 

peamajas. Heaks koostööpartneriks oli jätkuvalt psühholoog ja võimlemistreener Reet Pool, 

kes korraldas raamatukogus regulaarselt terviseloenguid soliidses vanuses inimestele.  

 

Jätkus koostöö MTÜ-ga Kammermuusikud kontserdisarja „Kammermuusikud linnas” 

korraldamisel. Kontsertidel astuvad üles professionaalsed muusikud ning esitusele tulev 

repertuaar on mitmekesine, tutvustades väga erinevaid heliloojaid ja teoseid. Tasuta 

kontserdid on publiku hulgas endiselt väga populaarsed. MTÜ-d Kammermuusikud tänas 

meie raamatukogu 2017. aastal tänumärgiga. 

 

Peamajas toimus 49 õpilaskontserti ning 3 tasulist tudengikontserti. Õpilaskontserdid on hea 

võimalus muusikutega kontakte luua ning tutvustada osakonda ja tervet raamatukogu 

potentsiaalsetele kasutajatele. Järjest tihedamaks on muutunud koostöö nii G. Otsa nim 

Muusikakooli, Tallinna Muusikakooli kui ka Tallinna Muusikakeskkooliga. Nendest koolidest 

oleme saali tiheda kasutamise eest vastutasuks saanud esinejaid raamatukogu üritustele ning 

tasuta häälestamist saali klaverile, mis suure koormuse tõttu vajab kohendamist sagedamini, 

kui meie eelarvevahendid lubavad. Aasta jooksul on meie peamajas esinenud veel Vanalinna 
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Hariduskolleegiumi, H. Elleri nim Muusikakooli õpilased ning Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia pedagoogilise praktika üliõpilased. 
 

Laagna raamatukogu alustas koostööd MTÜ LasnaIdee ning MTÜ Rabarberiga. Koos 

vabatahtlike ning kohalike elanike abiga ehitati raamatukogu ette muruplatsile 

kogukonnapeenar, mis loodetavasti paneb aluse Lasnamäe elanikele mõeldud kogukondlikule 

aiale. Paljud kohalikud elanikud olid linnaaianduse ideest väga huvitatud ning loodetavasti 

jätkub aia arendamine edaspidigi.  

 

Pääsküla raamatukogu juhataja Sille Ross osaleb Nõmme linnaosas noortetööd tegevate 

asutuste esindajaid koondavas töörühma töös.  

 

Teeme koostööd erasektoriga, kellelt saame üldjuhul auhindu lugejatele. Näiteks noorte 

lugemisväljakutse auhinnad pani välja Energia Avastuskeskus, Apollo Kino, EscapeRoom ja 

Pirita Seikluspark. Sääse raamatukogus toimunud laste omaloomingukonkursi auhinnad saime 

Henver OÜlt. Konkursi lõpuüritusel ja sellele järgneval kahel nädalal oli Henver OÜ poolt 

raamatukogus mängimiseks väljas suur mängualus laeva ja juurdekuuluvate mänguasjadega, 

omaltpoolt võimaldasime Henver OÜle teha meie teadetetahvlil reklaami oma uuele 

mängutoale. Väike-Õismäe raamatukogu eestvedamisel toimub kevadeti traditsiooniline 

„Aardejaht“, mida toetasid 2017. aastal kirjastused EGMONT Estonia ja Matle, kes panid 

lastele auhinnaks välja raamatud. Lisaks toetasid tervise teemalist „Aardejahti“ meenetega 

Tervise Arengu Instituut ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskus. Täiskasvanutele ja 

noortele suunatud lugemisprogrammi „Raamatuga kevadesse“ 2017/2018 hooaega toetavad 

auhindadega Apollo Holding OÜ ja kirjastus Nornberg & Co, lugemisprogrammis osalejate 

vahel loositakse kord kuus välja kirjastuse kirjastuse raamatuid ning Apollo raamatukaupluse 

kinkekaarte ja meeneid. Tänutäheks toetuse eest trükiti sponsorite logod „Aardejahi“ ja 

„Raamatuga kevadesse“ passidele, mille saavad kõik osalejad. AS Abakhan Fabrics Eestiga 

varustab Sõle raamatukogu overlokõmblusmasina tarbeks valge, beeži ja musta niidiga. 

Koostööpartnereid ja toetajaid täname oma veebilehel.  

4.6.1.2  vabatahtlikud 

Meile väga olulisteks partneriteks on vabatahtlikud. Vabatahtlike kaasamise eesmärk on 

raamatukogu ja kogukonna seotuse suurendamine. Näeme, et raamatukogu vabatahtlik saab 

läbi oma tegevuse raamatukogu eesmärkide saavutamisele kaasa aidata, toetades ja nõustades 

teisi kogukonna liikmeid. 

Eelmise aasta jooksul lisandus 113 uut vabatahtlikku. Kõige rohkem vabatahtlikke oli 2017. 

aastal võõrkeelse kirjanduse osakonnas (56), eestikeelse kirjanduse osakonnas (53) ja 

Kännukuke raamatukogus (14). Kõige enam abistasid vabatahtlikena Anne-Mari Männiku 

raamatukogus (203 korral), Eevi Laagna raamatukogus (99 korral) ja Triin eestikeelse 

kirjanduse osakonnas (81 korral). Keskmiselt käis vabatahtlik raamatukogus abiks 13 korral 

(2016. aastal keskmiselt 12 korral). Kokku abistasid vabatahtlikud meid 2635 korral (2016. a 

1822 korral). Positiivne on vabatahtlike järjepidevus. Vabatahtlik Triin eestikeelse kirjanduse 

osakonnast on olnud meiega juba vabatahtlike projekti algusest saadik (2010. aastast), Anne-

Mari Männiku raamatukogust on olnud abiks 2012. aastast, Aljona Pelguranna raamatukogust 

alates 2013. aastast ja vabatahtlik Getter Pääsküla raamatukogust on aastast 2014. 2017. aastal 

sõlmisime töölepingu kolme inimesega, kes olid meid vabatahtlikena abistanud. Võõrkeelse 

kirjanduse osakonnas töötasid vabatahtlikud Brasiiliast, Hispaaniast, Portugalist, Süüriast, 

Ukrainast ja Venemaalt.  

Vabatahtlikud abistavad raamatukoguhoidjaid keelekohvikutes, raamaturiiulite korrastamisel, 

ürituste ja koolituste läbiviimisel, lastele tegevuse korraldamisel (näiteks ettelugemine, käelise 

tegevuse juhendamine) jne. Vabatahtlikud kirjutasid raamatututvustusi raamatukogu 

kirjandusblogisse. Arvukaid ringe, klubisid ja muid üritusi algatasid ja viisid läbi 
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vabatahtlikud. Tänu neile toimusid näiteks lauamänguõhtud, Glee-klubi, maleklubi, 

õmblusring, ulme- ja fantaasiaklubi „Mais oui, sci-fantasy?!” jne. Eelmisel aastal oli meil 

praktikal Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala üliõpilane, kelle praktika eesmärgiks oli tutvuda 

vabatahtliku tegevuse võimalustega Tallinna Keskraamatukogus. 

Raamatukogu vabatahtliku tegevuse vastu tunnevad huvi nii lapsed, noored, perekonnad, 

töötud, töölkäijad, pensionärid kui ka üliõpilased. Kännukuke raamatukogus käis abiks pere: 

nii ema Ave, isa Riho kui ka poeg Erik aitasid mitmete koguga seotud tööde juures ja 

raamatutäikal. Eestikeelse kirjanduse osakonnas kord kuus toimuvat lauamängude õhtut 

viivad läbi abikaasad Elena ja Lauri, suhtluskeeleks on klubis üldjuhul inglise keel. 

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas ja ka mõnes haruraamatukogus abistavad vabatahtlikuna 

Tallinnas elavad teistest rahvustest vabatahtlikud, nii abistasid meid süürlane Mohamad, 

hispaanlane ja portugaallane Victor, brasiillane Fabiano jt. Vabatahtlikuna aitavad meid 

mitmeid endised raamatukoguhoidjad. Meid abistavad ka väga noored vabatahtlikud, kes 

peavad küll tooma raamatukogule enne vabatahtlikuks tulekut lapsevanema nõusoleku. 

Männiku raamatukogus juhendas kaheksateistaastane Kristiina kord kuus laste teatriringi 

„Teeme Teatrit“, Torupilli raamatukogus korraldasid neljanda klassi tüdrukud Camilla ja 

Claudia-Maritte väga meeleoluka Halloweeni õhtu. 11. klassi tüdrukud Inge ja Riina Lii 

abistasid keelekohvikutes. Väga paljud noored aitavad meid oma eale sobivate igapäevatööde 

tegemistel. 

Vabatahtlikele pakkusime võimalust osaleda arvutigraafika ja videotöötluse koolitusel. 

Korraldasime vabatahtlike teemalise infopäev ja esmakordselt noortele vabatahtlikele pikniku. 

Raamatukogu vabatahtlike tegemisi tutvustasime Vabatahtlike tegevuse laadal ja noortele 

vabatahtlikele tegime Facebooki grupi „Raamatukogu noored vabatahtlikud“.  

Tallinna noorsootöö tunnustusauhindade konkursil „Suured teod“ pälvis aasta vabatahtliku 

tiitli meie vabatahtlik Evelyn Kapp. Evelyn on olnud abiks muusikaosakonnas noortele MTÜ 

Mondo dokumentaalfilmiõhtute korraldamisel, eestikeelse kirjanduse osakonnas raamatukogu 

klubiliste ürituste korraldamisel ja mitmetel raamatukogude sisetöödel. 

2017. aastal jätkus meie koostöö Eesti Töötukassaga, aasta jooksul osales Keskraamatukogus 

vabatahtlikul tööl 55 Töötukassa klienti. Eesti Töötukassa tunnustas Tallinna 

Keskraamatukogu 2017. aasta koostööpartnerina. Töötukassa tõstis esile, et tagaside 

vabatahtlike poolt on väga positiivne ning et raamatukogu on avatud ka vabatahtlike endi 

mõtetele sellest, mida nad sooviksid raamatukogus teha. Töötukassa tõi esile, et raamatukogus 

nii keelekohvikus abistades kui ka üldse vabatahtlikul tööl eesti keeles suhtlemine on teise 

emakeelega inimestele palju kasu toonud ning keeleoskuse silmnähtav areng on mõnel puhul 

toimunud juba paari kuu jooksul. 

4.6.2 riiklikul tasandil 

Eesti lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ eesmärkide saavutamist toetasime 

keelekohvikute korraldamisega. Maailmas laialdast kõlapinda leidnud keeleõppe vormi – 

keelekohvikuid – on meie võõrkeelse kirjanduse osakonnas korraldatud juba ligi aasta jagu. 

Kuna kohvikud olid ja on inimeste seas väga nõutud, siis 2017. aastal asusid keelekohvikuid 

läbi viima ka haruraamatukogud ja eestikeelse kirjanduse osakond. Keelekohviku eesmärgiks 

on julgustada inimesi suhtlema eesti keeles, rikastada nende sõnavara ning aidata saavutada 

keeleoskus, mis on vajalik enda väljendamiseks igapäevasuhtluses ja Eestis eluga hakkama 

saamiseks. Keelekohvikus osaleja peaks oskama vähemalt algtasemel eesti keelt, et saaksime 

võrdsetel alustel vestlusringis vestelda. Vesteldakse kõikvõimalikel teemadel - arutatakse läbi 

igapäevaelus ette tulevaid olukordi, räägitakse töö otsimisest, reisimisest, hobide 

harrastamisest, toidu valmistamisest, tähtpäevade ja sündmuste tähistamisest, arsti ning 

ametniku vastuvõtul käimisest jne. On neid, kes käivad kohal kõikides keelekohvikutes, 

puudumise korral antakse sellest varakult ette teada; on neid, kes tulevad ja osalevad mõnel 
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korral. Osalejate motivatsioon oma keeleoskust arendada on üldjuhul kõrge. Raamatukogud, 

kes alustasid keelekohvikutega kevadel, võisid aasta lõpus rõõmustada tulemuste üle - 

osalejatel oli sõnavara suurenenud, on saadud rääkimisjulgust ning eneseväljendusoskus on 

paranenud. Ühe osaleja väitel andis just keelekohvik talle julgust kandideerida ja saada tööle 

eestikeelsesse kollektiivi. Suureks abiks keelekohviku läbiviimisel on raamatukoguhoidjatele 

vabatahtlikud. 

Keelekohvikud ja –ringid ei toimunud meie raamatukogudes vaid eesti keele õppimiseks. 

Näiteks Nõmme raamatukogus toimuva vestlusringi eesmärk on arendada inglise keeles 

rääkimise ja kõnest arusaamise oskust. Igal kohtumisel on eelnevalt kokku lepitud teema ning 

teemale vastavalt koostatud materjalid. Vestlusring võeti kohe suure huviga vastu ning 

kohtade arv sai esimese korraga täis. Raamatukogu loodab leida tulevikus tubli vabatahtliku 

abiks, mis võimaldaks teha kaks gruppi ning uusi huvilisi juurde võtta. Paari kuu jooksul, mis 

vestlusring aasta lõpus toimus, osales seal 60 inimest (nii täiskasvanuid kui noori). 

Samasugune vestlusring käib koos ka Sääse raamatukogus, mida veab vabatahtlik Paula, kes 

valmistab igaks kohtumiseks ette 2-3 vestlusteemat. Paula toetav suhtumine, positiivne 

meelestatus ja suunavad küsimused loovad hea õhkkonna harjutamaks inglise keeles 

rääkimist. 

„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ eesmärke silmas korraldasime kirjandusüritusi 

ning paljud neist said teoks tänu Eesti Kultuurkapitali rahastusele. Projekti „Kirjanik 

raamatukogus" raames käisid meie raamatukogudes esinemas kirjanikud, toimusid sarjad 

„Kella viiene külaline“ ja uudiskirjanduse tutvustamise sari. Sarja „Asja pärast – Niisama. 

Tarbetekstide juurest ilukirjandusse“ raames toimunud kirjanduslikel kohtumisel läheneti 

ilukirjandusele temaatiliselt, eesmärgiga tuua ilukirjanduse juurde uusi lugejaid, kes on seni 

oma huvi antud teemade vastu rahuldanud peamiselt aime- või tarbekirjandusega. Võõrkeelse 

kirjanduse osakonnas jätkus 2015. aastal igakuiselt toimuv venekeelne kirjandusürituste sari 

„Lugejate neljapäev” („Читательский четверг”). Traditsioonilise Luulemaratoni teemaks oli 

ühiskonnakriitika ning laste ja noorte kultuuriaasta puhul kaasasime nii esinema kui kuulama 

varasemast enam noori. 2017. aasta lõpus alguse saanud sarja „Alternatiivajalugu ilu- ja 

aimekirjanduses“ raames tutvustatakse alternatiivajaloo mõistet ja liike, seoseid 

võimuideoloogiate ja populaarsete vandenõuteooriatega ning väljendusi ilu- ja 

aimekirjanduses ning juhitakse tähelepanu subjektiivsuse ja tõlgenduse rollile 

ajalookirjutuses.  

Tegime koostööd Tallinna kirjandusfestivali HeadRead toimkonnaga, mis tõi meie 

raamatukokku mitmeid huvitavaid vestlusringe ja kohtumisi nii kohalike kui välismaiste 

kirjanikega, ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis, kelle eestvedamisel 

tähistasime traditsioonilist Põhjamaade raamatukogunädalat. Koostöös Eesti Kirjastuste 

Liiduga olime väljas aprillis toimunud Tallinna Raamatumessil ning ETKA Andrase 

eestvedamisel korraldasime oktoobris Täiskasvanud õppija nädalat (TÕNi).  

 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

Rahvusvahelises koostööprojekti „CreaTeams in Library“ (Nordplusi program) (vt p 2.3) 

käigus korraldatakse riigipiire ületavaid ja rahvusvahelist koostööd eeldavaid piloot-

alamprojekte. 2017. aasta sügisel korraldas võõrkeelse kirjanduse osakond piloot-alamprojekti 

„@knowthyneighbour“
 

ehk „Know Thy Neighbour“ ehk „Tunne oma 

naabrit“(https://www.instagram.com/knowthyneighbour), milles osales seitse 

projektipartnerit. Tegemist on Instagrami fotoprojektiga, mille eesmärgiks oli näidata, et 

kogukonnad, kus meie raamatukogud asuvad, on väga eripalgelised, aga hoolimata meie 

näilistelt vastandlikest omadustest leidub kõigil ühiseid, üldinimlikke jooni ning inimeste 

erinevused rikastavad meie kogukondi. Lisaks sellele võtsime sügisfaasi jooksul osa viie 

projektipartneri piltoot-alamprojektist: Turu Linnaraamatukogu poolt korraldatud kirjanduslik 
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alamprojekt „Food Stories“ ehk „Toidulood“, Vaggerydi raamatukogu taaskasutuslik 

alamprojekt „Green Library“ ehk „Roheline raamatukogu“, Herningi raamatukogu 

kirjanduslik alam-videoprojekt „Nordic Literature“ ehk „Põhjamaine Kirjandus“, Ikast-

Brande raamatukogu kultuuriline alamprojekt „Nordic Nightmares“ ehk „Põhjamaised 

hirmud/neuroosid“ ja Vilniuse Maakonna Keskraamatukogu arhitektuuri ja ajaloo-teemaline 

alamprojekt „Ordinary Houses“ ehk „Tavalised Majad“. 

Osaleme Rahvaraamatukogud 2020 (inglise keeles Public Libraries 2020) võrgustikus. Ka 

2017. aastal korraldati Brüsselis Euroopa Parlamendis interaktiivne näitus „Generation Code: 

born at the library“, kus Euroopa rahvaraamatukogud demonstreerisid tipptasemel seadmeid 

ja lahendusi, mis on Euroopa Liidu liikmesriikide rahvaraamatukogudes kasutusel. Näitusel 

osalesid ka Euroopa Parlamendi liikmed, kes kohtusid raamatukogude esindajatega. Eestit ja 

meie raamatukogu esindasid näitusel teenindusdirektor Kristiin Meos, infoteeninduse 

pearaamatukoguhoidja Sille Dammann ning raamatukoguhoidja Hanna Laasberg. Nad 

õpetasid näitusel huvilistele graafikalaudadel joonistamist ning erinevate vabavaraliste 

arvutigraafika programmide kasutamist. Samuti tutvustasid nad Euroopa Parlamendi 

liikmetele ja teiste riikide raamatukogudele Tallinna Keskraamatukogus kasutatavaid 

infotehnoloogiaseadmeid, läbiviidavaid koolitusi ja nutiprojekte ning äsja avatud 

innovatsioonilaborit. 

Hoiame EBLIDA-t (Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo/ 

The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) kursis e-

raamatute laenutamise olukorraga Eestis ning osaleme praktikuna NAPLE (Euroopa 

rahvaraamatukogude eest vastutavate riiklike asutuste foorum/ National Authorities on Public 

Libraries in Europe) e-raamatute töörühmas. Osaleme ka IFLA MetLib (Metropolitan 

Libraries Section, linnade, mille elanikkonna arv on 400 000 või suurem, keskraamatukogude 

koostöövõrgustik) võrgustiku töös.  

4.6.4 Näitused 

2017. aastal toimus keskraamatukogu näitusesaalis 12 näitust. Oma loomingut näitasid Eesti 

Nahakunstnike Liidu liikmed näitusel „Eduard Wiiralt. Piibliillustratsioonid”, samuti 

nahakunstnikud Sirje Kriisa, Naima Suude ja Peep Ilmet. Raamatukogu külastajaid said 

nautida Tõnis Vindi raamatugraafikat, mitmeid maalinäitusi ning tutvuda Viive Tolli 

jõulukaartidega. Meie raamatukogu 110. aastapäeva tähistamiseks koostati 

raamatukoguhoidjate hobisid ja harrastusi tutvustav näitus. Näitusel olid väljas raamatukogu 

töötajate endi meisterdatud, kootud, heegeldatud, punutud, joonistatud, maalitud, õmmelnud 

jne tööd. Raamatukogu 100. aastapäevaks valminud raamatukogu ajalugu kajastanud näitus 

sai juurde ühe uue stendi perioodi 2007-2017 tegemisest. 

Võõrkeelse kirjanduse osakonna 21st erinevast näitusest viis olid koostatud raamatukogu 

töötajate poolt ning ülejäänud tehti koostöös vabakutseliste kunstnike, kunstistuudiote, 

saatkondade, kultuuriseltside, koolide või teiste raamatukogudega. Suurt tähelepanu pälvis 

fotonäitus „Minu ilus kodumaa“, kus eksponeeriti noorte poolt Instagrami fotokonkursile 

laekunud fotosid. Samuti sai lugejailt palju tähelepanu Valgevene Kirjandusmuuseumi poolt 

korraldatud näitus Valgevene luuletaja Pimen Pantšenkost, näituse muutsid eriliseks suured 

roll-up plakatid, mille näituse tegijad paigutasid rõdualale. Sellise paigutusega loodi justkui 

plakatitest koosnevate seintega eraldi näitusetuba, mille privaatsetes oludes paljud lugejad end 

mugavalt tundsid. 

Haruraamatukogudes näituste tegemisel olime avatud piirkonna haridus- jt asutustele ja 

kogukonnale. Sellised näitused nagu Carine Gudõna maalid vineeril ja Erki Mentali 

talvehõngulised fotod (Kalamaja raamatukogus) või „Kilogramm autogramme Mati Vihmani 

kogust“ ja Maris Talviku kilpkonnateemalisi esemeid eksponeeriv „Kodu täis kilpkonni“ 
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(Sääse raamatukogus) on näideteks kogukonna ja raamatukogu vastastikku kasulikust 

koostööst. 

Raamatuväljapanekute ja –näituste eesmärgiks oli anda ülevaade uuest kirjandusest, juhtida 

tähelepanu päevakajalistele sündmustele ja kirjandusfestivalide esinejate teostele, pidada 

meeles kirjanike ja kultuuritegelaste tähtpäevi, populariseerida unustusehõlma vajunud 

kirjandust. Eestikeelse kirjanduse osakonna näitus In memoriam Margus Karu puudutas 

lugejaid ja tema raamatuid võeti väljapanekult rohkelt lugemiseks. Kiiresti vahetusid 

raamatud Indrek Hargla sünnipäeva puhul tehtud väljapanekus. Koostasime 

raamatuväljapanekuid erinevate raamatukogus toimuvate ürituste toetuseks, see rikastab 

kohtumisi kirjanikega ning on hea võimalus üritusel osalenud inimestel kohe pärast üritust 

kõne all olnud raamatuid koju laenata. 

Jaanuarikuus avalikustasime veebilehel muusikaosakonna 15. sünnipäeva puhul osakonna 

ajalugu tutvustava virtuaalnäituse, oktoobris pani veebihaldur töötajate fotodest kokku 

virtuaalnäituse raamatukogu 110. aastapäevaks. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 

Tabel 25. Koolituste ja koolitustel osalejate arv 2016-2017 

Raamatukogu Rühma-

koolituste arv. 

Osalejate arv Individuaal- 

koolituste arv 

Osalejate 

arv 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

* 1.Keskrk 643 685 9951 11214 1030 1687 1050 1716 

2. Kadrioru  1 17 26 314 23 13 23 13 

3. Kalamaja  24 22 492 815 155 171 155 171 

4. Kännukuke  55 48 952 899 171 95 171 99 

5. Laagna 57 40 1389 947 405 479 405 475 

6. Männi  6 15 152 290 41 109 41 109 

7. Männiku 13 10 231 216 48 42 48 42 

8. Nurmenuku 44 38 960 802 107 58 108 58 

9. Nõmme  38 28 880 706 90 100 91 100 

10. Paepealse  71 60 1225 1237 292 381 292 381 

11. Pelguranna  30 54 401 582 432 384 432 384 

12. Pirita  36 18 892 372 91 42 91 42 

13. Pääsküla 132 133 1855 2015 34 26 34 26 

14. Sõle  55 63 978 932 79 56 92 73 

15. Sääse  22 27 497 636 201 350 201 350 

16. Tondi  0 1 0 25 53 77 53 77 

17. Torupilli  24 27 604 522 117 80 117 80 

18. V-Õismäe 23 23 384 445 70 100 70 100 

Katarina Jee 54 52 894 807 0 0 0 0 

KOKKU 1328 1361 22763 23776 3439 4250 3474 4296 

* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond, muusikaosakond, võõrkeelse kirjanduse osakond, 

avalike suhete osakond 

 

Populaarsemad koolitused 2017. aastal olid arvuti algõpe, e-teenused, internet ja infoallikad 

ning nutiseadmete kasutamine. Kõige väiksem oli huvi 2017. aastal (sarnaselt 2015. ja 2016. 

aastaga) tööotsijatele mõeldud koolituste vastu, kuid näiteks Pelguranna raamatukogus tuli 

raamatukoguhoidjal üsna sageli abistada tööotsijaid, kes olid eestikeelse CV koostamisega 

kimpu jäänud, ning siis tuli raamatukoguhoidjal olla ka tõlgiks ja keeleõpetajaks. Kõige enam 

viidi 2017. aastal koolitusi läbi eestikeelse kirjanduse osakonnas (1676 korral) ning kõige 

rohkem koolitustel osalejaid oli võõrkeelse kirjanduse osakonnas (6272 osalejat).  
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Lugejad eelistavad sageli individuaalkoolitusi, pidades neid mugavamaks ja tulemuslikumaks. 

Individuaalselt juhendati lugejaid peamiselt isiklike tahvelarvutite, sülearvutite ja 

nutitelefonide kasutamisel. Enamasti vajasid lugejad abi näiteks seadmega töö alustamisel või 

postkasti seadistamisel. Koolitust vajati järgmistel teemadel: raamatukogu teenuste 

kasutamine (Minu ESTER, e-raamatukogud ELLU ja OverDrive, järjekorda lisamine 

veebilehe kaudu jne); ID-kaardi kasutamine (digiallkirjastamine, digiallkirjastatud 

dokumentide edasisaatmine, sertifikaatide uuendamine jne); e-teenused (e-maksuamet, 

pangateenused, tuludeklaratsioon jne); e-post (konto loomine, kirja saatmine, lingi ja manuste 

lisamine kirjale jne); erinevate andmekandjate kasutamine (mälupulk, CD, DVD); Facebooki 

kasutamine (turvasätted, kuidas luua sündmusi, lisada fotosid, blokeerida ebasoovitavaid 

inimesi jne). Aina enam on inimesed hakanud koolitusele kaasa võtma enda sülearvutit või 

tahvelarvutit. Peamiselt on koolitatavad olnud vanemaealised, kes soovivad õppida kasutama 

e-teenuseid või suhelda sotsiaalmeedia kaudu perega. Endiselt vajasid paljud koolitatavad 

kordusõpet, et teadmisi kinnistada või siis mälu turgutada.  

Eestikeelse kirjanduse osakond alustas 2017. aastal arvutigraafika koolituste pakkumist, 

koolitusel õpetatakse arvutigraafikaprogramme Inkscape ja GIMP ning graafikalauda. 

Arvutigraafika ja graafikalaua kasutamise koolitusi viidi aasta jooksul läbi 39, neist 19 

individuaal- ja 18 rühmakoolitustena.  

Sügisel ID-kaardi turvaaugu parandamise perioodil muutus raamatukogu omamoodi 

sertifikaatide uuendamise tugikeskuseks. Sellel ajal tulid paljud ID-kaardi kasutajaid just 

raamatukokku oma küsimuste ja muredega ning raamatukoguhoidjad aitasid kontrollida ja 

uuendada ID-kaardi sertifikaate. ID-kaardiga tehtavad toimingud olid sellel perioodil 

valdavaks koolitusteemaks meie raamatukogus. Lisaks nõustamisele ID-kaardi sertifikaatide 

kontrollimisel ja uuendamisel tutvustasid raamatukoguhoidjad inimestele ID-kaardi abil 

kasutatavaid e-teenuseid.  

Traditsiooniliselt korraldati üle-Euroopaliste algatuste Get Online Week`i, Euroopa 

programmeerimisnädala (Code Week) ja rahvusvahelise algatuse KoodiTunni (Hour Of Code) 

ning ka TÕNi raames arvukalt koolitusi erinevatele sihtrühmadele. See on võimaldanud saada 

suuremat meediakajastust ning nii on inimesed saanud teadlikumaks meie raamatukogu 

pakutavatest koolitustest ja teenustest laiemalt. Näiteks toimusid eestikeelse kirjanduse 

osakonnas Get Online Week`i ajal sellised infotunnid ja koolitused nagu näiteks „Kuidas teha 

ettevõttele Facebooki lehekülg?“, „Kus hoiustada oma fotosid?“ ja „Veebipäevikute 

infotund“. Code Weeki ajal kutsusime lapsi programmeerima ning programmeerimismängude 

ja programmidega (Codemonkey, Robomindacademy, Scratch, Allcancode) tutvuma, 

täiskasvanutele toimusid nutiturvalisuse konsultatsioonid. KoodiTunni algatusega ühinesid 

neli meie raamatukogu, mille raamatukoguhoidjad võtsid vastu väljakutse julgustada inimesi 

proovima üks tund koodi kirjutada, et näha kui lõbus, kerge ja võimas see on.  

TÕN raames toimus meie raamatukogudes kokku 75 üritust ja koolitust. Raamatukogude 

TÕN kavadest võis leida nii meie tavapäraseid koolitusi kui ka spetsiaalselt TÕN-i jaoks 

korraldatud üritusi. Näiteks 2017. aastal pakkus võõrkeelse kirjanduse osakond võimalust 

osaleda töötoas „Talisman või tähendusega ehe“. Kalamaja raamatukogu korraldas koolituse 

„Fototöötlus veebis“, mille käigus sai ülevaate fototöötluse võimalustest ning kasulikke 

töövõtteid fotode töötlemiseks, kollaažide valmistamiseks jms. Nurmenuku raamatukogu 

korraldas Haabersti Linnaosa Valitsuse, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti ning 

Maanteeametiga koostöös liikluskoolituse ja vestlusringi „Peatu ja vaata“. Sõle raamatukogu 

kutsus õmblemise töötuppa „Õmble targalt“, kus juhendaja Aimi Rekka PeenWärk OÜst 

selgitas, kuidas õmmelda rõivastele lukku, Sääse raamatukogu korraldas kohtumine 

rõivadisaineriga, muusikaosakonnas toimus koolitus „Windows Movie Maker – videotöötluse 

ABC“.  
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Koostöö erinevate institutsioonidega võimaldas jõuda paremini meile oluliste sihtrühmadeni. 

Eesti Töötukassa saatis võõrkeelse kirjanduse osakonda ekskursioonidele ja 

raamatukogutundidesse töötute gruppe. Eestikeelse kirjanduse osakond on teinud juba kolm 

aastat koostööd teinud EV Stardiabi OÜ-ga, 2017. aastast on koostööpartneriks Koolituskogu 

Kogu OÜ, mõlemad tõid raamatukokku tööharjutusgruppe. Tööharjutuse teenus on mõeldud 

eelkõige töötule ja selle eesmärk on aidata taastada tööharjumust või esmast tööharjumust 

kujundada. Kui 2016. aastal käis raamatukoguteenustega tutvumas üks tööharjutusgrupp, siis 

2017. aastal toimus juba seitse kohtumist (kokku 55 osalejat), sh üks vene keelt emakeelena 

kõnelevale grupile. Kuna gruppide tasemed olid väga erinevad, siis ei saanud neile ühtset 

programmi välja töötada, igale grupile tuli läheneda individuaalselt. Astangu 

Kutserehabilitatsioonikeskus viis võõrkeelse kirjanduse osakonnas läbi ajutrauma üle elanud 

inimeste tugigrupi kohtumisi. Samuti viis võõrkeelse kirjanduse osakond kokkuleppel Expat 

Relocation Estonia OÜ-ga, kes üüris meilt kogu aasta jooksul saali uussisserändajatele ja 

halvasti lõimunutele eesti keele kursuste läbiviimiseks, kõikidele kursustel osalenud 

gruppidele läbi osakonda tutvustava ekskursiooni ja raamatukogutunni inglise või vene 

keeles.  

Lastele korraldasime 1249 koolitust (osalejaid 14 967) ning noortele 540 koolitust (osalejaid 

2804). Pääsküla raamatukogu juhataja Sille Ross algatas sügisel infootsingu võistluse 

linnaosa koolide 7. ja 8. klasside õpilastele ning selle raames viisid raamatukoguhoidjad 

arvukalt läbi infootsingu koolitusi ka koolide arvutiklassides. Idee õpetada noori rohkem ja 

paremini elektroonilistest andmebaasidest infot otsima leidis Nõmme koolide poolt suurt 

poolehoiu ning alustati just 7. ja 8. klassidega, kuna 8. klassis on vaja õpilastel teha 

uurimustöö. Koolituse saavad kõik nimetatud klassid Nõmme linnaosas, võistlus on 

planeeritud veebruarisse (eelvoor) ja märtsi (lõppvõistlus). Koolitusi ja võistluse 

ettevalmistusi teevad Nõmme linnaosa raamatukogud ühiselt. Kuna koolidega kokkuleppele 

jõuda raamatukokku koolitusele tulekuks ei pruugi alati kerge olla ja meil ei ole 

haruraamatukogudes arvutitega varustatud koolitusklasse, siis plaanime edaspidi ka teistes 

linnaosades rohkem koolide arvutiklassidesse õpilasi koolitama minna.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

2017. aastal kirjastasime oma I klassi kinkeraamatute sarjas Indrek Koffi lasteraamatu 

„Kooliraamat“ (illustratsioonide autor Marja-Liisa Plats). Tegemist on järjekorras kümnenda 

meie poolt väljaantud lasteraamatuga. Raamatu tiraaž oli 5600 eksemplari. Raamat on 

kättesaadav ka Lastelehel ning e-raamatukogus ELLU. 

Raamatukogu teenuste, ürituste ja projektide tutvustamiseks koostati 2017. aastal 37 

pressiteadet. Keskraamatukogu tegevust kajastati erinevates meediakanalites 257 (2016 – 

323) korda, sh 35 korda vene ja neli korda inglise keeles. Väga edukaks kujunes OverDrive 

e-raamatukogu tutvustav pressiteade, mida kajastasid Eesti Päevaleht, ERRi kultuuriportaal, 

kultuur.postimees.ee, ajalehe Pealinn paberväljaanne, venekeelne Linnaleht ja veebiväljaanne 

pealinn.ee. Meedia tähelepanu köitis meie I klasside kinkeraamatu „Kooliraamat“ esitlus, 

raamatust kirjutasid kultuur.err.ee eestielu.goodnews.ee, tallinn.ee ja pealinn.ee; esitlemist 

käis kohapeal filmimas TallinnaTV ning video esitlusest pandi üles ka YouTube’i. Pealinna 

meedia rohket tähelepanu pälvisid terviseloengud ja teenuse „Mesilase Miti raamatutaru 

lasteaias” käivitamine. Ka raamatukogudes toimunud keelekohvikud said kajastusi pealinna 

meedias ning lisaks portaalis vabatahtlikud.ee ja ajalehes Elukaar. Regulaarselt ilmusid 

Pealinna paberväljaandes ja veebilehel kontserdisarja „Kammermuusikud linnas" info.  

Peamisteks trükimeedia turunduskanaliteks olid Pealinn, Roheline Pealinn, linnaosade lehed 

(kõige parem koostöö on juba aastaid Nõmme Sõnumite ja Mustamäe Lehe toimetajatega) 

ning Õpetajate Leht. Peamised veebiväljaanded, mis vahendasid raamatukogu uudiseid, oli 
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pealinn.ee, tallinn.ee, opleht.ee, Goodnews, kultuur.err.ee, huvi.tallinn.ee ja postimees.ee. 

Reklaami ostsime raamatukogu toimuvate ürituste reklaamiks kultuurilehes Sirp.  

Jätkus Torupilli ja Kadrioru raamatukogude koostöö Eesti Rahvusringhäälingu Lastejaamaga 

„@raamatuklubi lastele“ tegemisel. Septembris tutvustas Sääse raamatukogu juhataja Piret 

Heinsaar Tallinna Televisiooni saates "Linnaosa lood" populaarsemaid raamatuid, rääkis 

Mustamäed kirjeldavatest teostest "Mustamäe armastus" ja "Sügisball“, mõtiskles 

raamatukogu rollist kogukonnas ja tutvustas raamatukogus tegutsevaid ringe täiskasvanutele 

ja lastele. Hakkasime üles filmima populaarse kohtumiste sarja „Lugejate neljapäev“ 

kohtumisi ning neid salvestusi Tallinna Keskraamatukogu Youtube’i kanalis avaldama. Vahel 

aitavad turundusele kaasa üritustel-koolitustel osalejad. Näiteks tegi eesti keele kohviku 2017. 

aasta viimasest kohtumisest üks õpilane toreda tutvustava video, mis avaldati Youtube’is ja 

Facebookis. 

Oluline on teenuste kajastamine venekeelses meedias. Väga hea koostöö on võõrkeelse 

kirjanduse osakonnal Raadio 4-ga, kus kajastatakse regulaarselt raamatukogu projekte, üritusi 

ja teenuseid. Heaks koostööpartneriks venekeelsele elanikkonnale uudiste vahendamisel on ka 

ETV+, ERR venekeelne portaal ja venekeelne Aktuaalne Kaamera, samuti ka venekeelne 

Postimees. Meie uudiseid on kajastanud veel venekeelne Linnaleht, eestivene kirjanduse 

portaal Oblaka.ee, portaal Stolitsa.ee. Võõrkeelse kirjanduse osakonna tegemisi kajastas 

mitmel korral Orsent TV. Näiteks filmisid nad veebruaris laste kohtumist kirjanik Markus 

Saksatammega, mis toimus projekti „Eesti kirjanike kohtumised raamatukogudes vene keelt 

emakeelena kõnelevate õpilastega“ raames. Salvestusest tehti hiljem lastesaade, mida on 

võimalik vaadata Youtube’i kanalis. Kandvaks jõuks venekeelse meediaga suhtlemisel ja 

meie raamatukogu teenuste tutvustamisel oli võõrkeelse osakonna pearaamatukoguhoidja 

Nadezhda Geryak. 

Ettevõtmiste kajastamiseks lisasime ise regulaarselt infot portaalidesse ja kultuurisündmuste 

kalendrisse kultuur.info ja huvi.tallinn.ee. Saatsime infot koostööpartneritele nende 

veebilehtedele ja uudiskirjadesse lisamiseks (nt tallinn.ee, Õpetajate Leht, Eesti 

Lastekirjanduse Keskus, Tallinna Haridusamet, Eesti Töötukassa). Raamatukogu uudised 

kajastati linnaosavalitsuste ja linnaosade kogukondade Facebooki gruppides. Viisime 

raamatukogu infomaterjale sotsiaalkeskustesse, lasteaedadesse, koolidesse jt kultuuri- ja 

sotsiaalasutustesse. Näiteks OverDrive’i e-raamatukogu tutvustamiseks viisime plakatid 

Tallinna Lennujaama ja Tallinna Bussijaama, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli, 

Tallinna koolidesse, kinodesse Artis ja Sõprus jne, alates OverDrive’i avamisest kuni 2017. 

aasta lõpuni reklaamiti e-raamatukogu Vabaduse väljaku ekraanil; lisaks saatsime e-kirjadega 

infot koolidele, haridusportaalidele, lugemisühingule jne. 2018. aastal tahame OverDrive’i 

reklaamimisel suuremat rõhku pöörata vene ja inglise keelt kõnelevale sihtrühmale.  

Vahendame oma lugejatele ja avalikkusele infot oma veebilehtede, Facebooki kontode ja 

uudiskirja abil (loetelu veebilehtedest, Facebooki ja Instagrami kontodest ning blogidest Lisas 

5). Veebilehe arendamisel ühendasime eestikeelse ja venekeelse lehe ürituste kalendri, 

eesmärgiga levitada infot raamatukogu ürituste kohta ühes keskkonnas, et kutsuda inimesi 

osalema ka üritustel, mis toimuvad mitte tema emakeeles. Tegime veebilehel muudatusi 

mitmetes rubriikides, et külastajatele infot paremini esitada, ning uuendasime venekeelse 

veebilehe sisu, et meie teenused oleksid seal vähemalt lühidalt tutvustatud.  

2017. aastal lisandus meie raamatukogu kirjandusblogisse „Lugemiselamused“ 60 

raamatututvustust eesti ja inglise keeles (2016-51), kirjandusblogi külastati 25 509 korda 

(2016 - 17 661). Venekeelsesse kirjandusblogisse lisati 9 postitust ning seda külastati 2212 

korda (2016- 2037 korda).  

Jätkuvalt peame väga oluliseks raamatukogu kohalolekut linnaruumis, mis on heaks 

võimaluseks raamatukogu teenused otse kasutajani viia ja raamatukogu poolt pakutavaid 
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võimalusi tutvustada. Suuremate ürituse ja projektide kajastamiseks kasutasime Vabaduse 

väljaku ekraani, kuhu raamatukogu saab infot lisada tasuta. Väliüritusel osalemiseks ja seal 

silma paistmiseks on raamatukogul soetatud suur telk, surfilipud, roll-up stendid. Möödunud 

aasta lõpus hankisime 10 uut roll-up stendi teenuste loeteluga, mida hakkavad kasutama 

linnaosade suurimad raamatukogud nii oma ruumides kui väliüritustel. Kevadel ja suvel 

kasutasime raamatukoguteenuste tutvustamiseks raamatukogu jalgratast. Jalgratas osales ka 

suurematel väliüritustel ja kooli alguse puhul haridusasutuste läheduses. Samamoodi aitab 

linnaruumis raamatukoguteenuseid tutvustada raamatukogubuss Katarina Jee, nii oma 

marsruuti sõites kui linnaruumis toimuvatel üritustel osaledes. Võtsime osa üritustest, mida 

korraldavad sõbrad ja koostööpartnerid ning mis võimaldavad meil teenuseid tutvustada neile, 

kes ei pruugi veel olla meie kasutajad. 2017. aastal osalesime näiteks Tallinna raamatumessil, 

Tallinna Loomaaia perepäeval ja7 8. sünnipäeva tähistamisel, vanalinna päevadel, 

merepäevadel, Kalamaja päevadel, Kultuuriööl, koomiksilaadal, Kirjandustänava festivalil 

Kadriorus.  

Juunist septembrini tutvustasime kesklinnas teenuseid tasuta raamatute jagamisega. 

Linnavalitsus paigaldas suve alguses peamaja ees oleva bussipeatuse juurde pingi, meie tõime 

pingi kõrvale käru raamatutega, mida möödujad võisid tasuta võtta. Raamatute vahele panime 

raamatukogu teenuseid reklaamivad flaierid. Raamatuid saime Eesti Hoiuraamatukogust ja 

käru tuli täita iga päev, sest huvi oli niivõrd suur. Kokku oli nn õueraamatukogul külastajaid 

umbes 500 ja uue omaniku leidis 1934 raamatut. 

Raamatukogule mittevajalike teavikute müümine täikadel toimib samuti raamatukogu 

turundusena ning võib tuua raamatukokku inimesi, kes seni meie teenuseid ei ole kasutanud. 

Lugejad on raamatute ostmisest väga huvitatud, aastate jooksul on müügiraamatutele välja 

kujunenud ka oma kindel ostjaskond - üliõpilased otsivad õpikuid; lapsevanemad otsivad 

vanu armsaid lasteraamatuid. Näiteks kindel külaline Tondi raamatukogu raamatumüükidel 

on ühe väikese valla koguduse õpetaja, kes täiendab meilt ostetud raamatutega oma pastoraadi 

raamatukogu. 

Tegime reklaami raamatukogu üritustele ja teenustele ka raamatukogus kohapeal. Kuigi 

kasutame endiselt palju reklaamimisel flaiereid ja plakateid, siis otsime ka siin uusi ja lugejaid 

üllatavaid lahendusi. Eestikeelse kirjanduse osakonnas tegi raamatukoguhoidja Jaan-Aimur 

Keskel luulevormis tekstid teenuseid tutvustavatele plakatitele ja kleepsudele. Näiteks 

vanema ja lapse tuppa sai peegli peale kleebitud „Ettevaatus on tarkuse ema, kuid ID-kaardi 

koolitus on vajalik ja kena“ ning fuajeesse trepi juurde sai suurem plakat „Igaüks on oma 

õnne sepp. Uutele koolitustele viib sind raamatukogu trepp“. Viimast silti kiitis ka 

teeninduskoolituse läbiviija Heli Tooman kui vaimukat reklaami meie raamatukogule. 

Juulist on peamaja fuajees molbert/tahvel, kuhu kirjutatud sõnumitega tõmmati tähelepanu 

päevasündmustele, õnnitleti kirjanikke sünnipäeva puhul või soovitati külastada üht või teist 

teenindussaali. Plakateid teenuste tutvustamiseks paneme nüüd ka peamaja lifti. Septembrist 

on eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutuses kõigil kolmel teenindusarvutil 

topeltekraanid, kus jookseb reklaam lähenevatest sündmustest. Novembris valmis 

infokolmnurk lugejalaudadele, millega reklaamime Minu ESTER-it, e-raamatukogusid ELLU 

ja OverDrive ning koolitusi. 

4.9 Andmebaasid 

MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi ISE töörühma otsusel jätkasid 2017. aastal 

ilmunud väljaannete bibliografeerimist Eesti artiklite andmebaasis ISE vaid need 

raamatukogud, kellel on samas keskkonnas nn institutsionaalsed teemabaasid. Samuti 

sisestasid raamatukogud 2016. aastal või varem ilmunud ja juba kokkulepitud nimetusi 

andmebaasi ISE. Seega tegeles meie eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaali bibliograaf 
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2017. aastal ainult 2016. aastal ilmunud artiklite bibliografeerimisega. Tallinna 

Keskraamatukogus koostati 2017. aastal Eesti artiklite andmebaasi ISE 111 kirjet. Alates 

2018. aastast bibliograafi töökoht kaotati. 

Tallinna Keskraamatukogus bibliografeeriti Eesti artiklite andmebaasi ISE eelneval aastal 

bibliografeerimata jäänud kaheksat nimetust: 100%liselt nelja ajakirja (Lemmik, Orienteeruja, 

Reisimaailm, Sinuga); valikuliselt viite ajakirja (Kodukiri, Mari, Oma Maitse) ning Eesti 

Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ajalehte Teataja. Kõik 2017. aastal Tallinna Keskraamatukogus 

Eesti artiklite andmebaasi ISE loodud kirjetest on eestikeelsed, 7% neist on ajalehtede kirjed 

ning juurdepääsu täistekstidele sisaldas 30% kõikidest kirjetest. 

Tallinna Keskraamatukogu bibliograaf oli ka 2017. aastal Eesti artiklite andmebaasi ISE 

ISTVA teemabaasi haldur. Eesti artiklite andmebaasi ISE ISTVA teemabaasi lisandus 2017. 

aastal 711 kirjet ning 1. jaanuari seisuga on teemabaasis 66868 kirjet. 

5 2018. aasta tegevused 

2018. aastal tähistame koos lugejatega oma riigi sajandat sünnipäeva. Kaunistame oma 

raamatukogud sinimustvalge  värvikombinatsiooniga ning teeme kirjandust ja kultuuri 

tutvustavate ürituste korraldamisega kingitusi oma riigile. Jätkame noorteprojektiga „Kunst 

raamatukokku“. 

2018. aastal üks olulisemaid tegevusi on Punane 69 ruumide, kuhu plaanime viia praegu 

Pinna 8 eraomanikule kuuluvates ruumides tegutseva Paepealse raamatukogu, projekteerimine 

raamatukogu vajadustele vastavaks. Remonditööd peaksid praeguste plaanide kohaselt algama 

2019. I kvartali lõpus. Jätkuvalt on oluline Lasnamäele kolmanda raamatukogu tarbeks 

vajalike ruumide leidmine, et katta üle 119 000 elanikuga linnaosa vajadust 

raamatukoguteenuste järele. Alustame ettevalmistustega uue raamatukogubussi hankimiseks. 

2017. aasta sügisel alustasime võõrkeelsete e-ajakirjade keskkonna loomiseks teenusepakkuja 

otsimist, et Tallinna Keskraamatukogu lugejatel oleks võimalus interneti vahendusel lugeda 

võõrkeelset digiperioodikat. Plaanime teenuse lugejatele avada 2018. aasta jooksul. Veel on 

kavas laiendada OverDrive´i e-raamatukogus olevate e-teavikute valikut ning olla tõhusamad 

OverDrive’i ja ka uue e-ajakirjade keskkonna reklaamimisel nende peamistele sihtrühmadele. 

2018. aasta jooksul tuleb jätkata koostöövõimaluste väljaselgitamist õpikukirjastajatega, et 

saaksime pakkuda oma lugejatele digiõpikute kasutamise võimalust. 

2018. aastal jätkab tegevust ühisele ujuvale kogule üleminekut ettevalmistav töörühm. Peame 

analüüsima, milliseid muudatusi seoses sellega on kogude haldamisel ja arvestuses vaja teha. 

Üle tuleb vaadata raamatukogu eeskirjad ja teha ettevalmistusi nende muutmiseks; 

teenindusosakonnad ja haruraamatukogud peavad oma varukogud tühjendama ja 

avakogudesse ruumi tegema. Plaanime esitada lisataotluse Linnavalitsusele 

raamatukogusüsteemile SIERRA ujuva kogu funktsiooni hankimiseks.  

Üleminekuga ühisele ujuvale kogule on otseselt seotud ka RFID kasutuselevõtmine. Alustame 

2018. aastal meie raamatukogu vajadustele vastava RFID-lahenduse tehnilise kirjelduse 

koostamist. RFID(raadiosagedustuvastus-)-tehnoloogia võimaldab üheaegselt registreerida 

mitmete teavikute laenutuse või tagastamise, mis kiirendaks laenutusprotsessi oluliselt. 

Laenutus- ja tagastusautomaatide kasutuselevõtt suurendaks rahulolu teenusega, sest oma 

aega hindavad lugejad saavad teha vajalikud toimingud ise järjekorras ootamata. Samuti 

annaks see arendus võimaluse raamatukoguhoidjate töö ümber korraldada – mehhaanilise 
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laenutusprotsessi asemel saaksid raamatukoguhoidjad keskenduda lugejate lugemisalasele 

nõustamisele ja koolitamisele. 

Jätkub töö varukogude ümberkorraldamisega, et tuua teavikud maksimaalselt avakogusse 

ning vabanenud ruumi arvel luua võimalusi rühmatööks või täiendavateks lugejakohtadeks. 

Plaanime teenindussaalidesse hankida uusi mugavaid tugitoole nii noortele kui 

täiskasvanutele.  

Jätkame „Mesilase Miti raamatutaru lasteaias“ teenuse tutvustamist lasteaedadele eesmärgiga 

saada teenuse kasutajateks valdav osa Tallinna munitsipaallasteaedadest.  

Tänu Hasartmängumaksu Nõukogu suurprojektide taotlusvoorust saadud toetusele saab 2018. 

aastal uhket täiendust meie spordivahendite kogu. Spordi- ja liikumisvahendite hankimisel 

peame silmas noortele huvipakkuvaid vahendeid nagu näiteks rula, tõukeratas jms. Plaanime 

olla valmis teenust noortele aktiivselt reklaamima kevadel. 

Käivitame Vaata Maailma SA toetusel uusi IT-huviringe, samuti rikastub robotite valik. 

Võtame osa Vaata Maailma SA algatusest Nutiakadeemia, pakkudes kümnes raamatukogus 

nutiseadmete kasutamise nõustamisi. Loodame selle kaudu ühtlasi reklaamida ka teisi meie 

poolt pakutavaid koolitusi. 

Meie raamatukogude andmeside kiiruste tõstmine ja teenuse stabiilsuse suurendamine on 

kindlasti 2018. aasta üks olulisemaid ülesandeid. Plaanime uued arvutid paigaldada ülejäänud 

viide raamatukokku ning võimalusel suurendada teatud haruraamatukogudes, kus nõudlus 

antud teenuse järele on suurem, ka arvutitöökohtade arvu. Võtame kasutusse uusi sülearvuteid 

ja tahvleid. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kaie Holm 

Direktor  

 

 

 

 

Aastaaruanne on koostatud Tallinna Keskraamatukogu erinevate struktuuriüksuste aruannete 

põhjal.  
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Lisa 1. Projektitoetused ja nende kasutamine 2017 

Projektid, toetused  Periood Eraldatud 

summa 

Kasutatud 

2017 

Projekti 

üldmaksumus 

Kultuurkapital 

@raamatuklubi lastele: 

kirjandusüritused raamatukogudes 

ja nende salvestamine ERR 

lasteportaali 

01.09.2016-

30.06-2017 

950 590 1105 

Kirjandusürituste sarja „Kirjanik 

raamatukogus“ esinejate tasud 

01.10.2016-

30.09.2017 

2700 1800 3000 

Eesti kirjanike kohtumised vene 

keelt emakeelena kõnelevate 

noortega Tallinna 

Keskraamatukogus 

01.09.2016-

31.05.2017 

1440 1260 1600 

Venekeelsete kirjandusürituste 

sarja „Lugejate neljapäev“ 

esinejate tasud 

01.09.2016-

30.06.2017 

3000 1899,11 3454 

Kirjanduslike kohtumiste sari 

„Asja pärast – Niisama. 

Tarbetekstide juurest 

ilukirjandusse“ 

20.10.2016-

20.06.2017 

1000 600,01 1185 

Kirjanduslike kohtumisürituste sari 

lastele ja noortele „Mis uudist, 

raamatukogu?“  

02.01.2017-

31.12.2017 

1000 1000 1670 

Luulemaraton Tallinna 

Keskraamatukogus rahvusvahelise 

luulepäeva tähistamiseks 

1.03.2017-

30.04.2017 

1500 1500 1755 

Kristiin Meose osalemine 

EBLIDA-NAPLE konverentsil ja 

NAPLE e-raamatute töörühmas 

20.01.2017-

5.06.2017 

320 320 974,58 

@raamatuklubi lastele: 

kirjandusüritused raamatukogudes 

ja nende salvestamine ERR 

lasteportaali 

1.08.2017-

30.06.2018 

630 200 700 

Indrek Koffi lasteraamatu 

väljaandmine: kinkeraamat 

Tallinna koolide I klasside 

õpilastele 

21.08.2017-

30.11.2017 

3000 3000 14 656 

Kirjandusürituste sarja „Kirjanik 

raamatukogus“ esinejate tasud 

01.08.2017-

31.10.2018 

2000 900,01 2480 

Eesti kirjanike kohtumised vene 

keelt emakeelena kõnelevate 

noortega Tallinna 

Keskraamatukogus 

1.09.2017-

04.01.2018 

1000 1000 1216 

Venekeelsete kirjandusürituste 

sarja „Lugejate neljapäev“ 

esinejate tasud 

02.01.2017-

21.01.2018 

2000 931 2345 

„Täna ma jutustan ühe loo...“ 

jutuvestmise töötoad 

lasteaiakasvatajatele ja -lastele 

01.08.2017-

31.05.2018 

800 440 968 

Kirjanduslike ürituste sari 

„Alternatiivajalugu ilu- ja 

aimekirjanduses“ 

01.11.2017-

30.06.2018 

2000 799,99 2225 

Kokku Kultuurkapitali projektid 23 340 16 240,12 39 333,58 

Kultuuriministeerium jm riigi toetusega projektid 
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Rahvusvaheline kirjandusprojekt 

„Skype raamatuklubi“ noortele 

(HMN) 

22.10.2016-

31.08.2017 

600 300 1044 

Eelkooliealiste laste lugemisoskust 

arendavad lugemismängud 

raamatukogus (HMN) 

01.10.2016-

30.06.2017 

900 550 1145 

Lugemisprogrammi „Raamatuga 

kevadesse“ läbiviimine (HMN) 

01.11.2016-

15.05.2017 

750 547,61 996,71 

Kirjutamise klubi: noorte 

tekstiloomeoskuste arendamine 

(HMN) 

01.11.2016-

30.06.2017 

600 500 660 

Kohtumisürituste sari “Lastega 

loomariigis” (HMN) 

22.10.2016-

31.08.2017 

400 200 701 

Räägime suud puhtaks (HMN) 01.01.2017-

31.12.2017 

1000 900 1090 

Looduse ja teaduse muusika 

(HMN) 

01.02.2017-

31.12.2017 

800 800 890 

Pillilaegas: muusikainstrumentide 

laenutusteenuse loomine Tallinna 

Keskraamatukogus (HMN) 

31.01.2017-

30.12.2017 

7000 7000 13068,50 

Lugemisprogrammi "Loeme valmis 

"Oma raamatu"": laste poolt 

koostatud raamatute köitmine 

(HMN) 

01.04.2017-

31.07.2017 

1000 755 1415 

Lõimumist toetav projekt „Minu 

kodu on Eesti“ eesti keelt 

emakeelena mittekõnelevatele 

noortele /HMN) 

17.02.2017-

30.12.2017 

600 600 663 

Kristiin Meose osalemine 

EBLIDA-NAPLE konverentsil ja 

NAPLE e-raamatute töörühmas: 

Raamatukogude arendamise 

programm 

02.04.2017-

04.06.2017 

350 350 974,58 

Vallaraamatukoguhoidjate 

viiepäevane praktika Tallinna 

Keskraamatukogus: 

Raamatukogude arendamise 

programm 

1.05.2017-

20.12.2017 

2073 1612,44 2691 

Lood läbi piltide: nutifoto töötoad 

noortele (HMN) 

17.04.2017-

30.06.2017 

700 700 805 

„Elav kunstiraamat“: noorte 

kohtumised kunstnikega (HMN) 

01.09.2017-

30.12.2018 

1500 500 1700 

Sibula erialapäev ja osalemine 

raamatukoguteenuste messil 

Euroopa Parlamendis: 

Raamatukogude arendamise 

programm 

3.11.2017-

11.12.2017 

1464 1024,21 1764 

Eelkooliealiste laste lugemisoskust 

arendavad lugemismängud 

raamatukogus (HMN) 

01.09.2017-

30.06.2018 

 

700 300 1170 

Kohtumisürituste sari „Lastega 

loomariigis: milline on meie 

tulevik?“ (HMN) 

21.10.2017-

31.08.2018 

400 200 952 

Videokonkurss 

„#minaloenagasina?!“ (ERÜ) 

01.06.2017-

29.09.2017 

500 500 570 

Projekt „Noor, loo, too - kunst 

raamatukokku!“ (Riigikantselei) 

25.04.2017-

31.12.2017 

19 999,8 19 999,8 19 999,8 

 „Kääbikute päeva (23.09) ja Tark 19.05.2017- 500 500 716,39 
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on cool päeva (21.10) läbiviimine 

(Eesti Lastekirjanduse Keskus) 

1.10.2017 

Kokku Kultuuriministeeriumi jm riigi toetusega 

projektid 

41 836,8 37 839,06 53 015,98 

Muud projektid ja toetused: 

Sibula päeva Soome esineja kulude 

katmine: 100 talks (Soome 

Instituut) 

1.02.2017-

30.11.2017 

300 300 300 

Infotehnoloogia-alase huviringi 

Nuti(ki)kas käivitamine, töö 

korraldamine ja läbiviimine: 

Nutilabor (SA Vaata Maailma) 

08.02.2017-

31.12.2017 

675 675 675 

Infotehnoloogia-alase huviringi 

„Rändav robotite klass“ 

käivitamine, töö korraldamine ja 

läbiviimine: Nutilabor (SA Vaata 

Maailma) 

08.02.2017-

31.12.2017 

675 675 675 

Projekt „CreaTeams in Library“: 

Programm Nordpluss Adult 2017 

01.09.2017-

30.09.2018 

4780 1535,81 4780 

Kokku muud projektid ja toetused: 6430 3185,81 6430 

 



61 

 

Lisa 2. Personali koolitus 2017 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv Koolituseks kulutatud 

Kadrioru rk 13 61,0 260,62 

Kalamaja rk 10 50,0 184,05 

Kännukuke rk 17 150,0 763,41 

Laagna rk 18 506,0 552,12 

Männi rk 11 45,0 182,50 

Männiku rk 9 42,5 171,83 

Nurmenuku rk 22 171,2 440,81 

Nõmme rk 14 83,0 234,79 

Paepealse rk 18 78,5 338,27 

Pelguranna rk 13 62,0 186,22 

Pirita rk 15 77,5 157,54 

Pääsküla rk 16 107,0 224,67 

Sõle rk 13 79,0 226,66 

Sääse rk 11 67,0 195,14 

Tondi rk 15 53,5 258,65 

Torupilli rk 17 79,5 227,32 

Väike - Õismäe rk 15 69,5 217,06 

Rk buss 9 36,0 50,90 

Keskkogu 108 1373,8 5714,61 

Kokku 119 1553,00 10827,17 
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Lisa 3. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  

Võõrkeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Nadezhda Geryak esines projekti 

Tagasi kooli” raames veebruaris Tallinna Läänemere Gümnaasiumis.  

Direktor Kaie Holm esines märtsis Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjate seminaril, andes 

ülevaate meie raamatukogu uutest teenustest ja sellest, kuidas oleme teenuseid arendades 

ruumides ümberkorraldusi teinud. Märtsis mäluasutuste talveseminaril Kääriku 

Spordikeskuses oli direktoril esinemine teemal „Kuidas saame endale parima personali“, 

samuti tegi ta ettekande pealkirja all: „Pauku peab tegema ja nalja peab saama, muidu mina ei 

mängi.: Uued teenused Tallinna Keskraamatukogus“. 

Teenindusdirektor Kristiin Meos osales 2. mail NAPLE e-raamatute töörühma koosolekul 

Aarhusis, Taanis. Koosolekul tutvustas teenindusdirektor töörühma liikmetele e-raamatute 

laenamise ja e-raamatukogu ELLU kasutamise statistikat Tallinna Keskraamatukogus 2016. 

aastal.  

Teenindusdirektor Kristiin Meos ja võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Kristel Palk 

esinesid ettekandega „Lisaväärtuse loomine modernses raamatukogus: Tallinna 

Keskraamatukogu klubid ja ringid“ 23. mail Tartu Linnaraamatukogus. 

Võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Kristel Palk esines Frankfurdis, Saksamaal Skype 

raamatuklubi teemalise ettekandega Saksamaa raamatukogude aastakonverentsil 30. mail ‒ 2. 

juunil 2017. a. Konverentsil osales 3200 raamatukoguhoidjat, kes olid tulnud kohale 

raamatukogudest üle kogu maailma. Sessiooni „Learning from each other: Intercultural 

practice in Europe“ tegi Kristel ettekande pealkirjaga „Skype book club - a borderless 

exchange“. 

Eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Mirjam Kaun esines ettekandega 

„Projekt „Kunst raamatukokku““ 9.‒11. augustil rahvaraamatukogude suveseminaril Lääne 

maakonnas.  

Teenindusdirektor Kristiin Meos esines ettekandega „Kui raamatutest enam ei piisa: robotid ja 

graafikalauad Tallinna Keskraamatukogus“ ja töötlusosakonna pearaamatukoguhoidja Eva 

Suik esines ettekandega „Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogud: OverDrive ja ELLU“ 

Eesti mäluasutuste suveseminaril 29.‒30. augustil. 

Võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Kristel Palk esines Skype raamatuklubi teemalise 

ettekandega "Skype book club - crossing borders, joining spaces" rahvusvahelisel 

raamatukogu konverentsil „Reshape 2017“ Helsingis, Soomes 21.‒22. septembril. 

Töötlusosakonna juhataja Aivi Sepp esines loenguga „Kogude kujundamine Tallinna 

Keskraamatukogu näitel“ 16. novembril Põltsamaa Raamatukogus. 

28. novembril Kultuuriministeeriumis toimunud rahvaraamatukogude direktorite koosolekul 

tutvustas võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Kristel Palk rahvusvahelist koostööprojekti 

„CreaTeams in Library“ ning teenindusdirektor Kristiin Meos meie raamatukogu 

innovatsioonilaborit ja robootika huviringe. 
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Lisa 4. Ülevaade raamatukogu ruumidest 

Linnaosa Raamatukogu Pindala m
2
 Ruumide omanik 

 

Haabersti Nurmenuku raamatukogu 717,1 Tallinna Spordi- ja 

Noorsooamet  

Haabersti Väike-Õismäe raamatukogu 373,1 Haabersti Linnaosa Valitsus 

Kesklinn Peamaja (Estonia pst 8) 2704 Tallinna Keskraamatukogu 

Kesklinn Võõrkeelse kirjanduse 

osakond ja töötlusosakond 

(Liivalaia 40) 

1024,7 ja 

999,6 

Tallinna Kesklinna Valitsus 

Kesklinn Kadrioru raamatukogu 170 Tallinna Linnamuuseum 

Kesklinn Tondi raamatukogu 168,3 Tallinna Kesklinna Valitsus 

Kesklinn Torupilli raamatukogu 271,2 Tallinna Kesklinna Valitsus 

Lasnamäe Laagna raamatukogu 395 Tallinna Haridusamet 

Lasnamäe Paepealse raamatukogu 662,9 üüripind 

Mustamäe Kännukuke raamatukogu 1150 Tallinna Keskraamatukogu  

Mustamäe Männi raamatukogu 243,3 Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Mustamäe Sääse raamatukogu 421 Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Nõmme Männiku raamatukogu 228 Nõmme Linnaosa Valitsus 

Nõmme Nõmme raamatukogu 434,8 Tallinna Haridusamet 

Nõmme Pääsküla raamatukogu 573,4 Tallinna Keskraamatukogu 

Pirita Pirita raamatukogu 371,5 Tallinna Haridusamet 

Põhja-

Tallinn 

Kalamaja raamatukogu 362,9 Põhja-Tallinna Valitsus 

Põhja-

Tallinn 

Pelguranna raamatukogu 913,7 Tallinna Keskraamatukogu 

Põhja-

Tallinn 

Sõle raamatukogu 605,1 Põhja-Tallinna Valitsus 
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Lisa 5. Raamatukoguruumide renoveerimine, inventari ja seadmete 

hankimine 

Raamatukogu nimi     Teostatud tööd, hangitud inventar 

Keskraamatukogu 

peahoone 

- muinsuskaitse all oleva hoone peaukse restaureerimiseks telliti 

restaureerimise tegevuskava. Uks restaureeriti, millega taastati 

ukse normaalne sulgumine, ning värskendati viimistlust; 

- uue värske ilme sai endine väike hoiuruum, mis võeti 

kasutusele vanema ja beebi toana, hangiti sisustus (mähkimislaud, 

mugav diivan, väikelastetoolid, aknarulood jms); 

- Pillilaeka tarbeks telliti eritellimusena kõrge klaasustega kapp 

(projekti omaosalus); 

- hangiti Pillilaekasse muusikatarvikuid (projekti omaosalus) 

- telliti eritellimusena riiulid arvutiklassi, paigaldati seina 

reklaamtahvel; 

- hangiti tumbad ja uus vaip laste- ja noorteteenindusse; 

- hangiti ostukäru lugejatele kojulaenutuse saali, infotahvel; 

- rühmatööruumi paigaldati vaip. 

Kadrioru 

raamatukogu 

- osaliselt vahetati välja valgusteid; 

- hangiti tumbad lastele ja vaip. 

Kännukuke 

raamatukogu 

- värviti üle innovatsioonilabori ruumi seinad; 

- hangiti innovatsioonilaborisse vaheseinad; 

- hangiti innovatsioonilabori seadmed; 

- hangiti tumbasid lastele ja noortele; 

- hangiti eridisainiga raamaturiiulid lastele; 

- hangiti uued katted tugitoolidele, ribikardinad; 

- hangiti ostukäru lugejatele. 

Männi raamatukogu - aknaklaasi vahetus, välisuste aluste hermetiseerimistööd; 

- hangiti lasteürituste tarbeks vaip ja raamatukäru 

müügiraamatutele. 

Männiku 

raamatukogu 
- eritellimusena õmmeldi tugitoolidele ja diivanile uued 

pihlakamarjade aplikatsioonidega katted. 

Nurmenuku 

raamatukogu 
- uuendati toolide istmepadjad; 

- hangiti ostukäru lugejatele. 

Nõmme 

raamatukogu 
- parandati katust; 

- värviti üle teenindussaali seinad, lage kandavad postid ning 

laed, vahatati põrand, vahetati välja katuse läbijooksude tõttu 

rikutud ripplae plaadid; 

- värviti üle töötajate puhkeruumi seinad; 

- hangiti uut mööblit: lauad lugejatele, tugitoolid, tumbad ja 

toolid lastele ja noortele, kappe, stend, ekraan jms. 

Paepealse 

raamatukogu 

- hangiti tumbad noortele; 

- hangiti ostukäru lugejatele. 

Pelguranna 

raamatukogu 

- küttesüsteemi remontimine. 

Pääsküla 

raamatukogu 

- küttesüsteemi ringluspumba vahetus ja elektritööd. 

Sõle raamatukogu - tagavaraväljapääsu redeli takistusluugi valmistamine ja 

paigaldamine; 

- tuletõkkeukse paigaldamine; 

- hangiti uus vaip. 

Sääse raamatukogu - hangiti tumbad noortele. 
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Tondi raamatukogu - hangiti vaip. 

Torupilli 

raamatukogu 

- hangiti tumbad lastele. 

Töötlusosakond - hangiti osaliselt uut köögimööblit töötajate puhkuruumi. 

Võõrkeelse 

kirjanduse osakond 

- remonditi trepikoda ja endine varukoguruum, millega saadi 

juurde täiendav koolitusruum; 

- hangiti suur televiisor noortenurka; 

- hangiti noortele tumbad ja kergesti teisaldatavad lauad. 

Raamatukogubuss - hangiti uus õuemööbel väliüritustel kasutamiseks. 

Raamatukogudele - hangiti lasteraamatute eksponeerimiseks raamatukärud; 

- hangiti suurematele haruraamatukogudel teenuseid tutvustavad 

roll-up stendid. 

- hangiti uusi töötoole. 
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Lisa 6. Laste- ja noorteüritused 

Osakond / 

haruraamatukogu Ürituse nimi 

Osavõtjate 

arv 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Looduse ja teaduse muusika 283 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Programmi „Suvi raamatuga“ lõpetamine 278 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Räägime suud puhtaks 198 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Kirjandusmäng 2017 Tallinna eelvoor 119 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Oma raamatu lõpuüritus 115 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Lugemismängud 84 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Halloweeni tähistamine 45 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Lugemiskoer 45 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Kirjutamise klubi 39 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Nutiringid 28 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Tark on cool päev 26 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Kääbikute päev 25 

Eestikeelse kirjanduse 

osakond Code Week: robootikaring 6 

Kadrioru raamatukogu Kirjandustänava festival ~50 

Kadrioru raamatukogu Kohtumine illustraator Gerda Märtensiga 29 

Kalamaja raamatukogu Aardejaht  60 

Kalamaja raamatukogu Koolivaheaja üritused 27 

Kalamaja raamatukogu 

Kalamaja Päevad 2017 raames toimunud 

lasteüritused 19 

Kalamaja raamatukogu Rahvuste nädala üritused 16 

Kännukuke raamatukogu Robootikaringid  193 

Kännukuke raamatukogu Kunstitunnid  166 

Kännukuke raamatukogu Laupäevased lastetunnid 108 

Kännukuke raamatukogu Loe ja loo  75 

Kännukuke raamatukogu Lugemiskoer  43 

Kännukuke raamatukogu Mustamäe Noortekirjanduse Mälumäng 35 

Kännukuke raamatukogu 

Robootikapäev ja väikelaste robootikatund Code 

Week’i raames 33 

Kännukuke raamatukogu Legopäev 16 

Laagna raamatukogu 

Eesti keelt ja kultuuri tutvustav lasteürituste sari 

"Eesti keel Mõmmiga" 279 

Laagna raamatukogu Noorte lugemisklubi üritused 57 
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Laagna raamatukogu Talvise koolivaheaja üritused 16 

Laagna raamatukogu Omaloominguklubi üritused 9 

Muusikaosakond Mufila lasteüritused  166 

Muusikaosakond Mondo dokfilmiõhtud noortele 49 

Männi raamatukogu Lauamängulaupäevad kogu perele  163 

Männi raamatukogu Aardejaht  78 

Männi raamatukogu Tallinna päeva tähistamine Männi pargis 57 

Männi raamatukogu 

Ristsõnade lahendamise nädal Tallinna päeva 

raames nii eesti kui vene keeles 20 

Männi raamatukogu 

Põhjamaade raamatukogunädal - viktoriin 

Soomemaast eesti ja vene keeles 18 

Männiku raamatukogu 

Valdeku noortekeskuse näpunukuteater ja 

töötoad  49 

Männiku raamatukogu Kirjanik raamatukogus: Ilmar Tomusk 41 

Männiku raamatukogu 

Saame tuttavaks roomajate ja närilistega. 

Nõmme Loodusmaja 28 

Nurmenuku 

raamatukogu 

Haabersti suvistel Lastehommikutel 

raamatukogu pakutavad tegevused lastele 127 

Nurmenuku 

raamatukogu Laupäevased jutu-ja meisterdamishommikud 90 

Nurmenuku 

raamatukogu Koolivaheaja üritused 18 

Nurmenuku 

raamatukogu Lauamänguklubi 8 

Nõmme raamatukogu Laste lugemisklubi 158 

Nõmme raamatukogu Varjuteater 79 

Nõmme raamatukogu Raamatukogupäevad lastele 70 

Nõmme raamatukogu Põhjamaa mõistatused  55 

Nõmme raamatukogu Jõuluvaheaeg lastele 49 

Nõmme raamatukogu Lugemiskoer 48 

Nõmme raamatukogu Rahvaste otsimismäng 23 

Nõmme raamatukogu Mudilastund 17 

Nõmme raamatukogu Luulevõistlus „Riimid ritta“ 11 

Paepealse raamatukogu Keelering „Isahiir Huberti jutuhommik“ 332 

Paepealse raamatukogu Raadiku päev 115 

Paepealse raamatukogu 

Projekt „Eesti kirjanike kohtumised vene keelt 

emakeelena kõnelevatele õpilastele” 91 

Paepealse raamatukogu 

Rahvusvähemuste päev Moldova-Rumeenia 

Kogukond Eestis Casa Mare 48 

Paepealse raamatukogu 

Mis uudist, raamatukogu? kohtumine Marjan 

Suitsoga 34 

Paepealse raamatukogu Elav Kunstiraamat kohtumine Darja Rattikuga 27 

Pelguranna raamatukogu 

EV 100 – Minu kodulinn, minu kodumaa” 

(kirjandushommikud), Nukuetendus raamatute 

“Lenni ja Tallinn” ning “Seiklus vanalinnas” 

ainetel  108 

Pelguranna raamatukogu 

Nukuetendus „Kuidas hunt leiba kasvatas“ 

Leedu muinasjutu ainetel (2 korda) 44 
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Pelguranna raamatukogu 

„Kirjanik raamatukogus“ kohtumine 

lastekirjanik Heiki Vilepiga 32 

Pelguranna raamatukogu 

Kohtumine tänavakunstnik Lex Zooziga projekti 

“Elav kunstiraamat” raames 28 

Pelguranna raamatukogu 

EV 100 – “Lugusid Eesti lastekirjanike 

lapsepõlvest” (kirjandushommik) 19 

Pirita raamatukogu Kohtumine Ilmar Tomuskiga  180 

Pirita raamatukogu 

 Looduse ja teaduse muusika kohtumine 

fotograaf Karl Adamiga  59 

Pirita raamatukogu Kohtumine Kamille Saabrega  25 

Pirita raamatukogu 

Räägime suud puhtaks kohtumine Reeli 

Reinausi ja Kadi Noolega 25 

Pirita raamatukogu Merivälja kodukohvikute päeval osalemine 25 

Pirita raamatukogu 

Lugemiskoer Täpi, tema omaniku Tiiu ja 

lugemiskoerte programmi tutvustus 24 

Pirita raamatukogu Lugemiskoer Täpi hooaja lõpetamine 12 

Pirita raamatukogu Rändav robotite klass 10 

Pirita raamatukogu  Kooditund  8 

Pääsküla raamatukogu Laupäevased lastetunnid 169 

Pääsküla raamatukogu Põnnide hommikud 71 

Pääsküla raamatukogu 

Joonistusvõistlus: „Erinevad rahvad, erinevad 

sümbolid“ 70 

Pääsküla raamatukogu Nõmme Kevad perepäev 65 

Pääsküla raamatukogu Koolivaheaja üritused 57 

Pääsküla raamatukogu Mis uudist, raamatukogu: Ilmar Tomusk 49 

Pääsküla raamatukogu 

„Räägime suud puhtaks“: Ketlin Priilinn, 

Voldemar Kolga 48 

Pääsküla raamatukogu Jalutuskäik Tallinna Päeval 27 

Raamatukogubuss 

Katariina Jee Tallinna Merepäevad  1122 

Raamatukogubuss 

Katariina Jee XII noorte laulu- ja tantsupidu 2017 1025 

Raamatukogubuss 

Katariina Jee Kirjandustänava festival 325 

Raamatukogubuss 

Katariina Jee Kultuuriöö 111 

Raamatukogubuss 

Katariina Jee Nõmme Kevad 2017 95 

Raamatukogubuss 

Katariina Jee Tallinna Loomaaia sünnipäev 50 

Sõle raamatukogu Kirjanik raamatukogus Ene Sepp 50 

Sõle raamatukogu Kirjanik raamatukogus Indrek Koff 49 

Sõle raamatukogu Täna ma jutustan ühe loo… 32 

Sõle raamatukogu Mis uudist, raamatukogu, Margit Saluste 23 

Sõle raamatukogu Elav kunstiraamat. Mara Ljutjuk 12 

Sääse raamatukogu 

„Mis uudist, raamatukogu?“ kohtumine Mairi 

Laurikuga 61 

Sääse raamatukogu Kohtumine kirjanikuga Sass Henno 47 
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Sääse raamatukogu Ellen Niidu raamatukogutunnid 44 

Sääse raamatukogu 

E. Uspenski loomingule pühendatud laste 

kunstikonkursi lõpetamine 43 

Sääse raamatukogu 

“Räägime suud puhtaks!” kohtumine 

psühholoog Tiiu Meresega 41 

Sääse raamatukogu Töötuba "Vene traditsiooniline laste nukk" 12 

Tondi raamatukogu Orienteerumismäng kesklinna raamatukogudes 40 

Tondi raamatukogu Muinasjutuhommik raamatukogus 33 

Tondi raamatukogu Jõuluüritused 30 

Tondi raamatukogu Ettelugemisepäev 16 

Tondi raamatukogu Emakeelepäev raamatukogus 10 

Tondi raamatukogu Mardipäev 9 

Tondi raamatukogu Rahvuste päev 8 

Torupilli raamatukogu Orienteerumismäng kesklinna raamatukogudes 41 

Väike-Õismäe 

raamatukogu Aardejaht 207 

Väike-Õismäe 

raamatukogu Meisterdamisüritus Loe ja Loo 158 

Väike-Õismäe 

raamatukogu Teatrimäng 66 

Väike-Õismäe 

raamatukogu Koolivaheaja mängud 45 

Väike-Õismäe 

raamatukogu Animatsiooniüritus Illusioon 22 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond Skype raamatuklubi 160 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

Kaasani kiriku pühapäevakooli laste- ja 

noortekoori kontsert 152 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

Eestikeelne meisterdamine eesti keelt 

emakeelena mittekõnelevatele lastele 139 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond Lastega loomariigis 133 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

Eesti kirjanike kohtumised vene keelt 

emakeelena kõnelevate õpilastega"; esineb 

Andrus Kivirähk 131 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond Ukraina kultuuri päevad lastele 118 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond Teatrikuu raamatukogus - nukuetendused lastele  101 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

Eesti kirjanike kohtumised raamatukogudes 

vene keelt emakeelena kõnelevate õpilastega - 

kohtumine M. Saksatammega, modereerib Ilona 

Martson-Kivirähk 95 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond Sügisene koolivaheaeg 82 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond Mudilasring 80 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

V.A.T. Crew flashmob etendus (Luulemaratoni 

raames) 74 
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Võõrkeelse kirjanduse 

osakond Kaasani kiriku noortekoori kontsert 70 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond Lastega loomariigis - krokodillid 54 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

Mis uudist, raamatukogu? - Regina Lukk-

Toompere 34 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

Elav kunstiraamat - Virgo Haan ja 

cinemagraphid  32 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

Elektroonilise töökoja käsitöökursus (lastele 

vanuses 8-11) 31 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

Rahvuskultuuride nädal: Rahvuskultuuride 

lastehommik - rahvatantsu töötuba 27 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

Tallinna päev: Jutukonkursi "Minu isamaa, 

minu emakeel" lõpetamine 25 

Võõrkeelse kirjanduse 

osakond 

Kultuuriöö 2017: Instagrami konkursi "Minu 

ilus kodumaa" lõpetamine ja rändnäituse 

avamine 15 
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Lisa 7. Veebilehed, Facebooki ja Instagrami kontod, blogid 

Veebilehed 

1. Tallinna Keskraamatukogu http://keskraamatukogu.ee  

2. Lasteleht http://keskraamatukogu.ee/lasteleht  

3. Muusikaleht http://keskraamatukogu.ee/muusika  

Facebooki kontod 

1. Tallinna Keskraamatukogu - www.facebook.com/keskraamatukogu  

2. Tallinna Keskraamatukogu noortekas - www.facebook.com/keskraamatukogunoortekas  

3. Muusikaosakonna veebipäevik - www.facebook.com/muusikaosakonnablogi 

4. Raamatukogubuss Katariina - Jee www.facebook.com/KatarinaJee  

5. Nõmme linnaosa raamatukogud (Männiku, Nõmme ja Pääsküla raamatukogud) -

www.facebook.com/NommeRaamatukogud  

6. Pirita raamatukogu - www.facebook.com/piritaraamatukogu  

7. Lasnamäe linnaosa raamatukogudele (Laagna ja Paepealse raamatukogud) 

https://www.facebook.com/Lasnam%C3%A4e-raamatukogud-942689142532948/  

8. Põhja-Tallinna raamatukogudele (Kalamaja, Pelguranna ja Sõle raamatukogud) -

https://www.facebook.com/pohjatallinnaraamatukogud/ 

9. Mustamäe raamatukogud (Kännukuke, Männi ja Sääse raamatukogud) - 

https://www.facebook.com/MustamaeRaamatukogud/  

10. „Raamatuga kevadesse“ ürituse leht - https://www.facebook.com/raamatugakevadesse/  

11. „Luuleklubi“ ürituse leht - https://www.facebook.com/Luuleklubi/  

12. „Kunst raamatukokku“ ürituse leht - https://www.facebook.com/kunstraamatukokku/  

Lisaks oleme loonud Facebooki sündmustelehed Luulemaratoni, raamatuesitluste, Get Online 

Week, lauamängude õhtute jpt ürituste reklaamiks.  

 

Peamiselt noorte kaasamiseks on loodud kaks Instagrami kontot: 

1. Tallinna Keskraamatukogu laste-ja noorteteenindus haldab kontot 

https://www.instagram.com/tlnkeskraamatukogunoortekas/  

2. Pirita raamatukogu haldab kontot https://www.instagram.com/pirita_raamatukogu/  

 

Tallinna Keskraamatukogu töötajate ja vabatahtlikele lugemiselamusi vahendab 

kirjandusblogi „Lugemiselamused“ https://lugemiselamused.wordpress.com/, vene keeles 

„Впечатления от прoчитанного“ https://lugemiselamusedru.wordpress.com/.  

https://lugemiselamused.wordpress.com/
https://lugemiselamusedru.wordpress.com/
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Lisa 8. 2017. aasta koostööpartnerite loetelu 

Koostööpartnerid: isikud (sh esinesid ja suhtlesid lugejatega erinevate ürituste, koolituste, 

kohtumiste jms raames) 

 

Ade Soon Darja Rattik 

Age Tamm Darja Zubareva 

Agnes Liiv David Dzaganija 

Aidi Vallik Dmitri Krasnov 

Aili Alber Dmitri Kuzmin 

Aimi Rekka Doris Kareva 

Aino Maidre Eduard Kolhof 

Aire Luts-Vähejaus Eduard Kramp 

Aleksei Ivanov (Lex Zooz) Eduard Tüür 

Aleksei Semjonov Eero Janson 

Alvar Lonks Eha Vain 

Anastasia Šteinle El Dären Clere 

Andra Teede Elina Rannaste 

Andrei Dementjev Elisa Jakson 

Andrei Ivanov Elme Väljaste 

Andres Kõpper Elo Strauss 

Andrus Kivirähk Emilia Michaelis 

Angelina Vald Ena Mets 

Anna Liisa Priirits Ene Sepp 

Anna Makarova Ene Veiper 

Anna Piskarjova Eneken Helme 

Anna Ring Erik Moora 

Anna-Liisa Tiisma Erik Mändmaa 

Annela Laaneots Erkki Bahovski 

Anneli Säre Eva Luure 

Annely Elias Eva Maria Õunapuu 

Anne-May Mee Eve Ester 

Annika Altmäe Eve Saare 

Annika Härmits Eve Selisaar 

Anti Saar  Evelin Sirkas 

Antipa Moltšun Evelina Vedom 

Ardo Allik Galina Ujomova 

Argo Ilves Gennady Kozyrev 

Arun Tamme Gerda Kordemets 

Arvi Schasmin Gerda Märtens 

Arvi Tapver Giina Kaskla 

Azma Haine Savimaa 

Aurora Nevmeržitskaja Hanna Lepparu 

Ave Mändmaa Heidi Sarapuu 

Avo Üprus Heiki Ernits 

Bibi Raid Heiki Raudla 

Birk Rohelend Heiki Vilep 

Carina Gudõna Hele Põder 

César Santivañez Helen Hint 

Chris Kala Helen Käit 

Cornelius Hasselblatt Helen Tiitus 

Daisy Järva Helena Pontus 

Dania Vares Heleri Hanko 
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Helger Aaresild  Kadri Naanu 

Heli Mänd Kadri Pihelo 

Heli Peets Kadri Tiisel 

Helina Loor Kaia Rikson 

Helju Rebane Kaidi Urmet 

Helle Lõhmus Kairi Look 

Helle Uuring Kairi Tamm 

Helve Nõmm-Vassiltšenko Kairi-Kristlin Bramanis 

Igor Kotjuh Kaisa Pihla 

Ilmar Tomusk Kaja Hiiemaa 

Ilmar Trull Kalju Kruusa 

Ilona Martson-Kivirähk Kamille Saabre 

Ilona Matson Kanitat Matsova 

Imbi Paju Kanni Kondio 

Indrek Koff  Karin Leet 

Inga Ivanova Karl Ander Adami 

Ingel-Maria Lall Karl Martin Sinijärv 

Ingmar Roos Kaspar Jancis 

Ingrid Purga Kaspar Viilup 

Ingrid Tiido Katarina Naarits 

Iraida Zahharova Katre Teppan 

Irina Danilova Katri Hoogand 

Irina Kevel Katrin Aava 

Irina Tohus Katrin Jaaska 

Jaak Juske Katrin Poom 

Jaan Kaplinski Kelly Grossthal 

Jaan Õispuu Kerli Aasa 

Jaanika Klopets Kerttu Rakke (Kadi Kuus) 

Jan Kaus Kertu Raadik 

Janek Part Kertu Sillaste 

Jason Goodwin Ketlin Priilinn 

Jekaterina Aida Killu Paldrok 

Jekaterina Novosjolova Konstantin Siverski 

Jekaterina Pesotski Krista Heinpalu 

Jelena Anstal Krista Keedus 

Jelena Grigorjeva Kristel Klammer 

Jelena Pälling Kristel Pedak 

Jelena Tartõskihh Kristi Kupp 

Jens-Kaidar Liiu  Kristiina Bernhardt 

Jim Ashilevi Kristiina Kask 

Josef Kats Kristiina Kullo 

Juhan Hepner Kristine Kruuv 

Juhan Tamberg Kristine Stroom 

Juhani Püttsepp Kristjan Haljak 

Julia Legatavitšute Kristjan Piirimäe 

Julia Sarmina Kristo Mäe 

Juri Jeršov Käkk Haarde 

Juri Lutsep Kätlin Kaldmaa 

Jürgen Rooste Larissa Joonas 

Jüri Kuuskemaa Laura Vetik 

Kadi Kesküla Lea Arme 

Kadi Nool Lea Larin 

Kadri Hinrikus Leelo Kingissepp 

Kadri Mölder Lembe Levo 
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Lex Zooz Marju Kõivupuu 

Liia Sakkos Marju Veikat 

Liina Velner Marko Künk 

Liis Kalda Markus Saksatamm 

Liis Laurits Mart Lepp 

Liis Mehine Mart Piirimees 

Liisa Reitel Marten Šuvalov 

Liisa Salak Martin Dremljuga 

Liisi Sarapuu Mati Senkel 

Linnar Priimägi Mati Vihman 

Ljubog Puhasorg Meeli Parijõgi 

Ljudmila Iljunina Meeli Remmelg 

Ljudmila Kazarjan Meelike Saarna 

Ljudmilla Semjonova Meelis Vahar 

Ludmila Dombrovska Merika Aun 

Ly Mere Merike Varandi 

Ly Vetik Merle Laht 

Maarika Aun Merli-Triin Eiskop 

Maarja Tali Mihhail Kõlvart 

Maarja Vaino Mihkel Mutt 

Maarja-Liisa Soe Mihkel Seeder 

Maia Lust Mihkel Volt 

Maia Melts Mikaela Tervanen-Takala 

Mailis Seero-Boisbourdin Milvi Martina Piir 

Mairi Laurik Mohhamad Hanafy 

Mait Vaik Monica Klemet 

Maive Lemmik Monica Marfeldt 

Mall Pesti Monika Variksaar 

Mara Ljutjuk Naima Suude 

Mare Laidra Nalja Kurševa 

Marek Kahro Nargiz Kuut 

Marek Rudekvitš Natalja Ivanistseva 

Margit Saluste Natalja Jampolskaja 

Margus Pillau Natalja Jegupova 

Margus Saksatamm Natalja Paaslepp 

Mari Klein Nele Viks 

Mari Valgepea Nermiin Hanafy 

Maria Derlõš Nestor Ljutjuk 

Maria Smorževskihh-Smirnova Niina Kontio 

Marian Suitso Nikita Dubrovin 

Marianna Gunja Norman Aasma 

Marika Kuldkepp Olavi Ruitlane 

Marika Pärna Olesja Rotar 

Mari-Liis Müürsepp Olga Beznosova 

Marin Vinkel Olga Kovalenko 

Marina Datskovskaja Oliver Kalda 

Marina Dunajeva P. I. Filimonov 

Mario Pulver Paul Pajos 

Maris Johannes Peep Ilmet 

Maris Saagpakk Pille Maffucci 

Maris Talvik Pille Pesti 

Marius Peterson Pille Petersoo 

Marja-Liisa Plats Pilvi Liiv 

Marju Ilves Piret Arikainen 
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Piret Kukk Tiina Kalda 

Piret Loide Tiina Laanem 

Piret Päär Tiina Maltsev 

Piret Raud Tiina Saar-Veelmaa 

Piret Vahtra Tiit Aleksejev 

Polina Tserkassova Tiiu Meres 

Priit Põiklik Timo Tarve 

Raahel Apsalon Tobi Kunze 

Reeli Reinaus Toivo Ronk 

Reet Pool Toomas Matvejev 

Regina Lukk-Toompere  Triin Kerge 

Reio Vilipuu Triin Poolen 

René Randlaht Triin Rohusaar 

Renee Roomet Triin Sild 

Riina Eigi Tuuli Pruuli 

Riina Kase Tõnis Vint 

Risto Mändmaa Tõnu Aru 

Robert Murumaa Tõnu Ploompuu 

Roman Kallas Ulvi Hallikmäe 

Ruth Huimerind Ulvi Põhako 

Saskia Pilv Urmas Tartes 

Sass Henno Urmas Vadi 

Sergei Este Urve Eslas 

Sergei Gogin Uudo Sepp 

Sergei Kuznetsov Vahur Lõhmus 

Signe Jürjendal Valdur Mikita 

Sigrid Solnik Valentina Furik 

Silva Sirge Varje Vürst 

Silvia Kelle Vassili Porkul 

Silvia Sibul Viacheslav Pernavskiy 

Sirje Kriisa Victor Guzun 

Sirli Grauberg Viire Väli 

Sławomira Peterson Borowska Viivi Lokk 

Sofia Joons Vilen Künnapu 

Sofja Blücher Virgo Haan 

Steven Vihalem Vladislav Koržets 

Stina Pley Voldemar Kolga 

Svetlana Barõnina Üllar Meristo 

Svetlana Okuleva Ülle Raadik 

Svetlana Ševtšenko Ülle Tundla 

Zulfia Nurmanova Yulya Luchkova 

Tamara Jegorova  

Tamara Sergijenko  

Tarmo Jüristo  

Tarvo Valker  

Tatiana Stomahhina  

Tatjana Fedulova  

Tatjana Fomina  

Tatjana Ingerma  

Tatjana Natalinova  

Tatjana Sollmann  

Tauno Vahter  

Teele Lember  

Tiia Eikholm   
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Koostööpartnerid: asutused (v.a lasteaiad ja koolid, ülikoolid) 

 

Abakhan Fabrics Eesti AS Eestivene kirjanduse portaal Oblaka.ee 

Abcorp Group OÜ  Egmont Estonia AS 

Abja raamatukogu Emmaste raamatukogu 

Adavere raamatukogu Energia Avastuskeskus 

Aidu raamatukogu Energia raamatukogu 

Ajakiri Raamatukogu Ervita raamatukogu 

Albu raamatukogu ERÜ Noorteklubi 

Apollo Holding OÜ Esku raamatukogu 

Apollo Kino ETKA Andras 

Are raamatukogu EV100 korraldajad 

Art Studio Gallox MTÜ Expat Relocation Estonia OÜ 

AS Abakhan Fabrics Eesti 
Frankfurt Zentrale Stadtbibliothek 

(Saksamaa) 

AS Vaata Maailma Goethe-Institut Estland 

Assamalla raamatukogu Haabersti Linnaosa Valitsus 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Haaberti Postipoiss 

Avinurme raamatukogu Haanja Raamatukogu 

Bastor Studio Haljala raamatukogu 

Baumer Impact Consulting Harju Maakonna Keskraamatukogu 

Bjarte OÜ Hea Laps 

Borgarbókasafn Reykjavíkur (Island) Helios Kirjastus 

Brahma Kumaris Eesti Hellamaa raamatukogu 

Bremen Stadtbibliothek (Saksamaa) Helsingin kaupunginkirjasto (Soome) 

Büchereien Wien (Austria) Henver OÜ 

Charity Pirital MTÜ Herning Bibliotekerne (Taani) 

Chef Nermiin Hiiu Valla raamatukogu 

DM Marketing OÜ HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) 

Edu Valem MTÜ HITSA Innovatsioonikeskus 

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing Häädemeeste raamatukogu 

Eesti Folkloorinõukogu Iisaku raamatukogu 

Eesti Hoiuraamatukogu Ikast Brande Bibliotek (Taani) 

Eesti Kirjastuste Liit In Print OÜ  

Eesti Koomiksiselts IntegratsioonI Sihtasutus  

Eesti Koorijuhtide Liit IseDisainer OÜ 

Eesti Külaliikumine Kodukant Itaalia Suursaatkond Eestis 

Eesti Lastekirjanduse Keskus Johannes Aaviku Selts 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Johannes Mihkelsoni Keskus 

Eesti LGBT Ühing Juhkentali Selts 

Eesti Loodusloomuuseum Jõgeva linnaraamatukogu 

Eesti Lugemisühing Jõhvi eakate päevakeskus 

Eesti Nahakunstnike Liit Jõhvi Keskraamatukogu 

Eesti Naiskodukaitse Tallinna ringkond Jäneda haruraamatukogu 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing Järvamaa Keskraamatukogu 

Eesti Rahvusraamatukogu Kabala raamatukogu 

Eesti Rahvusringhääling Kadrina vallaraamatukogu 

Eesti Roerichi Selts Kahala raamatukogu 

Eesti Tervishoiu Muuseum Karepa raamatukogu 

Eesti Töötukassa Kasepää raamatukogu 

Eesti Urantia Assotsiatsioon MTÜ Kihelkonna raamatukogu 

Eesti Vabariigi Siseministeerium Kihlevere haruraamatukogu 

Eesti Õdede Liit Kilingi-Nõmme raamatukogu 
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Kiltsi raamatukogu Microsoft Eesti 

Kino Artis Misso raamatukogu 

Kirjandusklubi Harmoonia 
Moldova-Rumeenia Kogukond Eestis Casa 

Mare 

Kirjastus Tänapäev Mondo MTÜ 

Kiviõli Linnaraamatukogu MTÜ ENSIL 

Koeru raamatukogu MTÜ Kodanikukoolitus 

Kogu OÜ MTÜ Uuskasutus 

Kohtla-Nõmme rahvaraamatukogu MTÜ Volgamaa 

Koigi raamatukogu Must Kast MTÜ 

Kolm Lõvi Trükikeskuse OÜ Mustamäe Laste Loomingu Maja 

Komi Kultuuriselts MTÜ Mustamäe linnaosa leht 

Krabi raamatukogu Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Kreenholmi raamatukogu Mustamäe Päevakeskus 

Krishna Teadvuse Eesti Kogudus Mustjala raamatukogu 

Kristiine linnaosa leht Muuga haruraamatukogu 

Kuldre raamatukogu Mõisaküla raamatukogu 

Kunda linnaraamatukogu Mähe Vaba Aja Keskus 

Kunsti- ja siidimaalistuudio Narva Keskraamatukogu 

Kunstistuudio Galerii-Welt huvialakool  

MTÜ 
Nõmme klaasi- ja keraamikastuudio 

Kuremaa raamatukogu Nõmme Kultuurikeskus 

Kuremäe raamatukogu Nõmme Linnaosa Valitsus 

Kurtna raamatukogu Nõmme Loodusmaja MTÜ 

Kõo raamatukogu Nõmme Noortemaja 

Kõrgessaare raamatukogu Nõmme Sotsiaalmaja 

KÜ Imanta 39 Nõmme Sõnumid 

KÜ Liivalaia 40 Nõmme Vaba Aja Keskus 

Laekvere raamatukogu Nõmme Õpilasesinduste Liit 

Laimjala raamatukogu Oisu raamatukogu 

Laiuse raamatukogu Olgina raamatukogu 

Lasnaidee MTÜ Orissaare raamatukogu 

Lasnamäe Huvikool Osula raamatukogu 

Lasnamäe Sotsiaalkeskus OÜ Eltok 

Lasteajakiri Täheke Paistu raamatukogu 

Lastemuuseum Miia Milla Manda Pajusi raamatukogu 

Lasva raamatukogu Parksepa raamatukogu 

Lavassaare raamatukogu Pealinn 

Leisi raamatukogu Peen Värk OÜ 

Libatse raamatukogu Pirita linnaosa leht 

Linda raamatukogu Pirita Linnaosa Valitsus 

Lähte Ühisraamatukogu Pirita Seikluspark  

Lääne Maakonna Keskraamatukogu Pirita Sotsiaalkeskus 

Lääne Virumaa Keskraamatukogu Pirita Vaba Aja Keskus 

Lüganuse valla raamatukogu Polhem PR Estonia 

Lüllemäe raamatukogu Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuur 

Maamajanduse Infokeskus Poola Vabariigi Suursaatkond Tallinnas 

Maanteeamet Promostar OÜ 

Maarja-Magdaleena raamatukogu Protex Balti AS 

Maidla raamatukogu Puiga raamatukogu 

Maru Karu Kunstistuudio Põhja-Eesti Rajaleidja Keskus 

Matle OÜ Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskus 

Metsküla raamatukogu 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus 

Eestis 
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Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus Suislepa raamatukogu 

Põhja-Tallinna Noortekeskus Surju raamatukogu 

Põhja-Tallinna Sõnumid Suure-Jaani raamatukogu 

Põltsamaa raamatukogu Sõprus 

Põlva Keskraamatukogu Sänna raamatukogu 

Pärnu keskraamatukogu Zoo seikluskeskus 

Pärnu-Jaagupi raamatukogu Taebla raamatukogu 

Pärsti raamatukogu Tagavere raamatukogu 

Pääsküla Noortekeskus Tallinna Bussijaam 

Püssi haruraamatukogu Tallinna Haridusamet 

Raadio 4 (Eesti Rahvusringhääling) Tallinna Kaasani Kirik 

Raadio Ööülikool Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus 

Rabarber MTÜ 
Tallinna Kesklinna Valitsuse  

sotsiaalhoolekande osakond 

Rahva Raamat 
Tallinna kirjandusfestivali HeadRead 

toimkond 

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride 

Ühenduste Liit Lüüra 
Tallinna Kirjanduskeskus 

Rahvusvähemuste naisteklubi VEGA MTÜ Tallinna Kultuuriamet 

Raja raamatukogu Tallinna Laste Turvakeskus 

Rajaleidja Tallinna Lastekodu 

Rakke raamatukogu Tallinna Lennujaam 

Ramsi raamatukogu Tallinna Linnavalitsus 

Rapla Keskraamatukogu Tallinna Loomaaed 

Reio Vilipuu Taastusravikliinik Tallinna Munitsipaalpolitsei 

Retole OÜ Tallinna Mustamäe Linnaosavalitsus 

Riigikantselei Tallinna Perekeskus 

Roela raamatukogu Tallinna Rahvaülikool 

Roheline Pealinn Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 

Ruusmäe Raamatukokku Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 

Saare Maakonna Keskraamatukogu 
Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Männiku 

üksus 

Saarepeedi raamatukogu Tammiku raamatukogu 

Sadala raamatukogu Tamsalu linnaraamatukogu 

Sakla raamatukogu Tantsutrupp V.A.T. Crew 

Saksi haruraamatukogu Tapa Linnaraamatukogu 

Salme raamatukogu Tarbja raamatukogu 

Sandla raamatukogu Tartu Linnaraamatukogu 

Sargvere raamatukogu Tarvastu raamatukogu 

Sauga raamatukogu Teater Varius  

Saverna raamatukogu Tervise Arengu Instituut 

Shakespeare Birthplace Trust 

(Suurbritannia) 
The Escaperoom 

Siimusti raamatukogu Tondiraba Jäähall  

Sillamäe linna keskraamatukogu Torgu raamatukogu 

Simuna haruraamatukogu Tornimäe raamatukogu 

Sindi Linnaraamatukogu Treimani raamatukogu 

Sinimäe raamatukogu Triigi raamatukogu 

Sirp Tserkessi Kultuuriselts Nart MTÜ 

Sisekaitseakadeemia Tsolgo raamatukogu 

Solaris Tudu raamatukogu 

SpeakSmart  Tudulinna raamatukogu 

Stadtbibliothek Vegesack (Saksamaa) Turku Kirjasto (Soome) 

Studio Art Spira MTÜ Turun Naiskeskus (Soome) 
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Turundusraadio  

Ulni raamatukogu  

Uuemõisa raamatukogu  

Uulu raamatukogu  

Vaggeryds bibliotek (Rootsi)  

Vaimastvere raamatukogu  

Valdeku noortekeskus  

Valmieras Bibliotēka (Läti)  

Valmieras ZONTA klubs (Läti)  

Vana-Vastselliina raamatukogu  

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing 

(VENÜ) 
 

Varstu raamatukogu  

Vastse-Kuuste raamatukogu  

Vene Rahvakultuurikeskus Bereginja  

Venevere haruraamatukogu  

Vergi raamatukogu  

Westdirect OÜ Trükikoda Promoprint  

Vihula raamatukogu  

Viisu raamatukogu  

Viitna haruraamatukogu  

Viljandi Linnaraamatukogu  

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 

viešoji biblioteka (Leedu) 
 

Vinni-Pajusti raamatukogu  

Viru-Nigula raamatukogu  

Vohnja haruraamatukogu  

Voore raamatukogu  

Võhma Linnaraamatukogu  

Võrumaa Keskraamatukogu  

Võsu raamatukogu  

Vähemusrahvuste ühing Radzima  

Väike-Maarja Vallaraamatukogu  

Väätsa raamatukogu  

Õisu raamatukogu  

Õpetajate leht  

Youth Club Active MTÜ  

Государственный музей истории 

белорусской литературы Минск 

(Valgevene) 

 

Посольство Республики Беларусь в 

Эстонской Республике (Valgevene 

saatkond Eestis) 
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Koostööpartnerid: lasteaiad 

 

Alasniidu Lasteaed Tallinna Kivimurru Lasteaed 

 Edu Valem Lasteaed (MTÜ Edu Valem) Tallinna Komeedi Lasteaed 

Eralasteaed Aarete Saar  Tallinna Kristiine Lasteaed 

Eralasteaed Kalli-Kalli Tallinna Kullatera Lasteaed 

Eralasteaed Memme Musi (Texthalia OÜ) Tallinna Kullerkupu Lasteaed 

Eralasteaed Midrimaailm Tallinna Kuristiku Lasteaed 

Eralasteaed Naba  Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool 

Hoitud laps MTÜ Tallinna Lasteaed Karikakar 

Kaarli Kooli Lasteaed Tallinna Lasteaed Kaseke 

Kalamaja Lasteaed Tallinna Lasteaed Kiikhobu 

Kolde Lasteaed Tallinna Lasteaed Kraavikrõll 

Kopli Lasteaed Tallinna Lasteaed Mooniõied 

Laste Mängu- ja Arenduskeskus Sajajalgne Tallinna Lasteaed Männimudila 

Lasteaed Kajakas Tallinna Lasteaed Nõmmekannike 

Lasteaed Kelluke Tallinna Lasteaed Pallipõnn 

Lasteaed Maasikas Tallinna Lasteaed Pääsusilm 

Lasteaed Mesipuu Tallinna Lasteaed Rabarüblik 

Lasteaed Naeratus Tallinna Lasteaed Sinilind 

Lasteaed Ojake Tallinna Lasteaed Sipsik 

Lasteaed Päikene Tallinna Lasteaed Südameke 

Lasteaed Pääsupesa Tallinna Lasteaed Vesiroos 

Lasteaed Rukkirääk Tallinna Lasteaed Vikerkaar 

Lasteaed Väike Päike Tallinna Lasteaed Õunake 

Lastehoid Sky Party MTÜ  Tallinna Lauliku Lasteaed 

Meie pere lastehoid Tallinna Lehola Lasteaed 

Merivälja Lasteaed Tallinna Liikuri Lasteaed 

Miniasteaed Lõvimeri OÜ Tallinna Liivaku Lasteaed 

Mudila Lasteaed Tallinna Liivalossi Lasteaed 

Muumipere Lastesõim Tallinna Lille Lastaed 

Nõlvaku Lasteaed Tallinna Lindakivi Lasteaed 

Pirita Lasteaed Tallinna Linnamäe Lasteaed 

Pirita-Kose Lasteaed Tallinna Linnupesa Lasteaed 

Rõõmutarekese Lasteaed Tallinna Loitsu Lasteaed 

SA Püha Miikaeli Kolleegiumi eralasteaed 

Aiake 
Tallinna Luha Lasteaed 

Sitsi Lasteaed Tallinna Magdaleena Lasteaed 

Taime Lasteaed Tallinna Mahtra Lasteaed 

Tallinna 22. Lasteaed Tallinna Mardi Lasteaed 

Tallinna Arbu Lasteaed Tallinna Meelespea Lasteaed 

Tallinna Asunduse Lasteaed Tallinna Mesimummu Lasteaed 

Tallinna Endla Lasteaed Tallinna Muinasjutu Lasteaed 

Tallinna Heleni Kool Tallinna Mutionu Lasteaed 

Tallinna Jaan Poska Lasteaed Tallinna Männi Lasteaed 

Tallinna Järveotsa Lasteaed Tallinna Männiku Lasteaed 

Tallinna Kadaka Lasteaed Tallinna Männikäbi Lasteaed 

Tallinna Kannikese Lasteaed Tallinna Mürakaru Lasteaia  

Tallinna Kelmiküla Lasteaed Tallinna Nurmenuku Lasteaed 

Tallinna Kihnu Lasteaed Tallinna Padriku Lasteaed 

Tallinna Kiisa Lasteaed Tallinna Paekaare Lasteaed 

Tallinna Kiisupere Lasteaed Tallinna Pallasti Lasteaed 

Tallinna Kivila Lasteaed Tallinna Piiri Lasteaed 
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Tallinna Priisle Lasteaed  

Tallinna Päikesejänku Lasteaed  

Tallinna Raadiku Lasteaed  

Tallinna Raku Lasteaed  

Tallinna Rukkilille Lasteaed  

Tallinna Rännaku Lasteaed  

Tallinna Seli Lasteaed  

Tallinna Sikupilli Lasteaed  

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed  

Tallinna Sõbrakese Lasteaed  

Tallinna Südamekese Lasteaed  

Tallinna Tammetõru Lasteaed  

Tallinna Terakese Lasteaed  

Tallinna Tihase Lasteaed  

Tallinna Tuule Lasteaed  

Tallinna Unistuse Lasteaed  

Tallinna Virmalise Lasteaed  

Tallinna Vormsi Lasteaed  

Tallinna Ümera Lasteaed  

Veskitammi Lasteaed  
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Koostööpartnerid: põhikoolid, gümnaasiumid, ülikoolid  

 

Audentese Erakool Tallinna Euroopa Kool 

Avatud Kool Tallinna Heleni Kool 

Bjarte Loovarengukool Tallinna Humanitaargümnaasium 

Edu Valem Erakool Tallinna Inglise Kolledž 

Ehte Humanitaargümnaasium Tallinna Juudi Kool 

Emili Kool Tallinna Järveotsa Gümnaasium 

Estonian Business School Tallinna Karjamaa Põhikool 

Eurogümnaasium Tallinna Kesklinna Põhikool 

Gaia Kool  Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 

Garant Erakool Tallinna Kivimäe Põhikool 

Gustav Adolfi Gümnaasium Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool 

Haabersti Vene Eragümnaasium „Kool 21. 

sajandil“ (MTÜ KOOL 21. SAJANDIL) 
Tallinna Kristiine Gümnaasium 

Haabersti Vene Gümnaasium Tallinna Kunstigümnaasium 

Harkujärve Põhikool  Tallinna Kunstikool 

Hilariuse Kool Tallinna Kuristiku Gümnaasium 

International School of Estonia (Eesti 

Rahvusvaheline Kool) 
Tallinna Laagna Gümnaasium 

Jakob Westholmi Gümnaasium Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool 

Kaarli Kool Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasium 

Kadrioru Saksa Gümnaasium Tallinna Lilleküla Gümnaasium 

Kalamaja Põhikool Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 

Karjamaa Põhikool Tallinna Läänemere Gümnaasium 

Kesklinna Põhikool Tallinna Mahtra Põhikool 

Kiviõli 1. Keskkool Tallinna Merekalda kool 

Kohtla-Järve Gümnaasium Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

Käo Põhikool 
Tallinna Mustamäe 

Humanitaargümnaasium 

Lasnamäe Gümnaasium Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 

Lasnamäe Põhikool Tallinna Mustjõe Gümnaasium 

Lasnamäe Vene Gümnaasium Tallinna Muusikakeskkool 

Lilleküla Gümnaasium Tallinna Nõmme Gümnaasium 

Loova Tuleviku Kool Tallinna Nõmme Põhikool 

Mattiase Põhikool Tallinna Pae Gümnaasium 

Merivälja Kool Tallinna Prantsuse Lütseum 

Mäepealse Erakool Tallinna Pääsküla Gümnaasium 

Nõmme Erakool Tallinna Rahumäe Põhikool 

Nõmme Põhikool Tallinna Rahvusvaheline Kool 

Oberschule an der Egge (Saksamaa) Tallinna Reaalkool 

Pelgulinna Gümnaasium Tallinna Saksa Gümnaasium 

Pirita Majandusgümnaasium Tallinna Soome Kool  

Püha Johannese Kool  Tallinna Südalinna Kool 

Püha Miikaeli Kool  Tallinna Tehnikagümnaasium 

Ristiku Põhikool Tallinna Tehnikaülikool 

Rocca Al Mare Kool Tallinna Tondi Põhikool ja õpilaskodu 

Sakala Eragümnaasium Tallinna Tondi Põhikooli toimetulekukool 

Tallinn Kadaka Põhikool Tallinna Toomkool  

Tallinna 21. Kool Tallinna Tõnismäe Reaalkool 

Tallinna 32. Keskkool Tallinna Tööstushariduskeskus 

Tallinna 53. Keskkool  Tallinna Vaba Waldorfkool 

Tallinna Arte Gümnaasium Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium 
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Tallinna Vene Kesklinna Gümnaasium  

Tallinna Vene Lütseum  

Tallinna Õismäe Gümnaasium  

Tallinna Õismäe Vene Lütseum  

Tallinna Ühisgümnaasium  

Tallinna Ülikool  

Tartu Aleksander Puškini Kool  

Tartu Katolik Hariduskeskus  

Valmiera Pārgaujas Gymnasium (Läti)  

Õismäe Gümnaasium  

Ульяновский государственный технический 

университет (Venemaa) 
 

 

 

 
Kaie Holm 

Tallinna Keskraamatukogu direktor 

 

 

2017. aastal laenutatud teavikute esikümme 
Eesti ilukirjandus 2017  

1. Kivirähk, Andrus. “Rehepapp, ehk, November” 

2. Sander, Mart. “Litsid. Teine raamat, Naiste sõda” 

3. Kangro, Maarja. “Klaaslaps” 

4. Sander, Mart. “Litsid. Esimene raamat, Naiste sõda” 

5. Tohvri, Erik. “Irdabielu” 

6. Mutt, Mihkel. “Eesti ümberlõikaja” 

7. Raud, Mihkel. “Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda” 

8. Tammsaare, Anton Hansen. “Tõde ja õigus” 1. osa 

9. Pauts, Katrin. “Politseiniku tütar” 

10. Pauts, Katrin. “Tulekandja” 

MINU sarja raamatud 2017  

1. Parve, Jesper. “Minu Bali: oma väe otsingul”  

2. Saimre, Tanel. “Minu Norra: polaarutoopia ja naftaplatvormid” 

3. Prantsus, Margit. “Minu Iisrael: kuidas tõlkida sabatit” 

4. Lotus, Diana. “Minu New York: läbi taeva ja põrgu” 

5. Suurmaa, Marianne. “Minu Saksamaa: kirju lapitekk”  

6. Albri, Jaana. “Minu Kreeta: mineviku hõng Euroopa lõunatipus” 

7. Contra. “Minu Läti: anekdoot tõelisest eestlasest” 

8. Kütimaa, Janne. “Minu Ahvenamaa: tuhande saare rahu” 

9. Masso, Kaisa. “Minu Portugal: igatsedes kadunud aega”  

10. Normet, Mart. “Minu Tenerife: noor pensionär” 

Luuleraamatud 2017  

1. Ehin, Kristiina. “Kohtumised : luulet 2012-2016” 

2. Koržets, Vladislav. “Laulud või nii” 

3. Õnnepalu, Tõnu. “Klaasveranda” 

4. Ehin, Kristiina. “Viimane monogaamlane: luuletused 2009-2011” 

5. Viiding, Elo. “Teadvuselooja” 
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6. Tungal, Leelo. “Teeleht : valik luuletusi 1963-2017” 

7. Ehin, Kristiina. “Emapuhkus” 

8. Alver, Betti. “Omajuur” 

9. Kareva, Doris. “Deka: ilmunud ja ilmumata luulet 1975-2007” 

10. Kareva, Doris. “Elutants” 

ELLU e-raamatud 2017  

1. Pauts, Katrin. “Tulekandja” 

2. Raud, Mihkel. “Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda” 

3. Roosaare, Jaak. “Rikkaks saamise õpik” 

4. Houellebecq, Michel. “Alistumine” 

5. Roosaare, Jaak. “Aktsiatega rikkaks saamise õpik” 

6. Enders, Giulia. “Võluv soolestik. Kogu tõde ühe alahinnatud elundi kohta” 

7. Pauts, Katrin. “Politseiniku tütar” 

8. Kivirähk, Andrus. “Rehepapp” 

9. Sebag Montefiore, Simon.  “Romanovid. 1613-1918” 

10. Hargla, Indrek. “Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus” 

Teadmiskirjandus 2017  

1. Juske, Jaak. “Lood unustatud Tallinnast” 

2. Mikita, Valdur. “Lingvistiline mets: tsibihärblase paradigma. Teadvuse kiirendi”  

3. Frank, Anne. “Anne Franki päevik: 12. juuni 1942–1. august 1944: tagakoda”  

4. Raud, Mihkel. “Musta pori näkku” 

5. Kreutzwald, Friedrich Reinhold. “Kalevipoeg”  

6. Bachmann, Talis. “Psühholoogia alused”  

7. Bramanis, Riho-Bruno ja Bramanis, Kertu. “Õhk riisiterade vahel: kaheksa aastat 

Jaapanis” 
8. Nerman, Robert. “Põhja-Tallinn” 

9. Tolle, Eckhart. “Siin ja praegu” 

10. Zoppé, Leandro ja Venturini, Gian Enrico. “Horvaatia” 

Tõlkeilukirjandus 2017  

1. Salinger, J. D. “Kuristik rukkis” 

2. Sophokles. “Kuningas Oidipus” 

3. Kepler, Lars. “Mänguväljak”  

4. Peetz, Monika. “Teisipäevanaised” 

5. Kepler, Lars. “Stalker” 

6. Bulgakov, Mihhail. “Meister ja Margarita” 

7. Kepler, Lars. “Küülikukütt”  

8. Läckberg, Camilla. “Murelind” 

9. Remarque, Erich Maria. “Läänerindel muutuseta”  

10. Larsson, Åsa. “Veresüü”  

Lasteraamatud 2017  

1. Rowling, J.K. “Harry Potter ja tarkade kivi” 

2. Krüss, James. “Timm Thaler, ehk, Müüdud naer ” 

3. Raud, Eno. “Kalevipoeg” 

4. Lindgren, Astrid. “Meisterdetektiiv Blomkvist” 

5. Kass, Kristiina. “Samueli võlupadi” 

6. Tomusk, Ilmar. “Kolmanda A kriminalistid” 

https://ellu.keskraamatukogu.ee/book/9789985339770/tulekandja-muhumaa-ponevik
https://ellu.keskraamatukogu.ee/book/9789949813131/kus-ma-olen-ja-kuidas-sina-void-palju-kaugemale-jouda
https://ellu.keskraamatukogu.ee/book/9789949389322/rikkaks-saamise-opik
https://ellu.keskraamatukogu.ee/book/9789985339596/alistumine
https://ellu.keskraamatukogu.ee/book/9789949814770/aktsiatega-rikkaks-saamise-opik
https://ellu.keskraamatukogu.ee/book/9789985337363/voluv-soolestik-kogu-tode-uhe-alahinnatud-elundi-kohta
https://ellu.keskraamatukogu.ee/book/9789985337011/politseiniku-tutar
https://ellu.keskraamatukogu.ee/book/9789985321591/rehepapp
https://ellu.keskraamatukogu.ee/book/9789985339657/romanovid-16131918
https://ellu.keskraamatukogu.ee/book/9789985339657/romanovid-16131918
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7. Pervik, Aino. “Kunksmoor” 

8. Tomusk, Ilmar. “Digipöörane kool” 

9. Raud, Piret. “Tobias ja teine B” 

10. Egner, Thorbjørn. “Sööbik ja pisik” 

Noorteraamatud 2017  

1. Glasgow, Kathleen. “Katkine tüdruk” 

2. Karu, Margus. “Nullpunkt” 

3. O´Neill, Louise. “Sai, mis tahtis” 

4. Sugg, Zoe. “Tüdruk online” 

5. Vallik, Aidi. “Kuidas elad, Ann? Mis teha, Ann?” 

6. Hoover, Colleen. “Lootusetu” 

7. Cass, Kiera. “Kroon” 

8. Nõu, Helga. “Pea suu! Tõmba uttu!” 

9. Reimus, Katrin. “Haldjatants“ 

10. Green, Sally. “Poolmetsik” 

 

Noodid 2017 

1. Liiva, Airi. Iga ilmaga : Airi Liiva lastelaulud 

2. Lantson, Reet. Klaveriõpik lastele 

3. Eesti vanad lastelaulud + 2 CD-d 

4. Liiva, Airi. Pisikene ime : lastelaulud ja laulumängud 

5. Suits, Janne (koost.). Pärimuslikud laulumängud lastele 

6. Mätlik, Heiki. Kitarriaabits 

7. Pajusaar, Riine. Tabatinna : lastelaulud 

8. Laulukarusselli  parimad laulud : valik laule Eesti Televisiooni laste 

lauluvõistluselt 

9. Pullerits, Monika, Urbel, Liivi. Muusikaõpik 4. Klassile 

10. Kits, Margit. Rõõm laulust : laule mudilastele ja koolinoortele 

 

Helisalvestised 2017 

1. Rahvapilliorkester Oravapoisid. Lõõtsa ja lauluga 

2. Kuut, Marju. Raagus sõnad 

3. Kuut, Marju. Marju Marynel Kuut 

4. Estbel. Saar 

5. Ülemakstud Rentslihärrad . Pussi ja kirvega 

6. Lutz Krajenski Studio Big Band. Estonian evergreens : revival 

7. Laudaukse Kääksutajad. Kokku 

8. Kalkun, Mari. Une meeles 

9. Lutz Krajenski Studio Big Band. Muinaslugu sinilinnust 

10. Sibyl Vane. Sibyl Vane 

Videosalvestised 2017 

1. Teesklejad 

2. Oihhh! Noa laev on läinud 

3. Raks ja Kolks galaktika kaitsjad 

4. Hotell Transilvaania. 2 

5. Must alpinist 
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6. Polaarpoiss 

7. Päevad, mis ajasid segadusse 

8. Smurfid, Legend peata ratsanikust 

9. Taevast sajab lihapalle 

10. Videvik 

 

2017. a laenutatud muusikainstrumentide esikümme  

 
 Nimetus Laenutusi  

1. Yamaha FG800M : [akustiline kitarr]  15 

2. Santander WS55 N : [elektroakustiline kitarr]  9 

3‒4. Yamaha C30M : [klassikaline kitarr]   8 

 Yamaha NP 12B digital keyboard Цифровой клавишный 

инструмент = [portatiivne digiklaver]   

8 

5‒7. Koki'o Linden U-LLI-YL soprano : [ukulele]  7 

 PROSS Kannel : [väikekannel] : 6-keelne D-duur   7 

 Yamaha CGS102A : [klassikaline kitarr] : [1/2 mõõdus]   7 

8‒9. PROSS Kannel : [väikekannel] : [7-keelne D-duur]  6 

 Yamaha V3 SKA 3/4 : [viiul] : 3/4 mõõdus   6 

10. Lion Style LS-TM metro-tuner = [metronoom-häälestaja]  5 

 Percussion Plus PP615 : [noodipult]   5 

 XDrum : [käsitrummide komplekt] : [3 trummi]  5 

 Yamaha V3 SKA 4/4 [viiul]  5 

 

 

2017. a laenutatud spordivahendite jm vahendite esikümme  

 
 Nimetus Laenutusi 

1. PlayStation pult  1231 

2. Akupank  67 

3. Kõndimiskepid  47 

4. Jalgpall  38 

5. Võrkpall  32 

6. Sammulugeja  23 

7. Pulsikell  15 

8. Hantlid 2 kg  13 

9. Hüpits; Mölkky  6 

10. Sulgpall, tasakaalupadi  5 

 

 

 

 

 

 


