
1829 Louis Braille töötas välja 
pimedate rahvusvahelise punktkirja 

1898 Peterburis trükiti esimesed 
teadaolevad eestikeelsed punktkirjas 
raamatud 

1922 Tartus valmistati esimesed 
säilinud eestikeelsed punktkirjas 
raamatud 

1947 Tallinnas pimedate artellis loodi 
raamatukogu 

1968 Tallinnas pimedate ühingus loodi 
helistuudio, kus hakati valmistama 
heliraamatuid 

2004 Eesti Pimedate Raamatukogu 
hakkas tööle Eesti Hoiuraamatukogu 
filiaalina 

2008 Raamatukogus mindi üle 
mittetagastatavate heliraamatute,          
-ajalehtede ja -ajakirjade valmistamisele 

2009 Raamatukogu hakkas valmistama 
DAISY (Digital Accessible 
Information System) standardis 
heliraamatuid, -ajalehti ja -ajakirju 

2010 Eesti Pimedate Raamatukogu 
kolis Tondilt Suur-Sõjamäele ja jätkab 
tegutsemist Eesti Hoiuraamatukogu 
osakonnana 

ABIVAHENDID  

NÄGEMISPUUDEGA 

LUGEJATELE 

Heliraamatute kuulamisseadmete ja 
muude isiklike abivahendite kohta saab 
informatsiooni nägemisabivahendite 
keskusest Silmalaegas 
www.silmalaegas.ee                                
e-post: janar@laegas.ee, tel. 53 838 129                                                    

Silmalaekast saab soodustingimustel 
abivahendeid osta ainult isikliku 
abivahendi kaardi olemasolul. 

Abivahendi vajadusel tuleb esmalt 
pöörduda pere- või raviarsti poole. 
Seejärel pöördub taotleja 
elukohajärgsesse maavalitsusse või  
Tallinnas elukohajärgsesse linnaosa-
valitsusse, kus arstitõendi alusel 
väljastatakse isikliku abivahendi kaart. 

Muudes küsimustes pöörduda: 
Eesti Pimedate Liit                            
tel. 644 4603; epl@pimedateliit.ee 

Põhja-Eesti Pimedate Ühing             
tel. 674 8945; ppy@ppy.ee 

Lõuna Eesti Pimedate Ühing             
tel. 736 2349; lepymty@gmail.com 

EESTI  HOIURAAMATUKOGU 

OSAKOND 

 

Suur-Sõjamäe 44a, 11415 Tallinn 
laenutus: 674 8212 

 
üldinfo: epr@epr.ee 

laenutus: laenutus@epr.ee 
kodulehekülg: www.epr.ee 

  
E-N 10.00 - 16.00 
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KOGUD  

Eesti Pimedate Raamatukogus on 
lugejatele kättesaadavad heli-, 
punktkirja-, puute- ja e-raamatud, 
kirjeldustõlkega filmid ja 
nägemispuudega inimeste tegevust, 
rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevad 
trükitud teavikud. Trükitud materjale 
laenutatakse kõigile soovijatele. 

Kogu sisaldab eesti- ja võõrkeelset ilu-, 
teatme- ja õppekirjandust. 

Raamatukogus leiduvat kirjandust on 
võimalik otsida e-kataloogist URRAM 
(www.lugeja.ee). Uute raamatute 
nimekirjad on leitavad kodulehe 
(www.epr.ee) Raamatututvustaja lehelt. 

 

 

LUGEJAKS REGISTREERIMINE                                                                                  

Raamatukogu teenindab nii Eestis kui 
välismaal elavaid nägemispuudega või 
mõne muu trükitud teksti lugemist 
takistava puude, häire või haigusega 
inimesi. 

Lugejaks registreeritakse raamatukogus 
kohapeal või posti teel. 
Registreerimissoovist saab teada anda 
telefoni ja e-posti teel või kohapeal.  

Lugejaks registreerumisel on vaja 
esitada isikut tõendav dokument, tõend 
trükitud teksti lugemist takistava 
puude, häire või haiguse kohta ja 
täidetud registreerimisavaldus. Koopiad 
nõutud dokumentidest võib saata ka 
posti või e-posti laenutus@epr.ee teel 
koos registreerimisavaldusega. 

Alla 16-aasta vanune laps 
registreeritakse lugejaks lapse, 
lapsevanema või hooldaja isikut 
tõendava dokumendi alusel. Lisaks on 
nõutav lapsevanema või hooldaja 
kirjalik nõusolek. 

Lugejal on võimalik laenata ja tagastada 
teavikuid kontaktisiku vahendusel.  

TEAVIKUTE  LAENUTAMINE 

Teavikute laenutamine toimub 
kohapeal, posti teel või raamatu-
kogudevahelise laenutuse kaudu. 

Lugeja võib laenata korraga kuni 5 
heliraamatut (sh mittetagastatavat 
heliraamatut), 5 punktkirjas, 5 trükitud, 
5 puute-, 5 e-raamatut (sh 
mittetagastatavat e-raamatut) ja 5 
kirjeldustõlkega filmi. 

Tagastamistähtajad on järgmised: 
Heliraamatud   30 päeva 
Punktkirjas raamatud 60 päeva 
Trükitud raamatud  30 päeva 
E-raamatud   30 päeva 
Puuteraamatud  14 päeva 
Kirjeldustõlkega filmid 14 päeva 
 
Raamatukogust on võimalik tellida 
igakuist uute raamatute nimestikku 
Raamatututvustaja ja valikut 
ajalehtedest ja -kirjadest CD-l või html-
vormingus e-posti teel. 

Veebiraamatukogu 
(www.veebiraamatukogu.ee) kaudu 
saab alla laadida ja voogedastusena 
kasutada heliraamatuid, -ajalehti ja  
-ajakirju ning elektroonilisi teavikuid.  
 
Kõik teenused on lugejatele tasuta. 
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