
EESTI PIMEDATE RAAMATUKOGU  

2008. AASTA ARUANNE 

EESSÕNA 

Alates 2004. aastast Eesti Hoiuraamatukogu filiaalina töötava Eesti Pimedate Raamatukogu 

põhiülesanne on valmistada, koguda, säilitada ning laenutada nägemispuudega inimestele 

heli- ja punktkirjas teavikuid. 

Teavikuid laenutati vahetult raamatukogust, samuti posti ja raamatukogudevahelise laenutuse 

teel. Alates 1. jaanuarist 2008 muutus teavikute posti teel lugejatele saatmine ja lugejatelt 

tagasi saatmine tasuliseks. Postikulud tasus raamatukogu. 

Laenutuses oli 2008. aasta lõpul ligi 2300 nimetust heliraamatuid, 621 nimetust punktkirjas 

raamatuid ning 58 puuteraamatut. 2008. aastal valmistati 89 nimetust eesti- ja 5 nimetust 

venekeelseid heliraamatuid. Punktkirjas trükiseid (v.a. õpikud ja töövihikud) valmistati 36 

nimetust. 

Aruandeaasta suurim uuendus oli üleminek tagastamisele mittekuuluvate heliajalehtede, 

heliajakirjade ja heliraamatute valmistamisele. 

Jätkati vanade ja väärtuslike magnetofonilintidel heliraamatute digiteerimist ning 

restaureerimist. Aasta jooksul digiteeriti ja restaureeriti 46 eesti- ja 10 venekeelset teost. 

Tartu Emajõe Kooli tellimusel ja rahastamisel valmistas raamatukogu 2008. aastal 20 

punktkirjas õpikut ja töövihikut tavakoolide ning Tartu Emajõe Kooli pimedatele õpilastele. 

Töötajad osalesid aruandeaastal aktiivselt erialastel täienduskoolitustel ja tutvustasid 

raamatukogu nii mitmesugustel üritustel kui ka meedia vahendusel. 

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustasid “Puuetega inimeste 

sõbraliku tööandja” konkursi Hea Ettevõtte Autasuga Eesti Hoiuraamatukogu puuetega 

inimeste töölerakendamise eest Eesti Pimedate Raamatukogus. 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustas auhinnaga “Aasta tegu 2008” töörühma - juht 

infotöötaja Margit Orusaar ning liikmed helistuudio juhataja Mart Vaaks, helioperaator 

Valentina Borissenko, helioperaator-tehnik Igor Markatšov ja arvutispetsialist Teet Karu - 

nägemispuudega lugejatele CD-del heliteavikute valmistamise ja posti teel laenutamise 

süsteemi loomise eest. 

1. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE 

Aastal 1994 loodi tollase Eesti Pimedate Ühingu helistuudiost sihtasutus, mis 

tegevusvaldkondade liitmise tulemusel arendati Sihtasutuseks Eesti Pimedate Raamatukogu. 

Alates 2001. aastast anti Sotsiaalministeeriumi vastutusalas olnud sihtasutus 

Kultuuriministeeriumi vastutusalasse. 

Vastavalt kultuuriministri 11. novembri 2003. aasta määrusele nr. 18, millega muudeti Eesti 

Hoiuraamatukogu põhimäärust, hakkas Eesti Pimedate Raamatukogu alates 1. jaanuarist 2004 

tööle Eesti Hoiuraamatukogu filiaalina. 



Eesti Hoiuraamatukogu rendib Eesti Pimedate Raamatukogule ruume Põhja-Eesti Pimedate 

Ühingule kuuluvas hoones Tondi 8a, 11313 Tallinn. 

Vastavalt Pimedate Raamatukogu 29. märtsil 2004. aastal kinnitatud põhimäärusele juhib 

raamatukogu tegevust direktor. 

Raamatukogu tegevust nõustab nõukogu, mille koosseisu kuuluvad Kultuuriministeeriumi, 

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Rahvusraamatukogu, Lääne 

Maakonna Keskraamatukogu, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ning Pimedate 

Liidu esindajad ja Pimedate Raamatukogu 2 lugejat. 

Nõukogu pidas 2008. aastal 2 koosolekut. Neil arutati raamatukogu 2007. aasta töö tulemusi, 

2008. aasta tegevust, lahendamisel olevaid probleeme ja 2009. aasta tegevusplaane. Kuulati 

ülevaadet IFLA pimedate raamatukogude sektsiooni seminarist Zagrebis. Nõukogu liikmed 

tegid ettepanekuid raamatukogu töö täiustamiseks. 

1.1. Struktuur 

2008. aastal töötas raamatukogus 11 täistööajaga töötajat. Neist 3 olid nägemispuudega, 1 

nägemispuude ja füüsilise puudega ning 1 füüsilise puudega. Ametis oli 3 

raamatukogundusliku kõrgharidusega infotöötajat, samuti helikandjatel ning punktkirjas 

teavikute valmistajad. Töövõtulepingute alusel töötasid heliraamatute, -ajalehtede ja -

ajakirjade tekstide esitajad (peamiselt näitlejad ja diktorid). 

2. jaanuaril 2008 kinnitatud struktuur on järgmine: 

Filiaal Pimedate Raamatukogu 

Direktor 1 

Infotöötaja 3 

Helistuudio juhataja 1 

Helioperaator 1 

Helioperaator-tehnik 1 

Punktkirja toimetaja 1 

Tekstitöötleja-arvutispetsialist 1 

Tekstitöötleja 1 

Abitööline 1 
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Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustasid “Puuetega inimeste 

sõbraliku tööandja” konkursi Hea Ettevõtte Autasuga Eesti Hoiuraamatukogu puuetega 

inimeste töölerakendamise eest Eesti Pimedate Raamatukogus. Märk kehtib 16. juunini 2010. 

1.2. Tööalane koolitus ja osavõtt erialaste organisatsioonide tööst 

Infotöötaja Margit Orusaar lõpetas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 

raamatukogunduse ja infoteaduse erialal. 



Priit Kasepalu esindas raamatukogu Euroopa punktkirjaesseede võistluse Eesti žüriis ja oli 

selle esimees. 

Infotöötaja Marja Kivihall on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liige ja IFLA pimedate 

raamatukogude sektsiooni raamatukogupoolne kontaktisik. 

Margit Orusaar on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu erialaraamatukogude sektsiooni liige. 

Punktkirjatoimetaja Avo Falkenberg on Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde loodud 

punktkirjakomisjoni liige. 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustas auhinnaga “Aasta tegu 2008” töörühma - juht 

infotöötaja Margit Orusaar ning liikmed helistuudio juhataja Mart Vaaks, helioperaator 

Valentina Borissenko, helioperaator-tehnik Igor Markatšov ja tekstitöötleja-arvutispetsialist 

Teet Karu - nägemispuudega lugejatele CD-del heliteavikute valmistamise ja posti teel 

laenutamise süsteemi loomise eest. 

Osalemine konverentsidel, seminaridel, erialasel koolitusel ja täiendõppe üritustel: 

Priit Kasepalu: 

 Tallinna Ülikoolis näituse “Näputööga nägijaks” avamine, 15. jaanuar 2008;  

 Tallinna Heleni Koolis seminar “15 aastat pimedate õpetamisest Tallinnas”, 18. 

jaanuar 2008;  

 Haapsalu Sotsiaalmajas ettelugemispäeva tähistav lugejate konverents, esinemine 

ettekandega, 24. oktoober 2008;  

 Tartus raamatu “Tartu pimedad solistid 1938-1972” esitlus, 20. november 2008;  

 Tartu Emajõe Koolis õppeasutuse 125. aastapäeva konverents, 28. november 2008.  

Marja Kivihall: 

 Zagrebis IFLA pimedate raamatukogude sektsiooni ja DAISY Konsortsiumi seminar 

“Putting Libraries for the Blind and Print Disabled on the Agenda”, esinemine 

ettekandega, 27.-28. veebruar 2008;  

 Tallinna Rahvaülikoolis 6 loengust koosnev kursus “Trendid maailmakirjanduses II”, 

september-november 2008;  

 Haapsalu Sotsiaalmajas ettelugemispäeva tähistav lugejate konverents, 24. oktoober 

2008;  

 Tallinna Keskraamatukogus Aleksander Sibulale pühendatud lugejateenindust käsitlev 

erialapäev, 7. november 2008.  

Margit Orusaar: 

 Rahvusraamatukogus digiteerimisalane koolitus, 14. oktoober 2008;  

 Tallinna Majanduskoolis teadus- ja erialaraamatukogude päev, 22. oktoober 2008;  

 Rahvusraamatukogus ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni koosolek, esinemine 

ettekandega, 9. detsember 2008.  

Infotöötaja Ülle Olt: 



 Tallinna Ülikoolis näituse “Näputööga nägijaks avamine, 15. jaanuar 2008;  

 Rahvusraamatukogus läti kirjanduse koolitus “Mütoloogiast postmodernismini”, 29. 

jaanuar ja 12. veebruar 2008;  

 Haapsalu Sotsiaalmajas ettelugemispäeva tähistav lugejate konverents, 24. oktoober 

2008;  

 Tallinna Keskraamatukogus Aleksander Sibulale pühendatud lugejateenindust käsitlev 

erialapäev, 7. november 2008.  

Igor Markatšov: 

 Põhja-Eesti Pimedate Ühingus eesti keele kursus, jaanuar-detsember 2008.  

1.3. Raamatukogu tutvustamine ja koostöö teiste asutustega 

4. jaanuaril, punktkirja looja Louis Braille’ sünniaastapäeval, märkis raamatukogu viiendat 

korda ülemaailmset punktkirjapäeva. 

5.-29. augustil oli Tallinna Keskraamatukogu peamaja näitusesaalis avatud Pimedate 

Raamatukogu näitus “Raamatud sõrmedele ja kõrvadele”. Näitus andis ülevaate 

nägemispuudega inimestele valmistatud raamatutest. Selle koostas Margit Orusaar. 

24. oktoobril korraldati koos Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Läänemaa 

Nägemisvaegurite Ühingu ja Haapsalu Sotsiaalmajaga Haapsalus ettelugemispäeva märkiv 

lugejate konverents. Konverentsil oli ligikaudu 40 osalejat. Ettekanded käsitlesid 

nägemispuudega inimeste raamatukoguteenindust Läänemaal, ajalehe “Lääne Elu” 

helivariandi valmistamist, Eesti Pimedate Muuseumi kirjastuslikku tegevust ja Tallinna 

Pimedate Kooperatiiv-Artelli “Põhja” tööd esimesel Nõukogude aastal ning Saksa 

okupatsiooni ajal. Kohtuti Läänemaa nägemispuudega autorite ja Eesti Pimedate 

Raamatukogu heliraamatute esitajaga. 

Pimedate Raamatukogu on tutvustatud ajakirjades “Raamatukogu” ja “Valguse Kaja” ning 

ajalehtedes “Õpetajate Leht” ja “Lääne Elu”. Kuku Raadio saadetes oli 2 raamatukogu 

tegevust käsitlenud intervjuud. 

Raamatukogu tegevust tutvustava ettekande tekst on inglise ja jaapani keeles kättesaadav 

internetis DINF (Disability Information Resources) kodulehel. 

Priit Kasepalu tutvustas raamatukogu tööd Eesti Pimedate Liidu ja Põhja-Eesti Pimedate 

Ühingu juhatustele, samuti Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühingu, Viljandimaa 

Pimedate Ühingu ning Lääne-Virumaa Pimedate Ühingu ja Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu 

Jõgeva osakonna liikmetele. 

Raamatukogu on aruandeaastal tutvustatud seda külastanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö 

üliõpilastele, Jüri raamatukogu töötajatele, Järvamaa Pimedate Ühingu liikmetele, Rapla 

Tugikeskuse Vahtra klientidele, Kullatera lasteaia lastele ning Daisymängijaid tootva Kanada 

firma Humanware esindajale. 

Raamatukogu saatis Eesti punktkirjakasutajatele 2009. aasta punktkirjas kalendri. Koostöös 

MTÜ-ga Jumalalaegas saadeti lugejatele ning abivahendikeskuse Silmalaegas klientidele 

raamatukogu ja MTÜ Jumalalaegas nimedega ümbrikuavajad. 



Edaspidi on vajalik raamatukogu tegevust tutvustada enam neile pimedatele ja vaegnägijatele, 

kes ei kuulu nägemispuudega inimeste ühingutesse, samuti rahvaraamatukogude töötajatele 

ning omavalitsuste sotsiaaltöötajatele. 

2. KOGUD 

Aasta 2008 lõpul oli laenutuses: 

 heliraamatuid 6578 eksemplari; 

 punktkirjas raamatuid 2268 eksemplari; 

 tavakirjas raamatuid 350 eksemplari; 

 puuteraamatuid 58 eksemplari. 

Aastal 2008 on valmistatud: 

 eestikeelseid heliraamatuid 89 nimetust - 942 originaaltundi; 

 digiteeritud ja restaureeritud eesti- ning venekeelseid heliraamatuid 56 nimetust - 1027 

originaaltundi; 

 venekeelseid heliraamatuid 5 nimetust - 91 originaaltundi; 

 heliajalehti ja -ajakirju 346 originaaltundi; 

 punktkirjas trükiseid (välja arvatud õpikud ja töövihikud) 36 nimetust - 6918 

punktkirjalehekülge originaalteksti; 

 punktkirjas õpikuid ja töövihikuid 20 nimetust - 4784 punktkirjalehekülge 

originaalteksti; 

 raamatukogus koostatud nägemispuudega inimeste elu kajastavat heliajakirja 

“Epüfon” 9 numbrit. 

2008. aasta keskel lõpetati raamatukogus heliajalehtede ja -ajakirjade valmistamine 

helikassettidel ning mindi üle nende valmistamisele CD-del. Enamikust eestikeelsetest 

heliraamatutest on tehtud 9-16 ja igast venekeelsest heliraamatust 4-9 CD-del eksemplari. 

Igast heliajalehest ja -ajakirjast on valmistatud kuni 170 ning igast punktkirjas raamatust 2 ja 

ajakirjast kuni 5 eksemplari. Heliajalehti ja -ajakirju valmistati kokku 11 734 kassetil ja 3648 

CD-l. 

Raamatukogus heliraamatutena salvestatavate ja punktkirjas trükitavate raamatute valiku 

põhimõtted: 

 jälgitakse, et raamatud vastaksid võimalikult erinevale maitsele ja huvitaksid 

võimalikult paljusid lugejaid; 

 arvestatakse lugejate konkreetsete soovidega; 

 arvestatakse koolides (ka kõrgkoolides) soovitatava ilukirjandusega; 

 arvestatakse temaatilise kirjanduse mitmekülgse valiku pakkumisega; edastatakse 

nägemispuudega inimeste elu käsitlevat kirjandust; 

 edastatakse kaasaegset väärtkirjandust, mille üle otsustatakse ajakirjanduses ilmunud 

retsensioonide järgi. 

Kogu on täiendatud lisaks raamatukogus valmistatud teavikutele ka heliraamatute ostmise 

teel. Heliraamatuid on ostetud MTÜ-lt Pimedate Infoühing Helikiri ja kauplustest. Põhja-Eesti 

Pimedate Ühing on raamatukogule üle andnud vabatahtlike esitajate salvestatud heliraamatuid 

ning Tallinna Ülikooli üliõpilaste valmistatud puuteraamatuid. 



Eesti Hoiuraamatukogu ja Pimedate Infoühing Helikiri sõlmisid koostöölepingu, mis 

reguleerib Pimedate Raamatukogus olevate heliteavikute digiteerimist ja nendest 

originaalfailide valmistamist, samuti heliteavikute reprodutseerimist ning internetis 

kättesaadavaks tegemist. 

Heliraamatute kogu täiendamiseks toimus raamatuvahetus Läti, Leedu, Kaliningradi ja Soome 

pimedate raamatukogudega. Läti Pimedate Raamatukogule annetati 7 nimetust ja saadi vastu 

11 nimetust venekeelseid heliraamatuid. Leedu Pimedate Raamatukogule saadeti 7 nimetust 

venekeelseid heliraamatuid ja 5 numbrit venekeelset väljaannet “Здоровье для всех“. 

Kaliningradi Pimedate Raamatukogule saadeti 5 numbrit venekeelset väljaannet “Здоровье 

для всех“ja saadi annetusena 1 venekeelne heliraamat. 

Käivitus raamatuvahetus Soome Celia raamatukoguga. Soome on saadetud 6 nimetust 

eestikeelseid ja 2 nimetust venekeelseid heliraamatuid. Soomest on saadud 14 nimetust 

eestikeelseid heliraamatuid DAISY formaadis. 

Algas koostöö Norra, Austraalia ja Rootsi pimedate raamatukogudega, kes tundsid huvi Eesti 

Pimedate Raamatukogu kogus olevate venekeelsete heliraamatute vastu. Aasta jooksul saadeti 

Norrasse 51, Austraaliasse 47 ja Rootsi 37 nimetust heliraamatuid. Norrast on saadud 17 

nimetust mp3 formaadist DAISY formaati muudetud venekeelseid heliraamatuid. 

3. LUGEJATEENINDUS 

Kasutuseeskirjas on sätestatud, et raamatukogu teenindab helikandjatel, punktkirjas ja 

elektrooniliste teavikute laenutamisel nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti 

lugemist takistava puudega inimesi ning nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist 

ja õpetamist käsitlevate tavakirjas teavikute laenutamisel kõiki soovijaid. Kui lugeja on 

nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega, annab ta 

allkirjastatud kinnituse lugejakaardile. 

Teavikuid laenutati vahetult raamatukogust, samuti posti ja raamatukogudevahelise laenutuse 

teel. 

2008. aastal hakati CD-del heliraamatuid valmistama lisaks laenutuseksemplaridele ka 

tagastamisele mittekuuluvatena, heliajalehti ja -ajakirju aga vaid tagastamisele 

mittekuuluvatena. Niisugused heliraamatud saadeti lugejatele posti teel 1 kord nädalas 5 CD-d 

mahutavates karpides, heliajalehed ja -ajakirjad aga 1 CD mahutavates karpides või sobivate 

mõõtudega ümbrikes. Heliajakirjanduse plaadile salvestati kõik nädala jooksul valminud 

eestikeelsed heliajalehed ja -ajakirjad. Tagastamisele mittekuuluvate heliteavikute 

kasutusõigus kehtib 30 päeva. 

Alates 1. jaanuarist 2008 muutus teavikute posti teel lugejatele saatmine ja lugejatelt tagasi 

saatmine tasuliseks. Postikulud tasus raamatukogu. 

Aastal 2008 oli: 

 raamatukogu kasutajaid 355; 

 heliajalehtede ja -ajakirjade posti teel laenajaid 215; 

 posti teel teenindatavaid raamatukogusid, asutusi ja organisatsioone 10; 



 laenutusi 9883,  

sealhulgas laenutusi raamatukogudevahelise laenutuse teel 244; 

 külastusi 1744. 

Raamatukogu oli avatud neljal päeval nädalas a 6 tundi. 

Pidevalt on suurenenud maakondades elavate Pimedate Raamatukogust raamatuid posti teel 

laenavate lugejate ja nende laenutuste arv. 2008. aastal registreeriti raamatukogus 78 uut 

lugejat. Tagastamisele mittekuuluvate heliraamatute posti teel saatmine on tõstnud oluliselt 

laenutuste arvu. 

Maakondade keskraamatukogud ja linnaraamatukogud on tellinud nägemispuudega inimeste 

teenindamiseks Pimedate Raamatukogust teavikuid raamatukogudevahelise laenutuse teel. 

Aktiivseimad tellijad on olnud Viljandi Linnaraamatukogu, Narva Keskraamatukogu, Lääne-

Virumaa Keskraamatukogu ja Lääne Maakonna Keskraamatukogu. 

Raamatukogu saatis omavalmistatud või Pimedate Infoühingult Helikiri ostetud teavikuid 

Tartu Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule ja Pärnu Keskraamatukogule, kes 

korraldavad kohapeal nende laenutamist Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu raamatukogu ja Pärnu 

Pimedate Ühingu raamatukogu kaudu. 

2008. aastal viidi lõpule punktkirjas raamatute kogu korrastamine. 

Pimedate Raamatukogu kodulehel olev igakuiselt uuendatav raamatututvustaja muudeti 

oluliselt kasutajasõbralikumaks. Seda hakati CD-dele salvestama ja lugejatele posti teel 

saatma. Kodulehel on ka kuu jooksul lisandunud uudiskirjanduse nimestik. 

Raamatukogu aitas kaasa Daisymängija Victor Reader menüü eestindamisele ja nüüd annavad 

seda marki kuulamisaparaadid juhiseid eesti keeles. 

4. HELIKANDJATEL TEAVIKUTE VALMISTAMINE 

Raamatukogus valmistatakse heliraamatuid, heliajalehti ja heliajakirju. 

Helikandjatel teavikute valmistamise mahu suurendamine tingis vajaduse leida uusi teksti 

esitajaid. 2008. aastal katsetati 6 inimese esitust. 

CD-del heliraamatute, heliajalehtede ja heliajakirjade paljundusvõimaluste suurendamiseks 

osteti seadmete soetusteks eraldatud investeeringute summade eest CD-de paljundusrobot. 

Paljundusroboti ostmine ja töölerakendamine võimaldas üle minna tagastamisele 

mittekuuluvate heliraamatute, heliajalehtede ning heliajakirjade valmistamisele. Selle 

tulemusel suurenes laenutatavate teavikute maht ja vähenesid postikulud. 

Heliraamatute valmistamise mahu suurendamiseks salvestasid 5 esitajat tekste kodus arvutiga. 

Kodus salvestamise tehnoloogia täiustamiseks osteti Hasartmängumaksu Nõukogu rahastatud 

taotluse alusel 5 mikrofoni. 

MTÜ Mengel ja Pimedate Infoühingu Helikiri abil on aasta jooksul digiteeritud ja 

restaureeritud 46 nimetust eestikeelseid heliraamatuid. 



Lisaks eelmistel aastatel välja antud heliajalehtedele ja -ajakirjadele hakati välja andma 

ajakirja “Eesti Loodus” helivarianti ning osteti Pimedate Infoühingult Helikiri ajakirja 

“Kodutohter” salvestused, mis raamatukogus kassettidele ja CD-dele paljundati. 

5. PUNKTKIRJAS TEAVIKUTE VALMISTAMINE 

Tartu Emajõe Kooli tellimusel ning rahastamisel valmistati 2008. aastal 20 punktkirjas õpikut 

ja töövihikut tavakoolide ning Tartu Emajõe Kooli pimedatele õpilastele. Need õpikud 

sisaldasid ka hulgaliselt reljeefseid paisupaberil jooniseid. 

Valmistatud punktkirjas teavikutest oli suur osakaal ilu- ja muulaadsel kirjandusel. Kasvanud 

on õpilastele soovitusliku kirjanduse valmistamise maht. Lahendamist vajab aga Emajõe 

Kooli õpilastele kasutamiseks mõeldud raamatute valmistamise rahastamine. 

Lasteraamatute väljanägemise ja säilivuse paremaks muutmiseks hakati nende kaasi 

kilestama. 

Probleemideks on punktkirjas raamatute kasutajate väike arv, punktkirja vähene õpetamine, 

pimedate inimeste vähene huvi selle kirja vastu ja punktkirjaprinterite amortiseerumine. 

Punktkirja tutvustamiseks käivitati koos MTÜ-ga Jumalalaegas punktkirja looja Louis Braille 

200. sünniaastapäeva üritustesarja portaal laegas.braille.ee. 

6. JUURDEPÄÄS ELEKTROONILISELE TEABELE 

Kõnesüntesaatori abil arvutit kasutavatel nägemispuudega inimestel on interneti kasutamine 

tavapärasest keerukam - ekraanilugeja ei loe pilte ega graafilist kujundust ning üleminekul 

ühelt lingilt teisele loeb kõik ekraanil olevad linkide pealkirjad. 

Nägemispuudega arvutikasutajatele on edastatud kõnesüntesaatoriga kuulamiseks või 

suurendusprogrammiga lugemiseks “Eesti Päevalehe”, “Postimehe” ja “Õhtulehe” numbrite 

elektroonilisi tekstiversioone. Aasta algul kasutas teenust 50 ja lõpul 57 lugejat. 

Eesti Pimedate Raamatukogu osales koostööpartnerina Põhja-Eesti Pimedate Ühingu projektis 

“Eestikeelsete elektrooniliste teabetekstide ettelugemise süsteem ja täiustatud tekst-

kõnesüntesaator nägemispuudega inimeste kasutuses”, mille eesmärgiks oli kasutusele võtta 

süsteem, mis võimaldab nägemispuudega lugejatele neile sobival ajal juurdepääsu ajalehtede, 

ajakirjade ja raamatute elektroonilistele tekstiversioonidele. Projekti raames ehitati Pimedate 

Raamatukogule interneti valguskaabel. Aasta lõpul kinkis Põhja-Eesti Pimedate Ühing 

raamatukogule projekti käigus ostetud serveri ja Eesti Keele Instituut andis üle projekti käigus 

loodud tarkvara litsentsi. 

Ajalehtede ja ajakirjade Interneti arhiivide põhjal on koostatud ning raamatukogu kodulehel 

avaldatud lingikogu viidetega nägemispuudega inimeste elu ja tegevust käsitlevatele 

artiklitele, mis sisaldas aasta lõpuks 960 linki. Kodulehele on paigutatud ka raamatukogu 

kohta avaldatud kirjutised. 

7. FINANTS- JA MAJANDUSTEGEVUS 



Eesti Pimedate Raamatukogu finants- ja majandustegevus on kajastatud Eesti 

Hoiuraamatukogu 2008. aasta aruande 5. alajaotuses. 

8. TEGEVUSKAVA 2009. AASTAKS 

Aastal 2009: 

 korrastatakse tavakirjas teavikute kogu; 

 suurendatakse lugejatele raamatukogu tööd käsitleva informatsiooni edastamist e-

postiga; 

 valmistatakse heliraamatuid 2008. aasta mahus; 

 ostetakse ja evitatakse DAISY formaadis heliraamatute kodus salvestamise seadmed; 

 jätkatakse koostööd Pimedate Infoühinguga Helikiri heliteavikute Internetis 

kättesaadavaks tegemisel; 

 otsitakse uusi teksti esitajaid ja katsetatakse nende esitust; 

 jätkatakse vanade ja väärtuslike heliraamatute digiteerimise ning restaureerimise 

tellimist; 

 jätkatakse raamatuvahetust teiste riikide raamatukogudega; 

 valmistatakse punktkirjas teavikuid 2008. aasta mahus; 

 ostetakse ja evitatakse uued punktkirjaprinterid; 

 võetakse kasutusele elektroonilise teabekirjanduse lugemise süsteem; 

 uuendatakse raamatukogu koduleht; 

 osaletakse Louis Braille 200. sünniaastapäeva märkivate ürituste korraldamisel ja 

üritustesarja portaali täiendamisel; 

 korraldatakse koos Viljandi Linnaraamatukogu ja Viljandimaa Pimedate Ühinguga 

lugejate konverents Viljandis; 

 tutvustatakse raamatukogu tööd kohtumistel maakondade nägemispuudega 

inimestega; 

 tutvustatakse raamatukogu tööd ajakirjanduses.  


