EESTI PIMEDATE RAAMATUKOGU
2009. AASTA ARUANNE

EESSÕNA
Alates 2004. aastast Eesti Hoiuraamatukogu filiaalina töötava Eesti Pimedate Raamatukogu
põhiülesanne on valmistada, komplekteerida, säilitada ja teha kättesaadavaks heliraamatuid, ajakirju, -ajalehti, punktkirjas ja elektroonilisi teavikuid ning puuteraamatuid nägemispuudega
või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega lugejatele.
Teavikuid laenutati vahetult raamatukogust, samuti posti ja raamatukogudevahelise laenutuse
teel. Postikulud tasus raamatukogu.
Laenutuses oli 2009. aasta lõpul ligi 2400 nimetust heliraamatuid, 655 nimetust punktkirjas
raamatuid ning 58 puuteraamatut. 2009. aastal valmistati 82 nimetust eesti- ja 11 nimetust
venekeelseid heliraamatuid. Punktkirjas trükiseid (v.a. õpikud ja töövihikud) valmistati 36
nimetust.
Aruandeaasta suurim uuendus oli üleminek Daisy standardis heliraamatute, -ajalehtede ja ajakirjade valmistamisele. See võimaldab lugejal hõlpsasti leida raamatu peatükkide või
artiklite algust ning kohti, kus kuulamine katkestati.
Jätkati vanade ja väärtuslike magnetofonilintidel heliraamatute digiteerimist ning
restaureerimist. Aasta jooksul digiteeriti ja restaureeriti 99 eesti- ja 23 venekeelset teost.
Tartu Emajõe Kooli tellimusel ja rahastamisel valmistas raamatukogu 2009. 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.

1. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
1.1. Struktuur
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.

Eelmistel aastatel nõustas raamatukogu tegevust nõukogu. Kuna Eesti Hoiuraamatukogu
juurde on moodustatud nõuandva organina teda põhiküsimustes nõustav nõukogu, mille
koosolekutel arutatakse ka filiaali tegevust, ei peetud otstarbekaks jätkata Eesti Pimedate
Raamatukogu nõukogu tegevust. Eesti Hoiuraamatukogu direktori 18. detsembri 2009. aasta
käskkirjaga nr. 7 on tunnistatud kehtetuks Eesti Pimedate Raamatukogu põhimääruse punkt,
mis sätestas nõukogu tegevuse.
2009. aastal töötas raamatukogus 11 täistööajaga töötajat. Neist 3 olid nägemispuudega, 1
nägemispuude ja füüsilise puudega ning 2 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 2009 kinnitatud struktuur on järgmine:
Filiaal Pimedate Raamatukogu
Direktor

1

Infotöötaja
Helistuudio juhataja
Helioperaator

3
1
1

Helioperaator-tehnik
Punktkirja toimetaja
Tekstitöötleja-arvutispetsialist
Tekstitöötleja
Abitööline

1
1
1
1
1
11

1.2. Tööalane koolitus ja osavõtt erialaste organisatsioonide tööst
Direktor Priit Kasepalu esindas raamatukogu Euroopa Pimedate Liidu punktkirjaesseede
võistluse Eesti žüriis ja oli selle esimees.
Infotöötaja Marja Kivihall on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liige ja IFLA pimedate
raamatukogude sektsiooni raamatukogupoolne kontaktisik.
Infotöötaja Margit Orusaar on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu erialaraamatukogude
sektsiooni liige.
Punktkirjatoimetaja Avo Falkenberg on Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde loodud
punktkirjakomisjoni liige.
Osalemine konverentsidel, seminaridel, erialasel koolitusel ja täiendõppe üritustel:
Direktor Priit Kasepalu osales:









4. jaanuaril Louis Braille 200. sünniaastapäeva märkival teabepäeval Tallinnas Viru
keskuses.
18. aprillil Louis Braille 200. sünniaastapäeva märkival Eesti Piibliseltsi konverentsil
EELK Nõmme Lunastaja Kirikus. Ettekanne punktkirjast ja raamatukogust.
15. mail Kuusealuse varjunime all kirjutava nägemispuudega autori kahe esikraamatu
esitlusel Haapsalu Sotsiaalmajas. Ettekanne raamatute saamisloost.
7. oktoobril ettelugemispäeva märkival konverentsil Viljandi Linnaraamatukogus.
Ettekanne "Mees, kes lõi kirja", Louis Braille tehtu tähendusest nägemispuudega
inimestele ja kogu ühiskonnale.
14. oktoobril näituse "Nägemata nähtud maailm" avamisel Eesti Tervishoiu
Muuseumis.
15. oktoobril Louis Braille 200. sünniaastapäeva märkiva üritustesarja lõpuüritusel
Eesti Tervishoiu Muuseumis.

Infotöötaja Marja Kivihall osales:











4. jaanuaril Louis Braille 200. sünniaastapäeva märkival teabepäeval Tallinnas Viru
Keskuses.
18. aprillil Louis Braille 200. sünniaastapäeva märkival Eesti Piibliseltsi konverentsil
EELK Nõmme Lunastaja kirikus.
13.-16. mail Šoti-Eesti-Soome ühiskonverentsil "Uuenduste ellurakendamine – uued
teenuse osutamise kontseptsioonid" Helsingis ja Turus. Ettekanne "The on-demand
lending of audio books – recent innovation at the Estonian Library for the Blind",
milles tehti ülevaade raamatukogu tegevusest ja tutvustati hiljutisi uuendusi,
keskendudes mittetagastatavate heliraamatute laenutamisele.
2. juunil koolituspäeval Eesti Rahvusraamatukogus "Pagulaskirjanduse uus tulemine".
17.-20. augustil IFLA Pimedate raamatukogude sektsiooni konverentsil "People,
Public Libraries, Publishers" Belgias.
7. oktoobril ettelugemispäeva märkival konverentsil Viljandi Linnaraamatukogus.
22. oktoobril II teadus-ja erialaraamatukogude päeval Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Ettekanne "Mittetagastatavate heliraamatute laenutamine Eesti Pimedate
Raamatukogus".
Oktoober-november kirjanduskursus "Trendid maailmakirjanduses" Tallinna
Rahvaülikoolis.

Infotöötaja Margit Orusaar osales:


22. oktoobril II teadus- ja erialaraamatukogude päeval Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Infotöötaja Ülle Olt osales:




4. jaanuaril Louis Braille 200. sünniaastapäeva märkival teabepäeval Tallinnas Viru
keskuses.
7. oktoobril ettelugemispäeva märkival konverentsil Viljandi Linnaraamatukogus.
3.-4. novembril TEN-TEAM OÜ kursusel "Esmaabiandja väljaõppekursus".

Helioperaator-tehnik Igor Markatšov osales:


Jaanuar-detsember eesti keele kursusel Põhja-Eesti Pimedate Ühingus.

Tekstitöötleja Taimi Olmet osales:


4. jaanuaril Louis Braille 200. sünniaastapäeva märkival teabepäeval Tallinnas Viru
keskuses.

1.3. Raamatukogu tutvustamine ja koostöö teiste asutustega
4. jaanuaril, punktkirja looja Louis Braille 200. sünniaastapäeval, osales raamatukogu
Tallinnas Viru keskuses korraldatud teabepäeval.
26. september-3. november oli Viljandi Linnaraamatukogus avatud Eesti Pimedate
Raamatukogu näitus "Raamatud sõrmedele ja kõrvadele". Näitus andis ülevaate
nägemispuudega inimestele valmistatud raamatutest. Selle koostasid Marja Kivihall ja Ülle
Olt.
7. oktoobril korraldati koos Viljandi Linnaraamatukogu ja Viljandimaa Pimedate Ühinguga
Viljandis Louis Braille 200. sünniaastapäeva ning ettelugemispäeva märkiv lugejate
konverents. Konverentsil oli üle 50 osaleja. Ettekanded käsitlesid nägemispuudega inimeste
raamatukoguteenindust Viljandis, eriraamatukogunduse õpetamist Viljandi
Kultuuriakadeemias, tähiseid Viljandimaa pimedate tegevusloos ja Louis Braille tehtu
tähendust maailmale. Esinesid ka Pimedate Raamatukogus heliraamatute tekste lugenud
esitaja ning Viljandimaa nägemispuudega luuletajad.
Artiklid raamatukogu tegevusest:
Kasepalu, Priit. Tulge tutvuma pimedate inimeste eluga.- 1leht, 5. oktoober 2009
Kasepalu, Priit; Sepper, Vaiko; Kivihall, Marja. Celebrating Louis Braille bicentenary in
Estonia.- IFLA Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section’s (LPD) Newsletter
(2009) 1
Killar, Maire; Kasepalu, Priit. Raamatukogud kujundavad suhtumist.- Raamatukogu (2009) 6
Kivihall, Marja. Missuguseid teenuseid pakutakse maailmas vaegnägijaile.- Raamatukogu
(2009) 5
Kivihall, Marja. Estonian Library for the Blind.-IFLA Library Services to People with Special
Needs Section’s (LSN) Newsletter (2009) 69 (December)
Luceno, Varju. Estonian Library for the Blind: innovation leads to DAISY.- The DAISY
PLANET: DAISY Consortium Newsletter (2009) August
Sarv, Tiina. Eesti pimedad ja vaegnägijad kogunesid Viljandisse.- Sakala, 10. oktoober 2009
Sepp, Ilme; Kasepalu, Priit. Nägemispuudega lugejate kokkusaamine Haapsalus.Raamatukogu (2009) 2
Sepper, Vaiko. Uued muljed aitavad siinset teise pilguga vaadata.- Raamatukogu (2009) 5
Turta, Sirje. Uut teadus- ja erialaraamatukogudes.- Raamatukogu (2009) 6

Priit Kasepalu tutvustas raamatukogu tööd Pärnu Pimedate Ühingu, Nägemispuuetega
Inimeste Kohtla-Järve Ühingu, Saaremaa Pimedate Ühingu, Ida-Eesti Pimedate Ühingu,
Lääne-Viru Pimedate Ühingu ja Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu liikmetele ning Jüri
raamatukogus gümnaasiumi 4. klasside õpilastele ja Saku suurhallis toimunud messi "Pere ja
laps" külastajatele.
Raamatukogu on aruandeaastal tutvustatud seda külastanud Tallinna Ülikooli infoteaduse ja
sotsiaaltöö üliõpilastele ning Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühingu liikmetele.
Kogudes olevaid teavikuid on antud eksponaatideks Nõmme Raamatukogu näitusele "Louis
Braille ja punktkiri", Eesti Tervishoiu Muuseumi näitusele "Nägemata nähtud maailm" ja
Tallinna Heleni Koolis toimunud puuteraamatute näitusele.
Raamatukogu saatis Eesti punktkirjakasutajatele 2010. aasta punktkirjas kalendri. Koostöös
MTÜ-ga Jumalalaegas saadeti lugejatele ning abivahendikeskuse Silmalaegas klientidele
jõulukaardid.
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 2009 lõpul oli laenutuses:





heliraamatuid 6714 eksemplari;
punktkirjas raamatuid 2377 eksemplari;
tavakirjas raamatuid 353 eksemplari;
puuteraamatuid 58 eksemplari.

Aastal 2009 on valmistatud:








eestikeelseid heliraamatuid 82 nimetust - 970 originaaltundi;
venekeelseid heliraamatuid 11 nimetust - 160 originaaltundi;
digiteeritud ja restaureeritud eesti- ning venekeelseid heliraamatuid 122 nimetust 1686 originaaltundi;
heliajalehti ja -ajakirju 295 originaaltundi;
punktkirjas trükiseid (välja arvatud õpikud ja töövihikud) 36 nimetust - 6745
punktkirjalehekülge originaalteksti;
punktkirjas õpikuid ja töövihikuid 20 nimetust - 4003 punktkirjalehekülge
originaalteksti;
raamatukogus koostatud nägemispuudega inimeste elu kajastavat heliajakirja
"Epüfon" 11 numbrit.

2009. aasta keskel hakati heliraamatuid, -ajalehti ja -ajakirju valmistama Daisy standardis.
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. Tallinna Ülikool on üle andnud üliõpilaste valmistatud puuteraamatuid.
Pimedate Infoühing Helikiri digiteeris vabatahtliku tööna suure osa magnetofonilintidele ja
kassettidele salvestatud heliajakirjadest "Epüfon".
Heliraamatute kogu täiendamiseks toimus raamatuvahetus Läti, Leedu, Kaliningradi, Rootsi,
Norra, Austraalia ja Soome pimedate raamatukogudega. Venekeelseid ja eestikeelseid
heliraamatuid annetati välisraamatukogudele 169 nimetust, vastu saadi 78 nimetust.
Välisraamatukogudele annetatud heliraamatute arv:
Soome - 8 eesti- ja 4 venekeelset nimetust;
Norra - 26 venekeelset nimetust;
Rootsi - 9 eesti- ja 18 venekeelset nimetust;
Austraalia - 11 venekeelset nimetust;
Läti - 34 venekeelset nimetust;
Leedu - 34 venekeelset nimetust;
Kaliningrad - 25 venekeelset nimetust.
Välisraamatukogudest saadud heliraamatute arv:
Soome - 25 eesti- ja 18 venekeelset nimetust;
Norra - 32 venekeelset nimetust;
Rootsi - 2 eestikeelset nimetust;
Läti - 1 venekeelne nimetus.

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.
CD-del heliraamatuid valmistatakse lisaks laenutuseksemplaridele ka mittetagastatavatena,
heliajalehti ja -ajakirju aga vaid mittetagastatavatena. Mittetagastatavad heliraamatud saadeti
lugejatele posti teel 1 kord 2 nädala järel 5 CD-d mahutavates karpides, heliajalehed ja ajakirjad aga 1 CD mahutavates ümbrikes. Heliajakirjanduse plaadile salvestati kõik 2 nädala
jooksul valminud või ostetud eestikeelsed heliajalehed ja -ajakirjad. Venekeelsed

heliajakirjanduse plaadid saadeti lugejatele 1 kord kuus. Mittetagastatavate heliteavikute
kasutusõigus kehtib 30 päeva.
Teavikute posti teel lugejatele saatmine ja lugejatelt tagasi saatmine on tasuline. Postikuludele
kulus 2009.a. 110 000 krooni, need tasus raamatukogu.
Aastal 2009 oli:






raamatukogu kasutajaid 427;
heliajalehtede ja -ajakirjade posti teel laenajaid 221;
posti teel teenindatavaid raamatukogusid, asutusi ja organisatsioone 9;
laenutusi 14 196,
sealhulgas laenutusi raamatukogudevahelise laenutuse teel 333;
külastusi 1703

Raamatukogu oli avatud neljal päeval nädalas a 6 tundi.
2009. aastal registreeriti raamatukogus 72 uut lugejat. Mittetagastatavate heliraamatute posti
teel saatmine on tõstnud oluliselt laenutuste arvu (6332 laenutust aastas).
Maakondade keskraamatukogud, linna- ja kooliraamatukogud on tellinud nägemispuudega
lugejate teenindamiseks Eesti Pimedate Raamatukogust teavikuid raamatukogudevahelise
laenutuse teel. Aktiivseimad tellijad on olnud Tartu Emajõe Kooli Raamatukogu, Viljandi
Linnaraamatukogu ja Väike-Maarja Raamatukogu.
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.
Raamatukogus igakuiselt koostatud raamatututvustajad salvestati CD-dele ja saadeti
lugejatele posti teel. Soovijad said need e-kirjaga.
2009. aasta lõpul hakati heliajalehti ja -ajakirju ning raamatututvustajaid paigutama
nägemispuudega lugejatele mõeldud elektrooniliste teabetekstide lugemissüsteemi.

4. HELIKANDJATEL TEAVIKUTE VALMISTAMINE
Raamatukogus valmistatakse heliraamatuid, heliajalehti ja heliajakirju.
Helistuudio juhataja Mart Vaaks seadistas stuudiotes kaasaegsed salvestusseadmed.
Infotöötaja Margit Orusaar töötas läbi Daisy standardis heliteavikute valmistamise tarkvara
Plextalk Recording Software võimalused. See tarkvara võeti kasutusele. Need meetmed
võimaldasid suurendada heliteavikute valmistamise mahtu, muuta paremaks
salvestuskvaliteeti ning minna üle heliteavikute valmistamisele Daisy standardis. Selles
standardis heliteavikute valmistamine võimaldab lugejatel hõlpsasti leida raamatu peatükkide
või artiklite algust ning kohti, kus kuulamine katkestati.
Helikandjatel teavikute valmistamise mahu suurendamine tingis vajaduse leida uusi teksti
esitajaid. 2009. aastal katsetati 4 inimese esitust.

Heliraamatute valmistamise mahu suurendamiseks salvestasid 5 esitajat tekste kodus arvuti
või Daisy-salvestajaga. Kodus salvestamise võimaluste suurendamiseks osteti seadmete
soetamiseks eraldatud investeeringute summa eest 4 Daisy-salvestajat.
Raamatukogu tellis heliraamatute digiteerimist ja restaureerimist Pimedate Infoühingult
Helikiri.
Lisaks eelmistel aastatel välja antud heliajalehtedele ja -ajakirjadele hakati ajakirjanduse
plaadile salvestama ka Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu kohalikke saateid.

5. PUNKTKIRJAS TEAVIKUTE VALMISTAMINE
Valmistatud punktkirjas teavikutest oli suur osakaal ilukirjandusel sh. lastekirjandusel.
Kasvanud on õpilastele soovitusliku kirjanduse valmistamise maht.
Tartu Emajõe Kooli tellimusel ning rahastamisel valmistati 2009. aastal 20 punktkirjas õpikut
ja töövihikut tavakoolide ning Tartu Emajõe Kooli pimedatele õpilastele.
Probleemideks on punktkirjas raamatute lugejate väike arv, punktkirja vähene õpetamine ja
pimedate inimeste vähene huvi selle kirja vastu.
Amortiseerunud punktkirjaprinterite asendamiseks osteti seadmete soetusteks eraldatud
investeeringute summa eest 2 punktkirjaprinterit.
Punktkirja tutvustamiseks täiendas raamatukogu pidevalt koos MTÜ-ga Jumalalaegas loodud
Louis Braille 200. sünniaastapäeva üritustesarja portaali www.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 57 ja lõpul 62 lugejat.
Eesti Pimedate Raamatukogu osales koostööpartnerina Põhja-Eesti Pimedate Ühingu jätkuvas
projektis "Teabetekstide ja heliraamatute audiosüsteem nägemispuudega inimestele". Selle
projekti eesmärk on arendada edasi varem loodud süsteemi, mis võimaldab nägemispuudega
lugejatele lihtsa veebipõhise juurdepääsu ajalehtede, ajakirjade ja raamatute sünteeshäälega
ning inimhäälega loetud versioonidele. Nimetatud süsteemi ei ole võimalik arendada
heliraamatute allalaadimist võimaldavaks süsteemiks.
Paljud kaasaegsed heliteavikute kuulamisseadmed põhinevad välkmälul ja teavikud tuleb
arvutitest nendesse kopeerida. Väiksuse ja kaasaskantavuse tõttu on niisuguseid seadmeid
CD-del põhinevatest Daisy-mängijatest hõlpsam kasutada ja kindlasti suureneb taoliste
seadmete kasutajate arv edaspidi veelgi. Raamatukogu hakkas pakkuma võimalust laadida
heliraamatuid kohapeal mälupulgale või välkmälul põhinevasse Daisy-mängijasse Tomboy.
Et anda kõigile arvuteid kasutavatele nägemispuudega lugejatele juurdepääs raamatukogu

kogudele, on vajalik luua heliteavikute ja elektrooniliste teavikute allalaadimist võimaldav
veebikeskkond.
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 1004 linki.
On alustatud uue kodulehe loomist.

7. FINANTS- JA MAJANDUSTEGEVUS
Eesti Pimedate Raamatukogu finants- ja majandustegevus on kajastatud Eesti
Hoiuraamatukogu 2009. aasta aruande 5. alajaotuses.

8. TEGEVUSKAVA 2010. AASTAKS
Aastal 2010:

















Eesti Pimedate Raamatukogu viiakse üle Eesti Hoiuraamatukogu hoonesse SuurSõjamäe 44a, 11415 Tallinn;
alustatakse heliteavikute ja elektrooniliste teavikute allalaadimist võimaldava
veebikeskkonna loomist;
valmistatakse heliraamatuid 2009. aasta mahus;
jätkatakse koostööd Pimedate Infoühinguga Helikiri heliteavikute Internetis
kättesaadavaks tegemisel;
otsitakse uusi teksti esitajaid ja katsetatakse nende esitust;
jätkatakse vanade ja väärtuslike heliraamatute digiteerimist ning restaureerimist;
jätkatakse raamatuvahetust teiste riikide raamatukogudega;
valmistatakse punktkirjas teavikuid 2009. aasta mahus;
täiendatakse elektroonilist teabetekstide ja heliraamatute audiosüsteemi;
uuendatakse raamatukogu koduleht;
korrastatakse tavakirjas teavikute kogu;
osaletakse pimekurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Helen Kelleri 130.
sünniaastapäeva märkivate ürituste korraldamisel;
korraldatakse koos Saare Maakonna Keskraamatukogu ja Saaremaa Pimedate
Ühinguga lugejate konverents Kuressaares;
tutvustatakse raamatukogu tööd kohtumistel maakondade nägemispuudega
inimestega;
tutvustatakse raamatukogu tööd ajakirjanduses;
suurendatakse lugejatele posti teel saadetavate teavikute mahtu.

