EESTI PIMEDATE RAAMATUKOGU
2020. AASTA ARUANNE
EESSÕNA
Alates 2010. aasta 1. juunist Eesti Hoiuraamatukogu osakonnana tegutseva Eesti Pimedate
Raamatukogu ülesandeks on valmistada, komplekteerida, säilitada ja teha kättesaadavaks
heliraamatuid, -ajakirju, -ajalehti, punktkirjas ja elektroonilisi teavikuid, puuteraamatuid ning
kirjeldustõlkega filme nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava
puude, häire või haigusega lugejatele.
Eesti Pimedate Raamatukogu valmistab ja levitab teavikuid vastavalt autoriõiguse seadusele
(§ 19 punkt 6) autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta ainult puuetega inimestele ning
raamatukogul ei tohi olla ärilisi eesmärke.
28. novembril 2018. aastal jõustunud autoriõiguse seaduse redaktsioon määratleb varasemast
täpsemalt sihtrühma, kellel on õigus teoste vabaks kasutamiseks teaduslikel, hariduslikel,
informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel. Soodustatud isikud on pimedad,
vaegnägijad, taju- või lugemispuudega ja füüsilise puudega inimesed, kelle puue ei võimalda
raamatut hoida või käsitseda või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustada või liigutada.
Raamatukogul oli 2020. aasta lõpul 960 lugejat (Eestis, Kanadas, Suurbritannias, Lätis,
Saksamaal, Soomes, USA-s, Rootsis). Lugejate arv kasvas aasta jooksul 58 inimese võrra.
2020. aastal laenutati teavikuid vahetult raamatukogust ja posti teel. Postikulud tasus
raamatukogu.
Laenutuses oli 2020. aasta lõpul 5722 nimetust heliraamatuid, 951 nimetust punktkirjas
raamatuid, 105 puuteraamatut, 118 e-raamatut ja 75 filmi.
Laenutusi raamatukogus kohapeal ja posti teel oli 15947. Külastusi raamatukogus ja Tondi
laenutuspunktis oli kokku 124.
Järjest enam kasutatakse Veebiraamatukogu, mille kaudu saavad raamatukogu lugejad
heliraamatuid, -ajalehti ja -ajakirju ning elektroonilisi teavikuid alla laadida või

voogedastusena kasutada. 2020. aasta lõpul oli Veebiraamatukogus 536 kasutajat ja 5155
teavikut.
2020. aastal valmistati Eesti Pimedate Raamatukogus 173 nimetust eesti- ja 15 nimetust
venekeelseid heliraamatuid. Jätkati vanade ja väärtuslike magnetofonilintidel heliraamatute
digiteerimist ning restaureerimist. Aasta jooksul digiteeriti ja restaureeriti ning tehti lugejatele
kättesaadavaks 7 eesti- ja venekeelset heliraamatut.
Eesti Pimedate Raamatukogus varasematel aastatel välja antud 57 nimetust eestikeelseid
heliraamatuid tehti mp3 vormingust ümber DAISY vormingusse.
Punktkirjas trükiseid (raamatuid, ajakirju) anti välja 20 nimetust. Neid trükiti nii lastele kui
täiskasvanutele. Punktkirjas materjale valmistati ka tellimustööna teistele asutustele.
Lisaks oma toodangule täienes kogu tänu annetustele. Meile annetati 156 nimetust erinevat
laadi teavikuid.
Toimus raamatuvahetus välisriikide pimedate raamatukogudega. Neile saadeti 18 nimetust
venekeelseid heliraamatuid ja 2 nimetust eestikeelseid heliraamatuid ning neilt saadi 28
nimetust venekeelseid heliraamatuid.
Eesti Pimedate Raamatukogu töötajad osalesid ja tutvustasid raamatukogu mitmesugustel
üritustel, meedias ning raamatukogus kohapeal.
1 ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
1.1. STRUKTUUR
1994. aastal 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. Vastavalt kultuuriministri 1. juuni 2010. aasta
määrusele nr. 3 muutus Eesti Pimedate Raamatukogu Eesti Hoiuraamatukogu filiaalist
osakonnaks. Alates 1. juunist 2010 teenindab varem Tallinnas Tondi 8a tegutsenud Eesti
Pimedate Raamatukogu lugejaid Eesti Hoiuraamatukogu hoones aadressil Suur-Sõjamäe 44b.
2020. aastal töötas Eesti Pimedate Raamatukogus 9 inimest, neist 6 täiskoormusega
(osakonnajuhataja, 2 infotöötajat, helindaja, paljundusoperaator, tekstitöötleja)
ja 3 osalise koormusega (teabejuht, punktkirjatoimetaja, infotöötaja).
2020. aasta sügisel algas Eesti Hoiuraamatukogu uue arengukava ettevalmistus. Eesti
Pimedate Raamatukogu kõik töötajad osalesid 2. oktoobril raamatukogus toimunud
arengukava I strateegiapäeval. 8.-9. oktoobril Manijal toimunud II strateegiapäevadel osales
Eesti Pimedate Raamatukogu töötajatest Silva Paluvits.

1.2. OSAVÕTT ERIALASTE ORGANISATSIOONIDE TÖÖST JA TÖÖALANE
KOOLITUS
Osakonnajuhataja Marja Kivihall on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liige ja
Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -asutuste Liidu trükitud teksti lugemist takistava
puudega inimestele teenust pakkuvate raamatukogude sektsiooni (IFLA Libraries Serving
Persons with Print Disabilities Section) Eesti Pimedate Raamatukogu poolne kontaktisik.
Osalemine konverentsidel, seminaridel, erialasel koolitusel, täiendõppe jt üritustel
Osakonnajuhataja Marja Kivihall


28. veebruaril Eesti Rahvusraamatukogus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aasta- ja
kõnekoosolekul „Digikultuur ja lugemine“

1.3. RAAMATUKOGU TUTVUSTAMINE JA KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTEGA
Eesti Pimedate Raamatukogu töötajad osalesid ja tutvustasid raamatukogu mitmesugustel
üritustel ning nõustasid teisi asutusi ligipääsetavuse küsimustes.
Teabejuht Priit Kasepalu





15. jaanuaril Tartus kohtumine Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu liikmetega
23. ja 24. jaanuaril Jüri Gümnaasiumis
3. septembril Tallinna Puuetega Inimeste Koja infopäeval „Toetades iseseisvust“
5. septembril Tallinnas IV kirjandustänava festivalil

Osakonnajuhataja Marja Kivihall


15. jaanuaril Tartus kohtumine Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu liikmetega

Infotöötaja Ülle Olt
 5. septembril Tallinnas IV kirjandustänava festivalil
Infotöötaja Silva Paluvits
 5. septembril Tallinnas IV kirjandustänava festivalil
Helindaja Riho Rausma
 5. septembril Tallinnas IV kirjandustänava festivalil
Eesti Pimedate Raamatukogu teabejuht Priit Kasepalu andis 23. oktoobril Eesti
Lastekirjanduse Keskuses ja 2. novembril Eesti Rahvusraamatukogus sealsetele töötajatele
nõu, kuidas muuta raamatukogud nägemispuudega külastajatele ligipääsetavamaks.

Eesti Pimedate Raamatukogu tutvustamisel on oluline osa teiste asutuste ja organisatsioonide
esindajate külaskäikudel raamatukogusse. Seoses Covid-19 laialdase levikuga oli sel aastal
külastusi varasemate aastatega võrreldes vähem.
Külastused



5. veebruaril Läti, Leedu ja Eesti pimedate organisatsioonide esindajad
6. oktoobril raamatukoguhoidja kutsekoolitusel osalejad

2020. aastal kajastati Eesti Pimedate Raamatukogu tegevust meedias.
Meediakajastused


















Punktkiri toetab ligipääsetavust. – Sirp, 2. jaanuar 2020
Punktkiri toetab nägemispuuetega inimeste ligipääsetavust. – Pealinn, 2. jaanuar 2020
Intervjuu Priit Kasepaluga Eesti Pimedate Raamatukogust Pereraadios, 3. jaanuar 2020
Ligi, Madis. Intervjuu Priit Kasepaluga Eesti Pimedate Raamatukogust Kuku raadios,
3. jaanuar 2020
Hanson, Raimu. Punktkiri teeb raamatu paksuks, aga annab pimedale võimaluse
lugeda. – Tartu Postimees, 4. jaanuar 2020
Punktkiri toetab ligipääsetavust. – Hiiu Leht, 7. jaanuar 2020
Punktkiri toetab ligipääsetavust. – Terviseleht, 7. jaanuar 2020, lk. 6
Arvo Pärdi lastelaulude tekstid jõudsid punktkirja. – Postimees, 14. jaanuar 2020
Galerii. Arvo Pärdi lastelaulude tekstid jõudsid punktkirja. – ERR kultuur, 14. jaanuar
2020
Meikar, Nele. Arvo Pärdi lastelaulude tekstid punktkirjas. – Harju Elu, 17. jaanuar
2020, lk. 6
Kasepalu, Priit. Pimedate ajakirja poolsajand. – Külauudised, 30. märts 2020
Inga Lunget abistavad tekstide sisse lugemisel koer ja kass. – Delfi: Lemmikloom, 31.
märts 2020
Intervjuu Priit Kasepaluga Eesti Pimedate Raamatukogust Pereraadios, 31. märts 2020
Nägemispuudega inimeste ajakirja Epüfon poolsajand. – Terviseleht, 7. aprill 2020, lk.
2
Kasepalu, Priit. Epüfoni poolsajand. – Valguse Kaja (2020) kevad, lk. 20-21
Kasepalu, Priit. Punktkiri toetab ligipääsetavust. – Valguse Kaja (2020) kevad, lk. 2223
Kasepalu, Priit. Raamatukogu tõrjub muremõtted eemale. – Valguse Kaja (2020)
kevad, lk. 18-19

Eesti Pimedate Raamatukogu voldikuid jagati raamatukogus kohapeal, erinevatel üritustel
soovijatele ja teistele asutustele, organisatsioonidele (nt. Lõuna-Eesti Pimedate Ühingule).
Koostati ka uus voldik, mis sisaldab infot nii Eesti Hoiuraamatukogu kui Eesti Pimedate
Raamatukogu kohta.
2 KOGUD
Toodang
2020. aastal valmistati:

 eestikeelseid heliraamatuid 173 nimetust – 1997 originaaltundi;
 venekeelseid heliraamatuid 15 nimetust – 210 originaaltundi;
 digiteeritud ja restaureeritud eesti- ja venekeelseid heliraamatuid 7 nimetust – 138
originaaltundi;
 heliajalehti ja -ajakirju – 4884 CD-d;
 punktkirjas trükiseid 20 nimetust – 2372 punktkirjalehekülge originaalteksti;
 raamatukogus koostatud nägemispuudega inimeste elu kajastavat heli- ja e-ajakirja
Epüfon – 10 numbrit.
Heliraamatutena salvestatavate ja punktkirjas trükitavate raamatute valiku põhimõtted:
 jälgitakse, et raamatud vastaksid võimalikult erinevale maitsele ja huvitaksid
võimalikult paljusid lugejaid;
 arvestatakse lugejate soovidega;
 arvestatakse koolides kohustusliku ja soovitatava ilukirjandusega;
 arvestatakse temaatilise kirjanduse mitmekülgse valiku pakkumisega;
 edastatakse nägemispuudega inimeste elu käsitlevat kirjandust;
 edastatakse kaasaegset väärtkirjandust, mille üle otsustatakse ajakirjanduses ilmunud
arvustuste või läbiloetud raamatute põhjal.
Annetused
2020. aastal täienes meie kogu tänu annetustele. Raamatukogule annetati 156 nimetust
erinevat laadi eesti- ja venekeelseid teavikuid – 138 heliraamatut, 1 punktkirjatrükis, 1
puuteraamat, 16 kirjeldustõlkega filmi. Heliraamatud saadi Haapsalu Sotsiaalmajalt, PõhjaEesti Pimedate Ühingult, eraisikutelt. Punktkirjatrükise annetaja oli Arvo Pärdi Keskus.
Puuteraamatu annetas MTÜ Glint. Kirjeldustõlkega filmid saadi tootjatelt, Eesti Filmi
Instituudilt ja MTÜ-lt Kakora.
Raamatuvahetus
2020. aastal jätkus raamatuvahetus välisriikide pimedate raamatukogudega, kellele saadeti ja
kellelt saadi annetusena heliraamatuid.
Välisriikide pimedate raamatukogudele saadeti 18 nimetust venekeelseid heliraamatuid ja 2
nimetust eestikeelseid heliraamatuid, kokku 146 eksemplari. Neilt saadi 28 venekeelset
heliraamatut. Välisriikide raamatukogudele saadeti 2 nimetust rohkem ja neilt saadi 35
nimetust vähem raamatuid kui 2019. aastal.
Välisriikide raamatukogudele annetatud heliraamatute arv:
Austraalia – 18 venekeelset nimetust;
Iisrael – 18 venekeelset nimetust;
Leedu – 18 venekeelset nimetust;
Läti – 18 venekeelset nimetust;
Norra – 18 venekeelset nimetust;
Saksamaa – 18 venekeelset nimetust;
Soome – 18 venekeelset nimetust, 2 eestikeelset nimetust;
Venemaa (Kaliningrad) – 18 venekeelset nimetust.
Välisriikide raamatukogudelt saadud heliraamatute arv:
Läti – 28 venekeelset nimetust.

3. septembril allkirjastas Eesti Hoiuraamatukogu direktor Gerda Kulli-Kordemets lepingu
WIPO-ga (World Intellectual Property Organization). Lepingu sisuks on piiriülene
raamatuvahetus pimedate raamatukogude jt. pädevate üksustega ning ühinemine ABC
(Accessible Books Consortium) kataloogiga.
Pädevad üksused on asutused või juriidilised isikud, kes mittetulunduslikel alustel pakuvad
soodustatud isikutele haridust, väljaõpet, kohandatud lugemist või juurdepääsu teabele.
Pimedate raamatukogud jt. pädevad üksused tohivad kataloogi vahendusel kättesaadavaks
teha ainult enda poolt toodetud teavikute andmeid ja faile. Eraisikutel ei ole otse ligipääsu
failidele. Need tehakse eraisikutele kättesaadavaks pädevate üksuste poolt. Seega toimub
teenus asutuselt asutusele.
Novembri lõpus ja detsembri alguses saatsime koostöös Urania COM OÜ-ga ABC kataloogi
jaoks Eesti Pimedate Raamatukogu poolt toodetud venekeelsete heliraamatute metaandmed
XML vormingus. Neid hakati kohandama ABC kataloogile vastavaks. Järgneb eestikeelsete
heliraamatute metaandmete saatmine ning kui andmed on kataloogi kantud, tuleb need üle
kontrollida. Helifailide lisamine kirjetele toimub siis, kui keegi on konkreetsest raamatust
huvitatud.
ABC kataloog hõlmab rohkem kui 635 000 teavikut 80 keeles.
3 LUGEJATEENINDUS
Eesti Pimedate Raamatukogu kasutuseeskirjas on sätestatud, et raamatukogu teenindab heli-,
punktkirjas, puuteraamatute, elektrooniliste teavikute, kirjeldustõlkega filmide laenutamisel
nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega
inimesi. Nägemispuudega inimeste tegevust, rehabilitatsiooni ja õpetamist käsitlevaid trükitud
materjale laenutatakse kõikidele soovijatele.
Eesti Pimedate Raamatukogu kasutuseeskirjast lähtuvalt nõutakse lugejaks registreerimisel
tõendit või selle koopiat trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haiguse kohta. Ka
autoriõiguse seaduses on sätestatud, et pädev üksus (Eesti Pimedate Raamatukogu) võib
töödelda isiku terviseandmeid, et tuvastada, kas isik on soodustatud isik (pime, vaegnägija,
taju- või lugemispuudega ja füüsilise puudega inimene).
2020. aastal oli:
 960 lugejat (sh 4 posti teel teenindatavat raamatukogu jt organisatsiooni);
 257 heliajalehtede ja -ajakirjade, CD-l Raamatututvustaja posti teel laenajat;
 82 e-ajalehtede saajat;
 15947 laenutust raamatukogus kohapeal ja posti teel;
 124 külastust.
Raamatukogu oli lugejatele avatud neljal päeval nädalas esmaspäevast neljapäevani kell 1016 a 6 tundi.
Teavikuid laenutati vahetult raamatukogust ja posti teel. Laenutusi raamatukogus kohapeal ja
posti teel oli aasta jooksul 15947 ehk 36 võrra vähem kui 2019. aastal. Neist
mittetagastatavate heliraamatute laenutusi oli 15433, mis on 159 võrra vähem kui mullu.

2020. aastal laenasime raamatukogudevahelise laenutuse teel Moskva Pimedate
Raamatukogult venekeelseid heliraamatuid ja punktkirjas ajakirju ning laenutasime neid oma
lugejatele.
Raamatukogu külastati kohapeal aadressil Suur-Sõjamäe 44b 89 korda. Raamatukogus oli 25
külastust rohkem kui 2019. aastal.
Eesti Pimedate Raamatukogu laenutuspunkt oli avatud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu majas
Tallinnas aadressil Tondi 8a. Laenutuspunktis töötas kord nädalas kaks tundi Eesti Pimedate
Raamatukogu töötaja, kes võttis vastu tagastamisele kuuluvaid teavikuid ning andis välja
lugejate poolt varem tellitud raamatuid. Tondi 8a laenutuspunktis registreeriti aasta jooksul 35
külastust, mis on 25 külastust vähem kui eelmisel aastal.
Covid-19 tuleneva eriolukorra tõttu olid raamatukogu ja Tondi laenutuspunkt 16. märtsist 17.
maini külastajatele suletud. Sellest hoolimata said lugejad kogus olevaid teavikuid telefoni ja
e-posti teel tellida ja need saadeti lugejatele posti teel koju. Jätkus ka tavapärane
mittetagastatavate raamatute valmistamine vastavalt tellimustele ja lugejatele posti teel koju
saatmine. Veebiraamatukogu oli ligipääsetav 24/7. Pärast eriolukorra lõppemist toimus
raamatukogus kohapeal kontaktivaba laenutus. Lugejad said telefoni ja e-posti teel teavikuid
tellida ja need kontaktivabalt raamatukogust kätte. Suvel taastus tavapärane laenutus. Covid19 teise laine ajal (novembris ja detsembris) toimus nii raamatukogus kohapeal kui Tondi
laenutuspunktis kontaktivaba laenutus.
Vaatamata eriolukorrale oli raamatukogus kohapeal ja Tondi laenutuspunktis külastusi kokku
sama palju kui 2019. aastal – 124.
Eesti Pimedate Raamatukogu saatis 2020. aasta jooksul valmistatud heliraamatuid Tartu
Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule, kust need pärast kataloogimist edasi LõunaEesti Pimedate Ühingu raamatukogule saadeti.
23. septembril osales osakonnajuhataja Marja Kivihall Tartu Linnaraamatukogus ja LõunaEesti Pimedate Ühingu raamatukogus toimunud arutelul, mille teemaks oli koostöö Tartu
Linnaraamatukoguga Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu raamatukogu varustamisel Eesti
Pimedate Raamatukogus toodetud heli- ja punktkirjas raamatutega. Arutelu tulemusel
otsustati, et koostöö jätkub nagu varem.
Eesti Pimedate Raamatukogu valmistab CD-del heliraamatuid nii laenutuseksemplaridena kui
mittetagastatavatena. Heliajalehti ja -ajakirju saadetakse soovijatele mittetagastatavatena posti
teel 1 kord 2 nädala järel. Heliajakirjanduse plaadile salvestati kõik 2 nädala jooksul
valmistatud või saadud eestikeelsed heliajalehed ja -ajakirjad.
Teavikute posti teel lugejatele saatmine ja lugejatelt raamatukogule tagastamine on lugejatele
tasuta. Raamatukogu tasub postikulud. Eesti Pimedate Raamatukogule kehtib 50% soodustus
kahepoolsest postivahetusest Eesti Post AS-ga.
4 HELIKANDJATEL TEAVIKUTE VALMISTAMINE

Eesti Pimedate Raamatukogus valmistatakse heliraamatuid, -ajalehti ja -ajakirju DAISY
(Digital Accessible Information System) standardi järgi, kasutades tarkvara Plextalk
Recording Software Pro.
2020. aastal valmistati 173 nimetust eesti- ja 15 nimetust venekeelseid heliraamatuid, mille
originaaltundide arv kokku oli 2207. Eestikeelseid heliraamatuid toodeti eelmise aastaga
võrreldes 32 nimetust rohkem, venekeelseid 4 nimetuse võrra vähem. 2020. aastal tehti
lugejatele kättesaadavaks 7 Võrus Pimedate Infoühingus Helikiri ja Eesti Pimedate
Raamatukogus digiteeritud ning restaureeritud eesti- ja venekeelset heliraamatut.
Eesti Pimedate Raamatukogus varasematel aastatel välja antud 57 nimetust eestikeelseid
heliraamatuid tehti mp3 vormingust ümber DAISY vormingusse.
Heliajalehtede ja -ajakirjadena salvestati järgmisi väljaandeid: Eesti Naine, Eesti Ajalugu,
Terviseleht, 60+. Uue ajakirjana lisandus Tiiu. Lisaks eelmainitud perioodikale levitati
huvilistele CD-del nägemispuudega inimeste elu kajastavaid väljaandeid Epüfon, Eesti
Pimedate Liidu infolehte Valguse Kaja, Põhja-Eesti Pimedate Ühingu infolehte Kuukiir,
Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu kohalikke saateid ning raamatukogus igakuiselt koostatavat
uudiskirjanduse nimestikku Raamatututvustaja. Heliajalehti ja -ajakirju valmistasime
sünteeskõnes Eesti Keele Instituudi poolt loodud rakendusega Vox Populi. Raamatukogus
koostatavat uudiskirjanduse nimestikku Raamatututvustaja hakkasime alates juunist samuti
sünteeskõnes valmistama.
Veebruaris saatis Eesti Hoiuraamatukogu direktor Gerda Kulli-Kordemets Eesti Näitlejate
Liidu liikmetele üleskutse tulla pimedate raamatukokku raamatuid sisse lugema. Üleskutsele
vastas 36 näitlejat, kellest 13 alustas raamatute sisselugemist. Lisaks nendele võttis
raamatukoguga kevadel seoses eriolukorraga ja etendustegevuse seiskumisega ühendust veel
näitlejaid, kes olid sisselugemisest huvitatud.
Tallinna Linnateater pöördus aprillis meie poole ja pakkus koostöövõimalust heliraamatute
sisselugemiseks. Koostöö tulemusel valmis kaks Tallinna Linnateatri stuudios salvestatud
heliraamatut.
Covid-19 tingitud eriolukord suurendas esitajate hulka ja valikut. 2020. aastal lisandus 22 uut
heliraamatute esitajat. Aasta jooksul luges raamatuid sisse 44 esitajat.
5 PUNKTKIRJAS TEAVIKUTE JA TAKTIILSETE MATERJALIDE
VALMISTAMINE
2020. aastal anti Eesti Pimedate Raamatukogus välja 18 nimetust punktkirjas raamatuid eesti
ja vene keeles. Täiskasvanutele ja lastele suunatud ilukirjanduse kõrval trükiti punktkirjas 2
numbrit Eesti Pimedate Liidu infolehte Valguse Kaja. Punktkirjas trükiseid anti välja sama
palju kui 2019. aastal.
2020. aastal trükiti ja jagati soovijatele 70 2021. aasta kalendrit punktkirjas.
Aasta jooksul valmistati punktkirjas materjale järgmistele asutustele: Tartu Emajõe Kool,
Kihnu Vallavalitsus, MTÜ Oma Pere, SA Innove, Motor OÜ, Eesti Ettevõtlike Noorte Koda.

Käina elamuskeskuse Tuuletorn jaoks valmistasime kombatavad korruseplaanid punktkirjas
infoga.
6 JUURDEPÄÄS ELEKTROONILISELE TEABELE
2020. aastal olid Veebiraamatukogus (www.veebiraamatukogu.ee) e-väljaannetena
kättesaadavad ajaleht Terviseleht, Põhja-Eesti Pimedate Ühingu infoleht Kuukiir, ajakirjad
60+, Eesti Naine, Eesti Loodus, Eesti Ajalugu, Epüfon, Imeline Ajalugu, Imeline Teadus,
Kodutohter, Pere ja Kodu, Puutepunktid. Uue ajakirjana lisandus Tiiu.
Raamatukogu jätkas e-posti teel ajalehtede Postimees ja Õhtuleht saatmist lugejatele.
Aastalõpu seisuga tellis e-ajalehti 82 lugejat.
E-Raamatututvustaja on kättesaadav raamatukogu kodulehel (www.epr.ee) ning
Veebiraamatukogus.
Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel on juurdepääs elektroonilistele väljaannetele
(raamatud, ajalehed, ajakirjad, Raamatututvustaja) eelkõige Veebiraamatukogu kaudu.
7 VEEBIRAAMATUKOGU
Veebiraamatukogu on Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatele loodud veebikeskkond
heliraamatute, -ajalehtede ja -ajakirjade ning elektrooniliste teavikute allalaadimiseks või
voogedastusena kasutamiseks.
2020. aasta lõpul sisaldas Veebiraamatukogu 5155 heli- ja elektroonilist teavikut.
Veebiraamatukogu kasutajaid oli 536. Aasta jooksul tõusis kasutajate arv 78 võrra ning
Veebiraamatukokku lisandus 398 teavikut. Allalaadimisi oli aasta jooksul 24777. Võrreldes
2019. aastaga suurenes allalaadimiste arv 2633 võrra.
Veebiraamatukogu võimaldab ligipääsu teavikutele sõltumata ajast ja kohast ning tänu sellele
on teavikute kättesaadavus tunduvalt paranenud.
8 FINANTS- JA MAJANDUSTEGEVUS
Eesti Pimedate Raamatukogu finants- ja majandustegevus on kajastatud Eesti
Hoiuraamatukogu 2020. aasta aruande 4. alajaotuses.
9 TEGEVUSKAVA 2021. AASTAKS
2021. aastal


osalevad Eesti Pimedate Raamatukogu töötajad Eesti Hoiuraamatukogu
arengukava koostamisel;



otsitakse uusi heliraamatute esitajaid;



valmistatakse vähemalt 160 uut heliraamatut;



jätkatakse koostööd Tallinna Linnateatriga uute heliraamatute valmistamisel;



jõutakse vanade heliraamatute digiteerimise ja restaureerimisega lõpule;



jätkatakse Eesti Pimedate Raamatukogus varasematel aastatel välja antud
heliraamatute ümber tegemist mp3 vormingust DAISY vormingusse;



valmistatakse vähemalt 20 punktkirjas teavikut;



teavikuid hangitakse lisaks oma toodangule ka ostude ja annetustena;



jätkatakse koostööd Urania COM OÜ-ga Eesti Pimedate Raamatukogu poolt
toodetud vene- ja eestikeelsete heliraamatute metaandmete edastamiseks ABC
(Accessible Books Consortium) kataloogi jaoks;



alustatakse heliraamatute vahetust välisriikide pimedate raamatukogudega ABC
kataloogi vahendusel;



tutvustatakse Eesti Pimedate Raamatukogu teenuseid trükitud teksti lugemist
takistava puude, häire või haigusega inimestele, eripedagoogidele, logopeedidele,
raamatukogu- ja sotsiaaltöötajatele, üliõpilastele jt raamatukogus kohapeal,
erinevatel üritustel ning meedias;



alustatakse heliraamatute CD-koopiate paljundamise vähendamist 10-aastasel
skaalal – eesmärgiga vähendada igal aastal 10% füüsiliste CD-de hulka;



initsieeritakse koostöös teiste organisatsioonidega nägemis- ja lugemispuudega
heliraamatute tarbijate IT-koolitamist eesmärgiga vähendada tasuta jagatavate CDkoopiate hulka.

10 STATISTIKA 2005-2020
Eesti Pimedate Raamatukogu 2005-2020: lugejad, laenutused, külastused
Aasta
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Lugejad
305
354
277
355
427
485
537
641
688
740
768

Laenutused Külastused
5020
1610
5435
1567
5694
1508
9883
1744
14196
1703
14719
968
15567
512
15895
397
16908
300
16785
223
18038
171

2016
2017
2018
2019
2020

794
844
855
902
960

16693
16152
15843
15983
15947

185
169
136
124
124

Eesti Pimedate Raamatukogu 2005-2020: heli- ja punktkirjas raamatute toodang
Aasta

Eestikeelsed
heliraamatud

Venekeelsed
heliraamatud

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

43
63
64
89
82
87
82
153
161
141
149
116
129
132
141
173

7
15
7
5
11
5
12
9
13
19
9
7
12
20
19
15

Digiteeritud ja
restaureeritud
heliraamatud
23
56
122
82
32
67
44
51
100
95
56
60
62
7

Punktkirjas
raamatud
43
87
59
56
56
53
36
38
27
23
23
12
15
17
18
18

Eesti Pimedate Raamatukogu 2012-2020: Veebiraamatukogu kasutajad ja teavikud
Aasta
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Veebiraamatukogu
kasutajad
145
186
229
276
313
355
406
458
536

Veebiraamatukogu
teavikud
2104
2418
2682
3172
3612
3968
4338
4757
5155

