
 
 
 
Eesti Hoiuraamatukogu 2004.aasta aruanne. 
 

  
 
Hoiuraamatukogu on asutatud 1. jaanuaril 1995 Eesti Rahvusraamatukogu 
depositooriumi hoone ja seal paiknenud vahetuskogu baasil. Alates aastast 1996 kuulub 
raamatukogu Kultuuriministeeriumi haldusalasse. Aastal 2002 astus Hoiuraamatukogu 
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi liikmeks ning liitus   raamatukogude 
infosüsteemiga ESTER.  Määrusega 11. novembrist 2003 nr 18 moodustas 
Kultuuriministeerium Hoiuraamatukogu struktuuris filiaali statuses Eesti Pimedate 
Raamatukogu  (endine Sihtasutus Eesti Pimedate Raamatukogu), mille ülesanne on 
valmistada, koguda, säilitada ning laenutada nägemispuuetega inimestele heli- ja 
punktkirjas teavikuid. Vastavalt muudeti Hoiuraamatukogu põhimäärust.                                                
 
Hoiuraamatukogu põhiülesanne on komplekteerida Eesti keskset depookogu, võttes 
teistelt raamatukogudelt vastu harva kasutatavat, kuid säilitamist väärivat teadus-, 
tehnika- ja kultuurialast kirjandust, ning teha see kättesaadavaks kõigile soovijatele. 
  
31.12.2004 oli depookogus 454110 teavikut.   
  
Hoiuraamatukogu üks funktsioone on kirjanduse operatiivne ümberjaotamine Eesti 
raamatukogude vahel. Selleks komplekteerib Hoiuraamatukogu teistelt raamatukogudelt 
ning ostude ja annetuste teel saadud trükistest vahetus- ning varukogu, kust 
raamatukogud, erijuhtudel ka muud asutused ja organisatsioonid saavad valida kirjandust 
oma kogude täiendamiseks või hävinud väljaannete asendamiseks. Ühtlasi abistab 
raamatukogu asutatavaid raamatukogusid kogude moodustamisel ja täiendamisel. 
Vahetuskogus on kirjandust paljudelt aladelt kuuekümnes keeles. 
 
31.12.2004 oli vahetus- ja varukogus 782865 teavikut. 
 
2004.a. jätkus depookogu ning teiste fondide täiendamine. Alatiseks säilitamiseks võeti 
vastu 2461 teavikut. Vahetus- ja varukogusse komplekteeriti 51315 trükist.  Teistele 
raamatukogudele anti üle 20007 trükist. 
Kokkuvõttes on Hoiuraamatukogu täitnud oma põhiülesanded: kindlustada harva 
kasutatava kirjanduse säilitamine ja kasutamine ning trükiste ümberjaotamine 
raamatukogude vahel. Liitumine infosüsteemiga ESTER ning integreeritud 
raamatukogusüsteemi INNOPAC evitamine võimaldab peegeldada depookogu Eesti 
raamatukogude ühises elektroonilises kataloogis ning muudab selle kättesaadavaks 
kõigile soovijatele.  
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1. Raamatukogu organisatsioon ja juhtimine 
 
Hoiuraamatukogu tegevust nõustab raamatukogu nõukogu. Vastavalt nõukogu otsusele 
07.12.2004.a. tegi raamatukogu direktor kultuuriministrile ettepaneku kinnitada nõukogu 
uus koosseis järgmiselt: 
 
1.Rutt Enok - Harju Maakonnaraamatukogu  
2.Maimu Heintalu - Eesti Hoiuraamatukogu 
3.Katrin Kaasik - Eesti Meditsiiniraaamtukogu 
4.Priit Kasepalu - Eesti Pimedate Raamatukogu 
5.Eve Lipand - Eesti Hoiuraamatukogu 
6.Sigrid Mandre - Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemiline Raamatukogu 
7.Kristina Pai  - Tartu Ülikooli Raamatukogu 
8.Erki Raadik - Eesti Hoiuraamatukogu 
9.Hilja Rikmann - Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 
10.Kalju Tammaru - Eesti Hoiuraamatukogu 
11.Meeli Veskus - Eesti Kultuuriministeerium 
12.Mihkel Volt - Eesti Rahvusraamatukogu 
 
2004.a. toimus kaks nõukogu koosolekut. Nõukogu koosolekul 20. aprillil kuulati 
raamatukogu direktori Sven Maivälja ülevaadet Hoiuraamatukogu tegevusest 2004.a. 
Ettekandja rõhutas, et 2004.a. kevadel toimub raamatukogus kolm erinevat auditit: 
riigikontrolli audit ruumide rentimise küsimustes, raamatukogu aastaaruande 
auditeerimine (büroo Kipper & Maalinn OÜ) ning Kultuuriministeeriumi siseauditi 
osakonna peamiselt kaadriküsimusi puudutav audit. 
 
Auditite järeldused olid põhimõtteliselt positiivsed ja kergendasid 2004.aastast 
uuendamisele kuuluva raamatupidamise üldeeskirja nõuete järgimist. 
Kultuuriministeeriumi auditi käigus tehtud ettepanekud võetakse arvesse 2004 ja 2005, 
need võimaldavad parandada raamatukogu juhtimist ja siseauditi korralduse 
väljaarendamist. Edasi andis direktor ülevaate raamatukogu tööst 2004.a. ja valgustas 
raamatukogu arengukava 2004-2010. 
 
Raamatukogust mittesõltuvatel põhjustel on lõpetamata riiulite väljavahetamine; ühinetud 
ei ole linna tsentraalse veevärgiga. Uues arengukavas on ette nähtud INNOPAC-I 
edasiarendamine, lugejateeninduse laiendamine, kauglaenutuse väljaarendamine, 
riiulipargi väljavahetamine. 
 
Sõna võttis Kultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn: “Tänaseks päevaks on 
raamatukogus algatatud mitu auditit, mis kokkuvõttes annavad hinnangu raamatukogu 
tegevusele ja olukorrale. Aruande põhjal võin öelda, et Hoiuraamatukogu  tuli Pimedate 
Raamatukogu ühendamise korraldusliku poolega väga hästi toime.” 
 
Nõukogu võttis direktori ettekande teadmiseks ja hindas raamatukogu tegevuse “heaks”. 
 
Nõukogu teisel koosolekul 7. detsembril esitasid raamatukogud oma ettepanekud 
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nõukogu uue koosseisu kohta. Nõukogu on 12-liikmeline ja selles on esindatud 8 
raamatukogu ja Kultuuriministeerium. Nõukogu juhtkond valiti järgmises koosseisus: 
nõukogu esimees - Rutt Enok 
aseesimees          - Meeli Veskus  
sekretär          - Maimu Heintalu 
 
Teise päevakorrapunktina esitas Priit Kasepalu põhjaliku ülevaate Eesti Pimedate 
Raamatukogu tegevusest. Muuhulgas ütles ettekandja: “Hoiuraamatukogu on palju 
aidanud. On kinnitatud filiaali põhimäärus, koostatud töötajate ameti- ja 
töökaitsejuhendid ja raamatukogu kasutuseeskiri. On moodustatud Pimedate 
Raamatukogu nõukogu ja kinnitatud selle põhimäärus. 2004.a. eelarve on üle kolme korra 
suurem kui eelmisel aastal. Kõik ametikohad on täidetud”. 
 
Kolmanda päevakorrapunktina arutati referaatajakirjade säilitamist Hoiuraamatukogus. 
Kuna kokkuleppele ei jõutud, siis otsustati paluda teadusraamatukogude direktorite 
nõukogul avaldada oma seisukoht referaatajakirjade säilitamise küsimuses. 
 
Nii nagu ka eelmistel aastatel on direktor kinnitanud Hoiuraamatukogu palgajuhendi. 
Juhend on aluseks palgakorralduse dokumentide rakendamisel raamatukogu tasandil. 
 
Internetis on avatud   raamatukogu kodulehekülg, mida arvestades kasutajate kriitilisi 
märkusi, on 2004.a. täiendatud ja uuesti kujundatud. Üks põhjustest, miks me pole end 
laiemalt tutvustanud, on üleminekuperiood – meie kogud polnud seni Internetis 
kättesaadavad. Nüüd kui hoiukogu muutub avatuks läbi Eesti raamatukogude 
elektronkataloogi, oleme hakanud oma kogusid ja teenuseid aktiivsemalt tutvustama. 
Näiteks korraldatakse Hoiuraamatukogu ruumides ja ka mujal raamatukogudes 
keskraamatukogude töötajatele seminare, (kus muu kõrval saavad osavõtjad valida 
vahetuskogust oma raamatukogudele vajalikke trükiseid). Samuti korraldatakse koolidele 
raamatukogus ekskursioone. 
 
2004.a. astusid Eesti Hoiuraamatukogu ja Eesti Pimedate Raamatukogu IFLA liikmeks. 
Pimedate Raamatukogu  kuulub vastavasse sektsiooni;   Hoiuraamatukogude sektsiooni 
moodustamine on paraku takerdunud. 
 
1.1 Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta. 
 
 
Hoiuraamatukogu SKS-i kavandamisel oleme lähtunud põhimõttest, et  rakendatavad SK 
meetmed oleksid tulemuslikud ning nende maksumus ei ületaks neist saadavat kasu. 
Lähtudes INTOSAI   ja rahandusministeeriumi juhenditest ei ole raamatukogu väikese 
asutusena pidanud otstarbekaks moodustada SA üksust ega siseaudiitori ametikohta. 
 
Senine praktika on tellida audit üle aasta sobiva hinnatasemega audiitorfirmalt. 2003.a. 
auditi teostas audiitorfirma Kipper &MaalinnOÜ  (edaspidi “audiitor”). Audiitor sooritas 
raamatukogu aastaaruande finantsülevaate lähtudes Eesti Auditeerimiseeskirjadest. 
Kokkuvõttena koostati audiitori raport. Raportis on  esitatud kommentaarid aastaaruande 
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oluliste kirjete kohta, mis mõjutavad õige ja õiglase info saamist raamatukogu 
finantstulemuste ja majandusliku seisundi kohta. Audiitori eesmärgiks oli veenduda 
selles, et juhtkonna tegevus ja raamatupidamine on korraldatud seadusega määratud 
viisil. Mida suuremaks hindas audiitor vigade tekkimise riski või puudusi raamatukogu 
raamatupidamissüsteemis, seda ulatuslikumaid kontrolliprotseduure rakendas audiitor 
oma hinnagu andmisel.Väljavõttelise testimise ja andmete võrdlemise abil kujundas 
audiitor oma arvamuse raamatukogu raamatupidamissüsteemi usaldusväärsuse kohta. 
 
Oleme seisukohal, et efektiivse ja süsteemse järelevalvesüsteemi tagab lisaks sisseostetud 
audiitoriteenuse kasutamisele ministeeriumi audiitori (mai 2004) ja riigikontrolli 
audiitorite (kevad 2004) regulaarne tegevus. 
 
Siseaudiitoritele oli tagatud tööks vajalikud tingimused, ligipääs tööks vajalikule 
informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst. 
 
 

2. Tegevus depookoguna 
 
Aruandeperioodil jätkati teistelt raamatukogudelt harva kasutatava võõrkeelse kirjanduse 
vastuvõtmist, depookogu elektroonilise kataloogi ning autoreferaatide kaartkataloogi 
koostamist. 
 
Jätkuvalt püsivad päevakorras hoidlaruumi säästliku ja otstarbeka kasutamisega 
seonduvad küsimused. Säilituskogu komplekteerimise käigus tekkinud küsimusi  
lahendab  Hoiuraamatukogu nõukogu. Nõukogu otsusega 27. novembrist 2003 võetakse 
säilitamiseks perioodikat, millest on olemas vähemalt üks terviklik aastakäik. 
Üksiknumbreid võetakse vastu erandjuhtudel. Riiklike investeeringute puudumise tõttu 
seisab mitmendat aastat   riiulipargi väljavahetamine. Samal ajal nõuaks 
referaatajakirjade vastuvõtmine märkimisväärselt riiulipinda. Varem või hiljem tuleb 
lahendada riiklike ülikoolide suurte ametkondlike perioodikakogude saatus. 
 

2.1 Komplekteerimine 
Teistelt raamatukogudelt võeti aasta jooksul vastu 2461(2003-1951) teavikut: 10184 
raamatut, 6062 aastakomplekti ajakirju,   59 aastakomplekti ajalehti  ja  778 eks. 
jätkväljaandeid.  
 
Aasta jooksul kustutati dublettidena   15 raamatut. Maha kanti ka 10 lagunenud raamatut 
ja 27    alatisele säilitamisele mittekuuluvat trükist. 
 
 Pidevalt on trükiseid hoiukogusse saatnud Eesti Rahvusraamatukogu – aruandeaastal 
1181, TPÜ Akadeemiline Raamatukogu-1036, TÜR – 12 teavikut.   
 
Jätkuvalt lisatakse kogusse puuduvaid ajakirjade aastakäike raamatukogu vahetusfondist. 
Nii näiteks suunati 2004.a. vahetuskogust depoohoidu 232 teavikut.       
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2004.a. lõpus oli depookogus 454110 teavikut (2003.a. – 451698), neist 
raamatuid  - 429732 köidet 
ajakirju  - 19238  aastakomplekti 
ajalehti   -  3130   aastakomplekti 
jätkväljaandeid -  2010   eks. 
  
Hoiukogusse komplekteeritakse ainult võõrkeelset kirjandust. Kõige rohkem on 
venekeelseid trükiseid, millest enamuse moodustavad autoreferaadid. Ainukesena 
vabariigis säilitatakse võõrkeelseid ajalehti.   
 
2.2 Töötlemine 
 
Aruandeaastal viidi lõpuni raamatukogutarkvara Kirjasto – 3000 kirjete konventeerimine 
INNOPAC-i. Töid teostas OÜ URANIA Com. Alustati konventeeritud kirjete 
kohandamist INNOPAC-i nõuetele,  mis toimus de visu, kuna kirjete tasand on 
tarkvarades erinev. Nimelt koostatakse kirje Kirjastos minimaaltasandil, INNOPACI-s 
keskmisel. Lisandus veel märksõnasõnastamine ja liigitamine kahel tasandil. Niiviisi 
kasvas seoses üleminekuga INNOPAC-ile kataloogijate töökoormus – tuli osta täiendav 
INNOPAC-i litsents ja luua 2005.a. lisaks uus arvutikataloogija töökoht. Samal ajal lisati 
kirjetesse ka märksõnad, mis Kirjastos puudusid. Aasta jooksul kohandati 3686 biblio- ja 
14390 eksemplarikirjet. 
 
Kõigepealt kanti üle ajalehtede ja venekeelsete ajakirjade biblio- ja eksemplarikirjed. 
Nende parandamine ja kohandamine INNOPAC-i nõuetele jäi 2004. aastasse. Tehnilistel 
põhjustel jäi INNOPAC-i laadimata umbes 1300 bibliokirjet, mis tähendab nende 
teistkordset kataloogimist. 
 
Täielikult on kataloogitud ajalehtede kogu. Kataloog sisaldab andmeid 274 nimetuse ja 
3130 aastakomplekti kohta. 
 
Aastate jooksul vastuvõetud trükistele koostati 1373 biblio- ja 3686 eksemplarikirjet. 
 
 
Kokkuvõtlikult võib öelda, et hoiuosakonna töötajad on suutnud sujuvalt omandada 
täiesti uues andmebaasisüsteemis töötamise. 
 

2.3 Lugejateenindus 
 
Lugejateeninduse näitarvud on püsinud tagasihoidlikud. Üleminek 
raamatukogutarkvarale INNOPAC on alles käimas   ning see piirab depookogu 
kasutatavust.     
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Aasta jooksul registreeriti 35 lugejat ja 56 külastust. Kohapeal laenutati 273 (2003.a.-75 
kasv üllatavalt 4 kordne) trükist, millest  suurema osa moodustasid ajalehed. Lugejatele 
valmistati 227 lehte koopiaid. 
 
Oodatult on stabiilne RVL-i teel saadetud trükiste arv.    Jätkatakse skanneeritud koopiate 
saatmist Interneti kaudu tellija elektronposti - 2004.a. 182 (2003.a.-165). Eelmisel suvel 
käivitati raamatukogus INNOPAC-i laenutusmoodul. Arvestust lugejate ja laenutuste üle 
peetakse nüüd elektrooniliselt.   Nagu juba öeldud, avab raamatukogu liitumine 
elektronkataloogiga ESTER uusi võimalusi  lugejateeninduse arenguks. Näiteks on nüüd 
võimalik tellida elektrooniliselt kodulehekülje kaudu teavikuid ja koopiaid.  
 

3. Tegevus vahetus- ja varukoguna 
 
 Hoiuraamatukogu on olnud avatud kõigile trükiste pakkujatele. Suurenenud on 
sissetuleva eestikeelse kirjanduse osa. Lisaks juba väljakujunenud partneritele suurte 
raamatukogude näol saame regulaarselt raamatuid Harju Maakonnaraamatukogult, Lääne 
Maakonna Keskraamatukogult,   Tartu ja Võru raamatukogudelt; õppeasutustest ja 
mujalt.   Jätkuvalt oleme trükiseid saanud Välisministeeriumist.. Lisaks erinevatele 
raamatukogudele annetavad üha rohkem raamatuid eraisikud. Viimastelt saadu 
sorteerimine ja nende edasise saatuse otsustamine on kujunenud töömahukaks 
protsessiks. Osa saadud trükistest makuleeritakse, osa läheb katkiste või määrdunud 
eksemplaride asendamiseks. Samas saadakse nii üsna palju nõutud väljaandeid, alates 
kooli kohustuslikust kirjandusest, teatmeteostest ja lõpetades kultuurialaselt väärtuslikke 
autogramme sisaldavate teostega. 
 
Jätkub koostöö eelkõige Eesti Rahvusraamatukoguga ja Eesti Kirjandusmuuseumi 
Arhiivraamatukoguga nende kollektsioonide täiendamiseks eesti ja Estonica trükistega.     
Erandlik oli 2004.a. selle poolest, et Kohtla-Järvel suleti kaks raamatukogu ja meile 
laekus ca 20000 raamatut korraga. Nende läbitöötamine jätkub järgmisel aastal. 
Sageli tuleb kirjandust valida erinevate  raamatukogude otsimisnimekirjade alusel. 
Trükiste vastuvõtmise käigus pannakse kõrvale ja pakutakse läbivaatamiseks kirjandust 
Pedagoogika Arhiivraamatukogule, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Raamatukogule, 
Harju Muuseumile, Viljandi Muuseumile, Saare Arhiivraamatukogule, Tartu Linna 
Keskraamatukogule, Meremuuseumile. Osa leitust puudub Kirjandusmuuseumi 
Arhiivraamatukogus üldse.    
   
 Järjest episoodilisemalt on täienenud välis-eesti kirjanduse kogu.                                                                                                                                    
Eesti Instituudi vahendusel saabus Torontost 622 trükist.     Kuigi haruldasi väljaandeid ei 
olnud palju, said täiendust nii Eesti Rahvusraamatukogu kui Eesti Kirjandusmuuseumi 
Arhiivraamatukogu fondid. Regulaarselt vaatab saabunud välis-eesti kirjanduse läbi Tartu 
Linna Keskraamatukogu. 
 
Head suhted on meil Soome Hoiuraamatukoguga, kust tänavu, nagu ka aasta varem, 
toimetati Eestisse märkimisväärne kogus raamatuid – 2440, sealhulgas rohkesti Estonicat, 
Balticat ja ka Eestis ilmunud trükiseid. 
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3.1 Töö vahetuskoguga 
 
 
 
Vahetuskogus oli seisuga 31.12.2004 752823 trükist. Kogu täienes 2004. aasta jooksul 
141972 arvestusüksuse (2003.a. – 79269) võrra.  Kustutati 89358 arvestusüksust, neist 
20007 (2003.a. – 22594) anti üle teistele raamatukogudele,   69851 trükist viidi 
makulatuuri. 
 
Vahetusfondis on kirjandust kuuekümnes keeles. Eestikeelseid trükiseid oli 360632 eks., 
võõrkeelseid – 992191 eks.   Võõrkeelsetest trükistest on kõige enam vene-, edasi rootsi-, 
saksa-, soome- ja ingliskeelseid. Märkimisväärselt on esindatud ka prantsus-, taani-, 
norra-, poola- ja hispaaniakeelne kirjandus.   
 
Asutused ja eraisikud annetasid 2004.a. vahetuskogule kirjandust 186 korral (2003.a.- 96 
korral). Eraisikud annetasid 37272 trükist (2003.a. –19176). Märkismisväärselt palju 
trükiseid oleme saanud Rahvusraamatukogust (73236),   Lääne Maakonna 
Keskraamatukogust (2598), Tartu Linna Keskraamatukogust (2591)  ja Viljandi 
Linnaraamatukogust (1555). 
 
2004.a. said raamatukogud ja muud asutused vahetuskogust 20007 trükist. 
Esitame nimetatud andmed tabelina (eks.) 
  2003/2004 
Rahva-, eriala ja lasteraamatukogud 1795   3386 
Kooliraamatukogud 7147   4284 
Kõrgkoolide raamatukogud 3849   1381 
Seltsid, ühiskondlikud organisatsioonid 3417   5551 
Muuseumid   685     874 
Ministeeriumid, valitsusasutused   947   2306 
Haiglad, tervisekeskused   268     377 
Laste- ja hooldekodud 1742     257 
Vanglad, sõjavägi 2358   1366 
Muud asutused   386     295 

 
 
  
 Kõik eestikeelsed trükised kajastuvad vahetuskogu alfabeetilises kataloogis. 
 

3.2 Töö varukoguga 
 
Kirjanduse soetamiseks oli 2004. aasta eelarves 100000 krooni (nii nagu ka 2002.a. ja 
2003a.a). Raamatute ostmiseks kulutati 80394 krooni. Ülejäänud raha kulutati perioodika 
soetamiseks. Varukogu täienes 511 trükise võrra. Varukogus oli aasta lõpus 30042 
trükist. 
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Kokku anti teistele raamatukogudele 90 raamatut. 1720 raamatut suunati vahetuskogusse.   
 
Varukogust on oma fonde täiendanud  järgmised 7 asutust:  
 
1. Piirivalvekool 
2. Põlva Keskraamatukogu 
3. TTÜR 
4. Tallinna Ühisgümnaasium 
5. Kernu Raamatukogu 
 
  
4. Finants- ja majandustegevus (koos Eesti Pimedate Raamatukoguga) 
 
Eesti Hoiuraamatukogu tegevustulud ja tegevuskulud   2004.a. (tuh.kr.) 
 
Tulud 
1. Rent    103680.- 
2. Kommunaakmaksed 298751.- 
3. Pimedate Raamatukogu   13762.23 
4. Saadud toetus  194625.- 
    põhivara Pimedate Liit 
5. Muud tulud (bussi müük,   19095.- 
    maksuamet) 
6. Paljundus ja makulatuur     1441.- 
    Kokku:   631354.23 
Kasutamata tulu jääk 01.01.2004 43735.80 
Ja 01.01.2005    22993.90     
  
a Kulud kokku (a1+a2) 6839  
a1 jooksev kulud  5957 
a1.1 tööjõukulud  4148  
a1.2 komplekteerimiskulud  235  
a1.2.1  jadaväljaannete tellimine   19  
a1.3 infotehnoloogiakulud  219  
a1.4 rent, üür, kommunaal- 
 teenused   665  
a1.5 muud kulud   690 
a2 investeeringud põhi- 
 varasse   882 
a2.1 ehitiste soetamine,  
 kapitaalremont   600  
a2.2 investeeringud info- 
 tehnoloogiasse   282 
Tabel on koostatud Rahvusraamatukogu metoodika järgi. 
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Raamatukogu 2004.a. eelarve oli 6653240 krooni  sh Pimedate Raamatukogu 1710000 
krooni. 
 
1. Personalikulud  4181368 sh Pimedate Raamatukogu  972008 
2. Majandamiskulud  1325762          527992 
3. Majandamiskulud omatulu- 

dest        251000 
4. Muud kulud         4630 
5. Muud kulud omatuludest   105480 
6. Hoiuraamatukogu gaasikus- 
    tutussüsteem    500000 
7. Infotehnoloogia Pimedate 
 Raamatukogu helitehnika   100000         100000 
8. EHR infotehnoloogia     75000 
  
 
Töötasu suurenes. Majandamiskulude eelarve on vähenenud (suhteliselt inflatsiooniga 
võrreldes). See tähendab, et raamatukogu on suutnud majandada säästlikult, samal ajal ka 
sihipäraselt ja tulusalt investeerides. 
 
Jooksvale remondile kulutati 227,6 tuh. kr., sellest  katuse remondiks 96,4 tuh. kr. Ja 
põranda remondiks 75,0 tuh. kr.; teid asfalteeriti 56,2 tuh. krooni eest. 
Gaasikustutussüsteemi paigaldamiseks investeeriti 500 tuh. krooni. 
 
Hoiuraamatukogu omatulu on viimastel aastatel vähenenud seoses osa renditud pindade 
tagastamisega raamatukogule. 
 
5. Kaader (statistiline osa koos Pimedate Raamatukoguga) ja tööalane 
koolitus 
 
Raamatukogu koosseisunimestikus oli 50 ametikohta., neist hoiuosakonnas 10 , 
vahetusosakonnas 11 ja 10 Pimedate Raamatukogus. Aruande aasta lõpul oli 
raamatukogus 34 töötajat, neist raamatukoguhoidjaid 18. Ülikooliharidusega oli 13 
töötajat, sealhulgas raamatukoguharidusega 9, keskharidusega 6, sealhulgas 
raamatukogundusharidusega 1.  
 
 
Hoiuraamatukogu töötajad võtavad aktiivselt osa täiendõppe üritustest ning erialastest 
konverentsidest ja seminaridest nii kodu- kui välismaal. 
 
Raamatukogu direktor on ELNET Konsortsiumi liige ja osales vastavates ettevõtmistes.  
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Hoiuosakonna töötajad võtsid osa Tallinna Pedagoogikaülikooli infotöö keskuse poolt 
organiseeritud arvutiõppusest (2 töötajat). Osaleti teadusraamatukogude talve- ja 
suveseminaridel (2 töötajat). 
 
Osaleti ERÜ toimkondade töös (terminoloogiatoimkonna juhatajana, kogude toimkond) 
ning võeti osa teadusraamatukogude suveseminarist Elektrooniline raamatukogu – 
juurdepääs informatsioonile, mis toimus 16-17 augustil Pedasel. Kalju Tammaru osales 
eksperdina Eesti standardit EVS ISO 5127 “Informatsioon ja dokumentatsioon.. 
Sõnastik” ettevalmistavas töögrupis. 
 
Peavarahoidja Kalju Tammaru osales IFLA kongressil Buenos Aireses augustis 2004. 
 
Eve Lipand ja Kalju Tammaru osalesid II rahvusvahelisel hoiuraamatukogude kongressil 
Soomes (mai, Kuopio). Samuti võttis Eve Lipand osa TPÜ infotöö keskuse kursustest 
Infotehnoloogia ja turvalisus.  
 
Pearaamatupidaja Tiia-Heidi Randla osales kolmel raamatupidamisseminaril. 
 
 
03.märts 2005 
 
 
 
Sven Maiväli 
Hoiuraamatukogu direktor 
 
  
 
    

 
 

  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 


