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Mis on 
raamatukogu?

Väide 1

Traditsiooniline raamatukogu tähendab raamatuid

Väide 2

Tänapäevane raamatukogu on palju rohkem kui vaid 
raamatud (koolitused, keelekohvikud, meisterdamine, 
3D, pillid, seemned, õmblemine…)

Väide 3

Rahvaraamatukogu on kõigile avatud tasuta 
tarbimisvaba ruum, meie ühine elutuba

Väide 4

Raamatukogu ülesanne on ka 

- toetada kestlikku elustiili (laenutamine = 
taaskasutus), 

- ergutada kujutlusvõimet, aidata unistada,

- Aidata leida seda, mida sa pole osanud otsidagi –
tegevused või ideed, millest sul aimugi ei olnud



Eestis

• Raamatukogud on kõige rohkem 

külastatavad kultuuriasutused 

• Iga kolmas inimene kasutab 

rahvaraamatukogu

• 79% üle 15-aastastest loevad vabal ajal 

raamatuid

• 25% raamatukogu kasutajatest on 

lapsed

• 88% Eesti inimestest kasutab internetti



Raamatukogu ruum

• kõigile piisavalt õhku ja ruumi

• multifunktsionaalne, õdus, kutsuv

• sobib keskendumiseks ja erinevateks tegevusteks

• eriilmelised alad vahelduvad dünaamiliselt

• võimalus saada ruumist ülevaade – märgata uusi 
kohti/tegevusi, mida ei ole veel katsetanud



Raamatukogu ruum 7150 m2

… peab toetama kõiki erinevaid tegevusi nii, et need üksteist 
ei segaks

Raamatukogus võib teha kõva häält, kuid peavad olema ka 
vaiksed alad

- võimalus olla „koos teistega üksi“

- lugeda ja õppida vaikuses

- lobiseda sõpradega

- pidada koosolekut 

- rääkida telefoniga

- üritused: arutelud, ettekanded, töötoad

- pillimäng, nukuteater, skännimine, 3D-printimine, 
õmblemine, meisterdamine jne



Lustimine 
aitab tuua raamatuni

Kui lastele meeldib, 
tulevad ka vanemad



Erinevad alad



Raamatukogu ja kohvik on kokku sulanud – ei ole seinu



Vaade

• Hea on saada kogu ruumist 
ülevaade (kõrged riiulid vaid 
seinte ääres)

• Tore on saada kena vaade 
linnale ja jõele – abiks 
unistamisel



Praktilisi lahendusi

- Ei ole riiuleid, milleni ei ulatu

- Sisekujundus/mööbel peab 
sobima erinevatele inimestele ja 
erinevateks tegevusteks

- Osa mööblist võiks olla mobiilne 
(väiksemad riiulid, toolid/lauad)

- Võimalus laadida igal pool oma 
nutiseadmeid



Osa inimesi tahaks, et raamatukogu 
oleks veidi müstiline paik



Meie lemmikud

• Forum Groningen 

• Oodi Helsingis

• Deichman Oslos

• LocHal Tilburgis



Tänan!

Ootame Teie põnevaid lahendusi!

kristina.pai@luts.ee


