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ERÜ Noorteklubi analüüsis oma suveüritusel BibliCamp 4 küsitluse Raamatukogud ja 

heategevus tulemusi, eesmärgiks oli kaardistada hetkeolukord Eestis. Küsitlusele sai vastata kuu 

aja jooksul, 1. märtsist kuni 3. aprillini, saime 51 vastust. Vastati kaheteistkümnest maakonnast 

ja esindatud olid kõik raamatukogutüübid. Kõige rohkem tagasisidet saime Tartu- ja Harjumaalt 

ning ühe või kahe töötajaga rahvaraamatukogudest.  

Esmalt soovisime teada, mida peavad raamatukoguhoidjad heategevuseks. Vastustest selgus, et 

heategevuseks peetakse eelkõige vabatahtlikku ja sotsiaalselt olulist tegevust, mille eest ei saada 

tasu. Nimetati nii asjade annetamist kui ka oma aja panustamist üksikisikute ja organisatsioonide 

heaks; kokkuvõtvalt on vastajate nägemuses heategevus igasugune hea tegevus, mida tehakse 

väljaspool tööaega ja oma vabast tahtest.  

Raamatukogude kontekstis heategevusele mõeldes tõid vastajad välja raamatukogu ruumide 

tasuta kasutamise, vabatahtlike kaasamise, teavikute annetamise ja kojukande teenuse. Lisaks 

toodi välja elanike sotsiaalse, kultuurilise ja füüsilise keskkonna paremaks muutmine ning 

näiteks heategevuslikel üritustel ja kampaaniates osalemine.  

Seejärel küsisime ettepanekuid, kas ja kuidas raamatukogud saaksid veel heategevuses osaleda. 

Suurem osa vastustest olid positiivsed ning tulevikku vaatavad. Toodi välja nt rohelise mõtteviisi 

edendamine, toidu ja abivahendite kogumine ning edasiandmine kannatada saanud või 

vähekindlustatud peredele, loomade varjupaikadele, kodututele, samuti lastehoid, raamatulaadad, 

näitusmüügid ja tasuta teavikute jagamine, tasuta koolituste pakkumine, koostöö teiste 

mittetulundusühingutega ja erinevate koolitusreiside, ürituste ning talgute korraldamine.  

Tööväliste tegevuste korraldamine nõuab sageli lisajõudu. Sestap küsisime, kui paljud 

raamatukogud kasutavad vabatahtlike abi ning mis ülesandeid nad täidavad. Vastustest selgus, et 

vabatahtlike abi on kasutanud 13 raamatukogu ning nende ülesannete hulka on kuulunud 

erinevate ürituste korraldamine ja läbiviimine – nt raamatulaatade korraldamine, huviringid ja 

klubid. Samuti on vabatahtlikud olnud abiks raamatukogu kolimisel, aga ka raamatute riiulisse 

paigutamisel.  



Suure osa heategevuslikust tegevusest moodustavad lisaks vabatahtlike tegevusele ka annetused 

ning sellega seoses uurisime, kui palju annetusi saadakse ning mida enamasti annetatakse. Kõige 

rohkem annetatakse teavikuid, aga ka inventari või raha. Näiteks on raamatukogudele annetatud 

raamaturiiuleid, toalilli, mänguasju, lauamänge, teatripileteid, kinkekaarte, kontoritarbeid, 

käsitöömaterjale ja ehitustarbeid. Mitu raamatukogu tõi välja, et neil on ka püsiannetajad, kelleks 

on enamasti eraisikud, raamatute autorid, bibliofiilid, oma töötajad või vabatahtlikud. Teavikute 

annetusi saavad enamik vastanud raamatukogudest; 24 raamatukogu saab aastas annetusena kuni 

100 teavikut ning 10 raamatukogu üle 100 teaviku.  

Lõpetuseks soovisime teada, milliste organisatsioonide või ühendustega on raamatukogud juba 

koostööd teinud. Vastustest selgus, et kõige rohkem tehakse koostööd erinevate tugikeskuste ja 

varjupaikadega, aga ka koolide, rahvamajade, kirikute või teiste mittetulundusühendustega. 

Konkreetsemate näidetena toodi välja nt koostöö organisatsiooniga Livonia, kes toetas 

kooliraamatukogusid uute raamatutega ja Noorte Sotsiaaldemokraatide projekt Too lastele 

lugemisrõõmu.  

Küsitluse korraldamine aitas luua pildi sellest, kuidas raamatukogud heategevusega tegelevad 

ning millised on vastajate meelest lähituleviku väljavaated heategevuse vallas. 


