
 

Kinnitatud direktori kt 30.10.2015.a käskkirjaga nr 77  

        

 

Narva Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõtted 

Vastu võetud Narva Keskraamatukogu asedirektori, komplekteerimisosakonna juhataja ja 

Kreenholmi raamatukogu juhataja poolt 29. oktoobril 2015. a. 

 

Ida-Virumaa raamatukogude komplekteerimispõhimõtete koostamisel on lähtutud kultuuriministri 

12. juuli 2004. a  määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“, Kultuuriministri 

09.jaanuari 2015. a määrusest nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude 

jaotamise kord“ ning Narva Linnavolikogu 27.märtsi 2008. a määrusest nr 22 „Narva 

Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine“, mis sätestab raamatukogu põhiülesandeks 

komplekteerida kogud trükiste, auviste ning teiste teavikutega ning korraldada nende 

kättesaadavus ja säilitamine. 

 

Komplekteerimispõhimõtted on suunav juhend komplekteerimisalase töö ühtsete põhimõtete 

väljatoomiseks. Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti 

autorite ilukirjandus, rahvuskultuuri ja eestlust käsitlev kirjandus, laste- ja noortekirjandus. 

Tõlkekirjandusest eelistatakse väärtkirjandust. Teabekirjandusest on eelistuseks teatmekirjandus ja 

elukestvat õpet toetav kirjandus (nt. majandus-, õigus-, pedagoogika-, ja tervishoiualased 

teavikud). Komplekteeritakse valikuliselt ka laiemat huvi pakkuvate valdkondade, nt. 

psühholoogia-, tehnika- aiandus-, käsitöö- ja kodundusalaseid teavikuid. 

Teavikute komplekteerimisel peetakse oluliseks maakonna elanike rahvusliku koosseisu ning 

kasutajate sihtgruppide vajaduste ja eripäraga arvestamist. 

 

Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks valik Eestis ilmuvast 

perioodikast. Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse vastavalt vajadusele ning võimalustele. 

 

Teavikute komplekteerimisel ja järelkomplekteerimisel arvestatakse raamatukogude omavahelise 

koostöö ja lugejanõudlusega. 

 

I. RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMINE 

Riigieelarvelise toetuse kasutamisel eelistatakse järgmiste teavikute ostmist: 

 

1. Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia saanud või nomineeritud raamatud; 

 

2. Riigi kultuuri aastapreemia saanud raamatud; 

 

3. Raamatud, mis on saanud järgmised auhinnad: Balti Assamblee kirjandusauhind (Eesti autor või 

eestikeelsed tõlked), Euroopa Kirjandusauhind (kas Eesti autor või tõlked), Põlvepikuraamatu 

konkursi laureaadid, Paabeli, Aasta Rosina, Nukitsa auhinnad, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja 

kirjastuse Tänapäev lastekirjanduse ja noorsooromaanivõistluse auhinnatud tööd, konkursi „25 

kaunimat raamatut + 5 kaunimat lasteraamatut“ auhinnatud tööd; 

 

4. Sõltuvalt jaotatud teavikute toetuse summa suurusest ostetakse valikuliselt raamatuid, mis on 

saanud kohalikke kirjanduspreemiaid (nt Betti Alveri kirjandusauhind, Virumaa kirjandusauhind, 

Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind jt); Eesti Lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse 

soovitatud teavikuid; kultuuriministeeriumi programmidest (sh kultuuriruumid) toetust saanud 



 

trükiseid; kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali soovitatud teavikuid; teoseid sarjast „Eesti 

Mõttelugu“ ja „Avatud Eesti Raamat“, muuseumide väljaandeid. 

 

5. Keskraamatukogusse tellitakse erialaajakiri Raamatukogu.  

 

II. KOMPLEKTEERIMISPÕHIMÕTTED 

Kogude komplekteerimisel Ida-Virumaa raamatukogudesse lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

 

1. Ilukirjandus  

 1.1  Eestikeelne ilukirjandus –  keskraamatukogu valikuliselt 1-3 eksemplari. 

  1.2  Võõrkeelne  ilukirjandus – keskraamatukogu valikuliselt 1-3 eksemplari.  

 1.3  Haruraamatukogud – valikuliselt 1 eks. sõltuvalt raamatukogude vajadustest ja 

võimalustest. 

2. Teabekirjandus 

 2.1  Eestikeelne teabekirjandus  – keskraamatukogu 1-2 eks. vastavalt vajadustele. 

 2.2  Võõrkeelne teabekirjandus  – keskraamatukogu valikuliselt kuni 1-3 eks. 

 2.3  Haruraamatukogud  – valikuliselt 1 eks. sõltuvalt raamatukogude vajadustest 

  ja võimalustest    

 2.4  Koduloolised trükised  -  keskraamatukogu ja haruraamatukogud vähemalt 1 eks.  

 2.5  Õpikud – keskraamatukogu valikuliselt 1-2 eks, eeldades, et õpikutega varustab  iga 

kool oma õpilased ja üliõpilased ise. 

3.  Lastekirjandus 

 3.1  Eestikeelne ilukirjandus  – keskraamatukogu valikuliselt 1-4 eks. 

 3.2  Võõrkeelne ilukirjandus  – keskraamatukogu valikuliselt 1-4 eks. 

 3.3  Haruraamatukogud  – valikuliselt 1 eks. sõltuvalt raamatukogude vajadustest ja 

võimalustest. 

 3.4  Teabekirjandus – keskraamatukogu ja haruraamatukogud valikuliselt nii eesti kui 

võõrkeeles 1-3 eks sõltuvalt raamatukogude vajadustest ja võimalustest. 

 3.5  Lauamängud – keskraamatukogu ja haruraamatukogud valikuliselt 1 eks.                                                 

4. Kuulamisraamatud – keskraamatukogu  valikuliselt 1 eks. 

5. Perioodika 

 5.1 Eestikeelne perioodika – keskraamatukogu tellib 1 eks. kõigist kvaliteet - ja 

 kultuuriperioodika väljaannetest, ülejäänud perioodikat tellitakse valikuliselt 1-3 eks. 

 5.2  Võõrkeelne perioodika – keskraamatukogu valikuliselt 1-2 eks. 

 5.3 Haruraamatukogud – perioodikat komplekteerib iga haruraamatukogu ise.   arvestades 

kasutajate sihtgruppide vajadusi ja eripära 1 eks. 

6. Muusikateavikud (CD, DVD, noodid). 

 6.1  Keskraamatukogu  – eesti ja võõrkeeles valikuliselt 1 eks. 

 6.2  Haruraamatukogud  – valikuliselt  1 eks. sõltuvalt raamatukogude vajadustest ja 

võimalustest. 

 

 

 


