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Otsus alustada remondiga. Ülikool võtab laenu. 

Hanked: remondi-, mööbli-, kolimise-, RFID-, tehnika- 
jne. 

Koos remondiga uueneb ka raamatukogu kontseptsioon, 
märksõnadeks AVATUS ja KASUTAJAKESKSUS – suur 
avahoidla, palju rühmatööruume, lastetuba, RFID jpm. 



Pressiteade 13.05.2016 
TÜ raamatukogus alustatakse 

rekonstrueerimistöödega 

AS YIT Ehitus alustab lepingu 
sõlmimise järgselt 
rekonstrueerimistöödega, mille 
käigus uuendatakse nii 
raamatukogu siseruume kui ka 
välisosa. Raamatukogu on 
suletud 23. juunist ligikaudu 4. 
oktoobrini 2016.  



Kogu hoone 
renoveerimine  

Plaan 1 

Suur osa kogudest ja mööblist jääb majja, 
remont etapiviisiline, kestus ~1,5 a. 

Plaan 2 

1. ja 2. korrus täielikult tühjendada, et ehitaja 
saaks kätte suure pinna; vaja hoiupindu kogudele 
ja mööblile; remondi kestus ~1,5 a 

Plaan 3- tänane seis 

kogusid/mööblit/töötajaid paigutame vastavalt 
vajadusele ümber; remondi kestus 2,5 -…? a. 







Kogude pakkimine  
ja kolimine 

I etapp 1. ja 2. korruse (sh 2 hoidlat) vabastamine 
remondiks 

1) KHO kogud kolitakse rk. varjendisse 

2) A korruse kogud kolitakse rk. 3. korrusele (0,5 milj) ja 
hoiupinnale Tartu lähistel (0,5 milj. + läbitöötamata 
kogud - ~90 euroalust).  

 

II etapp – hoidla B ja C korruse pakkimine ja osa bokside 
vabastamine remondiks 

(Samaaegselt pidi toimuma tagasikolimine I etapi 
pindadele) 

 

 



Kogude pakkimine ja 
kolimine – 3,6 milj. 

Hoidlakorrusel 5 boksi a 700 m2 = 3500 m2 



Kogude pakkimine  
ja kolimine 



Kogude pakkimine  
ja kolimine 



Raamatukogu enne ja nüüd –  
kasutatav on vaid 1/16 kogudest  



Lugemissaalide korrus täis kaste 







Korralik hoiupind Tartu 
lähistel 

Valve, kütte ja 
ventilatsiooniga 



Väljakolimine 



Hoiupind täis kaste 





Tööd remondi ajal 

Kõik töötajad on kolitud lugemissaalide korrusele. 

Jätkub tavapärane komplekteerimine, kataloogimine, 
ülikooli liikmete nõustamine. 

 

Jätkub mitte-tavapärane teenindus:  

- laenutamine-tagastamine tagaukse kaudu, 

- Avatud on ajutine (pop-up) raamatukogu Liivi tänaval 
endises Rahvusarhiivi hoones. 

- Erialakogud on olnud meie töötajate abiga kauem lahti. 

 



Pop-up 

Arvutid, printer-koopiamasinad; grupitööruumid; 
ainepaketid; autoriseeritud töökoht; 
ööraamatukogu üritused. 

 

 



Pop-up 



Teenindus võimalikult 
mugavaks 

- Kohalkasutatavaid raamatuid saab koju 

- Lugemissaalidest otsivad töötajad raamatu välja 

- Pikendada – saab rohkem kordi 

- Tellimine mugavam – ka meili/telefoni teel 

- Muudatused kodulehel – info vastavusse 
remondioludega  

 



Tööd remondi ajal - RFID 

Oluline uuendus peale remonti – AVAHOIDLA. 

1 miljonile raamatule RFID kleebise lisamine, 
kirjete korrastamine/loomine. 

RFID - kogu maja ühistöö graafikute alusel. 

 

Toimub: 

1) raamatukogus 

2) Liivi tn ajutises lugemissaalis 

3) Laopinnal Tartu lähistel 



RFID raamatukogus 



RFID laopinnal 



Uuenev raamatukogu – 
uue(nenu)d suhted 

• Töötajad paiknevad kõik ühel korrusel 

• Naabriks võib olla kolleeg, kellega varem 
kokku ei puutunud 

• Graafikualune töö RFID-ga on inimesi liitnud 

• Parim personalikoolitus – külg-külje kõrval 
töötamine ja remondi/selle venimise/ 
katkemisega hakkamasaamine. 

• Rõhk töötajate koolitamisel. 

• Mitmed uued tööprotsessid ja ametikohad. 



Hetkeseis 

Uue hanke ettevalmistamine ja remondiootus. 

Lugemissaalide avamine loodetavasti sügisel. 

 

Ootame teid peagi  

uuenenud imeilusas raamatukogus! 

 

Aitäh! 

Kristina.Pai@ut.ee 


