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Eesti Rahvusraamatukogu  
ja Rahvusarhiivi hea tahte lepe
Rahvusraamatukogu hoones Tallinnas Tõnismäel algab 2022. aasta alguses rekonstrueerimine,  
sest hoone taristu ja tehnosüsteemid on vananenud. Aastal 2026 taasavatavas kaasajastatud  
keskkonnaga info- ja kultuurikeskuses leiavad endale uue kodu ka Rahvusarhiivi Tallinna üksused.

Et uuenenud hoones kõigile Eesti elanikele üheskoos maailmatasemel teenuseid pakkuda, lepivad  
Eesti Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiiv kokku tegevused ja valdkonnad, millele pööratakse koos 
eritähelepanu.

Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiivi Tallinna üksuste koondumine ühe katuse alla hoiab ühelt poolt  
kokku kulusid, teisalt võimaldab kahe suure mäluasutuse koostöö disainida ja pakkuda tulevikus  
kasutajale kvaliteetsemaid teenuseid ning toetada eesti rahvuskultuuri kestlikkust ja arengut.

Rahvusarhiivi ja rahvusraamatukogu eesmärk on arendada oma sarnaseid teenuseid koos, et tagada 
nende sobivus uue ruumiplaneeringuga. Tulevikuteenuseid ja uusi lahendusi arendavad asutused 
teineteist ja oma kasutajaid kaasates. Samuti on eesmärk kasutada ära ühte hoonesse koonduvat  
infootsingute ja andmehalduse pädevust.

Ühine maja loob paremaid võimalusi veebi- ja ühismeedia arhiveerimiseks ning muu digitaalkultuuri  
talletamiseks. Arhiiv ja raamatukogu teevad koostööd, et hõlbustada andmete digitaalset kättesaa- 
davust. Sealjuures arvestavad mõlemad osapooled ühiskonna uusi infotarbimisharjumusi ja kasutavad 
neid üheskoos rahvuskultuuri edendamiseks.

Rahvusraamatukogu hariduskeskus ja Rahvusarhiivi arhiivipedagoogika tegevussuund harivad uusi  
lugejaid, uurijaid ja õppijaid. Koos töötatakse välja koolidele mõeldud ühisprogramme ning arhiivi- ja 
raamatukogutunde. Edasi viiakse juba alustatud koostööd täiskasvanukoolituse alal, kus infootsingute 
juhendamine ja uurijahuvi suunamine toetab elukestvat õpet. Koostööd on plaanis jätkata, et nii arhiiv  
kui ka raamatukogu saaksid uuenenud hoones üheskoos pakkuda veelgi sisukamaid täiskasvanu- 
koolituse pakette.

Osapooled näevad koostöövõimalusi pikaajalise säilitamise ja restaureerimise alal, kus mõlemal  
asutusel on oma spetsiifikast lähtuv ekspertsus ja erialane pädevus.

Ootame võimalust avada 2026. aastal ühises hoones uus kaasaegne kultuurikeskkond, mis pakub 
senisele raamatukogu- või arhiivikülastajale ühtset kasutajakogemust ning vaimutoitu võimalikult laias 
teemaderingis. Pürgime sinnapoole, et avatav maja oleks koht, kus teadmisi kogudes võib märkamatult 
sattuda üritusele, näitusele, kinno või teatrisse meelt lahutama ja ka vastupidi.
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