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Märgukiri seoses Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja muutmisega



Austatud Ott Heidmets


Tallinna Linnavalitsusel on heameel, et jälgite linnavalitsuse ja -volikogu tegevust ning linnaelanikke puudutavate õigusaktide vastuvõtmist.
Tundsite muret 1. veebruaril 2011 jõustunud Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja mõnede sätete suhtes.

Selgitame Teile , millest tulenevalt on tehtud muudatused raamatukogu kasutamise eeskirjas.

Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja § 2 lõikes 3 toodud säte, mille kohaselt  annab teavikute kojulaenutamise õiguse vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, on toodud uude eeskirjaga põhjusel, et viia raamatukogu kasutamise eeskiri kooskõlla tsiviilseadustiku üldosa seaduses (TsÜS) sätestatuga.
Nimelt on TsÜS § 8 lõike 2 kohaselt täielik teovõime 18-aastaseks saanud isikul. TsÜS § 10 kohaselt on piiratud teovõimega isiku poolt seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta tehtud ühepoolne tehing  tühine.
Raamatukogus raamatute laenutamine on TsÜS § 67 mõistes tehing.
Perekonnaseaduse kohaselt on hooldusõiguslik vanem lapse seaduslik esindaja, seega isik, kelle nõusolekul saab alaealine teha tehinguid.
Nende eelpooltoodud seaduste koosmõjust tulenevalt ongi raamatukogu kasutamise eeskirja sisse toodud nõue, et teavikute kojulaenutamise õiguse annab vanema või eestkostja kirjalik nõusolek. 
Leiame, et seaduseandja on tsiviiseadustiku üldosa seaduses  sellised piirangud kehtestanud väga mõistlikult. Näiteks raamatukogus võib alaealisel isikul teavikute laenutamisel kaasneda ka varaline  vastutus – seda juhtumil kui alaealine isik jätab tagastamata laenutatud teavikud või rikub neid. Sellisel juhul tuleb kahju hüvitada alaealise seaduslikul esindajal. Seega on ka lapsevanema seisukohast väga mõistlik, et ta juba eelnevalt teab, milline võimalik vastutus temale järgneb juhtumil kui alaealine jätab teavikud tagastamata.
Sooviga muuta raamatukogu kasutamine alla 18-aastastele isikutele võimalikult mugavaks, on raamatukogu viinud kasutamise eeskirja sisse sätte, et . nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib raamatukogus kuni isiku 18-aastaseks saamiseni.
Otsuse raamatukogu kasutada teeb noor ise, sealhulgas registreerib ennast ise raamatukogu kasutajaks. Vanema nõusolek on vajalik just varalise vastutuse tekkimist silmas pidades, mis raamatukogu kojulaenutuse teenuse kasutamisega paratamatult kaasneb.
Ilma vanema nõusolekuta saab alla 18-aastane isik lugeda raamatuid raamatukogus kohapeal, kasutada arvutit õppetöö tegemiseks, kuulata kohapeal muusikat, vaadata videoid, osaleda erinevatel üritustel ja kasutajakoolitustel

Peame ka vajalikuks märkida, et kõnesolevas raamatukogu kasutamise eeskirjas on tehtud  terve rida muudatusi, mis oluliselt teevad mugavamaks raamatukogu teenuste kasutamise.
Nii näiteks on Tallinna linn just noorte huve silmas pidades võtnud raamatukogu kasutamisega seoses vastu mitmeid olulisi otsuseid. Kui enne 01.02.2010 oli raamatukogust võimalik laenata korraga 20 teavikut, siis arvestades õppurite soove, on nüüd võimalik koju laenata korraga kuni 30 teavikut. Samuti on nüüd võlgnevuse korral, mil ühel või enamal raamatul on tähtaeg juba möödunud, võimalik pikendada nende raamatute tagastamistähtpäevasid, mille tähtpäev ei ole veel kätte jõudnud. Kui varem oli võimalik raamatute tagastamistähtaega pikendada ise Minu ESTER kaudu 1 kord, siis nüüd on võimalik tagastamistähtaega pikendada ise 2 korda. 

Tallinna linn on pidanud oluliseks toetada ka erinevate raamatukogu e-teenuste arendamist, mis võimaldaksid lastel ja noortel oma vaba aega sisukalt sisustada, nt Lasteleht (http://www.keskraamatukogu.ee/lasteleht), Muusikaleht (http://www.keskraamatukogu.ee/muusika), Muusikaosakonna veebipäevik (http://tln.lib.ee:8118/muusika/) jpm. Alates 16. detsembrist 2009 saab Tallinna Keskraamatukogus lugejaks registreeruda ID-kaardiga.  
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