
Parlamendi-
raamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu 
on 1918. aastal asutatud Riigi-
raamatukogu õigusjärglane ja 
täidab parlamendiraamatukogu 
ülesandeid alates 1989. aastast.

Parlamendi lugemissaal
Asub Toompea lossis (Lossi plats 1a) ruumis L 177
      631 6955          raamatukogu@riigikogu.ee

Lugemissaal teenindab Riigikogu liikmeid ja kantselei 
töötajaid, vahendades Rahvusraamatukogu teenuseid. 

Parlamendi lugemissaali on koondatud parlamendi tööks 
esmavajalikud materjalid. Avakogus on üle 8000 raamatu 
seadusloome ja riigivalitsemisega seotud valdkondadest. 
Lugeda saab Eesti ja välisriikide ajalehti ja ajakirju ning 
e-väljaandeid.

www.nlib.ee/parlamendi-lugemissaal
www.riigikogu.ee/infoallikad/parlamendi-lugemissaal

E-rahvusraamatukogu
E-kataloog ESTER
ester.ee

Digitaalarhiiv DIGAR 
digar.ee

DIGARi Eesti artiklid
dea.digar.ee

Eesti artiklite 
andmebaas ISE
ise.elnet.ee 

Otsinguportaal
portaal.nlib.ee

Eesti veebiarhiiv
veebiarhiiv.digar.ee

Eesti õigusbibliograafi a
nlib.ee/bie

Digiteeritud eesti 
ajalehed DEA
dea.nlib.ee

Vabariigi Presidendi 
bibliograafi a
nlib.ee/vpb

Eesti rahvus-
bibliograafi a ERB
erb.nlib.ee

Parlamendiraamatukogu ajaveeb Parlafon 
parlafon.wordpress.com
 facebook.com/parlamendiraamatukogu
 facebook.com/rahvusraamatukogu

E-väljaanded
www.nlib.ee/parlamendi-lugemissaal
Parlamendiraamatukogu uudiskiri 
ühiskonna-, õigus- ja Euroopa Liidu alane info
Dixi. Riigikogu liige on öelnud 
Riigikogu liikmete kirjutised trüki- ja online-meedias 
Summaria Iuridica 
ülevaated välisajakirjades ilmunud artiklitest
Ühiskonnauuringud  
Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade uuringud
Naised Eesti parlamendis 
elulood 1917-1940, 1992-2015
Meie parlament ja aeg 
fakte, sündmusi, dokumente, inimesi

 Eesti Rahvusraamatukogu • Tõnismägi 2, 15189 Tallinn
      630 7611  nlib@nlib.ee • www.rahvusraamatukogu.ee

Märkused

E-R 10-20
L 12-19 

P suletud 

Juulis ja augustis 
E-R 12-18
L-P suletud

 E-N 9-17.30
 R 9-16

K õhtuse istungi
 lõpuni, kuid mitte 
 kauem kui 21

Parlamendi lugemissaal 
Toompea lossis
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Raamatukogu kasutamine 
ja teenused

Lugejaks saab registreeruda raamatukogus 
või kodulehel www.rahvusraamatukogu.ee

Registreeritud lugeja õigusi tõendab raamatukogus 
ID-kaart või raamatukogukaart.

Kodulehel ID-kaardi või Mobiil-IDga lugejaks 
registreerudes saab kasutada kõiki e-raamatukogu 
teenuseid ning kojulaenutust.

Rahvusraamatukogust leiab raamatuid, noote, 
kaarte, ajalehti, ajakirju, heliplaate, fi lme jpm.

Info raamatukogus leiduva kohta: e-kataloog ESTER 
ester.ee 

Raamatukogudevaheline laenutus 
võimaldab tellida raamatukogus puuduvaid raamatuid 
ja artiklite koopiaid teistest Eesti ja välismaa raamatu-
kogudest.
       630 7410 , 630 7100          ill@nlib.ee

Personaalne infoteenus
Leiame teile vajalikke fakte, allikaid, artikleid ja raamatuid.

Võimalus spetsialisti juhendamisel tasuta õppida tundma 
ja kasutama raamatukogu ja andmebaase vastavalt oma 
infovajadusele. 

Parlamendiinfo keskus kogub, korrastab ja vahendab 
poliitika-, õigus-, majandus- ning rahvusvaheliste 
organisatsioonide alast teavet. 
Keskus koordineerib ja vahendab ka parlamendile 
suunatud raamatukogu- ja infoteenuseid. 

Võimaldame infootsingut välisandmebaasidest 
Academic Search Complete (EbscoHost), Oxford 
Scholarship Online, HeinOnline, Westlaw, Beck-online, 
Integrum, PressReader jt.

Koostame Eesti õigusbibliograafi at (BIE), mis koondab 
raamatuid ja artikleid alates 20. saj algusest. 

Rahvusraamatukogu on hoiuraamatukogu järgmistele 
rahvusvahelistele organisatsioonidele:
EBRD (alates 2005); ICAO (1993); ILO (1992); IMF (2001); 
IMO (1993); OECD (2009); OSCE (1996); UNESCO (1984); 
UNWTO (2007); WHO (1993); WTO (1993); ÜRO/UN 
(1993).

Teeme koostööd Riigikogu Kantseleiga parlamendi-
väljaannete koostamisel:

Riigikogu aastaraamat 
Riigikogu ... koosseis: statistikat ja ülevaateid
101 elulugu: Riigikogu ... koosseis
Riigikogu Toimetised jt

Ühiskonnateaduste lugemissaal 
politoloogia, sotsioloogia, majandus ja statistika, 
psühholoogia, infoteadused
       630 7101          yktsaal@nlib.ee

Õigusteaduse ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide saal 
       630 7386           iuridica@nlib.ee, rvo@nlib.ee

Euroopa Liidu 
infokeskus 
elik.nlib.ee
        630 7111         elik@nlib.ee
        facebook.com/ELinfokeskus

Euroopa dokumendikeskuse staatus 
tagab Euroopa institutsioonide oluliste 
väljaannete kättesaadavuse.

Euroinfo telefon suunab, viitab 
ja jagab informatsiooni Euroopa 
Liidu kohta.
        800 3330, E-R 10-16


