
E-raamatukogu  

Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogud on avatud kõigile Eesti elanikele 

Üleriigilise eriolukorraga seoses avas Tallinna Keskraamatukogu 18. märtsil oma e-raamatukogud 

kõigile Eesti elanikele. 

E-raamatukogude kasutamiseks registreeri ennast Tallinna Keskraamatukogu lugejaks siin. 

E-raamatukogust ELLU    leiab lugeja kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid nii kodumaiste kui ka 

välisautorite sulest. E-raamatuid on võimalik lugeda nii tavalise arvuti kui ka nutiseadme 

(tahvelarvuti, nutitelefon) abil. ELLU on kohandatud vaegnägijatele. 

E-raamatukogu OverDrive sisaldab inglis- ja venekeelseid e-raamatuid ning audioraamatuid. 

Raamatuid saab lugeda või kuulata arvutis ning erinevates nutiseadmetes kas veebilehitseja või äpi 

kaudu, samuti laadida e-lugeritesse. 

E-raamatukogust Rbdigital saab laenata ja lugeda e-ajakirju inglise, vene ja hiina keeles. Valikus on 

käsitöö- ja kodukujundus-, samuti hobidega (fotograafia, tehnika jms) seotud ajakirju. Lugeda saab 

näiteks ajakirju Newsweek, All About History, Backpacker, Health & Fitness, Lonely Planet 

Traveller. Laste- ja noorteajakirjadele valikus on näiteks e-ajakirjad Minecraft World Magazine, How 

It Works ja Storytime. Artiklitest saab teha väljatrükke. Korraga laenatud e-ajakirjade arv ega nende 

kontol hoidmise aeg ei ole piiratud. E-ajakirju saab lugeda nii veebilehitsejas kui seadmesse 

installeeritud RBdigitali rakenduses. 

E-raamatukogudesse OverDrive ja ELLU on sisselogimisel on kasutajatunnusteks isikukood ja Minu 

ESTERi salasõna. RBdigitali kasutajakonto saavad luua keskraamatukogu lugejad isikukoodi alusel. 

Rohkem infot e-raamatukogude kohta leiab Tallinna Keskraamatukogu veebilehelt. Soovitame 

vaadata ka lugemissoovitusi Tallinna Keskraamatukogu kirjandusblogidest. 

E-raamatukogud on alati avatud ja viivisevabad. Laena raamat ja muuda oma päev põnevaks. 

  

Lugege tasuta e-raamatuid ja e-perioodikat : 

On võimalik lugeda tasuta e-raamatuid ja e-perioodikat.: DIGAR DeaDigar Elisa Raamat, mille kasutamiseks ei 

pea sõlmima tasulist lepingut ja tasuta raamatuid saab piiramatu aja tasuta lugeda. 

 

Lugemist ja kuulamist lastele e-keskkondades 
Lastele lugemist leiab ka e-raamatute ja e-ajakirjade seast: Tallinna Keskraamatukogu e-raamatud, 

Lastekirjandus DIGARIS 

Ajakiri HEA LAPS TÄHEKE  mõlemad ajakirjad alates 2017 aastast DeaDigaris , 

Kuulamiseks valik ERRi arhiivist  Keila raamatukogu jutuhommikud 

Äpist ÕHTUJUTT ( Google Play , App Store) 
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https://keskraamatukogu.ee/kojulaenutus-2-2/rbdigital/
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https://www.digar.ee/arhiiv
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https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea
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https://hcl.voog.com/ettelugemishommik/21-marts
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https://apps.apple.com/ee/app/õhtujutt/id960253024

