
„Eesti artiklite andmebaas ISE - 
mis on muutunud anno 2017" 

Külli Solo 

Andmebaasi ISE haldur 

Kylli.solo@elnet.ee 



Artiklid andmebaasis aastatest… 

…1900-1944 kirjeid 14905 

 ...1945-1992 kirjeid 91 352 

 ...1993-2000 kirjeid 452 953 

 ...2001-2005 kirjeid 489 379 

 ...2006-2010 kirjeid 454 473 

 ...2011-2015 kirjeid 221 458 

 ...2016 kirjeid 28 868 
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Eesti artiklite 
andmebaas 
ISE 
Ise.elnet.ee 
1900- ... 
Ajalugu. 
Õigus.  
Kõige rohkem 
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1991-2016 
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1991-2014 
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Eesti artiklid 
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 Sirp ja Vasar 
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 Välis-Eesti 

ajalehed 
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http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud?id=5625
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Mida bibliografeeritakse 2017 

30 ajakirja ja kogumikku täielikult 

Eesti ajakirju ja kogumikke valikuliselt lähtuvalt 
teemabaaside eesmärkidest. 

Artiklid teemadel: õigus, sõjandus, siseturvalisus, 
Vabariigi Presidendi tegevus, ehituse ja tehnikaga 
seonduv, Eesti ajakirjanduses ja kogumikes 
ilmunud reprod ja fotod, Tartu kodulugu ja Tartu 
personaalia, Tallinna Ülikooliga seonduv, välis-
Eesti artiklid – leidumus 100% 

5 



Täielikult kaetud alates 2017 
Kaitse Kodu, Sõdur, Sõjateadlane, Journal on 

Baltic Security; kaitseväe, sõjanduse ja sõjaajaloo 
aastaraamatud 

 Juridica, Juridica International, Notar Bene, 
Õiguskeel, Kohtute aastaraamat 

Digi, Ehitaja (ka vene k), Elektriala, Inseneeria, Oil 
Shale 

Methis, Paar sammukest, Pro Folkloristica,  
Muusikaalased aastaraamatud, Res Musica, Töid 

muusikateooria alalt 
Tartu Linnamuuseumi aastaraamat, Tartu 

Postimees 
Tallinna Ülikooli ajakiri 
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Eesti kaitseväe, Kaitseliidu ja tema 
eriorganisatsioonide, Kaitseministeeriumi ning 
riigikaitse kohta ilmunud  

ajalehe-, ajakirja- ja kogumikuartiklid alates 
2007. aastast 
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Sisekaitseakadeemia raamatukogu poolt 
koostatav andmebaas, mis hõlmab 
siseturvalisusega sh politsei, pääste, piirivalve, 
maksundus jne seotud ajalehtede, ajakirjade 
ja kogumike artikleid 

 

Ajaline haare: 1992 - ... 
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Andmed alates 1900 - 
Eestis ilmunud õigusalane kirjandus, Eesti 

õigusteadlaste tööd ja Eesti õigussüsteemi 
kohta välismaal ilmunud 

raamatud (sh ka õigusaktid) 
ajakirja- ja kogumikuartiklid 
bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd 
  Sh trükised, mida Eesti raamatukogudes ei 

leidu 
Võõrkeelsed välisartiklid – eraldi 

andmebaasina 
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ajavahemik presidendi kandidatuuri 
ülesseadmisest ametiaja lõpuni 

  
Vabariigi Presidendi kõned, artiklid ja 

intervjuud, Vabariigi Presidendi tegevus ja 
kirjutised tema kohta ning Vabariigi Presidendi 
Kantselei tegevuse kohta ilmunud 

raamatud,  ajalehe-, ajakirja- ja 
kogumikuartiklid. 
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Reprod 

 
 Eesti kunstnike, arhitektide ja  
fotograafide tööde reproduktsioonid 
  
 ajakirjadest ja raamatutest 

 
 Kvaliteetne alternatiiv Google piltidele 

11 



Andmebaas Tartu Linnaraamatukogu on 
raamatukogu ajalugu ja tänapäeva kajastavate 
artiklite andmebaas.  

 

Andmed ajakirjanduses ilmunud artiklite 
kohta, tagasiulatuvalt kuni 1913. aastani. 
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Tartu kodulugu 

Tartu kodulugu on 
Tartu linna ajalugu, 
tänapäeva ja 
toimuvaid sündmusi 
kajastavate artiklite 
andmebaas 

Andmed alates 1950. 
aastatest 

Tartu personaalia 

Tartu personaalia 
sisaldab artiklikirjeid 
Tartuga seotud 
inimeste ja nende 
tegemiste kohta.  
 

Andmed alates 1960.  
aastatest 
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Väliseesti ajalehtede ja 
olulisemate ajakirjade 
artiklid alates 1999. aasta 
aprillist. 

 

Väliseestlaste elu 
kajastused ja 
originaalartiklid. 

Tallinna Ülikooli ja 
töötajate kohta ilmunud 
ning Tallinna Ülikooli 
töötajate publikatsioonide 
bibliograafia. 
Andmebaasis kajastub 
ülikooli ajalugu selle 
asutamisest, 1919. aastast 
peale 
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Ühisotsing 

Rahvusraamatukogu otsinguportaal 

portaal.nlib.ee 

 

E-varamu (?) 

www.e-varamu.ee 
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