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Tartu Ülikooli Raamatukogu 

   perioodika süstemaatiline kataloog 

1957-1999 
Kataloogipass 

 
 

Pass kataloogile nr.24 „TRÜ TR kataloogisüsteemi juhis“ 

 
  Kataloogi ülesanne 
Kataloog on ainus lugejakataloog (kaartkataloog), mis võimaldab leida perioodika nimetusi 
temaatiliselt UDK liigituse alusel. 
 
 Asukoht                 
Kataloog asub sedelkataloogide ruumis. 
  
            Suurus 
2014. a. lõpus on kataloog 2 kataloogikapis, 94 kastis. 01.01.1999 seisuga oli kaartide arv umbes 
37 000, keskmine juurdekasv aastas - umbes 500. 1998.a. lõpetati kataloogi koostamine, 
täiendamine ja parandamine. 
 

Sisu 
Kataloog peegeldab eestikeelse trükise kogus ja võõrkeelse perioodika kogus olevaid ajakirju ja 
jätkväljaandeid, mis on ilmunud kuni 1998. aastani (olenemata ilmumiskohast).    
Kataloog peegeldab ka ajalehtede kogus olevaid ajalehti, mis on ilmunud kuni 1998.a. olenemata 
keelest ja ilmumiskohast.  
 
 Kirje 
Kataloogi on liidetud kataloogijate koostatud lühikirjekaarte neisse rubriikidesse, mis väljaande sisu 
peegeldamiseks liigitaja poolt määratud olid. Uuematel kaartide  alläärel on UDK indeks (indeksid). 
Varasematel aastatel on kirjeks kasutatud perioodika raamatkataloogi „Tartu Ülikooli 
raamatukogude ajakirjade nimestik“ lõigendeid, mis on kleebitud kaardile. Üldreeglina on uuematele 
kaartidele lisatud tempel „Täielikku kirjet vt. perioodiliste väljaannete tähestikkataloogist“.    
 
 Raamatukogunduslikud märkused 
 
Eestikeelse perioodika kohaviidaks on eestikeelse trükise kogu kohaviit (näiteks: A-63678). 
Võõrkeelse perioodikakogu tähiseks on kohaviidas Per. (näiteks Per.A-16729).    
Ajalehtede kogu tähiseks on kohaviidas Ajaleht.   
 
 Kataloogi ülesehitus 
Kataloogi ülesehituse aluseks on UDK liigitus. Pealiigid on eraldatud kollaste plastik vahekaartidega, 
all-liigid - valgete plastik vahekaartidega.  
Rubriigisisene tähestikjärjestus on järgmine: 
          eesti tähestik 
          ladina tähestik 
          slaavi tähestik 
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Suuremates perioodiliste väljaannete (ajakirjad, ajalehed, jätkväljaanded, kogumikud jms.) 
rubriikides on kogu materjal paigutatud riikide järgi vastavalt UDK indeksitele, riigid on eraldatud 
sinisest kartongist vahekaartidega. 
 
Kataloogikastidel on beeži värvi etiketid, kuhu on märgitud põhirubriikide indeksid, selgitava tekstiga 
eesti ja vene keeles. Kataloogi juurde kuulub kataloogisilt: Liigikataloog. Perioodika- ja jätkväljaanded. 
 
Kaarte liitsid ja kataloogi redigeerisid liigitamissektori, hiljem liigitamisosakonna töötajad. Kasutati 
juhendeid „Kaartide liitmine süstemaatilisse kataloogi“ ja „Süstemaatilise kataloogi redigeerimine“ 
(Helgi Laanes,  Helje Riives, 21.11.1985).  Kustutatud raamatute kaarte eraldasid kataloogijad  
ja/või liigitajad. 
 
 Abivahendid 
Nii lugejaile kui ka sisetööks: aineloendid. 
Liigitajatele: kataloogi rubriikide loend ja ülalmainitud juhendid. 
 
 Ajalugu 
1957 – alustati kataloogi koostamist. 
1966 – kataloog pandi välja lugejatele. 
1989 -  1991 kataloogi redigeeriti. Helgi Laanes tegi eestikeelse perioodika tähestikkataloogi järgi 
kindlaks, millised eestikeelsed perioodika- ja jätkväljaannete kirjed puudusid perioodika 
süstemaatilises kataloogis märkides kaardi olemasolu eestikeelse perioodika tähestikkataloogi 
kaardi pöördele (näiteks: PS 82). 
1992 – aastaplaanis oli alustada puuduvaiks osutunud kirjete dubleerimist perioodika 
süstemaatilise kataloogi jaoks.  
01.01.1999 - lõpetati kataloogi koostamine, täiendamine ja parandamine seoses infosüsteemi 
INNOPAC rakendamisega. 
2014 – kõik kirjed pole veel sisestatud e-kataloogi. (Kataloogi peab veel säilitama!). 
 
 
 
Märkus: 23. märtsil 2006. a. otsustas kaart- ja sedelkataloogide säilitamise töögrupp: perioodika 
süstemaatiline kataloog on ainus kataloog, mis võimaldab teostada UDK liigituse  alusel 
infootsingut perioodika nimetuste osas olenemata keelest, ilmumisaastast ja -kohast ning seetõttu 
kataloog kuulub alalisele säilitamisele.  
 
Kataloogipass on koostatud 2 eksemplaris:  raamatukogu arhiivi eksemplar ja säilitamisele kuuluvate 
kaartkataloogide hoiuruumi (r. 254) eksemplar. Pass on leitav ka raamatukogu kodulehelt.  
 
Passi koostajad: Elsa Loorits, Kaja Kruus, jaanuar 2015 
Kinnitatud TÜR kaart- ja sedelkataloogide säilitamise töögrupi poolt 13.01. 2015 
 


