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Tartu Ülikooli Raamatukogu arengukava 2011-2015 

 

Missioon 

Tartu Ülikooli Raamatukogu (TÜR) missioon on:  
 

− pakkuda raamatukogu- ja infoteenuseid, mis aitaksid tagada rahvusvahelise liikmes-

konnaga Tartu Ülikooli kõigis õppe- ja teadusvaldkondades Euroopas tunnustatud 

taseme 

 

− teha parimal võimalikul tehnoloogilisel tasemel  juurdepääsetavaks raamatukogus 

talletatav kultuuripärand ning tagada selle säilimine tulevastele põlvedele  

 

− edendada rahvusvaheliselt kõrgel tasemel raamatukogu- ja infoteaduste alast teadus- 

ning arendustegevust 

  

 toetada teadmistepõhise ühiskonna arengut.  

 

Visioon 

Tartu Ülikooli Raamatukogu on rahvusvaheliselt silmapaistval kohal võrreldes TÜga sarnaste 

klassikaliste ülikoolide raamatukogudega. 

Tartu Ülikooli Raamatukogu on Eesti juhtiv teadusraamatukogu, mäluasutus ning teadus- ja 

arendusasutus. 

 

Strateegilised eesmärgid: 

1. Arendada kogusid ja teenuseid lähtudes konkreetsete sihtgruppide vajadustest ja ootustest 

ning juurutada kasutajasõbralikke infotehnoloogilisi lahendusi  

2. Ajakohastada raamatukogu tehnilist infrastruktuuri, et luua lugejatele ja personalile mu-

gav õpi- ja töökeskkond ning tagada kogudele nõuetekohased hoiutingimused 

3. Arendada raamatukogu rahvusvahelisel tasemel tunnustatud ning Eesti juhtivaks kesku-

seks teadusajaloo, raamatukogu- ja infoteaduste ning raamatuteaduse  alal. 

 

Kogud 

1. Arendada eestikeelsete e-õpikute kogu. Saavutada 2012. aasta lõpuks olukord, et üliõpi-

lastele oleksid kättesaadavad kõikide TÜ aluskursustel kasutatavate eestikeelsete kõrgkoo-

liõpikute elektroonilised versioonid ning vähemalt 50 % muudel kursustel kasutatavatest 

2. Teha ESTERi kaudu kättesaadavaks avatud juurdepääsuga (open access) e-monograafiad 

(tähtaeg 2011) 

3. Töötada välja DSpace’i kui Tartu Ülikooli institutsionaalse repositooriumi arendamise 

põhimõtted (märts 2011)  

4. Viia veebiserverites olevad digifailid üle DSpace’i (tähtaeg 2012) 

5. Töötada välja kogude arendamise strateegia, mis hõlmaks kogude paigutust, säilitamis-, 

kasutamis-  ja turvapõhimõtteid pärast raamatukoguhoone renoveerimist (veebruar 2011) 
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6. Konserveerimis-restaureerimisvajaduste kindlaks määramiseks viia läbi kogude füüsilise 

seisundi uuring (märts 2012) 

7. Koondada erinevates kogudes paiknevad rahvustrükised iseseisvaks Eesti trükise arhiiv-

koguks 

8. Luua juurdepääs TÜRi digitaalsele kultuuripärandile Eesti ja rahvusvaheliste portaalide 

kaudu (EUROPEANA, CERL jt) (2011). 

 

Teenused 

1. Teha kasutajasõbralikuks infootsing digiteeritud sedelkataloogidest, tellimise hõlbustami-

seks lisada elektrooniline soovisedel (tähtaeg 2011)  

2. E-ressursside kasutamise hõlbustamiseks luua andmebaasides ühisotsingu võimalus (täht-

aeg 2011) 

3. Iseteeninduse osakaalu suurendamiseks hankida juurde seadmeid teavikute  laenami-

se/tagastamise registreerimiseks ning teenuse tõrgeteta toimimiseks  

4. Rakendada kaasaegseid e-õppe strateegiaid ja tehnoloogiaid uute veebipõhiste infopäde-

vuse kursuste väljatöötamisel ning olemasolevate kaasajastamisel, arvestades erinevate 

sihtgruppide vajadusi ning õppe- ja teadustöö arengusuundi 

5. Anda kõikidele Eesti gümnaasiumidele võimalus arendada üle-Eestiliste veebipõhiste kur-

suste kaudu oma õpilaste infopädevus TÜsse astujatele vajalikule tasemele  

6. Töötada välja e-teenuste arendamise strateegia (tähtaeg 2012) 

7. Konverteerida koostöös ELNET Konsortsiumiga TÜRis koostatud bibliograafilised and-

mebaasid andmebaasi Index Scriptorum Estoniae (ISE; Eesti artiklite andmebaas) (2014)  

8. Luua rahvusvahelist lugejaskonda arvestav eesti- ja ingliskeelne logistiline süsteem, mis tagaks 

raamatukogu teenustele mugava juurdepääsu (koduleht, juhendid, sildid jne) (märts 2011) 

9. Töötada välja pärast raamatukoguhoone rekonstrueerimist rakendatav teenindusskeem 

(veebruar 2011). 

 

Infotehnoloogiline infrastruktuur  

1. Minna üle lugejate ja töötajate kasutuses olevate personaalarvutite tsentraliseeritud hal-

damisele (autentimine, tarkvara ja teenuste uuendamine) (tähtaeg 2011) 

2. Suurendada arvutivõrgu kiirust igas punktis 1 gigabitini sekundis (tähtaeg 2015), tagada 

arvutivõrgu ja serverite tõrgeteta toimimine  

3. Suurendada serverite võimsust, tagada nõuetele vastavad turvatingimused, failide varun-

damine ja pika-ajaline arhiveerimine (tähtaeg 2015) 

4. Tagada DSpace’i, ESTERi ning ISE  vastastikune koostoime (andmete vastastikune üle-

kanne) (tähtaeg 2012)  

5. Analüüsida  RFIDi (radio-frequency identification) ja alternatiivseid tehnoloogilisi lahen-

dusi ning kasutusvõimalusi  teavikute leidmiseks ja laenutamiseks  (tähtaeg 2012) 

6. Algatada ELNET Konsortsiumis nimenormide andmebaasi koostamine. 
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Töö- ja õpikeskkond 

1. Koordineerida raamatukoguhoone rekonstrueerimise tervikprojekti koostamist (2011) 

 

Teadus- ja arendustegevus 

1. Arendada TÜR  kompetentsikeskuseks, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumile partne-

riks riikliku poliitika kujundamisel e-ressursside ja nendele avatud juurdepääsu (open 

access) loomisel ning infopädevuse arendamisel  

2. Arendada 2013. aastaks raamatuajalooalane uurimisteema rahvusvaheliseks projektiks  

3. Luua rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades publitseerimisega eeldused raama-

tu- ja infoteaduste alase sihtfinantseeritava teadusteema avamiseks 2015. aastal 

4. Korraldada  LIBERi (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche – Euroopa Tea-

dusraamatukogude Ühendus) 2012. a aastakonverents Tartus 

5. Jätkata koos  Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga Friedrich Puksoo auhinna välja and-

mist parima raamatukogu-, raamatuteaduse ja bibliograafiaalase töö eest. 

 

Organisatsioon 

1. Suunata töötajaid enesetäiendamise eesmärgil aktiivsemalt taotlema stažeerimisvõimalusi 

Euroopa ja Põhja Ameerika raamatukogudes. Arendada personalivahetust TÜ partnerüli-

koolide raamatukogudega   

2. Töötada välja ja rakendada praktikasse kvaliteedijuhtimise süsteem (teenused ja tööprot-

sessid) (tähtaeg 2012) 

3. Kaasata eelarveväliseid vahendeid raamatukogu tegevuse edendamiseks ning kultuuriva-

rade säilitamiseks. 

 

 

 

 

 

 


