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1. TOB infoteeninduse aluseks on tema fond. 

FOHDI KOHPLEETEEBIMISE ALLIKAD 

sundekseBplar; 
ost raamatukauplusest; 
vahetus (vahetuspartnereid v&iisriikides 421, 
H. LI idus 100): 
"Ajakirjanduslevi": 
TO kirjastus- Ja trftklosakond; 
TO-s kaitstud dissertatsioonid, lepingulised 
tööd. veistlustödd: 
annetused: 
lepingud infokeskustega. 

FOMPI JUUBDEEASV AASTAS 

ca 120 ООО eks. 

FORD «.4 milj. eks. 

BAAMATUD 
2 203 210 eks.. 
Sh. viiiskirj. 
883 260 eks. 

PEBIOODIEA 
1 981 01« eks., 
sh. vliisperioo-
dika 846 42r eks 

VAHEHDUSIHFO: 
ekspress-, signaal-, 
referaat-, ülevaate-
ajakirjad (ca 300 
nim.): 
sisukordade koopiad 
(ca 300 nim. ); 
andmebaasid (nii 
Я.Li idus kui ka 
raamatukogus gene
reeritavad); 
infolehed: 
kartoteegid. 

BVL (Г000 nim. a-s). 
Bahvusvahe1ine BVL. TIISTEKSTI TAGAMINE 

Paberkoopiate valmis
tamine (ca 69 ООО lk. 
a-s). 

Hlkrofllmide valais-
tamine (ca 2300 nim. 
• - s ) .  

Lepingud Infokeskustega 
artiklite, käsikirjade 
paberkoopiate saamiseks 
(ca 6000 nim. a-s). 
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2. TOB-g tina raKendatavast infoteenindusstPuRtuurist 
annab ülevaate alljlrenev скееш. 

ТО TEADLASTE IHFO* 

TEEHIHDAHINE 

ANIMEBAASID 

PrograBBi HAB luulu-
vad teeaad: 
5 infol ehte (vabarilK-
ИК leviK), 
5 InfokartoteeKl. 

КвгвКоо11probleeald: 
6 infol ehte, 
bülletiln "EOreKooi. 
Fsühholooeia" 4 nr. 
a-s (üleliiduline 
levlK). 

Bahvusteaduaed: 
Kartoteek "Tartu 
OllKool. Ajalugu, 
õppejõudude, teenis
tujate Ja Kasvandi
ke biobibiiograafla" 
(1632-1710, 1802-) 
(250 ООО Kaarti): 
bibiliograüfik "Tar
tu BilKllK OllRool" 
(rahvusvatiel Ine 
levlK); 
Kartoteek "Teaduste 
ajalugu Eestis 1956-" 
(2900 Kaarti); 
andmebaas "Eesti 
pagulaeKlrjandus". 

Lasertelmika: 
bälletiin "Laser-
üeditsiin" 4 nr. a-s; 
andmebaas "Laserbio-
loogia Ja laserme-
ditsiin" (500 nim.). 

Lugejad (14 ООО) 

BVL 

"Ajakirjandus levi' 
tellimused (2500 
nim. ) 

Vana raamat (300 ООО 

nim. ): 
saabunud väiisperioo-
dlKa (2000 nim. ); 
vaiisajaKiri miRro-
Kaardil (TOO nim.); 
Infov^ijaanded raa
matukogus (300 nim.). 

roostõd teiste info-
ResKustega: 
SEBIAL; 
viiisraamatute Koond-
Kataloog; 
Lenini nim. raamatuK. 
Koondkataloog; 

Eesti TA Kartoteegid 
"Soome-ugri etnograa
fia ja rahvaluule", 
"f^tica. Otilskonna-
teadused"; 
nõukogude Estonlcai 
eesti retrospektiivne 
rativusbibl lograaf la; 
soome retrospeKtiivne 
rativusbibl lograaf la. 

T 
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3. BaamatuKogude infotöö tuieviKust on m)}tet riftKida 

ainult sel Juhul, Kui muutub reaalseks fondide avamine Kaas

aegsel tasemel, st. kaasaegse infotehnoloogia olemasolul 

(vt. U.Aunini teesid K&esolevas Kogumikus). 

Bahvusvahelises infovahetuses vSrdviarse partnerina 

osalemi^eKs ön raamatuKogu töö pöhisuunaKs fondide avamine, 

vastavate andmebaaside loomine (nii bibliograafiad Kui Ka 

t&lstekst). 

4. oTikooli raamatukogu saab edasi areneda vaid funkt

sioneerivas Infosüsteemls. tingimustes, kus ühendatud arvu

tivõrgud v&imaldavad juurdepiisu kSigile andmebaasidele -

asutusesisestele, rahvuslikele,, rahvusvahelistele, kusjuures 

eelnevalt on loomiullkult fikseeritud informatsiooni kasuta

mise majandusiIKud, digusHkud ning eetilised alused. 

5. Olikooli raamatukogu lugeja on eelkõige teadlane Ja 

üii&piiane. Selle grupi Jaoks on hidavajaliKud Kirjutamist 

hõlbustavad, analüüsi teostavad, niitiikKe materjale valmis

tavad, eleKtroonilist ühendust võimaldavad ning Kirjandusele 

iigipiäsu võimaldavad tehnilised vahendid. 

Infotöös peame arvestama, et tinu arenenud tehnoloogia 

Kasutuselevõtule muutub õppeprotsessi olemus ning ka produk

tiivsus (võimalus säilitada personaalseid teadmistebaase, 

juurdepiis salvestatud teadustöödele, instrueerimine arvuti 

vahendusel, dialoogid, elektrooniline testimine Koos tule

muste Kohese tagasisidemega, eleKtrooniline ülesannete esi

tamine Jne.). 

6. Juba praegu peame arvestama, et raamatukogu infofon

di vorm tulevlKus muutub. 

Rahvusülikoo11 raamatukoguna Jtib ta endiselt õllkoolis 

genereeritava informatsiooni siii4tajaKs Ka traditsioonil 1-

ses vormis (trüKlsena, KislKlrJana), trüKlsena Jitkat«Kse Ka 

enamiKu teadusmonograaflate KompleKteerimist. Eeldatavasti 

hoopis teisel Kujul haKKab tolmuma õppematerjalide, ajakir

janduse, vahendusvilJaannete komplekteerimine (laserketastel 

Jms.}. Sellega seoses toimuvad sügavad muutused kõigis seni 

traditsioonil istes raamatukogundusiikes töölõikudes (inven

teerimine, indekseerimine. Kataloogimine, laenutamine jne.). 

7. Neis tingimustes suurenevad lugejate võimalused üha 

t 
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rohkea iie oaa infovajadusi rahuldada. 

RaaaatuKoflu Infospetsialistide ülesandeks jääb Juhenda

da Ja abistada lugejaid infoallikate valikul, aidata Kaasa 

infoallikate kasutajate harimisele, väljaõppele. 

RAHVUSLIK OLIKOOL JA RAHVUSTEADUSTE IHFOTEENINDUS 

Laine Peep 

Taas au sisse teusnud rahvuslikkus ja lähenev emakeel

se ülikooli 70. aastapäev kohustavad meid tesiselt mõtlema 

rahvusülikooli arengule teel avatud infoühiskonna poole. 

Rahvusteadused kui igale vabale rahvusele eriti tähtis uuri

misvaldkond olid pikka aega aiikoolis suruseisus. Rahvustea

duste infoteenindus oli ametkondlikult hajutatud, majandus

liku toe Ja korraldusliku tähelepanuta üsna iseenda hooleks 

Jäetud. Rahvusteadused saavad areneda vaid siis, kui oma maa 

Ja rahva põhjalikule Ja üksikasjalikule tundmisele lisandub 

uurimisobjekti arengu üldpildi nägemine maailma tervikus. 

Hende uurimistööde teoreetilis-metodoloogilise baasi Ja in

foteeninduse arengu tase on rahvuslik rikkus, mis on võime

line rahva arengut oluliselt kiirendama. 

Rahvusteadused on järjepidevas tihedas seoses varem 

uurituga, аши toimunuga. Hende infovajadused on ühtäkki nii 

ajaloolised kui ka globaalsed. Lai haare ja sügavuti minek 

on kohustuslik ja samaaegne. Kitsas faktograafiline lähene

mine on tõsiste tulemuste saamiseks kõlbmatu. 

äärmiselt murettekitav on ülikooli raamatukogus tehtud 

tähelepanek, et Just rahvusteadustega tegelejad on üsna ra

hulolematu ̂  lugejakontingent. See näitab, et rahvuslikkuse 

eiramine Ja täppisteadustest ning tehnikast pärit olevate 

infotöö meetodite Ja vormide rakendamine ei õigusta end. 



Kuigi ülikooli raamatukogul on rahvusteaduste infotee-

ninclamisel ajalukku ulatuvad traditsioonid Ja omanäoline 

ning läbimõeldud Kujunemislugu, ei ole põhjust olukorraga 

ranul olla. 

individuaalse infoteeninduse aeetodld Kopeerivad suu

resti seda, mida soovitab üleliiduline hoiaX infoteeninduse

le. See aga on enamasti suunatud vald teadlstaslsele. Pakto-

graafiliste, vai ikstatistl i Iste Ja sekundaarsete апвмрапКа-

de loomisel ollakse ajast Ja arust. Oh«lt poolt vastava t«h-

nika puudumise pärast, teiselt poolt on iKKa veel J9us alt-

mesugused piiravad Ja salastavad eeskirjad. Beaalse iBfo-

otsingu suunamine takerdub teatmeteoste Tlbesuse Ja vüls-

malste infoalllKate Kättesaanatuse Kttu. Uurijate Infootsl-

alase kirjaoskuse tõstmine on ahistatud üleliiduliste ees

kirjadega, mille Järgi i>ibli«tfraa<flaalase kirjaoskuse and

mine Kuulub vald kursuaess« "Sissejuhatus erialasse". 

Baamatukogu tegevuse aluseks rahVusteadustes on oluline 

Ja elementaarne tõsiasi, et Kirjalik doktnent, algallikas, 

raamat on põhiline Ja sageli ka ainus teadusliku tunnetuse 

allikas, raamatukogu või arhiiv ainuke iaboratoor1иш. Seepä

rast on vaja üldist tunnustust Ja toetust raamatukogu kosp-

leKteer lm is po lutikale, 

Sellele arusaamisele toetudes v6etl raasatukogus juba 

1969.a. tõsiselt ette Estlc* fondi Järelkomplekteerimise põ

himõtete uuendamine. Eulgl nil Btltica kui ka »estl raamat 

oli ülikooli raamatukogus küllalt heas hooles 19.sajandil Ja 

päris hästi Korraldatud Eesti Vabariigi Tartu Ollkooll raa

matukogus, oli sõjajärgsete aastate hoolimatus Jätnud siia 

tõsiseid Jälgi. Otsustati asuda Koonduta antud piirkonna 

kõiki vanemaid trükiseid, suurendada eKsemplaarsust, avarda

da fondi geograafi1 is is 1 piire, asuda eesti päritoluga auto

rite teoste kogumisele üle terve Ilma Keelest Ja ainealast 

olenemata, hankida kõike Eestit käsitlevat, ükskõik kus ja 

millal see Ka ilmunud ei oleKs. Sisuliselt oli see rahvus-

ülikooli raamatukogu rolli teadvustamine Komplekteerimisel. 

£i vaja tõestamist, kui suure tähtsusega on ätie rahva 

uurimisel trükisõna täielik ülevaade, mida nimetatakse rah-

vusbibl iograaf iaks . Eestikeelsel ja Eestiga seotud auukeel-

2* 
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sel trüKisönal on enam kui 460-aastane ajalugu. Kõige laie

malt võttes on oluline saada ülevaade kogu sellest kirjandu

sest, mis on ostetud Eesti ainsa ülikooli raamatukokku al

gusaegadest alates. Selle fondi avamiseks kaasaegsel moel 

loodi 1978.a. rekataloogimisosakond, mille ülesandeks sai 

raamatukogu vanema raamatuvara (kuni 1S44.aastani) masinka-

taloogi ettevalmistamine. 

Mure Ja töö eesti retrospeKtiivse rahvusbibliograafia 

programmi kandmisel käis ülikooli raamatukogule üle Jõu Ja 

võimaluste. Osaledes selles ulatuslikus ettevõtmises, asuti 

tööle peamiselt ülikooli väljaandel ilmunud ja suure osa 

Eestiga seotud võõrkeelse raamatu avamisel. Eestis, kus rah

vuskultuur on pikka aega arenenud valitseva mitteeestikeelse 

kultuuri kiuste, on sellelgi andmepangal rahvuslikku 

eneseteadvust väärtustav ja toetav osa. 

Kuna rahvusülikoo1i raamatukogu roll nõuab eesti raama

tu Ja Estonica ning ka Baltlca võimalikult täielikku hanki

mist, säilitamist Ja kättesaadavaks tegemist, ei saa unarus

se Jätta välismaist osa selles, nn. eksiilkirjandust või vä-

1 Is-Estonlcat. 

Hii on ülikooli raamatukogu püüdnud teadlikult i962. 

aastast alates, alguses põhiliselt välisvahetuse teel, han

kida välismaal ilmunud eestlaste või Eestiga seotud isikute 

poolt kirja pandut. Eesti Exteriorica saamine oli kuni vii

mase ajani Juhuslik Ja vähene. Kuid kirjavahetus aitas ku

jundada suhtumisi Ja hoiakuid. Eestikeelse rahvusülikooli 

tähtpäeva eel on raamatukogu saanud väärtuslikke ja suuri 

annetusi eesti teadlastelt Ja kultuuriühingutelt väljaspool 

kodumaad. 

Tänaseks on ullKooli raamatukogu Jõudnud otsustava 

p&õr<teni, milles vanad ja ammu omandatud väärtused ning al

gatused ühinevad tänapäevaste rahvuslike- uudlsvõimalustega. 

Salata ei saa sedagi, et ees seisab veel pikk tee, võideldes 

rahvusteaduste uurimlstaseme kui ka uurimlsvõimaluste paran-

danise eest. Killustatus Ja hajutatus segab, ühistöö parem 

Korraldus ülikooli Ja Eesti Teaduste Akadeemia rahvuslike 

uurimisinstituutide vahel annab veel seada hulga otstarbeka

maks. Ei ole sellest Kasu kellelgi, kui humanitaaruurija 
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peab info hanKiffliseKs pendeldama Tartu Ja Tallinna vahel. 

Hii väikeses riigis Kui Eestimaa on, peaks andma ühildada ja 

ühendada rahvusteaduste arengusuundi ja andmebaase. 

Olikooli raamatukogul on kavas asuda eestikeelise üli

kooli Juubeliaastal otsustavalt parandama rahvusteaduste in

foteenindust*. 

RAHVUSBIBLIOGBAAFIA IHFOBMATIIVSUSE8T 

Anne Ainz 

1. Bahvusbibliograafias sisalduv andmestik v8imaidab 

lisaks bibliograafilise kontrolli ülesandele olla rahvuskul

tuuri ja selle suundumuste peegeldajaks. Kahjuks on nii meie 

retrospektiivse kui ka Jooksva rahvusbibliograafia koosta

mises Ja trükkitoimetamises vajakajilmisi, mis oluliselt vt-

hendavad selle informatiivsust. 

2. Betrospektiivne ralivusblbl Iograaf la Koosneb Jirptls-

test ettevalmistamisel olevatest bibliograafianimestikest: 

1) eestikeelsed raamatud, lS2S-l$ir, 5 Köidet; 

2) Eestis ilmunud Ja Eestiga seotud veerkeelsed raama

tud, 16.saj. algus - 1940, 2 Köidet; 

3) Eestis ilmunud Ja Eestiga seotud veneKeelsed raama

tud, 19. saj. algus - 1940;-

4) eestikeelsed p«rioodiKavilJaanded^ 1T66-1940: 

5) Eestis ilmunud Ja Eestiga seotud vöör- Ja veneKeel-

sed perioodlKavlljaanded, 1681-1940. 

EestiKeeisete raamatute nimestiku 2.-3. Köite (lesi-

-1900) KisiKiri on peaaegu valmis Ja 4.-5. Köite (1901-1«1Г) 

kaisiklrl Juba põhiliselt arvutisse viidud. Vöör- Ja vene

keelse perioodika bibliograafianlmestik on valmis. trtKKlmi-

3 
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ne on takerdunud mitte nllvSrd kitsaste trüklolude kui ahta

kese arusaama taha viljaande vajalIkkusest, 

Koeu retrospektiivse rahvusbibliograafia sari on ühtla

si koondkataloog, viidates trükise leidumusele Eesti, osalt 

ka Leningradi, Moskva, Riia Ja välismaa raamatukogudes ning 

Eesti arhiivides. 

3. Rahvusterrltoorlumlb Ilmunud ajakirjanduse analüüti

lise bibliografeerimise vajadust Eesti olu'des vSimendab as

jaolu, et sSdade Ja muude aJaloos<indmu»l^e keerises on õsa 

arlilivimaterjale kas hävinenud vei. hävitatud. Ka on meie 

erialase ajakirjanduse algus liiga hiline Ja pikemat aega 

järjepidevalt ilmunud erialaajakirju vihe, selleks et tea

dus- Ja kultuuriloo uurimisel tehusalt abiks olla. Esimesed 

katsed eesti ajakirjanduse sisu bibllografeerlmlsel tehti 

Juba 19.saj. Jirjeklndlalt asus sellega tegelema Kirjandus

muuseumi bibllograafla'osakonna eelkäija,- Eesti Bibliograa

fia^ Asutus (1921-1940), kus alustati rööbiti 19.saj. eesti

keelse perioodikaga jooksva ajakirjanduse bibliografeeri

mist. Eesti ajakirjanduse sisu retrospektiivset blbllogra-

feerlQlst Jätkati EHSV Teaduste Akadeemia allasutusena Ja 

see on praegugi Kirjandusmuuseumi -bibliograafia osakonna ps-

hitõõks. 

4. 1968.a. loodi rahvusbibliograafia osakond Fr.R. 

Kreutzwaldi nim. Riiklikus Raamatukogus sihiga kiirendada 

eesti ajakirjanduse retrospektiivse analüütilise bibliograa

fia koostamist. Koostöös Kirjandusmuuseumiga hakati bibllo-

grafeerima väga mahukat Eesti Vabariigi aegset ajakirjan

dust. 

Tänase päeva seisuga peegeldub 19.saj. Ja 20.saj. algu

se ajakirjanduse sisu ainult KirjandusmuuseuQii kartoteeki

des. Aastatel 1917И944 Ilmunud ajakirjanduse bibliograafiat 

on tehtud mõlemal pool. Ajalehtedest nimetaksime ennekõike 

Kirjandusmuuseumis bibliografeeritud "Päevalehte" (1905-

-1940), praegu on seal käsil "Postimees". Rahvusraamatuko

gus ori bibliografeeritud "Vaba Maa" (1918-1938), "Uus Eesti" 

(1935-1940), "Linna Teataja" (1941), "Eesti Sõna" (1941-

-1944), "Õpetajate leht" (1930-1940). Töös on "Tallinna Tea

taja", "Rahvaleht", "Esmaspäev" 
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Ajakirju aastatest 1917-1944 on moiemal pool üsna ar

vestataval müral töös olnud, muuseumis Kirjandus- ja Rui-

tuuriajaKlrjad, Rahvusraamatukogus pedagoogika-, majandus-, 

loodusteaduslikud, tehnika-, muusika-, kunstiajakirjad. 

Retrospektiivse analüütilise bibliograafia kartoteekide 

kogumaht on üle 2,5 miljoni kaardi. 

5. Nõukogude Eesti raamatut registreerib Raamatupalatl 

väljaanne "Raamatukroonika" Ja ajakirjanduse sisu avab "Ar

tiklite ja Retsensioonide Kroonika". Viimane on varustatud 

ainult nime- Ja asutuste aattaregistriga. MirkseDareiistrt 

Ja koondregistrite puudwine on tinginud mitmete lugejatee-

nindust hõlbustavate kartoteekide koostamise Rahvusraamatu

kogu rahvusbibliograafla osakonnas <ja teisteski osakontfa-

des), ka teistes raamatukogudes. Lahendust lugejatele am

mendava teabe andmiseks Ja tööjeu kokkuhoidmiaaks п1«м Mu-

kogude Eesti rahvusbibliograafia keostamitea arvutil. E«l-

tõöd selleks tehakse, tehnika küll seni puudub. 

6. yilis-Estoalca Ja vilismaal ilmunud eestikeelse trü

kise bibiiografeeriqiine on meie õhitkoimä üuaaemisprotsettl« 

muutunud täiesti mahukaks töölõiguks. l«ltvu«raaaatukogu rali-
vusbibl iograaf la o-sakonnas on Juba iO aast«t kõigist kätte

saadavatest allikatest Kogutud sellealast t*av«t. Heie kar

toteekides on avatud vii iseesti Ja bailtifakca teadusajakir

jade sisu ("Mana", "Tulimuld", "Rootsi Eeatl Teadusi iln^ 

Seltsi Aastaraamat", '"Zeitschrift für Ostfopcchuag", "Jahr-

buch'des baltischen Deutschtums" Jm.). Alates 1969.a. Bib

liograf eeritakse analüütiliselt Rahvusraamatukogusse saabu

vaid väliseesti ajalehti. 

Peaksime püüdma selle poole, et Jooksvas bibliograafias 

peegelduks kogu eestikeelne trükisena Ja võimalikult paljti 

Eesti kohta .kirjutatut. Raamatupalatl kroonikate Estonic*-

osa reorganiseerimise kavad iseseisvaks väljaandeks lubavad 

muutusi ka selles vallas. 
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VITLISKMSE EESTI BAAHATU JA Estoalca 

LEIDUHUS EESTI RAHVUSRAAMATUKOGUS 

Lea Lumi 

1. Rahvusblbliograafla maKrostruKtuurj. ühe osa moodus

tab nn. Exterlorlca - väljaspool rahvusterritooriuml ilmunud 

tPüKlsena, mis sisu Ja autorluse poolest Kuulub selle maa 

Juurde. Seefa peegeldab Exteriors ca antud maa vaimset Ja 

Kultuurielu välismaal. Sellealase Kirjanduse KompieKteeriml-

ne Ja blblloeraieerimlne teenib rahvusiIKu Kultuuri, samuti 

rahvusvaheliste suhete arengut. Exterlorlca täieliK ülevaade 

Kergendab, Ja toetab oluliselt Kultuuri ja vaimse elu 

arengutendentside uurimist. 

Z. RahvusraamatuKogu vills-Estonlca seKtorl pfihiülesan-

deKs on alates 1940.a. välismaal ilmunud, eestlaste v8i Ees

tiga seotud islKute Kirjutiste ja Eesti Kohta llmunu'välja-

selgitamine ning bibliografeerimine. SelleKs vaadataKse läbi 

raamatuKogusse saabunud vfiSrKeelne Kirjandus, eriti biblio

graaf iaväljaanded. 

3. Probleemuuringus "RahvusraamatuKogu roll Ja funKtsi-

oonid" püstitati hüpotees Exterlorlca juhusliKKuse Ja vähe

suse Kohta rahvusraamatuKogus. Selle tftestamiseKs vSi ümber-

lüKKamlseKs oli vaja' selgitada välismaise eesti raamatu Ja 

Estoalca Kohta raamatuKogus olemasoleva info sisuline maht, 

struKtuur Ja dünaamlKa. Uurimistöös lähtuti põhiliselt 4 as-

peKtist: aeg, territoorium (rilK), Keel, sisu (valdKond). 

Heist aspeKtidest lähtuvalt selgitati väljaannete leidumus 

aastail 1919. 1929, 1939. 1949, 1959. 1969 Ja 1979 Ilmunu 

hulgast, uuringust Jäeti Kõrvale iluKlrjandus. 

4. yiHi-Estoalca KartoteeK sisaldab andmeid välismaal 

ilmunud eesti raamatu Ja Estoalca Kohta tagasihoidliKult. 

See seletub mitmete objeKtiivsete Ja subjeKtiivsete põhjus

tega: väljaspool rahvusterritoorlumi ilmunud Kirjandust on 

vägar rasKe jooKsvalt välja selgitada, sellealase Kirjanduse 

Kogumise printsiibid ei oie rahvusvahelises ulatuses täpselt 
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määratletud, rahvusbibliograafiad laekuvad puudulikult, puu

duvad asjakohased nipunäited, keeieraskused Jms. Viimasel 

paarikümnel aastal on info juurdtekasv olnud küll märgatav, 

kuid siiski lünklik. 

5. välismaise eesti raamatu Ja Estonica trükiste leidu-

mus rahvusraamatukogus on ca 30X ilmunust. Olemasoleva 

bibliograafilise info jirgi otsustades puudub raamatukogus 

iga liiki kirjandust 60-90X (loodus- Ja tlppisteadused, teh

nika-, kunsti-, muusika- ja teatrikirjandus). Suhteliselt 

paremini leidub ajaiookirjandust. 

6. Juhuslikkuse Ja vaieldavate tulemuste viltimiseks, 

tervikliku Ja tsese ülevaate saamiseks oleks otstarbekas 

analüüsida kogu viiis^f^toAica Kartoteeki. Seda nii info 

olemasolu kui trükiste le^umuse aspektist. EeikSige tuleks 

leida teid maksimaalse info koondamiseks fjrterJorica-alase 

kirjanduse kohta, mille alusel seda komplekteerida. Olulise 

tihtsusega on siin tihe koostöö raamatukogude Ja infosüstee

mide vahel nii meil Eestis kui kogu Höu^kogude Liidus, eel

kõige aga välismaiste raamatukogude ja infosüsteemldega. 

BIBLIOGRAAFILINE AHMEBAA8 "TABTU OLJKOOL" 

Maare Kümnik 

Kõikidel aegadel on õpetlased olnud huvitatud oma töö

de levikust Ja tegevuse tutvustamisest. Samasugune vajadus 

on kõikidel teadusasutustel, sealhulgas ülikoolidel - on va

ja ammendavat teadusalast informatsiooni. 

1. Tartu Olikooli Raamatukogus, leidub mitmesugust teat

mekirjandust. Osa neist on universaalsed, teised liksiKut 

institutsiooni käsitlevad. Eesti teaduskoilektiive tutvusta

vate väljaannete avaldamises võib täheldada juhuslikkust. 

Puudub ka nende üldkäsitlus. 

I 4 
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TeadliKult on tegutsenud Tartu OllKool, Eesti Peiluma-

Janduse Akadeemia Tallinna Polütetinl 1 Ine Instituut, Jir-

eides 19. saj. Ja 20. saj. esimese poole häid traditsioone. 

Avaldatud on loengute Kavu, isikkoosseisude nimekirju, "al-

bum acidemicum'^", bloeraafilisi leksikone, üld- ja teadus

kondade ülevaateid, albumeid jt. Väärtuslikke teatmeteoseid 

Tartu ülikooli kohta on ilmsiks tulnud hiljuti - Rootsist ja 

erlholust, niiiX.. UiHversitas Tartuensis, Koost. B.Kangro. 

(1970); I.Käbin. Die medizinische Forschung und Lehre an der 

Universität Dorpat/Tartu, 1802-1940. (1986).. 

2. Kuidas saada ülevaadet arvukatest raamatutest Ja 

artiklitest, mis kajastavad Tartu ülikooli teadus-, врре- ja 

ühiskonnategevust? 

Olikooii väljaannete bibliograafiast mStles juba Karl 

Morgenstern (kiri ülikooli nõukogule 1808.a;). Tegudeni Jõu

ti 40 aastat tagasi. 1949.a. asuti koostama kartoteeki 

"Tartu ül ikool-. A.laluflu. Õppejõudude, teenistujate Ja kas

vandike blobibllograafla", mis haarab aastaid 1632-1710, 

1802 -nüüdisaeg. 1.Jaan.1989.a. koosnes kartoteek ca 300 

kastist, ca 258 600 kaardist, aastane Juurdekasv on praegu 

ca 6500-7000 nimetust ehk ca 10 ООО kaarti. Kartoteeki kogu

takse andmeid kõigi trükiste kohta, olenemata keelest, ilmu

miskohast Ja laadist. Arvestatakse ka tehniliselt häid pil

te. Käsikirjalistest materjalidest kirjeldatakse väitekirju 

Ja üliõpilaste auhinnatud võistlus- või diplomitöid. 

Sisu poolest Jaguneb kartoteek kahte ossa, mis omakorda 

Jaotuvad ülikooli ajaloo perioodide Järgi. Esimene osa "Aja

lugu" sisaldab andmeid ülikooli Kohta, teine - ülikooliga 

seotud isikute töid, elulool isi kirjutisi neist Ja materjale 

nende tööde ning tegevuse kohta. "Ajaloo" osa ülesehitus on 

märksõnaline, näit. "fiiolooglateaduskond", "kultuuriside

med", "seltsid", "teadus", "üliõpilasmüts" Jpt. Personaalia 

on korraldatud isikunimede tähestikulises järjestuses, näit. 

J.Mägiste, P.Olesk, J.Peegel, P.Tulviste, G.Vainikko jne. 

Bibliograafi11st andmestikku täiendab faktikartoteek 

"Tartu ülikooli isikkoosseis", milles oluline osa on ka üli

õpilastel . 

14 



Kartoteegi Koostamist Ja Kasutamist selgitab Juhend; 

ühes lisas loetletaKse K&iK olemasolevad m&rKsenad (aa.1802-

-1917, 1918-1940, 1940 - nüüdisaeg). 

MSrKsõna "Tartu üliKool" leidub Ka Kirjandusmuuseumi Ja 

Eesti RahvusraamatuKogu KartoteeKides, sest neis asutustes 

blbliografeeritaKse varasemat ajakirjandust, ning nn. Velt-

manni Kartoteegis "Baltimaad veneKeelses trüKisSnas". 

3. Kartoteegi "Tartu üliKool" Kasutamisvgimalused on 

avarad. Selle baasil KoostataKse blbl ioflraaf iavauaandeid. 

OliKooli raamatukogul ilmub KaKs sarja: 

1) "Tartu RiiKllK OllKool. ... a. ilmunud tööde biblio

graafia" (ilmunud 1962-1988 aastate 1944-1982 Kohta), 

2) "Tartu ÜliKool Kirjas&nas" (ilmunud 1983 aastail 

1940-1980 avaldatu Kohta, valmimisel KäsiKiri aastail 1981 -

1985 avaldatust). 

Koostamisel on "Tartu OliKooli toimetiste Koondregist

rid 1893-1917", teema on JitKuv. Tartu ülikoolis Kaitstud 

viiteKirJade nimestlKe (ilmunud 1961, 1965, 1973) valmimisel 

on Kartoteegil olnud oma abistav osa. TeemanimestiKu "Tartu 

OliKooli RaamatuKogu väljaanded Ja töötajate teaduspubliKat-

sioonid" aluseks on sama kartoteek. Nimekate professorite 

(P.Ariste, P.Alvre, F.Klement, J.Lotman, V.Masing, H.Trass, 

I.Rebane, E.Karu, L.Schotter Jt.) personaalnimestikke täien

dasid Kartoteegis leiduvad andmed. 

KartoteeKi "Tartu üliKool", samasisulisi teatmeteoseid 

Ja blbl iograaf iav-äljaandeld tuleb Kasutamisel arvestada 

kompleksselt, ühed täiendavad teisi (registrid, tabelid, 

viited). 

Tartu ülikooli Ja tema isikKoosselsu ning üliõpilasKon-

na tegevus on pidevat tähelepanu äratanud varasematest aega

dest tänaseni nii kodu- Kui välismaal. See väljendub teatme

teeninduses . Suulised Ja Kirjalikud päringud võivad olla vä

ga KonKreetsed ja napid, Kuid Ka Keerulise problemaatikaga, 

mõnedki realiseeruvad ulatusllKe nimestlKena. 

RaamatuKogu inaPäevatöösKi on mitmeid võimalusi Kogutu 

kasutamiseks: näituste ettevalmistamine, isikufondide Kor

raldamine, andmete täpsustamine RVL-i Jaoks, Kolleegide eri

alaste Kirjutiste otsimine, sünnipäeva Kindiakstegeaine. 



Katsetused arvuti andiepanKade loomistel jn«. KartoteeKi Ka

sutatakse keskmiselt ijso-iro korda aastas (1984-1988) suu

liste piringute latiendamisel. On seda palju või vine? 

4. Aktiivsemat käsutamist soodustaksid: 

- intensiivsem tutvustamine sSnas Ja Kirjas, tihedamad 

sidemed ülikool1 ail-asutustega; 

- trükiste libltöötamine, et katta lünki aastaist 1918-

-1944 ja tiiendada aastaid 1802-1917; 

- raamatukogusse saabuvate trükiste kiirem ja sisulisem 

llbltddtamlne; aktiivne tdö jarelkomplekteerimisel; 

- kartoteegi Ja teatmekirjanduse operatiivsem ja oskus-

llkum klsitsemine; 

- nüüdisaegne andmepank arvutis. 

5. Bibliograafiline andmebaas "Tartu ülikool" on üheks 

lüliks Eesti teaduse ajaloos, rahvusteaduste infoteenindu

ses, ülikooli Ja teadlaste elu ning tegevuse uurimisel. 

IHFO RAHVUSTEADUSTELE: PROBLEEMID JA PERSPEKTIIV 

Anne Eütt 

Rahvusteadustele on iseloomulik peamise osa infor

matsiooni saamine nii dokumentaalsetest Kui muudest algalli

katest. Meie keele-, kirjandus- Ja rahvaluuleteadlased, aja

loolased» etnograafid ja arheoloogid töötavad instituutides

se, arhllvidesst Ja muuseumidesse talletatud Kogudega ning 

vfttavad ise osa selle materjali Kogumisest. 

Siiani on olnud probleemiKs uurimismaterjal 1 mõningate 

oluliste osade kittesaadavus. Loodetavasti saavutatakse lä

hemas tulevikus Juurdepääs seni suletud arhiividele. Juba õn 

avanenud erifondide uksed ~ja avalikkuse ette pääsenud eesti 
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kirjandus Ja ajakirjandus. TSnu 1988. Ja 1989.a. Booteist 

saabunud suurtele raamatuannetustele suudab üllKooll гаакз-

tukogu juba anda tervIK1ixuma pildi sfijajärgsest eesti 

Kirjandusest. On valmimas bibliograaflaniaestiK õliKoeii 

raamatukogus oleva väliseesti Kirjanduse Kohta. 

Suid rahvusteaduste uurimiseks on iseendaitBSlstetavalt 

vaja Kursis olla Kogu maailma teaduse saavutustee^, an vsjA 

võrdlusmaterjali naaberaladelt. Teadust pole veiaaliK teha 

Kõigest äralõigatuna. 

Infoteeninduse ülesanne ongi selle Kursitoleftu taeeeiae 

Ja siin paistavad teravalt välja meie puudused. Selfefiee 

peab nimetama vähest varustatust väiisaJaKlrjade, teatme

teoste Ja mõnede vaJaliKe in-fovälJaannetega. Valuutapiludus 

pole üliKooli raamatukogul võimaldanud paljutki vajaiiKSv. 

hankida. Seejuures pole meie kehvi olusid tundvate teadlast® 

soovid sugugi liiga suured. Eriti vajalikud oleksid BaSs 

seeriat vSljaandest "Current Contents": "Social a Behaviorat 

Sciences" Ja "Arts & Humanities", 

Rui rääkida infotööst kitsamas mõttes, sii£ selle efek

tiivsus rahvusteadustes on olnud v&ike. Vahendades taavet, 

mida saame üieliidul istest infoorganitest, ше oma teadlaste

le ammendavat ja operatiivset infot garanteerida ei suudg. 

^ogu ülitsentraliseeritud kohmakas üleliiduline inioorganite 

süsteem on äärmiselt ebafunktsionaalne ning uuenemisest pote 

mingit märki. Silma torkab suur tehniline aahaj&äBUs kaasaja 

tasemest; sellest Ba n&it. ШШОЕ-i Ja BI'EI&S-l infoväljaanne

te v&gs. pikK i imumistsükkel. Muidugi on ka oparatiivs@id Js. 

huvipakkuvaid väljaandeid, nagu mõned ametkondiIKuKs kasuta

miseks määratud vahendusdokumendid. 

Ebafunktsionaalse riikliku infosüsteeiai Jäikust 

penseerivad teadlased individuaalsete kontaktide Ja Mipjan-

ause vahetusega. Otsesidemed on rahvusteadustele oluli»osa<!~ 

ici Kui täppisteadustes v5i tehnilistel aladel, sest keskusi, 

lius neid uuritakse, on vähem ning suure InfoKeskuse koorõi-

neeriv osa pole nii oluline. Samal ajal on eriti filoioogi-

dei sidemed Soomega Juba pikema aja Jooksul üsna tiäeöat. 

Pidevalt töötab mitmes Soeme üliKoolis aele õppejõude, tead

lased Rohtuvad konverentsidelt ka artikli vSi raaaatu saasi-
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seks pöördutakse otse autori poole. Infootsingu võimalusi 

raamatukogu infoosakonna kaudu kasutavad aktiivsemalt aspi

randid, eriti töö algetapil, et saada ülevaadet oma teemaga 

seonduvast kirjandusest. Omandanud infootsinguks vajalikke 

kogemusi, hakkavad nad huvipakkuvaid vahendusdokumente Jäl

gima iseseisvalt. 

Otsesidemed infotöös on kindlasti õige tee, kuid nad 

peaksid toimima mitte ainult spetsialistide, vaid ka infoor-

ganite tasemel. Võimalused, mida meile annaksid kaasaegsele 

tehnikale rajatud otsesidekanal id kodu- Ja välismaiste info

baasidega, on ahvatlevad. Kui me aga soovime osaleda infova

hetuses võrdväärse partnerina, peame mõtlema mitte ainult 

info saamisele, vaid ka andmisele, asuma ka ise moodsate in

fopankade rajamisele. Rahvusteadustee on selliseks loomisel 

olevaks infopangaks URALICA, mida tehakse vastavalt Soome Ja 

Nõukogude Liidu koostöölepingule. 

PSOHHOLOOGIDE INFOTEENINDUS TARTU 

ÜLIKOOLI RAAMATUKOGUS 

Marika Meltsas 

Teadustöötajate edukaks infoteenindamiseks on oluline 

tundma õppida vastavate erialade spetsialistide reaalset in

fovajadust, nende infokultuuri, samal ajal Jälgida vastava 

eriala kohta teaduste süsteemis, võimalikke kokkupuutepunkte 

teiste teadusvaldkortdadega, tunda erinevaid infohankimise 

ai 1ikaid Ja vorme. 

Järgnevalt psühholoogide ning teiste psühholoogiatead-

misi vajavate spetsialistide (pedagoogid, sotsioloogid) in-

foteenindamisega seotud iseärasustest, 

i. Tänapäeva psühholoogia on väga liigendatud teadus. 
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Rohkesti on interdistsiplinaarseid uurimisvaldkondi. Enam ei 

saa rääkida psühholoogiast kui klassikalisest selgepiirili

sest humanitaarteadusest, Psühholoogilisse eksperimenti kaa

satakse üha rohkem meditsiini, füsioloogia, bioloogia mee

todeid, püüeldakse eksperimentaalteadus 1iku täppis 1ikkuse 

poole. 

Viimasel ajal on teadusharude kontseptuaalse läheduse 

selgitamiseks kasutatud koostsiteeritavuse analüüsi ning 

selle*põhjal koostatud teadusharude kaarte. Ka neid Jälgides 

võib täheldada käitumuslike ja biomedits 1 ini1 iste teaduste 

seose tugevnemist. Akadeemilise Ja rakendusliku psühholoogia 

seosed on nõrgad. 

2. Nõukogude psühholoogia on suuresti isoleeritud maa

ilma psühholoogiast. Käesoleval ajal tunnistatakse psühho

loogia Nõukogude Liidus olevat kriisiseisus, psõhholoogla-

alaseid publikatsioone avaldatakse vähe. Ilmub vald 3 aja

kirja, USA-s 200 aJaKlrJa Ja 1 ajaleht. 

3. Spetsiaalset psühho1oogia-alast vahendus Infosüsteemi 

Nõukogude Liidus ei eksisteeri. Kõige enam informatsiooni 

välismaal ilmunud artiklite Kohta võib leida Olel lidul ise 

Teadus 1ik-tehni1 ise Informats1 Teadusliku Uurimise Ins

tituudi (ВИНИТИ) referaatajaklrjaet "Bioloogia", milles on 

ka mõned psühho1oogia-alased rubriigid. Kuid referaatajakIr1 

peegeldab vaid väikest osa maailmas ilmuvast psühholoogla-

kirjandusest. Paljud ajakirjad ei saabu ка ВЯНИга-sse järje

pidevalt ning meie koopiate 11Imustele tuleb sealt tihti ei-

tusi. Psühholoogia humanitaarteaduslike aspektide Kohta võib 

informatsiooni leida üleliidulise OhisKonnateaduste Infoins-

tituudi infovilJaannetest. Psühholoogia rubriigid on Ka pal

judes harukondlike infoorganite väljaannetes. Seega on Hõu-

kogude Liidus leiduva informatsiooni hankimiseks tarvis Jäl

gida väga mitmete infoasutuste Ja raamatukogude väljaandeid. 

Näit., et olla kursis uurimustega teemal "Kutsesuunit

lus", on vajalik Jälgida Järgmiste asutuste Infovä1Jaandeid: 

Raamatupa 1 at, ИНИОН, ВИНИТИ, ВНТИЦентр, ВГБИД, ВНИИМИ, НШШВ, 

ВНИИТЭ, НИИОП, ГНПБ. 

4. Eri infovajajate kategooriatel (tippteadlased, õppe

jõud, noortead1 ased, aspirandid, rakenduslikel erialadel 
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töötavad psühholoogid) võib täheldada erinevat infoKultuuri 

ning diferentseeritud vajadust infoteeninduse järele. 

Kõrge infoRultuuriga aktiivne teadlane Kasutab eelkõige 

efektiivselt mitteformaalseid infohankimise viise (tellib 

koepiaid vahetult autoritelt, hangib informatsiooni konve

rentsidelt, vahetab preprinte kolleegidega välismaalt). Eel

kirjeldatud kodumaiseid vahendusinfosüsteeme Kasutab ta va

likuliselt, raamatuRogu infotalituse poole pöördub vaid ük~ 

slKute Konkreetsete küsimustega, Jooksvat informatsiooni 

hangib iseseisvalt. 

Õppetööga hõivatud uurija kasutab raamatukogu infotee

nindust sagedamini, hangib informatsiooni õppetöö tarbeks, 

samuti suunab diplomande vajaliku informatsiooni hankimiseks 

raamatukogu infoosakonda. 

Hoorteadurid Ja aspirandid on enamasti tänulikud irsfo-

osaRonnast saadud valikteadistuse eest, kuid tegelevad ka 

iseseisvalt aktiivselt informatsiooni hankimisega. Palju 

oleneb siin teadustöö teemast ja raamatukogu infootsingu 

võiBiälustest vastaval teemal. Kahjuks puudub ülikooli raama

tukogus psühholoogide informeerimiseks äärmiselt vajalik 

"Current Contents. Social S, Behavioral Sciences". 

Tuleb ette, et informatsiooni Kodumaise kirjanduse koh

ta vajatakse eelkõige "diplomaatilise mängu" jaoks, s.t. 

nõuXogude psöhholoogiateaduses positsiooni omavate teadlaste 

ts iteerialseks. 

Kõige aktiivsemateks infoosakonna teenuste Kasutajateks 

on raKendus1iku suunitlusega kõrgRoo1i1aborite uurijad. In-

fora&tsiooni soovitakse saada nii Kodumaisest kui välismai

sest kirjandusest. Laia nõudlusega teemadel koostatakse nen

de tarvis annoteeritud bibliograafianimestikke, soovi korral 

teilitaRse tagas isideRaartide alusel neile ka EVL-i teel va-

JaliHKu kirjandust. Hotaprindil paljundatud annoteeritud 

ЫЫ iegraaf ianimestikul, mis informeerib uuemast kirjandu

sest kutsesuunitluses, psühhodiagnostikas, isiksuse sotsia-

iisateloonis Ja aktii'/setes õppemeetodites, on küllalt suur 

larbijaskond ning seda saadetakse ka teiste Kõrgkoolide raa-

aatuKogudesse. 
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HÕUSOGUDE ÖHISKOKD TEEL IHFORMÄTISEEHmiSELE 

Ustus Agur 

Viimastel aastakümnetel on ühisätondl IKu arengu Säsit-

lustes üha laiemalt levinud ühisRonna informatiseerialse 

Kontseptsioon, mille Järgi globaalselt on toimumas siira«ami-

ne industpiaalühisKonnast järgmisele arenguastmele - »nfo-

ühisKonda. Sellele ühisKonnatüübHe omastest Joont€«t rõhu-

tataStss iRfoseKtori domineerivat osa rahvamajanduses, mood

sa, raiRroeieRtroonikal põhineva infotehnoloogia Ja siäeteh-

niKa Juurduaist Ja mäSravat tähtsust lõigil inimtegevuse 

aladel, sellest tulenevaid radlKaaiseid Kvalitatiivseid muu

tusi sotsiaalsfääris, inimeste elulaadis, sotsiaalpsühholoo

gil istes hoiakutes Jne. Paljudes riikides on välja töötatud 

ühiskonna iniormatiseerImise strateegilised Kavad, mille 

Kohaselt täieliku informatiseerimlsenl jeutaKse juba Järgmi

se sajandi teiseks aastakümneks. 

HSV Liidu ühiskonnateadustes peeti seda kontseptsiooni 

pikka aega meie ühiskondliku Rorra ideoloogiliste alustega 

KokRusobimatuRs. Infoühiskonna idesd tõlgendati Sul imperia

lismi ideoloogide Järjekordset katset moonutada ajalooiisel 

materialismil põhinevat arengupilti, ühtlasi sidudes seda 

tehnokraatliku mõtteviisiga. Kaudseks pehjuseks völb pldaüa 

nõukogude infotehnoloogia ja side ränka mahajäämust maailma

tasemest . 

Uutinife tingimustes on suhtumine ühiskonna Informatl-

seerimisse otsustavalt muutunud. 1987.a. alguses ilmus see 

mõiste Keskajakirjanduse veergudele. iS.Juulil 1988 vsttis 

NLKP Keskkomitee Poliitbüroo vastu määruse HSV Liidu ühis-

Konna in-f ormatiseeriraise kontseptsiooni väljatöötamisest, 

aüls kohaselt Konkursi alusel ettevalmistatava projekti va

riandid tulevad pärast üldrahvalikku arutelu läbivaatamisaie 

HSV Liidu OlemnõuKogus. 
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Kontseptsiooni alusmaterjalides on rõhutatud informaa

tika Ja elektroniseerimise ühtse strateegia puudumist ning 

meie riigi kriitilist mahajäämust arenenud tööstusriikidest. 

Väidetakse, et otsustavatest sammudest hoidumisel võib maha

jäämus selles valdkonnas osutuda pöördumatuks ning reaalselt 

pidurdada riigi materiaalset Ja intellektuaalset arengut. 

Esmajärguliste ülesannete hulgas nimetatakse vajadust luua 

ühiskonna uus infokeskkond, muuta infovahendite tootmise in-

vestatsioonipo1iitikat, kujundada informatiseerimise sotsi

aalne motivatsioon, arendada tema õiguslikke aluseid Jne. 

Eestis võib ühiskonna informatiseerimisprob1eemide süs

temaatilise läbitöötamise alguseks lugeda vabariiklikule 

Juhtimise, planeerimise Ja majandusmehhanismi täiustamise 

komisjonile 1987.a. Juunis esitatud ettekannet "Eesti NSV 

informatsioonilise infrastruktuuri täiustamisest", milles on 

süsteemselt tõstatatud paljud infoühiskonna väljakujundamise 

probleemid. Ettekande ideed leidsid edasiarendamist stsenaa

riumis "Eesti NSV informatsioonilise infrastruktuuri areng" 

(november 1987 ) ning IME Prob 1eemnõukogu poolt ettevalmista

tud "IME kontseptsiooni projekti" infopoliitika peatükis 

(november 1988). 

Konkreetsemate strateegiliste arengukavade väljatööta

mist Eesti Jaoks saab alustada alles pärast seca, kui on ku

jundatud uute sotsiaalmajanduslike mehhanismide alused. Ome

ti on Juba praegu üksikute infosfääri segmentide arenguprob

leemide arutamisel (infoturu kujunemine, raamatukogude võrgu 

ümberkujundamine, infoteenuste võrgu väljaarendamine Jnt: ) 

kasulik silmas pidada nende konta tulevase infoühiskonna 

struktuuris. 

гг 



OLIKOOLI ABVUTIVÕBGU VXLJAABEHDAMISEST 

Olo KihriK 

OhisKonna informatiseerlBlne on tin^pieva maailmas olu

lisemaid. globaalselt toimivaid protsesse. Et mitte langeda 

allapoole arengurüKide taset, peab sellega Kaasa minema Ka 

praegu sügavas Kriisiseisundis asuv nöuKogude ühisKond. Tu

leb arvestada, et Ka Eestis saab rliKida teadusmahuKast 

tootmisest Ja KSrgtetmoloogiast ainult Koos infosfliri yii-

jaarendamisega ja tihedas Koostöös maailma Juhtivate rüKide 

infopanKadega. 

Informatiseerimisprotsess areneb varem vöi hiljem nii

suguste KommuniKatslooniSttSteemideni. Kus pöhilisteKs inio-

KandjateKs Ja infotöõtlusvahenditeKs on loKaalsed Ja glo

baalsed arvutivõrgud. Arvutivõrkudel Kui geograafiliselt eri 

punKtides asuvate erinevat tüüpi, võimsuse ja otstarbega ar

vutite (Ja nende seadmete) mitmesugusel viisil (KoaKsiaal-

Kaabel, telefoniliin, satelliitside vms.) loodud ühendustel 

oli Ja on veel t&htis roll ka arvutiressursside efeKtiivsel 

Kasutamisel, Kuid personaalarvutite Kiire arengu Ja odavne

mise tõttu ei ole see 1ihituleviKus enam oluline. 

Eelöeldut arvestades tuleb Ka Tartu OliKooiis 

teaduspotentsiaali Ja õppetöö Kvaliteeti niha sõltuvuses in-

formatiseerimise tasemest (nii seesmiselt Kui Ka rahvusvahe

lises ulatuses), arvutustehnilisest varustatusest Ja arvuti-

võrKude arengust. Praegu on üliKooliš terviKuna seis võrdle

misi madal - üKsiKud erandid v&lja arvatud, õppetöö llbivii-

mist, elementaarsete arvutivajaduste rahuldamist teadustöös 

Ja infosüsteemide kättesaadavust takistab arvutitX Puudus 

vähegi Kaasaegs^el tasemel. 

OliKooli arvutivõrgu Kontuurid Kujundati 1985. aastal 

/1/, arvestades Kättesaadavaid tehnilisi Võimalusi. Valda
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vait Kodumaisele arvutustehriSale ja andmesidesüsteeaxdeie 

orienteeritud lähenemisviisi on oluliselt Korrigeerinud vii

maste aastate positiivsed nihked poliitilises mõtteviisis Ja 

sellest tulenevalt üliKooll 1 issidemete avardumine. Kuna 

arvutivõrgu kontseptsioonis on fiüseeritud vaid Kõige üldi-

eeiaad &oK6alepped Ja soovitused, siis pole ta oiemuslikuit 

siisKi ffiuutunud Ja esitab üliKooii arvutivõrgu väljaarenda-

fslse tehnilisest Kõljest Ко1ше etapina; 

- temteaallde vürK arvutusKesIcuse suurarvuti ressurs-

atäele junrdepžisuKs s personaal- Ja ainiarvutite raKen-

ässäine эр|№' Ja teadustöös; 

- vSimes arviitiKoiBi|sl@Ks arvutusEesKuses » perso

naal arvutite ähendsQine allõKsustes LAH-võrKudesse Ja (va-

iadtisel) nende liidus suurarvuti SKA-võrguga; 

üaasaegse sidesüsteemi rajamine ülikooli hoonete va-

Ja &aa&v5rgu looaine « suurarvutite, LAN-võrKude ja 

pet*eonaalarvutite lõütaraine baasvSrEu % väljumine rah-

imsvanelistesse v&rKudesse. 

TervlEuna see Bava võife-olla realiseeritud aastaUs 

flOOO, {»raegu töötab tigiKaudu 70 terminaali (kuvarid, prin

terid, personaalarvutid) suurarvutiga ühendav terminaalide 

^®гй, lais vdimatdab elikooli eri hoonetest kasutada suurar

vutit SC"10üO virtuaalselt ressursse Jagavas süsteemis, Ken-

de abonentide vahel on võtmalii: kasutada Ra elektronposti 

teenuseid. Arvutit ItasutataRse peamiselt teadusülesannetes, 

Vähem õppetöös, vahetult tegijate kätte on antud mõnede 

ülikooli haldussüsteemi osade Juhtimine (palgasüsteeBi, каай 

riarvestus Jt. J. 

Arvutivõrgu Kavandamisel on püütud hinnata praegust 

arvutiüasutust Ja infoseoseid ning ankeetküsitluse põhja 

kasutajate nägemust tulevasest arvutivõrgust /?/, Saadud 

andmed on Koondatud andmebaasi, mida saab võrgusõlaaeöc pla

neerimisel kasutada objektsüsteemi lihlsustatuct r:uõe!ina 

Hagu nähtub Küsitlusest, huvitab ülikooli allüKsusi J:3ige-

pealt elementaarsegi Kohaliku arvutusbaasi väijaarenöamine, 

siis vahetu Juurdepääs teadusraamatukogu bibiiograafiliseJe 

informatsioonile ja üliKoolisisessle teabele {käskkirjad 

laoseisud Jm.s . ). Otseselt ei nähtu vajadust teadus andmete 
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integreerimise Järele ei üliKooli sees ega ka laiemas ulatu

ses. Loomulikult tuleb siinjuures arvestada, et informati-

seerimise vajaduse mõistmine on alles algusjärgus. Igatahes 

hajusalt paikneva informatsiooni Järele vajadus on Ja 

arvutivõrk annab ainukese mõistliku vahendi niisuguse infor

matsiooni kogumiseks ja operatiivseks kättesaamiseks. 

Kirjandus 

1. Кяхрик Ю., Тапфер 90. О проблемах создания универси

тетской сети ЭВН // Теоретические и прикдапные вопросы мате

матики: Тезисы докладов конференции. Тарту, 19в5. Ч.И. 

С. 68-70. 

2. Tartes I. Lokaalse arvutivõrgu mudeli koostamine te

gelike infoseoste põhjal: Diplomitöö. Trt., 1987. 'iõ lk. Kä

sikiri ТО programmeerimise kateedris. 

RAAMATUKOGU KUI IHFOSOSTEEM 

Urmas Aun in 

Raamatukogude arengusuundade prognoosimisel Ja kon

tseptsioonide koostamisel on saanud tavaks käsitleda raama

tukogusid infosüsteemidena. Vaatamata põhimõistete - infor

matsioon Ja süsteem - mitmetähenduslikkusele Ja ebamäärasu

sele, võib üritada uurida raamatukogu kui infosüsteeml, mil

le eesmärgiks on kindlustada ühiskonna teatud struktuure 

võimalikult ammendava, täpse ja hõlpsasti kättesaadava tea

bega. Oldise süsteemiteooria järgi eristatakse süsteemide 

koostises elemente, elementide omadusi, elementldevahelisl 
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seoseid nine elementide seisundeid. OhisKonna informatisee-

rimise kontseptsiooni Xohaselt lilitutaKse infosüsteemide ta

seme Ja potentsiaali hindamisel infotöötlusvahendite seisun

dist. Seetõttu v6tame vaatluse alia teatud osa infosüsteemi 

elementide - infotöötlusvahendite - seisundi meie raamatuKo-

eudes. 

"Eesti nõukogude entsüklopeedias" defineeritakse süs

teemi kui omavahel seotud elementide terviklikku kogumit. 

Süsteemi terviklikkus on tagatud seda kindlamini, mida kind

lamalt on tema elemendid omavahel seotud. 

Milline on infotöötlusvahendite seostatuse aste raama

tukogudes? Hetkel tõstetakse neist esile arvutustehnikat. 

Arvutid on aga ainult üks osa vahenditest, mille eesmärgiks 

on raamatukogu infokandjate sisu avamine, tutvustamine, 

propageerimine. Arvutustehnika ilma vastavate väiisseadmete-

ta, ilma teiste infotöötlusvahenditega sidumata ei anna veel 

lugejale rahuldavat tulemust. Koos arvutitega on raamatuko

gule vaja printereid, skanneerimis- Ja faksiimi1eaparaate, 

arvutustehnika peah olema seotud paljundus-, trüki- Ja side

tehnikaga kompleksseks infotehnoloogiaks. Korralike välis

seadmete puudumine diskrediteerib arvutustehnika, mõnikord 

võib aga põhjustada automatiseerimise täielikku läbikukku

mist. 

N. Liidus arvutite väiisseadmeid peaaegu ei toodetagi. 

Süsteemne uuring eeldab, et ühtaegu süsteemi üksikute 

elementide uurimisega tuleb vaadelda elementide kogumit kui 

tervikut, s.t., iga süsteemi võib vaadelda ka mingi kõrgemat 

Järku süsteemi elen^endina. Seega on näiteks ülikooli raama

tukogu ül ikoolisisese, üle-eesti1 ise Ja üleliidulise info

süsteemi üheks elemendiks. Jällegi kerkib küsimus, kuidas on 

lugu elementidevaheliste seostega? Peab ütlema, et mainitud 

infosüsteemides on elemendid suhteliselt nõrgalt, enemasti 

puhtformaalselt seotud. Eriti nõrgalt on raamatukogud seotud 

infotöötlusvahendite tasandil. Kuidas areneb andmeside? Mil

lega seletada meie sidekanalite äärmist nõrkust? Miks ei ra

kendata ISBN-i, mis oluliselt kergendaks infovahetust? Miks 

ei kasutata vöötkoodi? 
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Sisuliselt on üleliiduline infosüsteem ülemaailmsest 

ära lõigatud. Jääb mulje, et Nõukogude riigi tegevus ongi 

väljendunud elementide vaheliste seoste pärssimises Ja 

lõhkumises, olgu see siis majandus-, sotsiaal-, rahvus- või 

infosüsteemides. Igas süsteemis on järjekindlalt püütud luua 

ühte üiielementi, mida kohustus 1ikult peaksid läbima k&ik 

elementidevahelised seosed, otsesidemeid välditakse. Oliele-

mehtide loomise põhjenduseks on väide, et nn. täissüsteeme. 

Kus Kõik elemendid on ühendatud kõigi teiste elementidega, 

pole võimalik Juhtida. Iseasi, Kui kaugelt Ja kui kergelt on 

vaja Juhtida. Automatiseeritud Juhtimissüsteemid ei oie tä

nini H. Liidus Korralikult tööle hakanud. Põhjuseks on liig

ne tsentraliseeritus Ja reaalsete sidemete puudumine elemen

tide vahel. Põhimõtteliselt samad probleemid võivad tekkida 

ka info- Ja Juhtimissüsteemide loomisel raamatukogus. Näi

teks arvutivõrgu paigaldamisel raamatukogusse tuleb otsusta

da, kas on otstarbekam kasutada üht suurt keskset arvutit 

paljude terminaalidega või mitut kiire kanaliga ühendatud, 

kuid suhteliselt autonoomset miniarvutit. 

Süsteemiteoorias tunnustatakse asjaolu, et süsteem si

saldab lendas komponenti, ' mida ükski element ei sisalda. 

L.Bertalanffу aforistlikku iseloomustust mõõda "süsteem pole 

elementide summa, süsteem on elementide summa pluss veel mi

dagi" See salapärane "pluss-veei-midagi" on nagu süsteemi 

vaim, mis süsteemi kohal hõljub. Milline on ülikooli raama-

tuKogu vaim? 
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KVAHTITATIIVSED UUHIHISMEETODID BAAHATUKOGUNDUSES 

Tiina Horberg 

Kvantitatiivsete uurimismeetodite Kasutamine ra^atu-

Kogunduses on suhteliselt uus nShtus. Esimesed publiKatsioo-

nid selles vallas ilmusid selle sajandi 30. aastatel. Raama

tukogu kui paljuski arvuliselt m86detavate parameetrite ko-

|um on ergutanud spetsialiste vilja töötama erinevaid Kvan

titatiivseid uurimismeetodeid. 1950. aastate lõpus, 1960. 

alguses toimus vllismaal seoses arvutustehnika laiaulatusli

ku kasutusele võtmisega murrang ka teoreetilises Ja raken

duslikus raamatukogunduses. Tekkisid võimalused suurte and

memassiivide salvestamiseks arvutim&llu (raamatukogus -

fond, lugejaskond, töötajaskond, raamatukogustatistika). Ar

vutisse sisestatud, andmete puhul on võimalik paindlikumalt 

kasutada mitmeid k&sitsitöötluseks mõeldud kvantitatiivseid 

meetodeid, konverteerides neid masinloetavasse vormi. Ette

kandes vaadeldakse võimalusi vastava tarkvara loomiseks. 

Oluline mõistetering on Jirgmlne: 

- modelleerimine Ja mudelid, eelkõige nende Kvantita

tiivne aspekt; 

süsteemianalüüs, eelkõige hierarhiliste süsteemide 

ehitus; 

süsteemisimulatsioon id arvutil. 

Need kolm suunda on rakendatavad süsteemide Juhtimisel 

ning reaalset maailma jäljendavate mudelite konstrueerimi

sel. Nende abil püütakse vaadelda mingi süsteemi paljusid 

aspekte üheaegselt ning vastastikustes seostes. Mudelsimu-

latsioonid arvutil võimaldavad süsteemi muuta ja uut varian

ti arvutil ISbi mingida. Ettekandes Käsitletakse nende ra

kendamist niisugustes raamatukogutöö valdkondades nagu raa-

maturinglus, sellega seonduva fondi Koostise ja paigutuse 

uurimine ning optimaalse laenutuspoliitika väljatöötamine 

(Markovi protsess, Monte Carlo meetod Jm.). 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧИТАТЕЛЕИ НБ ТГУ 

Инна Савихина 

Прогресс науки,техники, культуры сегодня в огромной 

степени зависит от того, насколько рационгшьно орггшизована 

и эффективно функционирует информационная система. Растущий 

поток информации треОует постоянного совершенствования рабо

ты всех информационных служб. А это невозможно без детально

го анализа Факторов, вли5ио1цих на полноту использования ин

формационных ресурсов. 

Одной из важнейших задач информационного отдела НБ ТГУ 

является регулярное изучение информационных потребностей чи

тателей с целью наиболее полного и своевременного их удов

летворения. Хорошую базу для такого исследования состгшляют 

заказы читателей на издания, отсутствующие в НБ ТГУ, т.е. 

заказы по ИБА и в ВИНИТИ. Данный статистический анализ зака

зов был проведен при помощи ЭВМ. Такой анализ позволяет оп

ределять потребности читателей в различных источниках инфор

мации, давать рекомендации по пополнению основных фондов 

библиотеки, прогнозировать интенсивность использования НБА 

и ВИНИТИ, как главных звеньев единой системы информационного 

обслуживания, в ближайшем будущем. 

Проведен сравнительный анализ использования НБА и 

ВИНИТИ различными читательскими группами. Особое внимание 

уделейо профессорско-преподавательскому составу, студентам и 

аспирантам ТГУ, самым активным я заинтересованным потребите

лям информации. 

Исследование также заключало выяснение инфоподготовден-

ности читателей, их умения пользоваться инфоизданиями. Выяв

лена закономерность использования инфоизданий при заказе ли

тературы. 

Результаты анализа информационных потребностей читате

лей учтены в работе отдела информации. На их основании даны 

необходимые рекомендации отделу комплектования. 
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REAALTEADUSTE INFOTEENINDAMISE PROBLEEME 

Tiiu Tarkpea 

On üldteada tõde. et aastakümneid kasutusel olnud info

teeninduse vormid on madala efektiivsusega, sellest tulene

valt n&hakse kaasajal võimalust kvalitatiivseks hüppeks ai

nult arvutustehnika baasil. Jä&des meie võimaluste juures 

reaalsuse pinnale, oleks arutu vana kaev kinni ajada enne 

uue kaevamist. 

Ettekanne üldistab mõningaid kogemusi ning lahkab 

probleeme, mis on tekkinud reaalteaduste (füüsika, keemia, 

matemaatika) infoteenindamisel traditsiooniliste meetodite

ga. Lihtun tõsiasjast, et tarbijad seisavad kahe Jalaga maa 

P*al tga nõua võimatut, kuid seda, mis on võimalik, tahaksid 

saatfa Kõrgel tasemel. 

Millega mõõta infotöö taset? Kõrgeim eesmirk - tarbija 

rahulolu - ei ole mõõdetav suurus ning seetõttu on välja ku

junenud mitmed erinevad töö aspekte Kajastavad alused. 

1) Arvuline aruandlus. Tavapärane arusaam: mida suure

mad on arvud, seda paremini on töötatud, seda kõrgem on 

tase. Sama histi kehtib seos: mida suuremad on arvud, seda 

suurem on infomüra Ja madalam kvaliteet. 

2) Raamatukogu kasutajate anketeerimine. Valimist jää

vad kõrvale nc«d. Kes infot küll vajavad, kuid raamatuKogu 

kasutavad ä&rmiselt vähe. 

3) Teaduslik uurimistöö. 

4) Esinemised Konverentsidel, seminaridel. Artiklite 

publitseerimine. Prevaleeriv on suund infotöötajalt infotöö

tajale, rohkem tuleks pöörduda infotarbija suunas. 

5) Propagandaüritused. 

Ohegi mõõtmiskomponendi tähtsust alahindamata on nendel 

üks põhiline puudus - tööst ei anta aru mitte sellele, Kes 

infot tarbib, vaid sellele, kes maKsab palKa. Selle vastuolu 
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üietamiseKs tuleb infotarbija muuta tdõ andJat» ning auto-

maatfeit muutub eelnev meetmlsprobleem pfeudoprobleemiKs, 

Jiib ainult ÜKS hlndamiskriteer 1U0 - tarbua rahulolu. 

järgnevalt olgu vilja pakutud üks veimalus infotöö kva

liteedi tõstmiseks aiikoolis. siinkohal rõhutan, et jutt 

kSib reaalteadustest, kus uuritavad probleemid on, kitsad 

ning nõuavad põhjal ikke erialaseid teadmisi. Suund võiks ol

la selline, et kateedrite, laborite^ lepinfuliste uurinis-

rühmade Juures oleks koosseisuline infotöõiaja. Praegu 

kasutusel olev referentide süsteem on anakronism. Ei malksa 

end petta naiivse ettekujutusega, et mingite abstraktsete 

"tundide" andmine (tulgu need siis teadusiik-metoodilise või 

õppekoormuse arvelt) stimuleerib kedagi histi töötama. Hin

nates infovahendaja rolli nii madalalt, saeme oksa. miUel 

ise istume. 

Kas kateedri juures töötaval erialainfospetslalistil ei 

tule viimaks tööst ̂ uduš? Vaevalt küll, kui ta peab pide

valt vaiikteadistama kümmekond teadufliku- ja õppetöö tee

mat, tellima selleks optimaalsel hulgal vahendus infot, va

rustama uurijaid originaalmattrjalidega, töötama infokeskus

tes üleliiduliste Ja vftlismaiste andmebaasidega, 1ооаш ka

teedrile vajalikke andmebaase jms. Loomulikult lasuks tal 

vastutus kateedrile vajaliku õppe- ja teaduskirjanduse komp

lekteerimise eest raamatukogule, ta peaks olema aktiivse 

komplekteerimise initsiaator-organisaator kateedris ning 

erudeeritud vahendaja kateedri Ja raamatukogu vahel. Tööd 

paistab olevat üle ühe töötaja võimete piiride. 

Probleeti tekib sellest, kust võtta nii universaalseid 

infotöötajaid. Sellel kohal töötav inimene peab olema spet

sialist kahel aial - teenindataval erialal Ja infotöös. Kui

das neid kahte külge mõistlikult integreerida? Ainult sel 

teel, et tulevane erialaspetsialist Juba stuudiumi viitel 

õpib individuaalprograouBi alusel infotööd. Erialaseid 

nõudmisi ma siinkohal ei puuduta, kuid infotöö spetsiaalsus 

peaks hõlmama Jirgmisi valdkondi: arvutiõpetus, keeleõpe

tus, infotarbimise õiguslikud alused, patendiinfo, , praktika 

raamatukogus ja infokeskustes Jne. Hehde erinevate alalõiku-

de õppejõud on Tartu ülikoolis olemas, tõenioiiselt saaks 
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abi Ka TPedl-st Ja Infoinstituudist. Selliselt Koolitatud 

infotöötaja peaRs olema võimeline Kaasa minema KSiKide 

uuendustega, mille tingib info muutwine KaubaKs Ka HSV Lii

du tingimustes. 

Eelnevaga on tihedalt seotud Ka infotöötajate täiendus

õppe probleem. Loodetavasti aja jooKsul paraneb nii infotöö 

materiaalosa Kui Ka võimalus livida üleliiduliste ning vi-

lismaiste andmebaasidega, Kuid Kahtlen. Kas me oleme oma 

teadmiste taseme poolest selleKs praegu valmis. Sellest on 

Konverentsidel-seminaridel KõU riigitud. Kuid iKKa peab 

reainfotöötaja oma teadmisi tiiendama terahaaval tarKusi 

noKKides. Minu arvates peaKs vabariigis toimima pidev Kur

suste süsteem infotöötajate KvalifiKatsiooni töstmiseKs. 

Usun, et Tartu ja Tallinna spetsialistid on võimelised KoKKu 

panema asjaliKud programmid, mis hölmaKsid tinap&eva info

tööd AB-st Kuni Kõrgeima olemasoleva tasemeni. RllKBP-is pa-

Kutav tSiendusõppe süsteem ei rahulda viga mitmel põhjusel. 

EtteKandes viljapaKutud tee seab KesKmesse inimese. 

Kelle abil saavad tihedama seose raamatuKogu, infoKesKiised 

Ja teaduse tegijate maailm. 

TEKSTI IHPOBMATIIVSUS - HILLEKS JA KUIDAS? . 

Kaja Kell 

On viga oluline, et teadus 1 iK-^tehni 1 ises teKstis sisal

duv info jõuaKs lugejani/Kuulajani võimaliKuit Kadudeta. 

Seejuures ei tohi info Kättesaamine teKstist nõuda tarbetult 

suuri Jõupingutusi. EfeKtiivne infovahendus peab pöörama tä

helepanu nii tutvustava materjali sisulisele viirtusele Kui 

esitusvormile. Ka iirmiselt vajaliK Ja huvitav teave võib 

halva Keelelise või visuaalse esitusvormi tõttu tihele pane

mata J Süda. 
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Uurimused on näidanud, et teadus 1iK-tehnil ine teKst 

muutub isegi spets lal ist ist lugejale järjest rasKemini Jäl-

žitavaKs. Sellele tendentsile pole suudetud rahuldavat sele

tust leida. Viitamisest üha Kasvavale infovoole Ja üha Kit

samale spets laliseerumisele Jääb ilmselt väheseKs. 

Meie maa tehnlKainfosüsteeml poolt vahendatavates ma

terjalides ei arvestata potentsiaalse auditooriumi erialast 

nivood ega Keelelisi võimeid: osKustöölisele Ja üliKooii 

professorile länenetaKse sama mõõduga. 

Tekst funktsioneerib efektselt siis, Kui ta on infor-

matiivne. kui temas sisalduv info Jõuab lugejani, s.t. Kui 

teKst on arusaadav ja mõjutab lugejat autori poolt soovitud 

suunas, - seega usutav Ja veenev. 

Lugeja võib veenvaKs pidada ainult selliist teksti, mil

lest ta on aru saanud. Lugeja peab suutma teksti vähemalt 

selle põhilise Kommunikatiivprogrammi suhtes adekvaatselt 

interpreteerida. Teksti interpreteerimise adekvaatsuse astet 

võib vaadelda kui informatiivsuse mõõtu.Absoluutne adekvaat

sus pole muidugi reaalselt võimalik. Takistuseks saavad 

teksti autori Ja lugeja individuaalpsühholoogilised erisu

sed . 

Lisaks esmase 1e informatiivsusele (n.-ö. autorikasva-

tusllK informatiivsus) võib tekst osutuda lugeja Jaoks in

formatiivseks Ka mingitel autori kommunikatiivsete eesmärki

de suhtes kõrvalistel kaalutlustel. Sel Juhul on tegemist 

teisese Informatlivsusega. 

Teksti informatiivsuse analüüsimisel tuleb arvestada 

Järgmisi momente: 

teksti .informatiivsus on rangelt praamaatli ine tun

nus - tekst saab olla informatiivne ainult konkreetse ret-

siplendl Jaoks; 

- teksti informatiivsus on suhteline tunnus - ta ei 

näita tekstis sisalduva info absoluutset määra, vald seda, 

milline osa Infost on kättesaadav retsipiendlle; 

teksti informatiivsuse objektiivne määramine nõuab 

kompleksset lähenemist, selleks tuleb tingimata läbi vila 

eksperiment. 
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Kasutatavad eKsperimenäi metoodlKad võib jaotada Kahte 

gruppi. Ohel Juhul püüiaKse võimaliKult vähese aja- Ja töö-

Kuluga, varem väljatöötatud algoritmi Kasutades määrata 

teksti ligikaudne informatiivsus suhteliselt laia auditoo

riumi Jaoks. Teisel Juhul Kasutatakse täpsemaid Ja töömahu

kamaid meetodeid nii auditooriumi kui teksti analüüsimisel 

eesmirgiea selgitada välja, miks nimelt üks või teine tekst 

ühele või teisele auditooriumile informatiivseks osutub. 

Teksti informatiivsust mõjustavate faktorite Kompleksne 

analüüs on väga töömahukas. Näit. tõid Gray Ja Leary oma 

klassikalises uurimuses 1935.a. väija 228 erinevat inglis

keelse teksti informatiivsust mõjutavat faktorit. Seejuures 

leidsid nad, et tunnuseid, aida on otstarbekas võtta aluseks 

ulatuslikumate tekstide praktilisel analüüsimisel. Jääb 

Jirele ainult 17. 

Teksti informatiivsuse miäramise algoritme Ja valemeid 

(peamiselt Küll ingliskeelse materjali Jaoks) on välja paku

tud väga palju. Ainuüksi "eriti õnnestuniKi variante" loenda

takse kolmekümne ringis. 

Suur osa tänapäeva informatsioonindusel kasutatavatest 

valemitest põhineb RudoIf Fleschi lugemiskerause vaiemil 

{reading ease formula)-. 

LH = 0.1338 Xl + 0.0645 Xa - 0.0659 Xi - о,7502, 

kus LH - loetavuse hinne 7 palli süsteemis (0 - väga kerge, 

7 - väga raske), 

Xl - lause pikkus (keskmine sõnade arv lauses), 

Xa - afiksite arv. 

Xi - islkuviidete (s.o. Inimeste viitamise kordade) arv. 

Fleschi valemi paikapidavust on v&ga põhjalikult Kont

rollitud Ja tõestatud. Samal ajal on aga välja toodud ka ri

da puudusi. Teadus 1Ik-tehnllise teksti hindamisel pole vale

mi struktuurist tulenevaid probleeme täheldatud, küll aga 

märgitakse mõningaid praktilist analüüsi raskendavaid eba

kohti; 

Kaalukaim tunnus - lause pikkus ~ on ilmselt veidi 

üle tähtsustatud; 

afiksite EoKkulugemlne on töömahukas (eestikeelse 

materjali puhul põhjustaks kindlasti Ka eriarvamusi "mängu
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reeglite" Kohta); 

isikuvlidete Käsitlemisel tekib arusaamatusi ja eri

arvamusi; 

hindesKaala 0-7 on paljudele Kasutajatele võõras 

(oma täiendatud Kaheosalises valemis võttis Flesch Kasu

tusele sKaala 100 - viga Kerge - 0 - väga raske). 

Suur osa Fleschi valemil põhinevaid hilisemaid analüü- . 

sieesKirju eeldab ühe või teise ingliskeelse lugemisõpetuse 

tarbeks koostatud sõnaloendi kasutamist ega paku seetõttu 

muukeelse teksti seisukohast erilist huvi. 

Praktilise kasutamise seisukohalt võiks ehK enam huvi 

pakkuda Farri, Jenkinsi Ja Petersoni modifikatsioon Fleschi 

täiendatud kaheosalisest valemist*. 

LK : 1.6n - LP - 31.5. 

kus LK - lugemise kergus, 

n - ühesilbiliste sõnade arv lOO sõna kohta, 

LP - lause keskmine pikkus <sõnade arv). 

(MŠaette grupi moodustavad mitmesugused tühlkumeetodid. 

niit. klassikaline Taylorl meetod, mis nõuab vihemalt 250 

sõna sisaldava.tekstllõlgtt kasutamist, iga viies sõna asen

datakse alati ühesuguse pikkusega tühikuga. Siis palutakse 

katseisikute grupil tilta tühikud nende arvates sobivate sõ

nadega. Tulemust mõõdetakse õigete vastuste arvuga. 

Kirjeldatud meetodite eeliseks on nende suhteline liht

sus. Heid on palju kasutatud ning saadud suur hulk 

võrdlusmaterjali. Suurema hulga tekstide analüüsimine Jooks

va tõõ kiigus peaks paratamatult tolmuma ühe või teise ees

pool kirjeldatud tüüpi valemi Jirgi. 

Põhjalikuma analüüsi liblviimisel on siiski otstarbekam 

kasutada "tundlikumaid" meetodeid. 

Kui teksti informatiivsust mõjustavaid formaal1ingvis-

tillsi tunnuseid on nende meetoditega kaudselt siiski võima

lik mõõta, siis ekstralingvistilisi tunnuseid, nagu teksti 

üldine suunitlus, predikatiivne struktuur, põhikontseptsioo

ni avamise loogiline skeem, on viga raske arvesse võtta. 

Kasutades eespool kirjeldatud meetodeid, pole retsipi-

endi individuaalpsühholoogiliste iseirasuste Ja verbaalse 

võimekuse arvesse võtmine reaalne, ent põhjalikumal analüü-
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simitel tuleb seda tiisKi teha. 

Hiit. venekeelse tekstimaterjali mikro- ja makrostruk

tuuri analüüsil pShinevate informatsioonilise sintanalüüsi 

meetoditega libivüdud uurimusest nihtub, et eksisteerib ta

vapäraste sotsioloogiliste tunnustega (haridus, tööala, ema

keel Jms.) eritlematu semiootilis-psühholoogiline grupp, Kes 

moodustab umbes lox igast auditooriumist, selle grupi ain

saks selgelt viljendatud ühisjooneks on iirmine suutmatus 

opereerida ka histi tuntud mõistetega, erijooned stampkee-

lendite tajumisel. Et eespool kirjeldatud grupi tekkimine 

pole seotud emakeele taustaga, niitab Eesti Informatsiooni 

Instituudis (Ell) vene ja eesti keelt valdavate katseisiku

tega paralleelselt läbiviidud analüüs, kus selle g>upi osa 

oli mõlemal Juhul stabiilne. 

Tootmiskogemust tutvustavate (infoiehe-infoKaardi) 

teKstide infomnatiivsuse analüüs EII-s Kujutas endast teada

olevatel andmetel esimest katset rakendada teadusiik-tehni-

lise teksti hindamiseks informatsioonilise sihtanalüüsi mee

todit, mis on vilja töötatud eelkõige ühiskondiik-poliitiii-

se teksti Jaoks. 

Esialgselt on võimalik anda jirgmisi üldisi soovitusi. 

Laiale tarbijaskonnale mõeldud infomaterjal ei saa ku

jutada endast "ideaaiteksti". Kõigile sobivat "ideaalteksti" 

pole olemas. Edukalt funktsioneerib ainult selline tekst, 

millel on oma kipdel adressaat. Orienteerimine "keskmisele" 

lugejale, veel enam aga "kõige rumalamale", ei anna soovitud 

tulemusi. 

Gruppidevaheliste erinevuste mõju vihendamiseks ret

septsioonil tuleks hoidui^aj (üldjuhul suhteliselt grupispet-

siifiliste) emotsionaalset hinnangut sisaldavate komponenti

dega Iilaldamlsest. 

Teksti loogiline struKtuur peaks olema selgesti haara

tav, ülevaatlik Ja libimõeldud. 

Tuleb arvestada, et paljud (eriti majandusvaldkonda 

Kuuluvad) üldtuntud terminid on osa auditooriumi teadvuses 

mitmesugustel põhjustel libl teinud retseptsiooni raskenda

vaid nihKeid, sel juhul on viga oluline KonteKsti selgus. 

Tuleb arvestada, et isegi oma eriala terminoloogiat tunneb 
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tunduv osa auditooriumi üsna halvasti. 

Pikad, hargneva struktuurigia, niiliselt vtga tipsed 

laused osutuvad üldiselt raskesti haaratavateks. 

Joonised, ülevaatlikud tabel id Jms. on-reeglina teksti 

sisse paigutatud arvandmetest ja - sõnalisest kirjeldusest 

vastuvõetavamad. 

Infomaterjalide koostajal tuleb paratamatult orlentee-

ГШ tegelikule lugetaskonnale. Ei ole alust loota, et neid 

materjale vajavate tö&stiisspetsialistide Ja materjale vahen

davate infotöötajate tekstilise tegevuse efektiivsust saake 

spetsiaalsetel kursustel vms. viisil tõsta. 

IHFORMATSIOOHI VASTUVÕTMIHE LUGEJA POOLT: 

ILLIHOLOOGILIHE ASPEKT < 

01le Must 

1. Ettekandes k&sitletakse trükitud informatsiooni vas

tuvõtmise niitajaid - lugejate poolt tehtud allakriipsutusi, 

märkusi tekstile {"illino' /lad.k./ "miirima") Jms. Kasuta

tud on Tartu Olikooli Raamatukogu Ja 0.Lutsu nim. Tartu Lin

na Keskraamatukogu materjale. 

2. Autor eristab 3 iliinoloogia aspekti. 

1) Barbaarne - a) lugejast sõltuv - lehtede vSljarebi-

mine, pastapliiatsi või tindiga tehtud märkused, allakriip

sutused, ebatsensuursed mõtteavaldused Jne.; b) lugejatest 

sõltumatu - ametlikult, k&ibiv infoteenindusvorm (nn. ring-

post), kus infotarbijale edastatakse niit. ajakirjast vilja-

rebitud artikkel, samuti teädusvllised ijifokaod, kus lugeja

ni Jõuavad viiisajakirjad originaalist tunduvalt õhemal 

kujul. 

2} Itliü uurimuslik libitöötamine - hariliku pliiatsi

ga tehtud mirgid tekstile, ka hiljem kustutatud allakriip-
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sulused. Teksti teaduslik libitõõtamine eeldab paratamatult 

mingite mirkide tegemist huvipakkunud lõikudele. Kuni puudub 

kättesaadav paljundustehnika, on selle vastu võitlemine 

praktiliselt teostamatu. Antud patust pole puhtad, ka kõige 

silmapaistvamad teadlased. Höukogude Liidus on põhjalikult 

uuritud V.I.Lenini teadustöö metoodikat ning tema poolt teh

tud märkustele raamatutes on pühendatud mitmed artiklid. 

3) Loomulik kulumine - enamkasutatavate lehekülgede 

miirdumine, lehenurkade kulumine kuni pudenemiseni jne. 

õppeotstarbel kasutatud tekst on praktiliselt müratud 

surmale. Seda tuleb'teadvustada kirjandust soovitavatele õp

pejõududele. Lahendusteeks oleks massiliseks õppetööks 

(ühiskonnateadused Jms.) kasutatavate teaduslike tekstide 

paljundamine õppematerjalina trükis või siis ka^erotehnika 

abil. 

4. Eiesoleva uuringu objektiks on valitud: a) üldkasu

tatav õppekirjandus; b) nõutavad ühiskonnateaduslikud raama

tud, mida raamatukogudes intensiivselt kasutatakse. 

5. Metoodika. Raamatukogudes on raamatu tee reeglina 

Jälgitav ning sama raamatu kasutajaskonna üldpilt eri ek

semplaridel eri raamatukogudes määratav (raamatu kasutaja-

kaart). Tänu sellele saab a) hinnata iga eksemplari kasuta

jaskonda ning tähistada see vastavate koodidega; b) kanda 

iga eksemplari il 1inoloogiline materjal koondtabelisse ning 

seda võrdlevalt analüüsida. 

6. Valdava osa uuritud raamatute puhul on täheldatav 

raamatute üksikute osade vastuvõtus tugevaid erinevusi. 

i5-30X (keskm. 22x) (nõutavate!) raamatute mahust ei väljen

da põhjalikuma "omandamise" Jälgi. 

7. Ignoreeritud osade puhul on autorianalüüsi andmetel 

see 60-e0X osas tingitud raamatu tekstist (aktuaalse teabe 

vananemine liiga pika kirjastustsükli tulemusena; ideoloogi

line "ülekindlustatus" e. nn. "riigilõiv" tekstis (enne 

1985.a. kirjutatud teoste puhul); lugejanõudluse Ja lugejate 

algteadmiste väär hindamine autori enese poolt Jne.). 

6. lillnolooglliselt töödeldud osade puhul on autorl-

analüttsi andmetel 40x osas tunda teksti uurimuslikku läbi

töötamist lugejate poolt, 40X osas isikliku arvamuse, ülla
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tuse viijendafflift, seda eelKSiee "riigiISlvuga" tekstide 

osas. 20X osas on autorite arvates tegemist teksti mitte

mõistmisega. 

9. Iliinoloogia kuulub eelkõige teadusmeetriliste uuri

mismeetodite hulka. Autoritele on ta vajalik kui väärtuslik 

tagasiside vorm. Infotöö aspektist väärtustab teda Just au-

torianalüüs. 
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