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SIERRA  kataloogimise funktsioonis on lisandunud uus tööriist – 

 Päring sirvides  (Browse Query) 

 



Päring sirvides 

 toob iga kataloogija töölauale võimaluse 
otsida kiiresti kokku kirjeid erinevate 
tunnuste põhjal 

 selle otsingu abil saab leida praktiliselt 
kõige kirjetes sisalduva järgi 

 tegemist on Loendite funktsiooni  
otsivõimaluste pakkumisega 

 aga ka võimalusega töötada varem 
valmis tehtud loenditega 

 



Klõpsates tööriistal Päring sirvides avaneb 

sarnane otsiparameetrite sisestamise aken, mis 

on kasutusel  Loendite funktsioonis kirjete 

otsimisel ja ka Liitparanduse funktsioonis 

loendites piiramisel.  





Töötada saab kirjete 

vahemikuga, olemasolevate 

loendite, sõnaotsingu või 

registritega 
 



Otsitunnuseid saab määrata   

erinevatest kirjetüüpidest 



Vastavalt kirjetüübile avaneb 

otsitunnuste tabel, millest tuleb valida 

sobiv otsitunnus 

 

SIERRAS on mitmeid uusi otsitunnuseid 





Hea kindel  valik on konkreetse  Marc  välja  

ja alamvälja ning vajadusel ka indikaatorite  

määramine 



Edasi tuleb valida sobiv tingimus. Muutpikkusväljade 

puhul kõige tavalisem „sisaldab“.  Järgmisesse lahtrisse 
läheb fraas või sõna, mida tahame otsida. 

 

 



Kolm näidet, milleks kataloogijad võiksid 

kasutada tööriista päring sirvides 

 

 enda  kataloogitud  kirjete  üle  

vaatamine 

 kirjete  parandamine  erinevate 

raamatukogude  poolt  ühiskasutatavas 

loendis 

 sõnaotsinguga leitavate vigade 

parandamine raamatukogu piiranguga 

 

 



NÄIDE 1.  otsin  enda  eelmisel  päeval  

       täiendatud  venekeelseid  kirjeid 

 

 

 

 

 

 

 



NÄIDE 1.      otsitunnuste lisamine  



NÄIDE 1.    otsitunnuste lisamine  

 



NÄIDE 1.    otsitulemus 

 



NÄIDE 2.      varem ette valmistatud        

  loendis kirjete parandamine 



NÄIDE 2.     otsitunnuse lisamine 



NÄIDE 2.    otsitulemus 



NÄIDE 2.    otsitulemus 



NÄIDE 2.    otsitulemus 



NÄIDE 3.    sõnaotsing 



NÄIDE 3.    sõnaotsing  piiranguga 



NÄIDE 3.   otsitulemus     



NÄIDE 3.  puudub alamvälja tähis 



Rollid, mida tasuks aeg-ajalt kontrollida 

 oimetaja 

 oostaja 

 ohandaja 

 irjastaja 

 ommenteerija 

 sitaja 

 eesitaja 

 rezissöör 

 tsenarist 

 õnade autor 



Positiivne: 

 võimalusi, kuidas seda uut tööriista 

kasutada on väga palju 

 Hea koht harjutamiseks  

– ei ole tarvis tühja londit  

– enamasti saab tulemuse kätte kiiresti 

– tulemus ei tulnud see, mida ootasid, 

proovi uuesti! 

 

Kui otsivalemi koostamise põhimõtted 

selged, saad neid kasutada mitmel pool – 

loendite koostamisel, liitparanduses ja nüüd 

ka kataloogimises. 

 

  

 



Põhjalikud  juhendid  loendite  ja  

otsivalemite koostamise  kohta  on  

kättesaadavad  ELNET Konsortsiumi  

siseveebis  üldiste  juhendite  rubriigis  

 

https://www.siseveeb.elnet.ee/index.php/j

uhendid/ueldist 
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