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1. Tartu Ülikooli erialaraamatukogude hetkeseis               
          Lilia Külv 
 
2. Maailma keelte ja kultuuride kolledži 
raamatukogu – uue kogu ülesehitus (olemasolevate 
erialakogude baasil)   
         Mari-Liis Tina 

 
 
  



          Erialaraamatukogude arv läbilõikes 

1999.a. >  TÜ erialaraamatukogude võrk 

2000.a. >  16 erialaraamatukogu 

2006.a. >  36 erialaraamatukogu+3 hõlmaalust 
(grandiraamatute arvelevõtmise käskkiri) 

2011.a. >  39 erialaraamatukogu 

2015.a. >  35 erialaraamatukogu+6 hõlmaalust 

*2016.a.  >  29 erialaraamatukogu (7 rk kokku = 
Maailma keelte ja kultuuride kolledži raamatukogu) 

 



Erialaraamatukogude arv aastate lõikes 
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Kõige suurema eksemplaarsusega 
erialaraamatukogud 
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Kogu suurus 



Erialaraamatukogudes olevate raamatute koguhulk  >  388 408 
eksemplari 
 
Erialaraamatukogudes töötavad:  
 
a) raamatukoguhoidja  - 27 inimest  (6 algusaastatest alates) 
b) teadur – 2 inimest 
c) nooremteadur – 1 inimene  
d) spetsialist – 2 inimest 
e) õppekorralduse spetsialist – 3 inimest 
f) haldusspetsialist – 1 inimene 
g) koguhoidja – 1 inimene   
  



Töötajate üleelamised 

 Baaside kokkupanek (Tartu+Tallinn) 

 

 Juhendmaterjalid, mida võib teha ja mida ei 
või teha! (Rb-kirjed ja võõrkeelsed kirjed)  

    Väli 970 |bTÜR 

 

 Uus töötaja – mida eeskujuks võtta? 

    

 

 

 



 Sierra 

       

 INNOPAC  

 Millennium  

 Sierra  



Kataloogimine – see on üks lõputu 
mäkketõus 



 
Muudatused juhendis (Monograafiate 

kirjeldamine MARC21-s) 
 

Monograafiate kirjeldamine MARC 21-s 

         õppematerjal erialaraamatukogude  

                               töötajatele     

                      8., uuendatud väljaanne 

                        Koostanud Lilia Külv 

                                    2015 



2002. a. valmis esimene õppematerjal erialaraamatukogude 
töötajatele - INNOPAC 
2004.a. – 2., täiendatud ja parandatud tr.        INNOPAC 
2006.a. – 3., uuendatud väljaanne                   MILLENNIUM 
2007.a. – 4., täiendatud ja parandatud tr. 
2009.a. – 5., täiendatud ja parandatud tr. 
2010.a. – 6., täiendatud ja parandatud tr. 
2013.a. – 7., täiendatud ja parandatud tr. 
 
2015.a. 8., uuendatud väljaanne (78 l.)             SIERRA 
 
  
 



 

  

                Erialaraamatukogude liitmine 

 

 



Sotsiaalteaduste raamatukogu 



 Sotsiaalteaduskonna rk 

 Ajakirjanduse- ja kommunikatsiooni rk 

 Euroopa Kolledži rk 

 Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogust  
raamatukogunduse osa 

Psühholoogia instituudi raamatud > raamatud 
TÜ raamatukokku 



I. Raamatuid raske üles leida  

II. Kohanemine erinevate töötajatega 

III. Kohanemine uute lugejatega ja nende vajadustega 

IV. Erinevad töökultuurid 

V. Tuleb unustada sõna „minu raamatukogu“ ja harjuda 
sõnaga „meie raamatukogu“ 

VI. Uue kogu töötaja kannab vastutust nende kogude 
eest, millest ta midagi ei tea (puudub ajalooline mälu) 

VII. Raamatukogu ülesleidmine 

 



Füüsikaraamatukogu 



 Füüsika instituudi raamatukogu  

    26 000 eksemplari 

     

 Füüsikaraamatukogu  

    20 000 eksemplari 

-------------------------------------------------------- 

Füüsikaraamatukogus 18 804 eksemplari 

 

 

 



I. Uues kogus pinda vähe – fondidest 
mittevajaliku kirjanduse kustutamine, 
õppejõudude meelitamine! Teadus- ja 
õpperaamatukogu 

II. Kolimine – kastide sildistamine, 
nummerdamine 

III. Kuidas kohaviidastada? Asukohakoodid 

IV. Grandiraamatud, teaduskonna ostud  

V. Suur pluss - töötajad jäid samaks 

 

 

 

 



Maailma keelte ja kultuuride kolledži 
raamatukogu 



 Saksa filoloogia osakonna rk 

 Prantsuse uuringute keskuse rk 

 Klassikalise filoloogia osakonna rk 

 Inglise filoloogia osakonna rk 

 Hispaania filoloogia osakonna rk 

 Skandinavistika osakonna rk 

 Keelekeskuse rk 

 Slaavi filoloogia osakonna raamatud 



UDK ja märksõnastamine 

 UDK – erialaraamatukogud ei pane 

 Märksõnastamine   

Esialgu oli märksõnastamine vabatahtlik, 1. 
märtsist 2006.a. muutus kohustuslikuks. 

lisatööd juurde ei too, pigem positiivne: kogu 
protsessi saab ise ära teha, õpib oma kogu 
väga hästi tundma, suur abi lugejate 
infopäringutele vastamiseks    

 



 sunnib teaviku sisuga lähemalt tutvust  
tegema, tänu millele täienevad teadmised 
erinevatest teadusaladest ja teemadest 

 märksõnastamine avardab maailmapilti, teeb 
meid kõiki tahes-tahtmata targemaks 

 mida põhjalikumalt märksõnastatud, seda 
rohkem raamat liigub 

 

 

 

 

 



subjektiivne (on olemas loomupoolest andekamaid ja 
vähemandekamaid märksõnastajaid) 

 töömahukas, märksõnastamine aeganõudvam 

    (eriti üliõpilastööde puhul) 

hirm märksõna ebatäpsuse ees (internetis  
taustmaterjali otsimine, ESTER’is sarnaste märksõnade 
uurimine, erialainimestega konsulteerimine) 

kasutatav märksõnastik pole paindlik ega 
kasutajasõbralik. Pole märksõnu, mida kasutavad 
erialaspetsialistid. Rohkem võiks olla fraase 

 

 



 soov: arvestada õppejõudude ettepanekutega   

     projektijuhtimine vt. projektihaldus 

  

 kataloogide liitmine ja uute kogude  
lisandumine on toonud kaasa palju erinevaid  
märksõnavorme – raskendab õige valiku 
tegemist 

 

 



uute märksõnade soov (692 9) ja tagasiside  

 

aiandusturism – maha võetud 

loodusspaad – 2 kirjet (2014, 2015)  

massiturism - 2014  

 

 



Grandiraamatud 



2006. a. sai alguse suur projekt – 
grandiraamatud/teaduskonna ostud 

 

Rektori käskkiri > Raamatukogu direktor 
teaduskondades > Erialaraamatukogude 
peaspetsialist > koha peal selgitusi andmas 

 

2015. a. – kõik on kontrolli all!  

 



Teavikute arvele võtmise võimalused: 

Ülikooli raamatukogu > grandilaenutus 

 

Erialaraamatukogud  

 

Osakondade arvele (Botaanika osakond, 
Tehnoloogiainstituut, Geograafia osakond, 
Molekulaar- ja rakubioloogia instituut) 



       Kuidas saada teada ostudest?  

 

Arvete/kuluaruannete koopiad 
rahandusosakonnast 

----------------------------------------------------------- 

Positiivne: väga hea koostöö Ülikooli 
rahandusosakonnaga, erialaraamatukogude 
töötajatega, instituutide töötajatega   



 
 

Aitäh kuulamast! 


