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Ühine süsteem, uus e-kataloog, 

tänapäevasem kujundus [Javascript]

SQL päringud

Scheduler

Sierra API 2.0





Lõputu toimetamine

Varasem ebastabiilsus

Lahendamata vead (hetkel 30+)

o ISN register, välja 699 ind, 

o registrikuvad otsitulemuste loendis (ESM), 

o normikirjete viited, mida ei kuvata, 

o vead skoopimises, vead diakriitikaga,

o hispaaniakeelsed kuupäevad pealdiste 

aruannetes jne









 Konverentsikõned III-ga
◦ Tasaarveldus hooldusmaksus

◦ Tasuta re-indekseerimine

◦ Fookuste määramine 

(esmalt 5, pms ESTER; nüüd järgmised 2 jne)



Juba korras

o UDK otsing ESTERis (!ülakoma)

o UDK kontrollimine Sierras (Ctrl+G)

o Kirje eksport Sierras (alamvälja piirang)

o Kompaktne kuva: 028|a|b  028|a

o Liitotsingus autori ja pealkirja segmendis 

korraga otsimine (a’la a:saar ja t:sööt)



Juba korras

o Eks.kirjete järjestus e-kataloogis

o 440/490 väljade indekseerimine
- 490 0# ind. pealkirja registrisse ja sealt ka edasi 

sõnaotsingu pealkirja segmenti

- 490 1# ind. sõnaotsingu „other“ segmenti

o Uudiskirjanduse loendite kuvamine



Varsti saab korda

o Loendid: eks.kirjete loendi fookus (S2.1)

o Loendid: ei otsi diakriitikat 990|a v 970|b (S2.1)

o Indeks.: sõnaregister (S2.1)

o Indeks.: ISN register (S2.1)



Veel veidi hiljem

o E-kataloog: täpsustamine fraasiregistris ei 

tööta, kui sõna sisaldab diakriitikat (S2.2)

o E-kataloog: vead skoopimises (S2.2)
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o Täiskirje (nagu kirjekuva ESTERis)

o Lühikirje (ISBD kirje)

o Lühikirje eksemplaridega (eks.-d ilma valikuta)



Valitud kirjed



Väljatrükist puudu 856 lingid.

Valitud kirjete all saab väljastatavaid eksemplare

valida (kõik/raamatukogu korraga või ükshaaval).



ca 181 000 kirjet, mis sisaldavad linki e-ressursile

www-eksemplarid
◦ avatud (tasuta) juurdepääs kõigile

wwwse-eksemplarid
◦ sundeksemplari seaduse alusel kättesaadavad 

(autoriseeritud töökohtadel: RR ja TÜR)







◦ Kasutajate registreerimise ja autentimise süsteem

◦ m-ESTER arendused

◦ Avakogujuht (!flash) ja Javascripti rakendused 

◦ Kataloogi rikastamine (kaanepildid jms)

◦ .........

◦ Sierra uuendused (Sierra 2.0 SP3  Sierra 2.1)

◦ Halduri käsiraamat, põhimäärus, privaatsusteave, ...

◦ Kasutusstatistika, teenuste turundus, küsitlused, ...

◦ .........

◦ Andmete kättesaadavus (OAI, ava- ja lingitud andmed)

◦ .........





◦ Eesti märksõnastik (EMS)

tavapärane täiendamine, püsiteadistus jms; 

keskkonna uuendused ja arendus seisid nime-

normandmete baasi valmimise ootel (analoogne 

arenduskeskkond)

◦ Nimenormandmete baas (NABA al. 12.12.14) 

projekt on hetkel külmutatud

◦ Arutelud 2016.a.





◦ Baasi koostamises/ täiendamises on osalenud 

RR, KMAR, TLÜAR

◦ ELNETi eelarves minimaalne kate, 

ainult haldus, mitte arendus

◦ DIGARi Eesti ajalehed (RR)

 dea.nlib.ee sisu on plaanis üle kanda 2016.aasta lõpuks



◦ Vt ISE koolituspäeva esitlust 30.09.2015



◦ avaandmed/ lingitud andmed

 Creative Commons vm litsentsid

◦ UDK? Dewey?

◦ RDA?

◦ SKOS?


