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Anna mulle raamatukogu  

ja ma teen temast ülikooli! 
 

Give me a library, and I`ll build a university about it! (Benjamin Ide Wheeler) 
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Raamatukogu  

kui õppimise koht 

 Õppimine tänase ja homse tarvis on 

mõeldav üksnes minevikupärandit 

kasutades, mida teatavasti kannavad 

endas mäluasutused nagu raamatukogud, 

arhiivid ja muuseumid.  

                                    (Hapke, Th., 2005) 
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Raamatukogu kui 

õpetamise koht 

 "the study ... of the scientific methods of 

using books should have an assured 

place in the University Curriculum. ... 

[it] will aid them [the graduates] in their 

studies through life." (Poole, 1894)  

                                      ( Hapke, Th., 2005) 
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Õppurikeskne ülikool 

 

• 21. sajandi ülikool on muutunud 
üliõpilasekesksemaks ja 
rahvusvahelisemaks. 

• Õppimisvõimalused  on paindlikumad. 

• Avatud ülikool, kaugõpe, e-õpe, kursused 
veebikeskkonnas jne pakuvad 
alternatiivseid võimalusi kõrghariduse 
omandamiseks. 
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Bordeaux`i ülikool 

 Internetiajastut on prantslased suutnud 
suures osas eirata. Kõikidele kursustele 
tuleb pabereid täites registreeruda, 
pangas tuleb panna raha ümbrikusse ja 
ümbriku peale kirjutada oma arve 
number. Ülikooli tunniplaan eksisteerib 
vaid ühel stendil, kust kõik seda korraga 
vaadata püüavad. Teistmoodi ei kujutagi 
keegi siin asju ette. (Evelin, 2006) 
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Meie ülikool 

 

• Ülikooli asjajamine on suuresti üle 

kolinud Internetti. 

• Käivitunud on elektrooniline 
õppeinfosüsteem, mis hõlmab 

 üliõpilaste vastuvõtu, tunniplaanid, õppeained, 

ainetele ja eksamitele registreerimise, õppetöö 

tulemused, stipendiumid ja üliõpilasolekud. 

• Ülikoolis on traadita internet e WiFi jne 
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Meie ajal küll ... 
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TTÜR e-Raamatukogu 

• E-raamatukogu kaudu on loodud 

 ligipääs ca 17 000 ajakirja ja  20 000 raamatu 

elektroonilistele täistekstidele,  

 TTÜ-s kaitstud dissertatsioonide  

e-versioonidele, digiteeritud õpikutele jne. 

• Nõu võib küsida meili teel või veebivormilt 

või otse reaalajas infokonsultandiga chatt`ides.  
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LIBchat 
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Raamatukogu ei ole enam 

informatsiooni monopol  

 
• 21. sajandi raamatukogu omab 

juurdepääsu hulgale kvaliteetsele  

informatsioonile, aga ta ei ole enam 

informatsiooni monopol.  

• Olukord muutus eelmise sajandi 

viimastel aastakümnetel, mil algas 

Interneti võidukäik.  
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Interneti võidukäik 

• Maad hakkas võtma ettekujutus, et 

Internetist saab kõik kätte.  

• Kui varem tuli mis tahes info hankimiseks palju 

vaeva näha ja leppida kesise tulemusega,  

siis pärast interneti levima hakkamist on 

igaühele kättesaadav värske ja kvaliteetne 

teave. (Haamer, V., Laasi, L., 2006)   

• Kas see ikka on nii? 
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Möödas on raske lapsepõli  

kui ma olin väike siis ei 

olnud internetti 

 

ja ei olnud MTVd ei olnud 

eminemi 

entel tentel kummitab 

kõrvus tänaseni 

 

vähe minu lapsepõlves oli 

päiksekiiri 

sest mul polnd playstation 

2te ja mobiili 

pidin kandma väljavenind 

põlvedega dresse 

ja ei saanud sõpradele 

saata smsse  

(Sigus, M., 2006)  
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Rebane tuleb ülikooli... 
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...oskab sõnade kärpimist 

My summr hols wr  

WOT. B4, we used  

2go2 NY 2c my bro, his 

GF & thr 3 : kids FFF. 

IL NY, it`s  a gr8 plc.  
Homo zappiens tuleb niikuinii - kas  

me oleme valmis? küsis prof Wim  

Veen e-õppe konverentsil aprillis  

“Õpetamine ja õppimine muutuvad  

niikuinii”. (http://conference2006.e-
uni.ee/ve_data/Flash/Wim_Veen
_Tallinn2006.swf) (19.10.2006) 

My summer holidays were 

 a complete waste of time.  

Before, we used to go to  

New York to see my  

brother, his girlfriend and 

 their three screeming kids 

face to face. 

I love New York, it`s a  

great place.  
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Üliõpilaste infopädevus on 

üsna madal ... 
 On tekkinud üks suur jalgratta leiutamine.  

Ikka ja jälle keegi kusagil avastab, mis on vana 
tuntud tõde, aga avastaja pole lihtsalt kursis, et 
see kõik on juba teada ja tehtud. Töö 
kirjandusega on taandunud ainult internetile 
ja see on viga. Teadusajakirju lugemata pole 
tänapäeval mõeldav hakkama saada isegi mitte 
tudengitel, teadlastest rääkimata. Ja tasuta 
nähtavate abstractidega tutvumisest jääb 
ilmselgelt väheks. (Hinrikus, H., 2003) 
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Raamatukogu — üks paljudest 

informatsiooni pakkujatest  

 
• Raamatukogu on kõigest üks paljudest 

informatsiooni pakkujatest, 

• kasutajal on palju alternatiivseid 

võimalusi informatsiooni hankimiseks,  

• ta valib endale nende seast mugavama ja 

atraktiivsema, enamasti Google`i.   
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Raamatukogu on ülikooli 

osa  

• Ülikool ei saa olla parem kui ta 

raamatukogu, olgu füüsiline või 

elektrooniline. (Raish, M.) 

• Atesteerijaid huvitab õpikutega 

varustatus, erialase teaduskirjanduse 

olemasolu ja juurdepääs 

kõrgekvaliteediga andmebaasidele  
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Nõuded üliõpilastöödele 

• Ülikooli veebis tuuakse näiteid üksnes 
raamatu ja ajakirja viidetest, sekka mõni 
puudulik Internetiallika näide,   

• ei jälgegi e-ajakirjast ega litsentsitud 
andmebaasist!  

• Siin on koht, kus raamatukogu tunneb 
end lausa füüsiliselt kaasvastutavana 
üliõpilase harimisel. 
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Juurdepääs maailmatasemel 

teadusinformatsioonile  

• Sidusandmebaaside vahendusel on 
ülikooliraamatukogudel olemas kiire ja 
laiaulatuslik juurdepääs uusimale 
teadusinfole.  

• Andmebaaside rohkus ja sellele 
kulutatud raha õigustavad ennast vaid 
siis, kui kasutajad oskavad otsida ja leida 
nendest andmebaasidest vajalikku infot. 
(Hallik, M.,  2006)  
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Internet ei asenda 

raamatukogu 

• Muutunud infokeskkonnas on just 

raamatukogu ülesanne viia kasutajani 

teadmine, et Internet ei asenda raamatukogu,  

• et teadusraamatukogu sidusandmebaasidest 

leitud informatsioon on usaldusväärne ja 

objektiivne, mis Internetis ei pruugi olla.  

• NB! Andmebaasidele juurdepääsu loomine 

iseenesest ei tähenda veel nende aktiivset 

kasutamist!  
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Teadus ülikooliõpetuses 

• Ilma teaduseta ei saa ülikooli ollagi. 
(Rang, T., 2003) 

• Kas me ikka alati suudame piisavalt 

hinnata teaduse olulisust ülikooli-

õpetuses, kuigi arengukavas  oleme 

deklareerinud vajadust tõsta koolituse 

teadusmahukust? (Lopp, M., 2006) 
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Infovajaduse tunnetamine 

• Inimesi liikumapanevaks jõuks on nende 
vajadused. Vajaduste rahuldamise nimel 
ollakse valmis muutma oma käitumist või 
õppima midagi uut. (Alas, R.).  

• On väga tähtis, et ka õppejõud ise mõistab 
informatsiooni otsimise protsessi ja 
olemasolevate e-ressursside ulatust.  
(Thomas, N., 2005)  

• NB! Kutsu õppejõud koos üliõpilastega oma 
infootsingu õppusele! 
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Mis on infokirjaoskus? 

• Kogu maailmas puudub siiani ühene 
ettekujutus või ühtne üheselt mõistetav 
infokirjaoskuse definitsioon. (Ingold, M.)  

• Termin information literacy on kasutusel 
1974. aastast,  

 mil seda tutvustas Paul Zurkowski, 
USA Infotööstuse Assotsiatsiooni 
president. (Bawden, D., 2001)  
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Termineid        (Ingold, M., 2005) 
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Infokirjaoskuse  

definitsioone 
To be information literate, a person must be able 

to recognise when information is needed and  

have the ability to locate, evaluate, and use  

effectively the needed  information. (ALA, 1989)  

 

Information literacy is knowing when and why  

you need information, where to find it, and how  

to evaluate, use and communicate it in an ethical  

manner. (CILIP, 2004) 
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Ülikoolid võitlevad 

akadeemilise aususe eest 

 
• Tudengite sagenenud katsed esitada 

referaatide, esseede ja uurimistööde pähe 

internetist võetud viitamata materjali sunnib 

ülikoole pöörama teravdatud tähelepanu 

loomevargustele. (Rudi, E., 2004) 

• Mis on plagiaat, kuidas seda vältida, kui 

tähtis on viitamine, milliseid 

viitamissüsteeme kasutada — need on 

olulised punktid meie kasutajakoolituses.  
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Infokirjaoskus ajavaimust 

kantuna 
• Kirjaoskus on ajas muutuv nähtus ja seega on 

ajaloos muutunud ka selle sisu ning 
defineerimiseks kasutatavad kriteeriumid. 
(Pandis, M., 2006)   

• Aastal 2000 on kirjaoskamatu on mitte see, kes 
ei oska lugeda ja kirjutada, vaid see, kes ei 
oska õppida, ümberõppida ega taasõppida. 
(Toffler, A., 1980) 

• Infokirjaoskust tuleks nii nagu 
kirjaoskustki käsitleda ajas ja ruumis. 
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Information literacy is the  

zeitgeist of the times... (Candy, Ph., 1996) 

 

(A&A) 
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Infokirjaoskus  

infoühiskonnas hädavajalik 

• Infokirjaoskusest on saamas võtmeküsimus 

infoühiskonnas toimetulekuks. (Kühne, B)  

• Kuidas langetada arukaid otsuseid olukorras 

kui meie elu üha enam valitseb tehnoloogia ja 

informatsiooni üleküllus? 

• Infokirjaoskuse õpetamise eesmärgiks on 

arendada inimestes kogu eluks vajalikke 

teadmisi ja oskusi.  
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Infokirjaoskuse õpetamine 

ei saa olla eesmärk omaette  
• Infokirjaoskuse tähendust mõistetakse ülikoolis 

kõige paremini, kui seda kasutatakse 
distsipliinipõhiselt, (contextualized – or 
embedded), eriala õppeainega seotult.  
(Levi, P., Peacock, S. R, 2005) 

• Õppetöös on oluline, et teooria õpetamine 
käiks käsikäes praktiliste kogemuste 
omandamisega. Inimene kinnistab edukalt 
teadmisi vaid sellel ala, kus tal on teatud 
kogemusi. (Lehtla, T., 2006) 
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Partnerlus ja koostöö — 

infokirjaoskuse võti 

• Raamatukogu kursus on efektiivsem, kui ta 

vastab õppetöö vajadustele ning on 

õppejõududega koostöös planeeritud.  

• Kuidas kõiki kaasa haarata – seda nii 

raamatukogus kui teaduskonnas, see on 

võtmeküsimus. 

• Infokirjaoskuse rakendamise lõplik edu 

peitub aga siiski õppejõududes. Nii nende 

enda oskustes kui suhtumistes. (Hallik, M., 2006).  
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E-õpe – uus väljakutse  

 
TTÜ e-õppe strateegia aastateks 2006–2010: 

aastal 2010 on e-õpe integreeritud kõikidesse  

õppevormidesse ja õppekavadesse. 
 On-line education proposals overlook the need for access to a first-class library 

and qualified librarians. (http://www.acm.org/ubiquity/views/m_raish_1.html) 
(20.10.2006) 

• Pakume ideid õppematerjalide 
kaasajastamiseks. 

• Nõustame relevantsete e- ressursside leidmisel 
erialaaine veebikursusesse.  

• Osaleme veebikursuse loomises, koostame 
infootsijuhendeid ja eneseteste. 
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Õppejõutugi ülikooli veebis 
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TTÜR koolitaja rollis 
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Infootsioskused pädevused 

Kursuse läbinu:   

• tunneb raamatukogu infoallikaid ja teenuseid; 

• oskab kasutada Minu ESTER-it;   

• oskab leida  ESTER-ist konkreetset raamatut, artiklit, 

ajakirja ning kirjandust teemal; 

• oskab kasutada EBSCOhost Web-i; 

• oskab vältida plagieerimist;  

• oskab koostada viitekirjeid ja kasutatud allikate 

nimestikku.  
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Virtuaalne klassiruum 
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Virtuaalne õpetajate tuba 
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Bakalaureuse tagasiside 

... iseenesest vajalik, kuna kui see kohustuslik ei oleks, ei 
viitsiks keegi seda võtta ja mingil hetkel hakkaksid kõik 
samade küsimustega raamatukokku sadama ja peale 
selle pooled ei teakski üldse, et sellised võimalused neil 
olemas on ... (Jürgen)  

... Kursus on kindlasti vajalik, siis saab selle kõik ilusti 
selgeks... 

... See on vajalik kursus ning meile õpiteel ju ainult 
kasuks... (Mariann)   

... Väga hea et selline koolitus on tehtud! Nüüd ma oskan 
raamatukogust vajaliku kiiresti ülesse leida...(Martin)  
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Bakalaureuse tagasiside 

.... Ester`iga tutvusin alles ttü-sse tulles. Alguses 
olin üllatunud, et sellised süsteemid on, kuid 
iseenesest väga huvitav! EBSCOhost on väga 
hea...  

....Eriti meeldis mulle see, et abimaterjalides on 
niivõrd hästi seletatud, et eksida on lihtsalt 
võimatu! Sellele annaks küll 10 punkti ....  

... Kursus on väga hea, sest see "sunnib" inimesi 
Ester`iga tutvust tegema ja edaspidiselt saab 
oma elu lihtsamaks muuta. Juurdepääs on hea, 
pole probleemi olnud! Päikest! ... (Reine) 
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Tootearenduse kursus 

WebCT-is 
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Bakalaureuse lõputöö 

tootearendus/tootmistehnika 
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Teemaotsing 
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Otsi erinevatest infoallikatest 
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Koosta otsiprofiil 
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Tootearendus/tootmistehnika 

viitamise enesetest 
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Erialainfo otsing  
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Erialainfo otsing pädevused 

Kursuse läbinu: 

• oskab sõnastada infovajdust; 

• tunneb oma eriala traditsioonilisi ja  
e-infoallikaid; 

• oskab kavandada infootsingu strateegiat; 

• oskab otsida tulemuslikult informatsiooni 
erialastest sidusandmebaasidest ja Internetist; 

• oskab hinnata leitud infoallikate kvaliteeti ja 
teemale vastavust.  
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Erialainfo otsing 
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Erialainfo otsing arvestus 
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Magistrantide tagasiside 

... Online andmebaasid olid vähemalt 

siinkirjutaja jaoks tõeline leid. Relevantsus oli 

väga hea. ... avanes võimalus ligi pääseda 

allikatele, mille olemasolust polnud 

siinkirjutajal aimugi......lühikokkuvõtete alusel 

võib hinnata, et tegemist on sisukate ja 

korralike artiklitega...... Usaldusväärsust lisab 

ka fakt, et paljud artiklid on eelretsenseeritud... 
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Magistrantide tagasiside 

... Kindlasti jätan käesoleva kokkuvõtva 
dokumendi alles tulevikus otsinippide 
meeldetuletamiseks ... (Priit) 

... Leidsin mitmeid huvitavaid materjale, mida ka 
mu juhendaja polnud märganud, seega olen 
väga rahul otsingute mitmekesisusega ... 

... Avalikes internetiallikates on väga raske leida mingit 
infot [HMI-süsteemid]. Enamik tasuta viidetest on 
tarkvara või teenuste reklaam. Kõige kasulikum minu 

jaoks oli IEEE Xplore. (Toomas)  
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Ei saa me läbi Google`ta ... 

 

... Oluline oli viimase töö suuremaid 

leidusid — Google Scholar, mille 

kasutamist peaks minu arvates soovitama 

enne sidusandmebaaside juurde 

asumist...(magistrant) 



Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 

Google Scholar 

koostööpartneriks 
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Kokkuvõtteks  

 Parimat enesetäiendamise moodust kui 

infokirjaoskuse kursuse 

ettevalmistamine, annab otsida! 
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TÄNAN! 


