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SOOV

Koostöö: raamatukogu - ülikool - ka avalikkus



TEGELIKKUS



Mis on siiski juba olemas

• akadeemiline raamatukogu teinud spetsiaalse 
veebilehe ja koondanud sinna raamatukogu poolt 
pakutavad elektrooniliselt võimalikud teenused
– infopäringute esitamine ja RVLi tellimused
– juurdepääs elektroonilistele andmebaasidele ja 

ajakirjadele
– katseliselt digiteeritud materjalid





• õpperaamatukogus on enamasti samad teenused 
olemas, kuid spetsiaalset lehekülge raamatukogu 
poolt pakutavate e-teenuste osas koostatud ei ole -
need leiab raamatukogu kodulehe avalehelt
– infopäringute esitamine ja RVLi tellimused
– elektroonilised andmebaasid ja ajakirjad

• lisaks
– virtuaalraamatukogu
– e-dissertatsioonid



Tagasiside e-teenustele

• otseselt uuritud ei ole, kuid on olemas selge 
arusaam, et tuleb lähiajal kindlasti uurida

• olemas on erinevad statistikad erinevatest 
kasutatavatest süsteemidest, kuid ei ole tehtud 
ühtset kasutaja vajadusi väljaselgitavat uuringut -
tegelikult me ei tea, millisel teel oleme, on see 
õige tee

• siiani hangitu ja pakutu on suurel määral 
raamatukogu poolt aimatud vajadus



Illustreeriv näide

• virtuaalraamatukogu idee
– nn. altpoolt tulnud idee
– suhtumine: tore, te(hk)e!

• e-dissertatsioonide projekt
– nn. ülevaltpoolt tulnud idee
– suhtumine: tore, teeme!



Aga muidugi ta tuleb!

• e-õppe, e-ülikooli toetuseks
– e-õppe keskkond IVA

• traditsioonilise õppe toetuseks
• teadustegevus
• ...ja loomulikult kaasaeg ise



Milline ta tuleb?

• integreeritud kasutuskeskkond
– elektronkataloog
– e-andmebaasid
– e-ajakirjad, -raamatud, -õppematerjalid jms.
– avalikud veebiressursid
– digiteeritud materjalid
– jne.





Tarkvara ja koostööd
olemas
• elektronkataloog - Innopac firmalt Innovative 

Interfaces Inc.
• bibliograafilised andmebaasid - ProCite > 

Biblioserver OÜ Tarkvarabüroolt Sirvi
• digiteerimisprojektid - Grafo Sirvilt
vajalik
• integreeritud kasutuskeskkond
• kasutaja koolituskeskkond



Üks ja ühine?

• infosüsteem ja elektronkataloog
• andmebaasid ja perioodika tellimused
• digiteeritud materjalid?
kuid
• ülikooli spetsiifilised vajadused, nagu

– töötajate publikatsioonid (sh. dissertatsioonid)
– õppematerjalid



samas
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