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Tartu Ülikooli Raamatukogu kui Eesti juhtiva teadusraamatukogu arendamine 

 
 

koostöös TÜ juhtkonnaga kindlustada raamatukogu positsioon Eesti juhtiva universaalse 
teadusraamatukoguna ning riigieelarveline finantseerimine ülesannete osas, mida TÜR 
täidab teadus- ja arhiivraamatukoguna ning teadusloolise arhiivina 

  

juhtivalt osaleda üleriigilistes ja rahvusvahelistes projektides ning algatada neid 

 
 

osaleda ELNET Konsortsiumi ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu toimkondade, 
töörühmade jne tegevuses 

 
 

kujundada TÜR Eesti ülikooli- ja kõrgkooliraamatukogude nõustamis- ja 
kompetentsikeskuseks ning atraktiivseks praktikabaasiks infoteadusi õppivatele Tallinna 
Pedagoogikaülikooli ja Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastele 

 
 

arendada rahvusvahelist koostööd osavõtuga erialaorganisatsioonide tööst ning 
projektidest, tihendades eriaalaseid sidemeid TÜ partnerülikoolide raamatukogudega, 

 
 

raamatukogundusliku mõtte arendamiseks korraldada regulaarselt metoodilisi ja 
teaduslikke seminare, konverentse jm üritusi, avaldada "Toimetisi" jt publikatsioone 

   
 

E-raamatukogu arendamine 

  

suurendada oluliselt elektroonilise teadusinformatsiooni osa kogude arendamisel 

 
 

arendada koostööd informatsiooni tootvate, vahendavate ja levitavate asutustega 
(kirjastused jne) 

 

 

koostöö TÜ IT-teenistuse jt asutustega jõuda elektrooniliste raamatukoguteenuste 
arendamisel 3. ja 4. tasandile EL e-halduse klassifikatsiooni järgi (2. tasand – info teaviku 
kohta (kirjeldus) on arvutivõrgu vahendusel leitav; 3. tasand – teavikut saab käsitleda 
(tellida, pikendada jne ehk kõik teavikud, mis on kirjeldatud e-kataloogis, on automaatselt 
3. tasandil); 4.tasand – kasutaja saab kätte kogu informatsiooni (täistekstid, pildid jm 
digitaalteavikud)) 

  

elektroonilise dokumendiedastuse arendamine 

  

e-kataloogis kirjeldatud kogude osatähtsuse suurendamine 

 

 

jõuda digitaalteavikute kogu haldamise ja kirjeldamiseni ühtses süsteemis ning 
olemasolevate andmekogumite liitmiseni Eesti, EL ja ülemaailmses ulatuses; initsieerida 
vastavasuunalisi tegevusi koostöös teiste asutustega ning osaleda EL vastavates 
programmides 

   
 

Koostöö arendamine ülikooli teaduskondade ja asutustega 

 
 

teenuste ja kogude arendamisel on raamatukogu prioriteetseks sihtgrupiks TÜ üliõpilased, 
õppejõud ja teadurid 

 
 

koostöös teaduskondade ja asutustega kujundada ülikooli erialaraamatukogud ülikooli 
õppe- ja teadustööd efektiivselt toetavaks ja ökonoomselt toimivaks süsteemiks 



 
 

raamatukogu integreerimiseks ülikooli õppe- ja teadustöösse viia õppekavade orgaanilise 
osana läbi infopädevuse (infokirjaoskuse) alast koolitust 

  

osaleda uurimisprojektide täitmisel infoteenuse pakkujana 

 
 

koostöös teaduskondadega korraldada õppematerjalide ja teadustööde elektroonilist 
publitseerimist ja arhiveerimist kooskõlas rahvusvaheliste standarditega 

 
 

koguda, töödelda ja teha kättesadavaks ülikoolis tekkivat ja ülikooli kohta käivat 
informatsiooni (TÜ bibliograafia) 

 
 

arendada koostööd ülikooli muuseumide jt asutustega infosüsteemide ühildamiseks, mis 
võimaldaks andmeid konverteerida ühest baasist teise 

 
 

koostöös muuseumide jt asutustega korraldada teaduslikku ja kultuuriloolist väärtust 
omavate materjalide säilitamist 

   
 

Raamatukogu füüsilise keskkonna arendamine 

  

kaasaegse töö- ja õpikeskkonna kujundamine, sh töötajate töötingimuste parandamine 

  

kultuurivarade säilitamiseks nõuetekohaste hoiutingimuste loomine 

 
 

raamatukogu paremaks integreerimiseks ülikooli õppetöösse, sisustada kaasaegse 
tehnikaga varustatud seminari- ja grupitöö ruume 

 


