
Kokkuvõte  I kirjepäevast 
   
 

29. novembril 2002 TÜ raamatukogus korraldatud kirjepäeval said esmakordselt kokku kataloogijad 
kõikidest nendest Tartu raamatukogudest, kus kasutatakse raamatukogusüsteemi INNOPAC ja Tartu 
serverit. Kirjepäeval osales 43 inimest. Lisaks meie raamatukogu töötajatele (26) oli kataloogijaid 
Tartu Linna Keskraamatukogust (3), EPMÜ raamatukogust (3), Kirjandusmuuseumi 
arhiivraamatukogust (1) ja TÜ erialaraamatukogudest (7) 

Kirjepäeva eesmärgiks oli tihedamate kontaktide loomine erinevate raamatukogude kataloogijate 
vahel ja probleemide teadvustamine. 

Päeva alustuseks tutvustasid kõik raamatukogud oma töid. Selgus, et raamatukogudes napib 
kataloogijaid. Lisaks uue kirjanduse läbitöötamisele on veel esmaste tööülesannete hulgas kõikides 
raamatukogudes - kogude sisestamine elektronkataloogi. TÜ raamatukogus ja EPMÜ raamatukogus 
tegeldakse vähesel määral ka normikirjete koostamisega ja  andmebaasi parandamisega. 

Elektronkataloogi ESTER (Tartu andmebaasi) korrastamisega seotud probleemidest rääkis pikemalt 
K. Moont (TÜR). Tema ettekandest ilmnes ka, et ELNET Konsortsiumi poolt pole määratud ühtegi 
konkreetset raamatukogu ega inimest, kes koordineeriks elektronkataloogi korrastamist Tartu 
serveris. Samas räägiti juba 2001. a. Kääriku talveseminaril, et Tartu andmebaas on mitmetel 
erinevatel põhjustel kehvemas seisus võrreldes Tallinna omaga. 

Ettepanekud: 

- Tartu ESTERi raamatukogud peaksid ühiselt taotlema Konsortsiumilt mingeid summasid andmebaasi 
korrastamiseks, kuna tuleb tegeleda Tallinnast retroprojektidega laaditud bibliokirjete 
parandamisega, samuti erinevate laadimisel tekkinud probleemide lahendamisega. 

- Tartu raamatukogude juhtkonnad peaksid arvestama paari järgmise aasta töö planeerimisel ka 
vajadust korrastada andmebaas ja näha ette selleks piisavalt tööjõudu. 

Uutest kataloogimisalastest juhendmaterjalidest ja tüüpilistest kirjevigadest rääkis E. Loorits (TÜR). 
Enam tähelepanu pöörati peatselt ilmuvale ERR standardile "Kirjereeglid". Räägiti ka kataloogija 
vastutusest ja sellest, et kataloogimine on loominguline töö. Tutvustati TÜR kataloogitoimkonna 
kodulehekülge, kuhu on koondatud kataloogijale vajalikud tööjuhendid ja dokumendid. 

Ettepanekud: 

- Panna kataloogijale vajalikud dokumendid üles TÜ raamatukogu koduleheküljele, et neid saaks 
kasutada ka teised Tartu raamatukogud. 

- Kuna ERRist on ühtsed juhendid visad tulema, näidata initsiatiivi ja koostada ise rohkem vajalikke 
juhendeid. 

- Leida lahendus probleemile: kas ja millisel määral on õigus muuta rahvusbibliograafia tasemel kirjet, 
kui kirjereeglid ei reglementeeri vastava välja (väli 700) kasutamist. 



Kokkulepped: 

- Olulise kirjevea avastamise korral pöördutakse kirje koostaja poole või vastava raamatukogu 
kontaktisiku poole. 

- Iga raamatukogu jälgib pidevalt süsteemi poolt genereeritavat vigade faili ja parandab oma 
raamatukogu vead. 

Päeva teisel poolel tutvustas M. Viljur-Voit (ERR) elektroonilise teaviku kataloogimist. 

Huvilistel oli võimalus tutvuda ka TÜ raamatukogu kodumaise kirjanduse ja väliskirjanduse 
osakondadega. Esimene katse korraldada Tartu ESTERi ühine kirjepäev oleks paremini korda läinud, 
kui poleks olnud ettenägematut (täpselt samale ajale sattusid mürarikkad remonditööd kõrvalruumis, 
väljakuulutatud lektorit  J. Andresood asendas M. Viljur-Voit). 

E. Loorits 
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