
 

                       Lisa 2.  

 

Täiendused ja muudatused 

eestikeelse kirjanduse alfabeetilise kataloogi (EA) passile alates 1984.a. 

Pass kataloogile nr.5 „TRÜ TR kataloogisüsteemi juhis“ 

 

Kataloogis on aastatel 1632-1998 ilmunud eestikeelne kirjandus.                                        

Kataloog koostati aastatel 1922-1998.  Kasutatud on erinevaid kirjereegleid:                            

1)kuni 1950. aastani olid aluseks 1920.–1930. aastatel Tartu ülikooli 
raamatukogus F. Puksoo juhendamisel koostatud ja täiendatud 
”Kataloogimisjuhised”.                                                                                                   
2) 1950–1973 - Nõukogude Liidus kehtinud nn ühtsed reeglid ”Единые 
правила описания произведений печати для библиотечных 
каталогов. Ч. 1. Вып.1, Описание книг”.                                                                                                             
3) alates 1974. a. - ühtsete reeglite uusredaktsioon.                                                   
4) 1978. aastast  kasutati uut kirje vormi GOST 7.1.– 76.4  ning Eestis 
koostatud juhiseid ”Uut kataloogimises” (Tallinn, 1978) ja ”Trükiste 
bibliograafiline kirjeldamine” (Tallinn, 1981).                                                                                        
5) 1986. aastast - „Правила составления библиографического 
описания. Ч. 1, Книги и сериальные издания”.  (Moskva, 1986).                                                                                                                 
6)  1994. aastal, seoses üleminekuga arvutikataloogimisele, võeti 
kasutusele rahvusvahelised reeglid (ISBD,  AACR).   

 

1984 - tehti vahekaardid Tartu ülikooli allasutuste väljaannetele. 

1985 - redigeeriti nimeviiteid, lisandus 23 uut viidet; ühe autori erinevad 
nimevormid viidi ühtse nimevormi alla.  

1986-1987 - vaadati kataloog kaart-kaardilt läbi, asendati  945 kulunud kaarti ja 
kirjutati 57 uut kolmnurkset vahekaarti.  



1991 - hakati kataloogi liitma ka TÜ diplomitööde ja auhinnatööde  kaarte. 

1992 -  kataloog tõsteti ümber. 

1994 - uue ajastu algus, mindi üle arvutikataloogimisele (INGRID). Kirje 
koostamisel kasutati komplekteerijate poolt kirjanduse arvelevõtmisel 
koostatud lühikirjet. Kataloogija sisestas kõik vajalikud  andmed ning seejärel 
trükkis välja kataloogikaardi spetsiaalsele rebitavale kaardipaberile. Kaart- ja 
elektronkataloogi  koostamine jätkus paralleelselt.  

1997 - Tiia Vahtra lõpetas töö kataloogiga, jätkas Mare Vadi (1997-1998). 

1998 - infosüsteemi INNOPAC kasutuselevõtuga lõpetati kaartkataloogide, 
seega ka EA kataloogi, koostamine,  täiendamine ja parandamine.  

01.01.1999 seisuga oli kataloogis umbes 157 000 kaarti, 216 kastis. Viimasel 10 
aastal oli kaartide juurdekasv aastas 5100. 

16.01.2004 - kataloogitoimkonna ja  kataloogide säilitamise töögrupi 
koosolekul otsustati täiendada 1976. aastast pärinevat EA kataloogi passi 
(koostajad: T. Vahtra, H. Riives): lisada uusi  andmed ja teha elektrooniliselt 
kättesaadavaks.                                              

2004 - Svetlana Kuul koostas EA kataloogi passi  täiendused ja muudatused.         

23.03.2006 - kataloogide säilitamise töögrupi koosolekul otsustati: EA kataloog 
kuulub alalisele säilitamisele, sest on täielikum kui eestikeelse kirjanduse 
generaalkataloog. 

2007. a. algul lõpetati EA kataloogi kaartide sisestamine e-kataloogi ESTER. 

2009.a. algul tõsteti kataloog kokku - tagasi kolme kappi (144 kasti). 

18.02.2009 koliti kataloog kataloogisaalist sedelkataloogide ruumi.       

 

Elsa Loorits, 10.11.2014    
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