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VÕÕEKEEI2E KIRJAHDUSE IEAKATALOOG

I . OIEMUSJA 1. Oma olemuselt on võõrkeelse kirjanduse pea- 

ÜLESANHE kataloogi üks osa TRÜ TE keeleprintsiipidel

korraldatud peakataloogidest ja moodustab 

omaette terviku.

2. G peegeldab raamatukogus leiduvat võõrkeelset 

kirjandust alates 1945.a. kuni käesoleva aja

ni (K-fondi võõrkeelset osa - täielikult ka 

eane 1945.a .).

3. G on sisekataloog, mis annab temas peegelduva 

kirjanduse kohta peale kirje järgmised andmed:

a) kuuluvus fondi ja kotoaviidad

b) inventarinumber

c) eksemplaarsus, seal hulgas ka kustutatud 

eksemplarid

d) peegeldumine teistes kataloogides

e) täiendkirjete ja viitekaartide olemasolu

f) täielikud indeksid ja märksõnad

g) kaartide suunamine koond- ja erikataloogi- 

desse.

4 . G moodustab osa raamatukogu teatmeaparaadist, 

koondades kirjed üksikute autorite, kollektiiv-

autorite voi (autorita teoste puhul) pealkir

jade alfabeedis. G võimaldab määrata kindlaks 

vajaliku teose olemasolu, asupaiga ja eksemplaar- 

suse, abistab Raamatukogutöötajaid komplektee

rimisel jne,

II.ASUKOHT Kataloog asub kataloogimisosakonna ruumis.

III.SUUfiUS Kataloog asub kataloogikapis 61 kastis. Kaarti

de arv £ seisuga 1. jaan.1f85) on umbes 62700.

G kohta peetakse arvestust: Koik liidetud voi 
eemaldatud kaardid registreeritakse.

"1 edaspidi G
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IV. SISU Kataloogis peegelduvad:

1.Keele, ilmumiskoha ja -aja järgi - teosed, mis 

sisaldavad tervikuna või paralleelselt võõr

keelset teksti ja millel kogu tiitelleht voi 

vähemalt pealkiri on võõrkeeles,olenemata 

ilmumiskohast, 1945.aastast. Marksismi-leninis- 

mi klassikute teosed - ka varasema ilmumisajaga.

2. Raamatute tüüpide järgi - kõik.

3* Trükiste laadide järgi - raamatud, brožüürid, 

perioodikaväljaanded (individuaal- ja lühikir- 

jed saadakse perioodikaosakonnast), kaardid, 

koopiad mikrokandjatel, ENSV preprindid. ( Ei 

peegeldus käsikirjad, noodid, NL preprindid).

4 , Fondide järgi -

G peegeldab TRÜ TR uuemat võõrkeelset kirjan

dust sisaldavaid fonde, väla arvatud

a) KHO käsikirjade fond

b) reserv*,-vahe tus- ja varufond

c) erifond.

(П

V. KIRJE 1. Pohikirjed

a) iga võõrkeelse raamatu kohta on kataloogis 

põhikirje autroi, kollektiivautori või 

pealkirja järgi vastavalt kirje reeglitele. 

Autori või kollektiivautori nimi pealdises 

on ühtses vormis.

b) mitmeköitelised teosed on peegeldatud 

koondkir jega

c) perioodiliste väljaanetena ilmunud monograa

fiad peegelduvad individuaalkirjega, mille 

koostab perioodika osakond.

d) seeriaväljaande iga üksik teos on kataloogis 

iseseisva kirjena, (seeriakirjed puuduvad).

2, Täiendkirjed

G-s täiendkirjed puuduvad.

3* Viitekaardid

Viitekaarte tehakse autori nime ja kollektiiv

autori nimetuse erinevalt vormilt kataloogis 

kaautatavale nimevormile, kusjuures nii G-s 

kui ka tähestikkataloogis leiduvate viitekaar- 

tide olemasolu peegeldub G põhikaardi pöördel.
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VI. ORTOGRAAFIA Kirjeldamisel kasutatakse teose ortograafiat.

Kirje märkused on eesti keeles.

V II. KIRJE 

VORM

Pohikirjete koostamisel oa kasutatud kolme 

kirje vormi:

1. 1950-1973 on kirjed koostatud ühtsete 

reeglite^ järgi

2. Alates 1974.a. on kirjed koostatud täien

datud ja paraadatud ühtsete reeglite järgi,

3* Alates 1978.a. on kirjed koostatud u.ute
о

reeglite järgi ¥astavaltpocT 7И-76 .

Vanade kaartide ümberkirjutamisel säili

tatakse endine kirje vorm.

V III .RAAMATU
KOGULIKUD

MÄHKMED

Kataloogikaardi pöördele on märgituis

1. Kataloogide märgid:

Gv  T, G, A, S , IM, M, MG(mikrofilmide G 

kuni 1981 .aasfctoi)

N (T, A, S)

Hp (G, A, S)

BST, KHO, MB, P (fonoteegi kataloogid)

Varem eraldati need üksteisest jpoKktä. ja 

komaga, alates 1978.a . komaga.

2. TR täielik indeks (1969.a . - 1984.Й. näidati 

see põhikaardi pöördel vasakul ülanurgas);

N täielik indekii lgs. avakogu paigutusindeks.

3. Täiendkir jete pealdised voi pealkirjad (kaar

di keskosas) on järjestatud rooma numbritega.

4 . Teatmeteoste märksõnad (Ш , U ). Mitme puhul 

on need järjestatud araabia numbritega.

5. Märge tehtud viidete kohta (nimeviide, peal- 

kirjaviide, koll.viide)(paremal all nurgas)

6# Fohifondi raamatute inventarinumbrid, (vasa

kul all nurgas). Mitmeköitelise teose puhul 

on inventarinumbri jäeel vastava köite number 

sulgudes. Alates 1984.a. inventarinumbri ees.

7* õppekogu raamatute eksemplaride arv tähisega 

N. (F eks. 3 ). Enne 1972.a . N inventarinumbrid,

I Еджные правжла опжсанжя прожзведенжй печати для бжбгаотечных 
каталогов. 4.1. Вып.1. Опхсаяже кввг. - 2-е жзд., icnp.i доп. - 
М., 1959. - 669 с.

2 ГОСТ 7.1-76. Бжбдюграфическоеьопмсаняе произведен^ печатж.
М., 1977. - 62 с.



8 . Erialakogude tähised ja nende raamatute 

eksemplaride arv. (Püüe.2)

9. Märkused kustutamise kohta - kuni 1985 
kustutusakti koostamise aasta ja akti num

ber? alates 1985.a . inventarinumber punasega 

mahakriipsutatult«ka siis, kui viimane 

eksemplar on kustutatud, liidetakse kaart 

sisekat&loogi tagasi.

3Z. KATALOOGI 

ÜLESEHITUS 1 . Tähestik.

ф.

Kataloog on üles ehitatud järgmise tähestiku 

alusel;

a b c c d e f g h i j k l m n o p q r  

s š t u v w x y z ž o  

ä - a e ,  ö -o e ,  ü - u e  

2. Jäprjestamine

a) Kiik kaardid järjestatkse tähestikuliselt 

ühtses reas

b) järjestusühikuks on sona ja lause. Kirja

vahemärgid, v .a . punkt, ei tule arvesse.

c) ühesuguse järjestussona korral järjesta

takse: perekonnanimi, asutus voi kollektiiv, 

pealkiri.

d) ühe autori piires arvestatakse

1 .autori enda tööd (kogutud teosed, vali

tud teosed, üksikud tööd)

2. aut ori nimi pealkirjana

e) ühe kollektiivi piiresjjärgestatakse:

1 .kollektiiv tervikuna autori kohal

2.kollektiivi allasutus autori kohal 

3»kollektiiv pealkirjana

f) ühesuguse pealdise ja pealkirjaga kirjete 

järjestamine:

“l.eri trükkide järjestamisel on aluseks 

pöördkr on ol о ogia

2 .õpikud järjestatkse klasside kasvavas 

numeratsioonis

3.kongresside, konverentside materjalid 

järjestatkse nende toimumise järjekorras.
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g) mitmeköitelised teosed ja aastaraamatud

järjestatitse köitenumbri kasvavas järjekorras.

3. Kataloogi vormistus

a) Kataloogikastidel on etiketid, millele on 

kirjutatud täht või tähtede ühend, millega 

ääg&b esimene kaart kastis ja sidekriipsuga 

eraldatult täht voi tähtede ühend^millega 

algaV viimane kaart kastis.

b) Vahekaarte kasutatakse teatud hulga kaartide 

eraldamiseks. VahekaardiÜ kirjutatakse täht, 

silp, sõna Vii autori nimi.

a.^ sisaldas vaid nõukogude võõrkeelset

1956 - hakati liitma välismaise kirjanduse kaartej

1969 - hakati liitma ka välisdissertatsioonide

kaarte.(Ilmumisaastaga 1969 ja hilisemad)«

I .  AJALÜGÜ AlustИ 950.

kirjandust*

X I. PÕHITÖÖTAJAD Erika Nugin -I969
Elsa Loorits 1969 -1973

Heijo-Mall Laas 1973 -1983

Karitas Uus I 983-

X II. ABIVAHEKDID Samad,mis võõrkeelse kirjanduse tähestikkata-

loogil.Ф

Koostajad: H.-M.Laas (I 98O) 

E.Loorits (I 985)


