
         Tartu Ülikooli Raamatukogu 

           õppekogu süstemaatiline kataloog 
 

1951-1999 
Kataloogipass 

 
 

  Kataloogi ülesanne 
Õppekogu süstemaatilise kataloogi ülesandeks oli võimaldada lugejaile teemaotsingut UDK 

liigituse alusel õpperaamatukogus/õppekogus (ÕR) olevate  raamatute kohta.  Õpikuid oli 

õppekogus suuremas eksemplaarsuses, olenevalt üliõpilaste arvust. 

        
 Asukoht                 
 Kataloog asus õpperaamatukogu kojulaenutuse juures. 

  

            Suurus 
 1999. a. lõpul oli kataloogis umbes 35 000 kaarti. Kataloogikaste - 96. Nii eestikeelses kui ka   

venekeelses  aineloendis  oli umbes  700 sõna. 

 

  Sisu 
 Kataloog peegeldas kogu õppekogus olevat kirjandust süstemaatiliselt UDK liigituse järgi. 

     
  Kirje 
 Kataloogi liideti kataloogimisosakonnas koostatud põhikirje kaardid neisse rubriikidesse, mis      

raamatu sisu peegeldamiseks liigitaja poolt määratud olid.  Viiteid esines vahekaartidel, nt  rubriigi 

54 Keemia juures Biokeemia vt. 577.1.   
 
  Raamatukogunduslikud märkused 
 Õppekirjanduse kogu tähiseks oli kohaviidas N (näiteks N VIII A-5678). Õppekogu süstemaatilise 

kataloogi tähiseks NS. 1972. a. alustatud tsentraliseeritud kataloogimisest alates märgiti õppekogus 

oleva teaviku kaardile ka põhikogus olevate eksemplaride kohaviit. 

Õppekogu süstemaatiline kataloog ei kajastanud paiknemist lugemissaalis, kataloogikaart näitas 

ainult hoidla asukohta. Kui  õppekogus asuv keeleõpik  koos  helilintide või -plaatidega asusid 

fonoteegis, oli kaardil vastav märge. 

 

 Kataloogi ülesehitus 
 Kataloogi ülesehituse aluseks oli UDK liigitus. Rubriigid  eraldati plastmassist vahekaartidega, 

mille kohta oli koostatud vastav juhend.  

 

Pea- ja all-liigid olid eraldatud värviliste vahekaartidega, mis olid kesk- , vasak- või parempoolse 

väljega. Eri-  ja  üldmäärajaga alljaotisi eraldasid valged vahekaardid. 

Rubriigisisene tähestikjärjestus oli järgmine: 

          eesti tähestik 

          ladina tähestik 

          slaavi tähestik 

Selline järjestus kehtis 1990-ndate algusest, algselt oli slaavi tähestik teisel kohal. Uusima 

kordustrüki kaart paiknes eespool. Suuremates rubriikides olid erinevad keeled eraldatud papist 

vahekaartidega. 

 

Kasti etiketil olid näidatud põhirubriikide indeksid, selgitava tekstiga eesti ja vene keeles.  

Kataloogi juurde kuulus eesti- ja venekeelne aineloend.  

 



 

Kaarte liitsid ja kataloogi redigeerisid liigitamissektori, hiljem liigitamisosakonna töötajad. Kasutati 

juhendeid „Kaartide liitmine süstemaatilisse kataloogi“ ja „Süstemaatilise kataloogi redigeerimine“ 

(Helgi Laanes,  Helje Riives, 21.11.1985).  Kustutatud raamatute kaarte eraldasid kataloogijad  

ja/või liigitajad. 

 

 Abivahendid 
Nii lugejaile kui ka sisetööks: aineloendid. 

Liigitajatele: kataloogi rubriikide loend ja ülalmainitud juhendid. 

 

 Ajalugu 
Kataloogi koostamist alustati 1951. a. 

Kataloog liikus koos õppekoguga. 

1956 -1974  Jakobi t. 1 ( siis V. Kingissepa t. 15) 

1974 -1980  Tiigi t. 78 

1981 -1999  Struve t. 1 (uutes kappides)  

1999. a. lõpetati kaartkataloogi täiendamine, kirjandus on edaspidi leitav e-kataloogist ESTER. 

2003. a. likvideeriti õppekirjanduse lugemissaal, suurem osa õppekirjanduse kogust kanti maha. 

Vajalikud eksemplarid võeti arvele põhikogus.  

2005. a. lõpetati kataloogis kustutamine, mille tulemusena jäi rubriike, kus alles olid vaid 

vahekaardid. Kataloog toodi lugejate alalt ära, sest see oli kaotanud sisulise väärtuse. 

 

 

Koostaja: Helgi Laanes, 2009  

Täiendatud ja kinnitatud TÜR kaart- ja sedelkataloogide säilitamise töögrupi koosolekul 02.09.2010 

 

 

Märkus: 

2. septembril 2010. a. otsustas kaart- ja sedelkataloogide säilitamise töögrupp muuta oma 23. märtsi 

2006. a. otsust
1
, kuna kataloogi passi koostamise käigus selgus, et kataloog säilinud kujul ei 

võimalda enam teostada UDK alusel infootsingut TÜ-s 1950-1960-ndatel aa. kasutatud ja 

õppekogus olnud õppekirjanduse osas. Töögrupp otsustas säilitada õppekogu süstemaatilisest 
kataloogist (1951-) ühe näidiskasti. 
 

 

 

                                                
1
 Säilitada õppekogu süstemaatiline kataloog (1951-), mis ainsana võimaldab teostada UDK alusel 

infootsingut TÜ-s 1950-1960-ndatel aa. kasutatud ja õppekogus (s. o. suuremas eksemplaarsuses) 

olnud õppekirjanduse osas. Kuulub alalisele säilitamisele. 

 


