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 Kataloogi ülesanne 
Autoreferaatide süstemaatilise kataloogi ülesandeks oli anda süsteemne ülevaade raamatukogus 

leiduvatest NSV Liidus enne 1969. a. ilmunud autoreferaatidest. See oli ainus kataloog, mis 

võimaldas neid autoreferaate otsida universaalse kümnendliigitussüsteemi (UDK) alusel. 

 

 Asukoht 
Kataloog asus kataloogisaalis. 2008. a. lõpust alates asus see sedelkataloogide ruumis. 2010. a. viidi 

kataloog rekataloogimise osakonda, et lõpetada kataloogi konverteerimine. 

  

 Suurus 
1999. a. lõpus oli kataloogis umbes 48 000 kaarti, 84 kataloogikastis. 

 

 Sisu 
Kataloog peegeldas venekeelseid NSV Liidus kaitstud kandidaadi- ja doktoritööde autoreferaate, 

mis asusid dissertatsioonide kogus. Kohaviidaks oli järjenumber (näiteks 364399) kuni kohaviidani 

387000. Alates 1968. a. sai kohaviidaks inventarinumber (näiteks 387067). Kohaviidas ei 

peegeldunud ei kogu ega formaat.  

 

 Kirje 
Valdavalt kasutati Üleliidulise Raamatupalati trükikaarte, oli vaid üksikuid omakoostatud 

käsitsikirjutatud kirjeid. 

 

 Kataloogi ülesehitus 
Kataloogi ülesehituseks oli UDK liigitus põhiindeksite järgi. Rubriigisisene jaotus oli 

ilmumisaastate kaupa, uuemad aastad eespool. Aastate lõikes oli tähestikuline järjestus.  Üldjuhul 

oli kasutatud põhiindekseid, näiteks: 51 (matemaatika), 53 (füüsika),  54 (keemia). Olenevalt 

mahust oli UDK detailsus erinev. Näiteks kõige suuremas liigis – meditsiinis (liik 61)  oli 19 

alljaotust.  Filosoofias (liik 1) oli  eraldi välja toodud marksism-leninism (1M)  ja kodanlikud 

filosoofilised voolud ja nende kriitika (1Б) . Ühiskonnateadustes (liik 3) olid eraldi rubriigid  NLKP 

ja ÜLKNÜ kohta. Bioloogias (liik 57) olid eraldatud  mikrobioloogia (576.8) ja biokeemia (577.1). 

Kataloogikasti etiketid olid kahes keeles – eesti ja vene keeles. Rubriikide vahekaardid olid 

eestikeelsed.  

  
 Ajalugu 
1970. a. liideti autoreferaatide süstemaatilisse kataloogi kaardid ilmumisaastaga kuni 1968, 

korrastati vahekaardid ja etiketid (Aime Sults üliõpilaste abiga). 2010. a. lõpetati kataloogi 

konverteerimine e-kataloogi ESTER. Rekataloogimise projekti käigus 2008. a. Moskvast tellitud 

kirjetele lisasid rekataloogijad märksõna, mis vastas sisuliselt rubriigi UDK indeksile.  

 

Kataloogipassi koostas Helgi Laanes 2010 augustis 

 

Märkus: 23. märtsi 2006. a. otsustas kaart- ja sedelkataloogide säilitamise töögrupp, et  

Autoreferaatide süstemaatiline kataloog (UDK järgi) 1946-1968 kuulub alalisele säilitamisele, sest 

see on ainus kataloog, mis võimaldab teostada UDK alusel infootsingut sellel perioodil ilmunud 

autoreferaatide osas. Kataloog kajastab TÜ kaitsmisnõukogude tegevust, seoseid teiste 

kaitsmisnõukogudega ja ka TÜ teaduslikke sidemeid laiemalt. Generaalkataloogi sellel kataloogil ei 

ole. 


