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autoreferaatide süstemaatiline kataloog 1969-1987 
 

 Kataloogi ülesanne ja sisu 

Kataloog peegeldab NSV Liidus kaitstud dissertatsioonide (kandidaadi- ja doktoritööde) 

autoreferaate aastatest 1969-1987. See on ainus kataloog, mis võimaldab otsida  sel perioodil NL 

kaitstud dissertatsioonide autoreferaate teadusala järgi Kõrgema Atestatsioonikomisjoni 

klassifikatsiooni alusel. Esimesed kaardid aineloendi kastis annavad teada eesti ja vene keeles: 

Kataloog peegeldab dissertatsioonide autoreferaate alates 1969. a. Kirjed on liigitatud vastavalt 

NSVL Ministrite Nõukogu Teaduse ja Tehnika Riikliku Komitee määrusele  Nr. 231  25. maist 

1977. a.  „Teaduslike töötajate erialade nomenklatuurist“ („О номенклатуре специальностей 

научных работников“). 

 

Autoreferaadid asuvad dissertatsioonide fondis, kohaviidaks on inventarinumber. 

 

 Asukoht 
Kataloog asub kataloogisaalis. 

 

 Suurus 
Kataloogis on umbes 42 000 kaarti, kolmes kapis, 118 kastis. 

 

 Kirje  
Kasutatud on Üleliidulise Raamatupalati trükikaarte ja raamatukogus koostatud kas kirjutusmasinal 

trükitud või käsitsikirjutatud kirjeid. 

 

 Kataloogi ülesehitus 
Kirjed on liigitatud „Teaduslike töötajate erialade nomenklatuuri“  järgi. 

Kataloogikastidel olevad etiketid ja rubriikide vahekaardid on vene keeles. Vahekaardid on olemas 

ka siis, kui vastava teema kirjeid pole. 

Rubriigid on väga erineva suurusega, suuremates rubriikides on aastavahekaartidega eraldatult 

uuemad kaardid eespool. Uus pealiik algab uuest kastist. 

Kataloogi juurde kuulub venekeelne aineloend (ühes kastis). 

 

 Ajalugu 
Kataloogi koostamist alustati 1969. aastal. 1988. aastast  alates on autoreferaadid raamatute 

liigikataloogis, liigitus UDK järgi. 

2010. aastal on käsil kataloogi konverteerimine e-kataloogi ESTER.  Rekataloogijad lisavad 

bibliokirjesse ka erialade nomenklatuurile vastava eestikeelse märksõna. Näiteks kaartkataloogi 

kirjes pealkirja järel: (01.01.06) ja vahekaardil: 01.01.06 Математическая логика. Märksõna 

elektronkataloogis: matemaatiline loogika. 

 

Koostaja: Helgi Laanes, sept. 2010 

Täiendatud ja kinnitatud TÜR kaart- ja sedelkataloogide säilitamise töögrupi koosolekul 13.10.2010 

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

Autoreferaatide süstemaatiline kataloog (erialade nomenklatuuri järgi) 1969-1987 kuulub alalisele 
säilitamisele, sest see on ainus kataloog, mis võimaldab teostada Kõrgema Atestatsioonikomisjoni 

klassifikatsiooni 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. 

 


