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Muutunud fookus

*Alguses suurem tähelepanu rahvusbibliograafia 
kirjete liitmisele ja toimetamisele 

 

*RB kirjete osa vähenenud 

 (tegelevad mõned raamatukogud) 

 

*Välisteavikute osa jäänud endiseks  

 (tegelevad paljud raamatukogud) 
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Presentation Notes
raamat 238 913, jätkväljaanne 8845, ajakiri 5117, ajaleht 4063, helisalvestis 8675, noot 8498, kaart 5822, muud 2167, kokku 282 100 





Raamatukogude 
tagasiside 

*Kas topeltkirjed häirivad teid 
  ja teie lugejaid? 

 

10  vastanutest ütles kindlalt „Jah“  
5  kindlalt „Ei“  
6  „Mõningal määral“ 
  
Arvati, et rohkem häirivad topeltkirjed pigem 
töötajaid kui lugejaid 



Raamatukogude 
tagasiside 

*Kas liidate topeltkirjeid? 
 

19 vastanutest liidab suuremal või väiksemal 
määral 

 

2 ei liida üldse 

 



Raamatukogude 
tagasiside 

*Miks liidate või miks ei liida? 
 

Liidame, sest topeltkirjed häirivad, tekitavad segadust ja 
raskendavad otsingut. 
  
Jääb mulje nagu e-kataloog oleks "vigane„ 
 
Tahame, et meie kirjed oleks korras ja hästi leitavad. 
 
Liidame väiksemas mahus, kuna kataloogimise põhirõhk 
suunatud praegu kaartkataloogi sisestamisele ESTERisse. 
 
 
 



Raamatukogude 
tagasiside

*Kas toimetate automaatselt 
   liitunud kirjeid? 

 
 13 - „Jah“ 
 
    6 - „Ei“ 
 
    2 - „Väga harva“ 
 



Raamatukogude 
tagasiside

*Missuguseid kirjeid liidate   
     /toimetate? 

7 raamatukogu liidab nii välisteaviku kui ka RB kirjeid 
  
9 üksnes välisteaviku kirjeid 
 
Enamasti kõik tegelevad ainult enda leidumusega 
nimetustega 
  
3 tegelevad vajadusel kõigi kirjetega 

 



Raamatukogude 
tagasiside

*Mil moel valite kirjeid liitmiseks   
     /toimetamiseks? 

Juhuslikult 

 

Muude tööde käigus 

 

Enda kohaviitade järgi kontrollides 

 

Loendite põhjal 



Raamatukogude 
tagasiside

*Mis tekitab raskusi ja probleeme? 
Raske otsustada, kas tegemist ikka sama teavikuga 
    (Kirjes olulised erinevused) 
 
Kokku panek võtab palju aega (vaja kontrollida de visu, suhelda teiste 
raamatukogudega, suhelda volitatud isikutega) 
 
Lisaks Tartu-Tallinn kirjetele on veel kirjeid sama teaviku kohta. 
 
Probleemiks topeltkirjete leidmine. 
 
Probleemiks kirjete toimetamisel võivad olla ka märksõnad – näiteks 
sobivate märksõnade puudumine  EMS-is. 



Raamatukogude 
tagasiside

*ESTERiga viimastel aastatel liitujad, kui 
palju olete enda topeltkirjetega tegelenud? 

 

Liitumise järgselt tegelesime loendite alusel enda topeltkirjetega 
 
Statistikat pole teinud, liidame töö käigus 
 
2017. aastal liitsime 121 kirjet, sel aastal 36 
 
Kokku viia veel 182 kirjet 
 
607 nähtamatut kirjet vaja veel läbi töötada 
 



Raamatukogude 
tagasiside

*Häid ideid!? 
 
Kõik, kel vähegi aega, võiks pühendada osa tööajast kirjete 
kokkupanemisele. Ei tohiks  jääda lootma sellele, et küll lugejad ja 
töötajad saavad hakkama/ harjuvad segadusega kataloogis. 
 
Võiks teha ühiselt loendeid mingite tunnuste põhjal topeltkirjetest ja 
neid siis jagada/anda ühiskasutusse parandamiseks. 
 
Võiks olla juhendeid, kuidas topeltkirjete loendeid teha. 
 
        … 
 

 



Raamatukogude 
tagasiside

*Häid ideid!? 
Lubada rohkematel raamatukogudel ka RB kirjeid liita ja 
parandada. 

 

IT kaasabil leida dubletid ja vaadata üle bibliokirjete 
liitmise reeglid, et väiksemate erinevuste korral saaks 
siiski kirjeid automaatselt liita. 

 
Iga uus liituja peaks võtma tõsiselt kirjete korrastamist ja ei 
tohi jätta seda tööd unarusse! 



Olukorrast topeltkirjetega 
ESTERis 

 Head ideed teoks! 
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