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Raamatukogu ja lugejad 
Raamatukogu arendab funktsionaalset füüsilist ja virtuaalkeskkonda, lähtudes sihtgruppide õppe- ja 

teadustöö vajadustest ning ressursitõhususe põhimõtetest, pakkudes positiivset kasutajakogemust. 

2017. aastal oli raamatukoguhoone lugejatele renoveerimistööde tõttu suletud, toimis vaid 

kojulaenutus avariiuli kogudest. Kõik see on jätnud  jälje  ka kasutusstatistikasse.  

2017. aasta lõpuks oli raamatukogul  56 608 registreeritud lugejat, neist väljastpoolt Tartu Ülikooli 33 

339 ehk 59%.  

Lugejate osakaal  andmebaasis jagunes  tegevusalati  järgmiselt: üliõpilased, magistrandid 

moodustasid 50% , õppejõud, teadurid, doktorandid 6% ja muud 44% lugejate üldarvust. 

 

Joonis 1 Raamatukogu lugejate jaotus kõrgkoolide lõikes 2017.a 

Aasta jooksul registreeriti 371 801 laenutust,  sh 32 527 esmakordset laenutust, 178 618 laenutähtaja 

pikendamist.  

2017. aastal  registreeriti pearaamatukogus 15 437 füüsilist külastust ning aasta jooksul 161 943 467 

virtuaalset külastust (sh kodulehekülje, DSpace`i ja ESTERi külastused).  

Uue õppeaasta alguseks oli juurutatud uus kasutajate registreerimise ja autentimise infosüsteem 

KRAS. Uuendusena otsustati välistudengitele anda võimalus registreerida lugejaks elamisloaga,  kuna 

sellel on sama funktsionaalsus, mis ID-kaardil. Uusi lugejaid oli registreeritud  2017. aastal 2572. 
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Joonis 2 Raamatukogu registreerunud lugejad 2013-2017 

Laenutusstatistika näitas aruandeaastal endiselt kahanemise trendi. Laenutuste arv vähenes  

võrreldes eelmise aastaga ligi 30% võrra (eelmisel aastal oli see arv ligi 20%), peamiselt sellepärast, et 

hoidla raamatud olid terve aasta vältel pakitud ja lugejatele kättesaamatud. Eesmärgiks oli siiski 

lugejate soove rahuldada, otsides nende jaoks  Tartu ja Eesti teistest  raamatukogudest soovitud 

raamatut või  suunati neid  RVLi. 

 

Joonis 3 Raamatukogu kasutamine 2013-2017 

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teenust kasutas 2017. a 292 lugejat , kellelt laekus 1146 

tellimust. Võib täheldada, et ostetavate andmebaaside kogu ja mitmekesisus katab  suuremas osas 

lugejate esmavajadusi ning lugejad eelistavad lihtsamat teed vajalike allikate kättesaamiseks.  
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Joonis 4 RVL teenuse kasutamine 2013-2017 

Ka 2017. aastal võimaldas TÜ raamatukogu oma lugejatele tasuta  raamatukogudevahelise laenutuse 

teenust nendele raamatutele, mida renoveerimistööde tõttu polnud võimalik hoidlatest kätte saada. 

2017. aastal jätkus olemasolevate infopädevuse kursuste edasiarendamine ja kaasajastamine 

arvestades erinevate sihtgruppide vajadustega. Nii üleülikoolilistel kui ka erialastel infopädevuse 

kursustel ja lühematel koolitustel on ülikooli õppetöö toetamisel oluline roll. Info kasulikest 

üleülikoolilistest kursustest levib tudengite seas ning kursused täituvad kiiresti. Samuti on 

erialareferendid instituutide silmis usaldusväärsed partnerid üliõpilastele erialainfoallikaid ja 

infootsingut õpetama.  

2017. aastal osales kõikidel raamatukogu poolt pakutud koolitustel kokku 2694 inimest (sh läbis 

esmakursuslaste koolituse 1517 tudengit), koolitusi tehti kokku 486 tundi. 

Seoses raamatukogu renoveerimisega oli terve 2017. aasta raamatukoguhoone lugejatele suletud. 

Esimesel poolaastal pakuti lugejatele õpikeskkonda Liivi tänaval ning teisel poolaastal koliti  Veski 

tänavale, endisesse ERMi majja, kus sisustati lugejate jaoks 3 lugemissaali, 7 grupitööruumi, 

arvutiklass ning puhke-ja söögiruum.  Lugejatele oli võimalus broneerida grupitööruume või töötada 

lugemissaalis. Arvutiklassis oli olemas printimis- ja skännimisvõimalus ning arvutid andmebaaside 

ning standardite kasutamiseks, samuti autoriseeritud töökoht Digari kasutamiseks. Sügisel viidi pop-

up lugemissaalidesse ainepakette ja kohalkasutuse raamatuid, mida soovisid õppejõud. 

2017.aastal jätkus raamatukogu projekt erivajadustega lugejatele „Seinteta raamatukogu“, kus 

osutati koduteenindust liikumispuudega üliõpilastele.  Sügisel osaleti TÜ erivajadustega tudengite 

infoseminaril, tutvustades raamatukogu kasutamise võimalusi. 

ÖÖraamatukogu toimus  esmakordselt ilma üliõpilaste abita  pop-up lugemissaalides.  Tudengitele oli 

võimalus õppida Liivi ja Veski tänaval sessi ajal kell 9-24 kahe nädala vältel, ka nädalavahetustel 

(siiani toimus ööraamatukogu alati ainult argipäeviti). Õppimise kõrval pakuti neile veel kerget 

kehakinnitust, võimalust mängida lauamänge või teha vahepaus lugemiskoera seltsis. 
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Kogud 
TÜ raamatukogu ülesanneteks on koguda, töödelda, säilitada ja teha kättesaadavaks õppe-, teadus- 

ning arendustegevusteks vajalikku informatsiooni ning osutada ühiskonnale avalikke infoteenuseid. 

Kogude arendamisel lähtub raamatukogu ülikooli taseme- ja täiendusõppe ning teadustöö 

vajadustest, tagades ülikooli ajaloo ja rahvusliku akadeemilise pärandi ning teadus- ja kultuurilooliste 

kogude säilimise ja kättesaadavuse. 

Õppe- ja teadustöö toetamine on raamatukogu esmane ja tähtsaim ülesanne. Raamatukogu toetab 

õppe- ja teadustööd vajaliku informatsiooni hankimisega (andmebaasid, ajakirjad, monograafiad, 

õpikud) selleks eraldatud raamatuostusumma raames. 2017.aastaks eraldas Haridus- ja 

Teadusministeerium teadusinformatsiooni hankimiseks 773 928 eurot ja rahvusteavikute 

hankimiseks 74 392 eurot. Ülikool eraldas raamatukogule 202 468 eurot. 

E-teavikute osakaalu suurendamine, mis tagab kiire juurdepääsu informatsioonile, on jätkuvalt 

orientiiriks nii erialareferentide kui komplekteerijate töös.  

31.12.2017 seisuga jäi kulutamata 120 723 eurot. See summa on broneeritud ja tellimustega kaetud, 

aga raamatud ei olnud veel saabunud. Ka ELNET Konsortsiumilt jäid mõned andmebaaside arved 

kahjuks aasta lõpuks tulemata. 

 

Joonis 5 Pearaamatukogu komplekteerimiskulud 2013-2017.a 

Komplekteerimise statistilisi andmeid vt Lisa 1., tabelid 2, 3. 
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Joonis 6 Kasutuskogusse arvele võetud teavikud komplekteerimisallikate lõikes 2017.a 

Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtotstarbelisele ja summa mõttes stabiilsele eraldisele on 

õnnestunud rahvusteavikute arhiivkogu pidevalt täiendada. Eesti trükiseid  järelkomplekteeriti 

eraisikutelt, antikvariaatidest ja oksjonitelt. Arhiivkogu uuem osa täienes eelkõige säilituseksemplari 

põhjal. Säilituseksemplaride laekumise eest säilitavatesse raamatukogudesse vastutab alates 

1.jaanuarist 2017 Eesti Rahvusraamatukogu. TÜ raamatukogu on nüüd pigem vastuvõtja ja laekumise 

kontrollija rollis. Ja kontrollida tuleb, sest siiski avastame pidevalt väljaandeid, mis meieni mingil 

põhjusel jõudnud ei ole, on olnud praakeksemplare ja olukordi, kus oleme saanud väljaande ilma 

selle juurde kuuluva lisata. 

Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu.  

2017. a lõpuks oli raamatukogu vahendusel loodud juurdepääs 119 sidusandmebaasile, mis sisaldasid 

põhiliselt teadusajakirjade täistekste,  teatmeteoseid ning maailma juhtivate teaduskirjastuste 

monograafiate elektroonilisi versioone.   

Vahetussuhted toimisid samas mahus nagu eelmiselgi aastal. Annetusi võeti remondi tõttu vastu 

vähem kui varasematel aastatel. 

Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud 23816 teaviku võrra, ulatudes aasta 

lõpuks 3 697 364 arvestusühikuni. Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta 

lõpuks 3 795 169 teavikut. Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2017. a lõpuks oli 4 144 997. 

Kogude statistilisi andmeid vt Lisa 1., tabel 5. 

Töö käsikirjade ja haruldaste raamatutega 
Kogude kättesaadavaks tegemine uurijatele ja positiivse kasutajakogemuse pakkumine 

Remondi tõttu 2017. a aktiivselt arhiivide kogumisega ei tegeletud, küll aga peeti eelläbirääkimisi 

rektor Peeter  Tulviste pärijatega tema isikuarhiivi üleandmise asjus. Rein Murakasega 

sotisaalteaduste valdkonnast arutati TÜ sotsiaalteadusliku andmearhiivi (uuringute küsitluslehed jm) 

materjalide üleandmise põhimõtteid ja võimalikku ajakava. 
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Remondi tõttu ei olnud KHO kogud uurijatele kättesaadavad. Arvukatele kirjalikele päringutele 

Eestist ja välismaalt tuli selgitada, miks ja kui kaua ei ole kättesaadavad.   

Jätkus töö riiklikust programmist Eesti keel ja kultuurimälu rahastatava projektiga EKKM14-360 "Eesti 

keskaegsete pärgamentfragmentide registreerimine, kirjeldamine ja ühisandmebaasi loomine: Tartu 

kogud (1.01.2014−31.12.2018)", vastutav täitja Kaspar Kolk.  Projekti lõppeesmärgiks on Eesti 

kogudes leiduvate keskaegsete pärgamentfragmentide ühisandmebaasi valmimine. Teadaolevalt 

oleks tegu Euroopa esimese rahvusliku pärgamentfragmentide ühisandmebaasiga. Seni teistes 

maades loodud andmebaasid põhinevad kõik peamiselt ühe mäluasutuse kogudel. Programmi 

juhendi kultuurimälu mooduli toetatavate tegevuste loendi järgi on tegu andmebaasi (2.1) loomisega 

koos sellega kaasneva üldistava erikäsitlusega (2.2). Projekti lõppedes on andmebaasi loomise käigus 

mäluasutuste fonde läbi töötades välja selgitatud võimalikult kõik neis leiduvad 

pärgamentfragmendid. Kõik fragmendid on kataloogitud ja teaduslikult kirjeldatud kõigi oluliste 

tunnuste järgi: määratud tekstide tüüp, fragmendi sisu ja autor, fragmendi päritolu ja välised 

tunnused. Nende tunnuste kombinatsioon võimaldab uurijail tuvastada fragmente, mis on pärit 

samast käsikirjast, kuid asuvad teiste maade kogudes. Andmebaasi on kantud kõrge resolutsiooniga 

kujutised fragmentidest, võimaldades uurijail juurdepääsutakistusteta uurida fragmente igast 

aspektist. Keskaja Eestist või selle naaberaladelt pärinevate fragmentide kättesaadavaks tegemine 

aitab kaasa siinse keskaegse raamatu- ja kirjakultuuriloo erinevate aspektide selgitamisele. 

Fragmendid pärinevad pikast ajavahemikust ja erinevatest Euroopa piirkondadest, mistõttu on 

oluline nende kättesaadavus eri maade uurijatele. Samuti aitavad andmebaasis esitatud fragmentide 

provenientsiandmed uurida köiteajalugu ning selgitada üleeuroopalise raamatukaubanduse ja leviku 

teid ja ajalugu. Andmebaasiga kaasnev uurimuslik tutvustav ülevaade aitab kaasa materjali 

väärtustamisele ja teadusavalikkuse tähelepanu juhtimisele. 

Kogude kirjeldamine e-kataloogis ESTER 
Tagatakse kiire ja mugav ligipääs kogudele olenemata formaadist, asukohast või  vanusest, 

täiustades ja lihtsustades kogude otsivõimalusi ning optimeerides kogude kasutust toetavaid 

teenuseid. 

2017. aasta lõpuks oli e-kataloogis ESTER kirjeldatud 58% ehk 2332700 eksemplari Tartu Ülikooli 

raamatuvarast (pearaamatukogu eksemplarid 1929669, TÜ erialaraamatukogud – 403031) kokku  

1300733 nimetust.  

2017. a. aastal koostati uutele teavikutele 16 592 bibliokirjet, originaalkirjeid oli 15455 ja 

koopiakirjeid 1137. ESTERisse lisandus 35 321 uut eksemplarikirjet. 

Statistilisi andmeid vt Lisa 1., tabel 6. 

ESTERi kõrval on raamatukogu koduleheküljel kättesaadavad digiteeritud sedelkataloogid 

„Võõrkeelsed raamatud ilmunud kuni 1945“ ja „Venekeelsed raamatud ilmunud kuni 1916“. 

Vastavalt vajadusele toimus  Eesti märksõnastiku toimetamine, teavikute liigitamine ja 

märksõnastamine. 

2017. aastal toimus artiklite bibliografeerimine Eesti artiklite andmebaasi  ISE (TÜ raamatukogu on 

kahe teemabaasi haldaja): 
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• meditsiin ja tervishoid 

• keeleteadus  

“Eesti märksõnastiku” (EMS) toimetamine toimub ELNET Konsortsiumi märksõnastiku halduri 

juhendamisel valdkonnapõhiselt.   

Märksõna normikirjed koostatakse Eesti märksõnastiku veebirakenduses ja laaditakse regulaarselt 

andmebaasidesse ESTER ja ISE.  Aasta jooksul täienes ESTER 514 uue nime ja ühtluspealkirja 

normikirjega ning redigeeriti  125 normikirjet. 

Seisuga 31.12.2017 oli ESTER-iga ühinenud 28 ülikooli allüksuste raamatukogu. Kaheksas  ülikooli 

allüksuses (tehnoloogiainstituut, molekulaar- ja rakubioloogia instituut, psühholoogia instituut, 

usuteaduskond, botaanika osakond, zooloogia osakond, geograafia osakond ja etnoloogia osakond)  

puudub raamatukogu ja raamatud (valdkonna ostud, grandiostud) võetakse nende asutuste arvele. 

Usuteaduskonna raamatud võetakse ülikooli raamatukogu arvele. Koostöölepingu alusel liitunud 

raamatukogusid on 2017. aastal seitse: Balti Kaitsekolledži raamatukogu, Riigikohtu raamatukogu, 

Soome instituudi raamatukogu, Tartu Observatooriumi raamatukogu, Tartu Kõrgema Kunstikooli  

raamatukogu, Tartu Kunstimuuseumi raamatukogu, Eesti Looduseuurijate Seltsi raamatukogu. 

 

Arendustegevus 
Vastavalt TÜ raamatukogu uuele arengukavale aastateks 2016-2020 on raamatukogu strateegilised 

arenduseesmärgid  järgmised: 

• Õppe-ja teadustöö toetamine 

• Avatud teaduse toetamine 

• Kogude arendamine ja säilitamine (vt  Kogud lk 5-8) 

• Positiivse kasutajakogemuse kindlustamine 

• Organisatsiooni arendamine (vt Personal lk 14-17) 

Üha aktuaalsemaks muutub avatud juurdepääs teadustöö tulemustele, millega seoses kasvab 

ülikooliraamatukogude osatähtsus elektroonilises kirjastamises, e-väljaannete arhiveerimises 

(repositooriumide arendamine ), teadusandmete haldamises ning kättesaadavaks tegemises. 

TÜ raamatukogu jätkab panustamist neisse teemadesse, olles Haridus- ja Teadusministeeriumile 

partneriks riikliku poliitika kujundamisel e-ressursside, avatud teadusandmete ja neile avatud 

juurdepääsu (open access) loomisel ning infopädevuse arendamisel.   
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Õppe-ja teadustöö toetamine 

 MOOC 

Tartu ülikooli raamatukogu pakkus 2017. aasta kevadsemestril kõikidele huvilistele vaba 

juurdepääsuga e-kursusust ehk MOOC-i „Infopädevus“. Kursuse eesmärgiks oli tutvustada 

kasutajatele internetis kättesaadavaid kvaliteetseid inforessursse, anda teadmisi ja praktilisi oskusi 

uurimistööks vajaliku teabe otsimiseks ning infoallikate kriitiliseks hindamiseks. Teemadena 

käsitletakse näiteks päringu koostamist, tutvutakse Eesti andmebaasidega ja Eestile riigilitsentsiga 

avatud EBSCO andmebaasidega. Käsitletakse ka infootsingut internetis, infoallikate hindamist, teabe 

eetilist kasutamist jne. Infopädevuse MOOC on mõeldud algajale infootsijale ning kursus on 

koostatud nii, et süstemaatilise infootsingu oskuste omandamine oleks igaühele jõukohane. 

TÜ raamatukogu on korraldanud infopädevusalaseid kursusi üliõpilastele juba kümme aastat, ent 

vajadus infootsinguoskuste järele on aastatega üha kasvanud. 

 Eestikeelsed e-õpikud 

Raamatukogu jätkab  eestikeelsete e–õpikute projekti  edasiarendamist, tehes suure 

kasutuskoormusega eestikeelsed õpikud mugavalt e-kujul kättesaadavaks. E-raamatukogu 

arendamine ei saa piirduda ainult ajaloolise kultuuripärandiga. 

Avatud teaduse toetamine 

Raamatukogu tegevuse eesmärk on toetada avatud teaduse põhimõtteid ning suurendades ülikooli ja 

Eesti teadustulemuste nähtavust maailmas. Võttes arvesse „Horisont 2020“ nõudeid ja suuniseid 

avatud juurdepääsuga publitseerimisele ja avaandmetele, edendatakse koostööd teadlaskonna ja 

raamatukogu spetsialistide vahel Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammide 

elluviimisel. Raamatukogu tegutseb OpenAIRE2020 riikliku koordinaatorina Eestis.  

Raamatukogu viib läbi üritusi, mis toetavad avatud juurdepääsu, näiteks Avatud juurdepääsu nädal. 

Eesmärgiks on avatud juurdepääsu poliitika väljatöötamine, toetamine ja järgimine Eestis. Selleks 

pakutakse avatud publitseerimise ja teadusandmete haldamisega seotud koolitusi ja teenuseid. 

Järgitakse Euroopa Liidu vastavaid direktiive ning juurutatakse parimaid praktikaid. 

Positiivse kasutajakogemuse kindlustamine 

 Videoblogid 

2017. aasta kevadest alustas raamatukogu oma videoblogiga. Selle esimene osa andis ülevaate 

remondis oleva raamatukogu olukorrast. Vlogi eesmärgiks ongi  ühelt poolt operatiivse info 

edastamine näit. ajutiste lugemissaalide avamine uues kohas, RVL teenuse tasuta kättesaadavaks 

tegemine jne, teisalt ka raamatukogu erinevate teenuste ja võimaluste tutvustamine nagu 

teadusandmete säilitamine, tööprotsesside tutvustamine jne.  

• RFID-uus laenutus-ja tagastussüsteem 

TÜ raamatukogu alustas 2016. aasta sügisel lugejate teenindamist uuel tehnoloogial põhineva 

laenutus- ja tagastussüsteemiga, mille tarbeks tuli märgistati turvaelementidega  kõik laenutatavad 
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raamatud.  Tänu kogu raamatukogu kollektiivi suurele panusele olid kõik raamatud 2017. aasta 

lõpuks  märgistatud. 

Lugeja jaoks seisneb RFID  süsteemi peamine eelis iseteenindusvõimaluste laienemises, raamatuid 

saab laenutada kiiremini ehk mitu eksemplari korraga. RFID tehnoloogia võimaldab tuvastada 

raamatu liikumist kaugemalt, vabaneda kitsastest turvaväravatest ning avardada fuajeed. Tänu 

raadiosagedusidentifikaatoriga tuvastuselementidele saab teha inventuuri raamatuid riiulist välja 

võtmata ning kiiresti leida üles ka valesti paigutatud raamatud.  

 TÜ raamatukogu renoveerimine 

2017. aasta jaanuaris lõpetas TÜ ehitusfirmaga YIT Ehitus lepingu ning raamatukogu renoveerimine 

peatus seitsmeks kuuks. Uuesti läks ehitustegevus lahti augusti keskel ning töid teostas AS 

Ehitustrust. Renoveerimise esimene etapp hõlmab A-korruse hoidlaid, fuajeed ja tervet teist korrust 

(sh tööruumid) ning peaks valmis saama 2018. aasta alguseks. Teisse etappi jääb kolmanda korruse 

tööruumide, individuaalkabiinide, esimese lugemissaali, koridoride ja hoidlate reoveerimine. 

Renoveerimise  tulemusena viiakse raamatukogu hoone tänapäeva nõuetele vastavaks ning 

parandatakse nii töötajate kui kasutajate tingimusi. 

 

Finantsid 
 Tulud ja kulud  2013.-2017. a 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Tulud kokku (tuh krooni) 4050,2 5168,4 5189,7 4606,1 4289,3 

ülikooli eraldised 1935,1 2792,5 2901,3 2869,5 1121,6 

otse riigilt 1546,1 839,0 815,7 1232,9 1818,5 

tulud tasulistest teenustest 155,4 156,8 157,3 71,1 87,1 

muud tulud (teadustegevus, projektid, 
lepingud, ettevõtete ja eraisikute 
sponsorlus) 

368,2 1278,6 1219,5 432,6 1151,7 

Kulud kokku (tuh krooni) 3685,1 3995,5 4545,5 3993,0 3598,6 

Jooksevkulud sh, 3652,3 3856,6 3379,5 3993,0 3551,2 

tööjõukulud 1585,8 1706,0 1572,1 1592,3 1772,2 

Komplekteerimiskulud 1206,7 1238,9 677,1 1439,2 980,8 

infotehnoloogiakulud 113,4 130,6 104,4 43,7 106,4 

kommunaalteenused 353,4 340,6 581,0 672,0 416,8 

muud kulud (lähetused, transport, 
kantseleikulud, majanduskulud, 
koolitus jm) 

381,9 390,0 444,9 232,9 134,2 

Kapitalimahutused 32,8 138,9 1125,5 0 0 

Jääk 365,0 1172,8 644,1 613,0 690,6 

 

Tabelist nähtub, et võrreldes 2016. aastaga vähenesid raamatukogu tulud 2017. aastal 7% ja  kulud 

10% võrra . Tulude poole pealt kasvas enim Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldis. Kulude 

võrdluses kasvasid tööjõukulud ja  infotehnoloogiakulud. Vähenemistendentse näitasid seevastu 
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kommunaalteenused, muud kulud (lähetused, transport, kantseleikulud, majanduskulud, koolitus jm) 

ning komplekteerimiskulud.  

Pearaamatukogu komplekteerimiseelarve kokku oli üle 1,1 miljoni euro, millest Haridus-ja 

Teadusministeeriumi eraldis moodustas     852 537 ja ülikooli eraldis 289 945 eurot. 

Komplekteerimiseelarve jääk seisuga 31.12.2017 oli  161 613 eurot, millest suurem osa oli 

broneeritud.   

 

Joonis 7 Kulude jaotus 2017.aastal 

Komplekteerimiskulude täpsem jaotus on esitatud  Lisa 1., tabelid 2,3. 

Koostöö 
Koostöö eesti ja välismaa raamatukogude ning erialaorganisatsioonidega realiseerus esmajoones 

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, ELNET Konsortsiumi, Eesti 

Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Eesti Muusikakogude Ühenduse toimkondade ja töögruppide kaudu. 

Koostöö sisuks oli avatud juurdepääsu võimaluste tutvustamine Eestis laiemalt, 

teadusraamatukogude komplekteerimiskava ja finantseerimise põhimõtete väljatöötamine, 

infosüsteemi ESTER ning ühiste andmebaaside (e-kataloog ESTER, Eesti Märksõnastik EMS, artiklite 

andmebaas ISE,) ja projekti Eesti e-varamu ja teavikute säilitamine (teine etapp) arendamine ning 

elektroonilistele teadusajakirjadele juurdepääsu vahendamiseks ühiste kasutuslitsentside ostmine.  

Traditsioonilisteks vormideks välismaa raamatukogudega on publikatsioonide vahetus, 

raamatukogudevaheline laenutus ning informatsiooniline koostöö.  

Paljud TÜ raamatukogu töötajad osalevad LIBERi ja IFLA töögruppides ning teiste rahvusvaheliste 

erialaorganisatsioonide töös. 
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Euroopa Liidu ja teised projektid 

Aastal 2017 osales raamatukogu mitmes Euroopa Liidu ja muudes projektides: 

• eBooks on Demand – A European Library Network (EOD) — 2008. aasta lõpus liituti Euroopa 

raamatukoguvõrguga, mis pakub ühisel platvormil digiteerimisteenust ( eBooks on Demand ). EOD-

teenuse eesmärk oli digiteerida lugejate soove arvestades autoriõiguste alt vabad trükised ning teha 

need e-raamatu failidena kättesaadavaks.  

Projekt lõppes 2014. aastal, kuid EOD-teenusega TÜ raamatukogus jätkatakse. 

• EL jätkuprojekt "OpenAIRE 2020" ( osaleb 50 partnerorganisatsiooni; kogu projekti eelarve 

13000000 EUR). OpenAIRE on Euroopa ühistegevuslik ettevõtmine, mille üldiseks eesmärgiks on 

suurendada arusaama avatud juurdepääsu kasulikkusest innovatsioonitegevuses ja kogu ühiskonnas. 

"OpenAIRE 2020" programm hakkab rakendama publikatsioone puudutavaid "Horisont 2020" avatud 

juurdepääsu poliitikaid ja volitusi ning muutub üheks peamiseks Euroopa Komisjoni 

teadusandmestiku pilootprogrammi toetavaks infrastruktuuriks. Seotuna Euroopa Komisjoni IT 

põhisüsteemidega on "OpenAIRE 2020" peamine kanal ja vahend Horisont 2020 

teaduspublikatsioonidest teavitamiseks. Projekti käigus luuakse töövooge ja teenuseid, mille abil on 

ühiseid juhtnööre järgides võimalik rajada koostoimiv repositooriumite võrgustik ja andmeid Zenodo 

kaudu üleslaadida universaalsesse repositooriumisse.  

Eestis jätkab riikliku "OpenAIRE" projektikoordinaatorina ja konsultatsioonipunktina TÜ raamatukogu 

ning "OpenAIRE" portaaliga liidestatud repositoorium on TÜ digitaalarhiiv DSpace-is.  

• DataCite Eesti projekt . TÜ liitus DataCite organisatsiooniga 2014. aastal saades sellega 

ainsana Eestis õiguse omistada nii üksikobjektidele kui ka andmekogudele unikaalseid DOI-numbreid. 

DataCite Eesti projekti koordineeris TÜ raamatukogu koostöös TÜ loodusmuuseumiga.   

Eesti ülikoolid asutasid  28. jaanuaril 2015. a. konsortsiumi Data Cite Eesti, mille eesmärk on 

parandada Eesti teadusandmete kättesaadavust ja lihtsustada teadusandmete rahvusvahelist 

kasutamist. Tartu Ülikooli raamatukogu  koostöös TÜ loodusmuuseumiga arendas  välja DataCite 

Estonia platvormi, mis võimaldab DOI-numbrite omistamist mistahes teaduslikele andmekogudele 

üle Eesti. Raamatukogu  vahendusel on andmekeskustel õigus omistada teadusandmetele DOI-sid. 

2016. aastal registreeriti 2495 teadusandmete objekti (kokku on neid  492081). DataDOI 

andmebaasis on 15 andmekogu.  

2016. aastal arvati DataCite ja DataDOI  Tartu ülikooli ühislaborite nimistusse.  

• Knowledge Unlatched- TÜ raamatukogu on üks kolmesajast maailma raamatukogust, kes 

ühinesid projekti Knowledge Unlatched (Avanenud teadmised) pilootprojektiga. Projekti eesmärgiks 

on tagada avatud juurdepääs e-raamatutele. Pilootkollektsiooni kuuluvad 13 tunnustatud 

teaduskirjastuse 28 uut raamatut. Pilootkollektsioon on esimeseks sammuks humanitaar- ja 

sotsiaalteaduste e-raamatute avatud juurdepääsuga kättesaadavaks tegemisel. Raamatukogud üle 

maailma on ühendanud jõud, et toetada avatud juurdepääsu. Projekt „Knowledge Unlatched“ 

tugineb kirjastuste ja raamatukogude koostööle ja põhineb jagatud kuludel. 
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Liikmelisus 

Tartu Ülikooli raamatukogu on  järgmiste  Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste  liige: 

• Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium) 

• Rahvusvaheline raamatukoguühingute ja -institutsioonide liit (IFLA, International Federation 

of Library Associations) 

• Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries) 

• Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL, European 

Assotiation for Health Information and Library Association) 

• Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon 

(IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres) 

• Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA, International 

Association of Sound and Audiovisual Archives) 

• Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL, International Assotiation of Law 

Libraries) 

• Juriidiliste teabekeskuste ja õigusalaste infospetsialistide konsortsium (CLRCLIS, Consortium 

of Legal Resource Centres and Legal Information Specialists) 

• Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL, The Consortium of European Research 

Libraries) 

• Bibliotheca Baltica 

• SPARC Europe 

• DataCite (International Data Citation Initiative) 

 

Eestisisesed üritused 

• Iga kahe aasta tagant korraldab  TÜ raamatukogu  Friedrich Puksoo sünniaastapäevale 

pühendatud ettekandepäeva. Sellel päeval  antakse üle Puksoo auhind kahel viimasel aastal ilmunud 

raamatuloo, raamatukogunduse või bibliograafia-alase töö autorile. Fr. Puksoo auhinda annavad välja 

Eesti raamatukoguhoidjate ühing ja Tartu ülikooli raamatukogu.  

• TÜ raamatukogul on traditsioon korraldada veebruaris või märtsis  Kääriku spordikeskuses 

Eesti mäluasutuste talveseminari. Mäluasutuste talveseminar on välja kasvanud Eesti 

Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi suve- ja talveseminaridest. Seminari sihtgrupiks on eesti suuremate 

mäluasutuste-rahvusraamatukogu, teadusraamatukogude, riigi muuseumide ja rahvusarhiivi- juhid ja 

spetsialistid, aga ka Kultuuri- ja Haridus-ja Teadusministeeriumi ametnikud.  
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• Tartu linna mainefestival Prima Vista on välja kasvanud Tartu ülikooli raamatukogu 

korraldatud raamatumessist "Utlib Market", mis selle nime all toimus esmakordselt 2002. a kevadel. 

Kirjandusfestivali Prima Vista  üheks põhikorraldajaks on kõik need aastad olnud TÜ raamatukogu. 

• Open Accessi nädal (Open Access Week) on rahvusvaheline üritus, mis toimub samaaegselt 

maailma eri paikades oktoobri kuu kolmandal nädalal. TÜ raamatukogu viib Open Accessi nädalat läbi 

alates 2010. aastast.  

Remondi tõttu ei saanud 2017. aastal raamatukogus Open Accessi nädalat läbi viia, kuid raamatukogu 

kutsus teadlasi, kraadiõppureid, projektijuhte, teaduse administraatoreid ja teisi huvilisi osalema 

veebi vahendusel OpenAIRE seminaridele. 

• Novembri viimasel nädalal, juba viimased neliteist aastat, korraldab TÜ raamatukogu  

kirjepäeva, kus räägitakse erinevatel raamatukogunduslikel teemadel. Seekord jäi üritus remondi 

tõttu ära. 

Vt Lisa 4.  2017. a korraldatud konverentsid ja seminarid 

Personal 
Raamatukogu on paindlik ja õppiv organisatsioon, mis väärtustab oma töötajaid, panustades pidevalt 

nende kompetentsi taseme tõstmisse ning arengu toetamisse. 

2017. aastal toimusid raamatukogu töötajatele järgmised sisekoolitused: 

 Meeskonnatöö-kogumaja koolitus 26.01.2017. Meeskonnatöö koolitus. HAL Koolitus OÜ, Ene 

Seidla. 0,3 EAP. 

 Veenmiskoolitus 13.03.2017. „Argument veenmisvahendina". SpeakSmart, Helina Loor. 0,3 

EAP. 

 Liftikõne koolitus 14.03.2017. Liftikõne koolitus. Tartu Ülikool, Maret Ahonen. Täiendkoolitus 

Tartu Ülikooli raamatukogule, 0.25. EAP. 

 Juhtimise hea tava koolitus - 07.04.2017. Juhi roll akadeemilises organisatsioonis. Tartu 

Ülikooli raamatukogu keskastmejuhtide täiendkoolitus. Tartu Ülikool, Krista Jaakson. 0.25 

EAP 

 Töödisain-kogumaja koolitus 13.04.2017. Töödisain meeskonnale. Vivic, Kaspar Kruup, 0,3 

EAP 

Seisuga 31.12.2017 oli raamatukogus 121 töötajat  (108,95 täidetud ametikoht), sh kvalifitseeritud 

raamatukogutöötajad 13, kvalifitseeritud spetsialistid 92, teadustöötajad 6  ja muu personal 10. 
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Joonis 8 Raamatukogu töötajad 2017.a 

Statistilisi andmeid vt Lisa 1., tabel 1. 

Arenduskogu otsusega 02. juuni 2017 tunnustati raamatukogu töötajaid ning raamatukogu ees 

teeneid omavaid isikuid: 

Teenetemärk 

• Liisi Lembinen – TÜ raamatukogu arendamise eest direktori kohusetäitjana 2013-2016   

(märk nr 65)  

• Asta Kuha – pikaajalise pühendunud töö eest Eesti perioodika komplekteerimisel             

(märk nr 66) 

 

Aastapreemia 

• Raamatukogu–  kogu kollektiivi panuse eest RFID juurutamisel ning kogude kolimisel 

 

Tegijad 

• Moonika Teemus — suurepärase töö eest raamatukogu kunstikogu uurimisel ning 

tutvustamisel teaduspublikatsioonide, meenetrükiste ning näituste kaudu  

• Risto Mustonen— asjatundliku, positiivse ja osavõtliku tegutsemise eest arvutipargi 

hooldamisel ja tarkvara uuendamisel  

• Jane Eskla — initsiatiivika ja tulemusliku tegutsemise eest  uute lugejateenindajate 

juhendamisel   
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• Külli Kukk— efektiivse ja asjatundliku tegutsemise eest uute lugejate registreerimisel 

remondi tingimustes  

• Marika Liivamägi—järjepideva ja põhjaliku töö eest XIV osakonna raamatute läbitöötamisel  

• Tiina Tolli— järjepideva  ja põhjaliku  töö eest XIV osakonna raamatute läbitöötamisel  

• Aili Tomingas— kompetentsuse ja produktiivsuse eest  dispetšeripunkti töö korraldamisel  

• Tiiu Täpsi— kompetentsuse ja produktiivsuse eest  dispetšeripunkti töö korraldamisel 

• Greete Palksaar—FLEXi programmi ainuisikulise juurutamise eest Eestis  

• Ivika Pall— teadusandmebaasidele juurdepääsu ja ajakirjade kasutusstatistika süstemaatilise 

analüüsimise ja konstruktiivse tagasisidestamise eest 

• Kersti Pedak— täpse ja põhjaliku töö eest Eesti trükiste kataloogimisel R 

• Kadri Nelis— kiire ja asjatundliku tegutsemise eest ajalehtede kogu läbitöötamisel ja 

korrastamisel  

 

Tegijad (naiskond) 

• MOOC`i naiskond -Signe Bachmann, Vilve Seiler, Kadi Kass, Lilian Neerut — Infopädevuse 

MOOC`i loomise ja eduka läbiviimise eest 

 

Eripreemiad 

•  Heli Luik — hoolitseva ja tähelepaneliku suhtumise eest välistudengite juhendamisel  

• Herdis Olmaru — asjatundliku ja delikaatse tegutsemise eest  keeruliste olukordade 

lahendamisel  

• Mart Lättemägi — rahuliku, osavõtliku kuid jõulise tegutsemise eest raamatukogu raskute 

tõstmisel 

• Utlib teater —julge sammu eest filmimaailma astumisel ja tsensuuri kangelaslikul talumisel  

• Teenindusosakond —suurepärase tegutsemise eest raamatukogu eesliinil renoveerimistööde 

ajal 

 

Raamatukogu tänukiri 

• Kristina Pai— Tartu Ülikooli raamatukogu tänab avarapilgulise tegutsemise, rahvusvahelise 

nähtavuse suurendamise ja pikaajalise töö eest kogude kujundamisel. Kolleegide eriline tänu tõsise 

töö ja huumorimeele osava sidumise ning UTLIB teatri eestvedamise eest. 
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• Rahvusarhiiv—TÜ raamatukogu tänab lahke abi ja koostöö  eest ajutiste lugemissaalide 

majutamisel  

• Maaja Vadi— TÜ raamatukogu tänab uute teadmiste eest raamatukogu 

organisatsioonikultuurist  

• Matemaatika ja –informaatika raamatukogu— TÜ raamatukogu tänab koostöö  eest parimate 

võimaluste pakkumisel lugejatele  

• Sotsiaalteaduste raamatukogu— TÜ raamatukogu tänab koostöö eest parimate võimaluste 

pakkumisel lugejatele  

• Maailma keelte ja kultuuride kolledži raamatukogu— TÜ raamatukogu tänab koostöö  eest 

parimate võimaluste pakkumisel lugejatele  

• Iuridicumi teabekeskuse raamatukogu— TÜ raamatukogu tänab koostöö  eest parimate 

võimaluste pakkumisel lugejatele  

 

Raamatukogu tänukiri/ Tööjuubelid  

• Mare Kahi- 40 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Tiiu Fahrutdinova – 35 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Piret Ladva – 35 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Margit Leesik – 35 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Heli Luik – 35 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Siiri Reinola – 35 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Natalja Kapajeva – 30 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Ursula Taela – 30 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Ruth Tammeorg – 30 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Katri  Armolik – 25 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Olga  Einasto – 25 aastase pühendumise eest raamatukogule 

• Tiina Tolli – 25 aastase pühendumise eest 
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Teadustöö 
2017. aasta lõpu seisuga oli raamatukogu teaduskeskuse koosseisus 6 töötajat: 3 vanemteadurit ,  2 

teadurit  ja 1 nooremteadur. 

Raamatukogu teadustöötajad olid 2017. aastal seotud järgmiste uurimisteemadega: 

 MP1RT17012 "Helleno-Nordica: humanistide kreeka keel Rootsi suurriigis 

(1.01.2017−31.12.2020)", Janika Päll, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu. 

Huvi vanakreeka ajaloo ja kreeka keele õppimise vastu sai Läänemere piirkonnas alguse 16. sajandil. 

Rootsi suurriigis omandas kreeka keel erilise rolli kultuuris ja haridussüsteemis, toeks luterlik 

reformatsioon ning Philipp Melanchthoni põhimõtteist lähtuv hariduse ümberkorraldamine. Kreeka 

keeles lugemine ja kirjutamine oli tähtsal kohal koolide ja ülikoolide õppekavades. Järgides Kesk- ja 

Lõuna-Euroopa eeskuju, hakkasid haritlased looma ja avaldama kirjandust vanakreeka keele 

taaselustatud variandis, mida nimetatakse humanistide kreeka keeleks. Sellises rahvusvahelises 

keeles kirjutades väljendasid ja edastasid õpetlased oma ideid haritlaste kogukonnale terves 

piirkonnas. Helleno-Nordica kavatseb uurida kultuuriliste, poliitiliste ja majanduslike seoste 

võrgustikku, mida ühendab üks idee: taaselustada muistne keel ja kasutada uues vormis selle 

kultuuri. Helleno-Nordica nelja alaprojekti eesmärk on avastada senitundmatut uurimisainest ning 

avada uusi teid mõistmaks ajaloolise Kreeka ja tema keele rolli Euroopa kultuuriloos ning eriti Rootsi 

suurriigis. Põhiline eesmärk on näidata kreeka mineviku ja humanistide kreeka keele kasutuse 

keskset rolli ühtsete lähenemiste kujundamisel hariduse ja teaduse valdkonnis varauusaja 

läänemeremaades. Olenemata Läänemeremaade erinevast saatusest 19. ja 20. sajandil on need 

ühised juured ka tänapäeval olulised. Tartu vastutab kahe alaprojekti eest: 1) HUG-andmebaasi 

loomine, see on Rootsi suurriigi aja humanistide kreeka käsikirjade ja trükiste bio-bibliograafiaga 

laiendatud tekstiandmebaas. Koostöös teiste tiimidega (Lundi juhtimisel) osaleb Tartu lisaks ka 

andmeotsingus, vastutades eelkõige uurimistöö eest Läänemere idakaldail. 2) Alaprojekt: 

"Antiikautorid kaasaja lugejat kõnetamas: Kreeka humanism Läänemere idakaldail" keskendub Eesti 

ja Läti aladel loodud (või neile suunatud) humanistide kreeka keeles loodud tekstidele, uurides nende 

tekke faktoreid Kesk-Euroopas žanriloolisest aspektist ja tuvastades saksa, rootsi, protestantismi ja 

katoliikluse segamõju mustreid. Alaprojekti täiendav raskuspunkt on vanakreeka kultuuri kasutamisel 

Eesti ja Läti ala ülikoolidispuutides. 

• EKKM17-450 "Tekstist andmekoguks: Karl Morgensterni kirjavahetuse elektrooniline 

editsioon. Pilootprojekt. (1.01.2017−31.12.2018)", Janika Päll, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli 

Raamatukogu. 

Mingi pärandi kultuurimälus hoidmine ei tähenda ainult säilitamist, vaid ka aktiivsesse kasutusse 

toomist - just seda võimaldaks projekt "Tekstist andmekoguks: Karl Morgensterni kirjavahetuse 

elektrooniline editsioon." A. Projekti põhjenduse kokkuvõte: sihtrühm ja väljundid Kaasaegseid 

üldistavaid uurimusi Morgensterni rolli kohta erinevate teadusalade ja ülikooli teadusstruktuuri 

arengu ja ajaloo uurijatelt on vähe, võrreldes kunstiteadlaste ja raamatuloolaste uurimustega. Samuti 

kasutatakse tema materjale vähe õppetöös. Suur osa Morgensterni käsikirjalisest pärandist jääb 

teadlastele, üliõpilastele ja kultuuriloost huvitujaile raskesti kasutatavaks eelkõige tänu käekirjade 

halvale loetavusele (vt LISA 2a_d: käekirjanäiteid Morgensterni kirjavahetusest) ning tekstikorpuse 

väga suurele mahule ja mitmekesisusele – edukas saksa paleograafia probleemide lahendamine 
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eeldab ülihead keeleoskust ning suurt kogemust käsikirjade lugemisel. Seega aitab nende kirjade 

elektooniline editsioon suurendada nende kasutajaskonda, laiendades senist sihtrühma (kogenud 

paleograafid) tunduvalt. B. Projekti põhjendusest lähtuv põhieesmärk ja selle selgitused Ülaltoodud 

põhjustel on pilootprojekti põhieesmärk teha uurijaile elektrooniliselt kasutatavaks see osa Karl 

Morgensterni käsikirjapärandist, mis peegeldab tema mitmekesist panust teaduse (sh 

teadusraamatukogu) edendaja ja organiseerijana ning kultuurimootorina. Selle moodustab valik Eesti 

teadus- ja kultuuriloo jaoks olulisest kirjavahetusest, mis viiakse tekstituvastuse ja redigeerimise teel 

masinloetavasse vormi. See tähendab kõigepealt Morgensterni kirjade adressaatide ja temale kirju 

saatnud persoonide seast esmase valiku tegemist, nende kohati äärmiselt keerukate ja raskesti 

loetavate käekirjade algset dešifreerimist, väljaloetu põhjal kirjadest lõpliku valiku tegemist ja 

seejärel täpset dešifreerimist ning transkriptsiooni. Mare Rand on väga kogenud Morgensterni-uurija 

ja bibliograaf, kes tunneb nii Morgensterni kui teiste 19. sajandi Tartu ja Eesti kultuurielus oluliste 

persoonide käekirju, olles seega parim (ainuvõimalik) kandidaat selleks tööks. Transkriptsioonide 

tegemise käigus (kasutades keskkondi Scripto ja (vajadusel) Transcribus) testitakse jooksvalt 

erinevate traditsioonilises ja elektroonilises humanitaarias kasutatavate transkriptsioonimeetodite 

kasutuskõlblikkust ja sobilikkust elektrooniliste tekstikaeve programmide jaoks. Seda tehakse 

koostöös raamatukogu digikogude analüütiku Heiki Epneriga. Automaatse ja manuaalse 

tekstituvastuse kaudu viiakse käsikirjalised (nii digiteeritud kui veel digiteerimata tekstid) 

masinloetavale kujule (tekstifailides), et neid saaks edasi erinevate arvutiprogrammide abil 

struktureerida, teha tekstianalüüsi ja tekstikaevet. Tekstid sidustatakse ontoloogiliste sõnastikega, et 

tekste ja nende osi oleks võimalik kasutada linkandmetena. Nii luuakse uusi võimalusi (uute 

materjalide sissetoomise kaudu) kaasaegseid meetodeid kasutavaks uurimistööks, mitmekesistades 

kirjade teaduskasutust. C. Töö iseloomust tulenev lisaeesmärk Pilootprojekti üks esmaseid 

tööeesmärke on leida sobilik transkriptsioonimeetod. Masinloetava ja automaatse tekstikaeve 

võimaldamiseks ei ole vähetähtis, millisele kujule viiakse käsikirjaline tekst. Korpuse kasutusviisist 

tingitult välistame juba enne projekti algust foneetilise transkriptsiooni, samuti rangelt diplomaatilise 

transkriptsiooni, mis ei ole kuigi sobilik automaatseks otsinguks, jättes lõpliku valiku peamiselt semi-

diplomaatilise ja täielikult normaliseeritud transkriptsiooniviiside vahele (vt M.J. Driscoll, Electronic 

textual editing: levels of transcription, http://www.tei-

c.org/About/Archive_new/ETE/Preview/driscoll.xml). D. Projekti konkreetsed tööülesanded Projekt 

jaguneb järgmisteks alatöödeks: 1) Tekstide valik Teha valik seni publitseerimata kultuurilooliselt 

olulistest kirjadest, mis on seotud Tartu Ülikooliga ja Eesti kultuuriloo ning teaduse arengulooga, 

keskendudes ülikooli professoritele (nt G.Fr. Parrot, G.B. Jäsche, J.W. Krause, J.L. Müthel, G. von 

Ewers, J.Fr. Erdmann, D.G. Balk, G.Fr. Pöschmann, J.V. Francke) ja teistele kunstiajaloos ja 

kultuuriloos olulistele tegelastele (K.G. Sonntag, J.A.L. Albanus, numismaatik Köhler, G. Kügelgen, 

pikemalt vt 2017. aasta töökava). 2) Tekstituvastus ja redigeerimine koos tekstituvastus- ja 

tekstikaeveprogrammide testimisega (vt ka ülalt). Tekstituvastus võib olla nii automaatne kui 

manuaalne. Trükiste automaatsete tekstituvastusprogrammide arendamine on olnud väga edukas, 

ent saksa kursiivkäekirjade puhul on tarvis ka paleograafi abi. Kirjade väljalugemine ja transkriptsioon 

on tänu Mare Ranna kogemustele (nii valdkonna kui 19. sajandi Tartuga seotud kultuuritegelaste 

käsikirjade tundmine) lihtsustatud. Plaanis on kaasata ka konsultante eriti raskestiloetavate kohtade 

puhul. Tekstikaeveprogrammide testimist alustatakse paralleelselt esimeste tekstide 

transkriptsiooniga, kasutades keskkondi Scripto ja Transcribus.. 
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 MP1RT17408 "Pro Futura Scientia grant (1.07.2017−30.06.2020)", Meelis Friedenthal, Tartu 

Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu. 

Projekt tegeleb Läänemere regiooni intellektuaalse ajalooga, keskendudes varauusaja ülikoolides 

kaitstud disputatsioonidele. 

Üritused ja näitused 
TÜ raamatukogu korraldas 1.-2. märtsil Kääriku spordikeskuses Eesti mäluasutuste talveseminari.  

Seekordse talveseminari esimese päeva fookuses oli personal ja selle arendamine, teisel päeval said 

mäluasutuste töötajad jagada  kogemusi ning tutvustada teistele oma parimaid praktikaid.  

Ettekannete slaidid ja pildigalerii on kõikidele huvilistele kättesaadavad TÜ digitaalarhiivis DSpace-is 

http://dspace.ut.ee/handle/10062/55610 

„Kuidas saame parima personali?“ niimoodi kõlas esimese seminaripäeva pealkiri. Personali 

värbamise, väljaõppe ja arendamise teema on ühine kõigile mäluasutustele ning seminar pakkuski 

võimalust kõigil asutustel mainitud teemal kaasa rääkida. Seminari juhatas sisse TÜ 

personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas, kes vaatas tulevikku ning võrdles töö spetsiifikat ja oskusi 

aastal 2017 ja 2027. Seejärel algas plokk, kus esinesid  mäluasutuse juhid ja personalitöötajad, kes 

tutvustasid oma asutuse seisukohti  personalivalikul ja -arendamisel. Neist sõnavõttudest tuli välja, et 

palju on ühiseid probleeme,  kitsaskohti, mida on vaja lahendada. Peale väikest pausi said sõna 

mäluasutuste töötajate akadeemilised koolitajad –Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli infoteaduste 

valdkonna õppejõud  Aira Lepik ja Krista Lepik-, kes  rääkisid infoteaduste valdkonna 

õppekavaarenduse vajadustest ja võimalustest. Seejärel toimus sisukas  diskussioon koolitajad versus 

tööandjad, kus jõuti tõdemuseni, et oluline on probleemidest rääkida, neid teadvustada ning püüda 

kõiki osapooli rahuldavate tulemusteni jõuda. Esimese seminaripäeva viimane ettekanne haakus 

tööstressi teemaga. Jaanus Kangur  rääkis arvukate näidete varal, kuidas taltsutada tundeid ning 

seeläbi end reipamalt ja rõõmsamalt tunda. Seminaripäeva lõpetas lõõgastav joogatund joogaõpetaja 

Kalev Kikase juhendamisel.  Kõik osalejaid said kaasa praktilisi oskusi kontorijoogast, kuidas lihtsate 

lõdvestumis- ja venitusharjutustega paranda keskendumisvõimet ja üldist heaolu. 

Järgmisel päeval jätkus talveseminar  lühiettekannete plokiga „Mis tehtud, mis teoksil?“ . Kõik 

esinejad said võimaluse 15 minuti jooksul rääkida oma asutuse saavutustest, olulistest uuendustest,  

muudatustest jne. TÜ raamatukogu kogude direktor Kristina Pai heitis valgust raamatukogu 

remondile ning tutvustas uuenevat raamatukogu. ERM produtsent Jaanika Jaanits kutsus kõiki üles 

ise näitust tegema, rahvusarhiivi arhivaar Liina Rebassoo tutvustas Noora püsinäitust  ning TÜ 

muuseumi koordinaator Kerttu Palginõmm rääkis muuseumi koostööst linnafestivalidega.  Riin 

Olonen ja Külli Solo rahvusraamatukogust käsitlesid artiklite andmebaasi ISE temaatikat.  Uutest 

teenustest andis ülevaate Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm ning uudiseid TTÜ 

raamatukogust vahendas direktor Jüri Järs.  

8. –13. mai toimus neljateistkümnendat korda Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista, 

mille oli „Seitsme maa ja mere taga“ ning festivali patrooniks  Lauri Sommer. Prima Vista pakkus taas 

huvitavaid kohtumisi ja põnevat kirjandust mitmelt maalt. Festivali väisas sellel aastal koguni 24 

väliskülalist, mis on Prima Vista neljateistkümne toimumisaasta jooksul suurim Tartut külastanud  

välisautorite  arv. Samuti pakkus üllatust suur osavõtjate arv  Prima Vista kirjandusfestivali 

eelüritusena toimunud koolinoortele mõeldud infootsingumängust "Otsi kohta, kust sa saad" . Osa 
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võttis üle 300  õpilase vähemalt 25  koolist üle Eesti. Festivali programmis oli raamatuesitlusi, 

kohtumisi kirjanikega, seminare, loenguid, kontserte, etendusi, kirjanduslikke ekskursioone, 

kinoseansse, näituseid jne. Prima Vista raamatulaat toimus üle 30 kirjastuse ja antikvariaadi osavõtul 

Tartu Ülikooli raamatukogu esisel alal. Kirjandusfestivali algatajaks ja üheks peakorraldajaks on TÜ 

raamatukogu . 

Kuna raamatukogu oli terve 2017. aasta suletud, siis raamatukogu ruumides näitusi ei eksponeeritud, 

kuid koostati üks veebinäitus  „Unistusest reaalsuseks : 35 aastat raamatukoguhoone avamisest“ .  
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Lisa 1. Tartu Ülikooli raamatukogu arvudes 2013-2017 

Tabel 1. Töötajad 2013.-2017. a 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Raamatukogu töötajad kokku (seisuga 
31.dets.) 

164 149 134 129 121 

Täidetud ametikohti (TTE), sh 148,55 133,5 120 114,25 108,95 

a)  sh raamatukoguhoidjad 33 30 30 29 13 

täidetud ametikohti 32,05 29,5 29,5 28,5 12 

b) sh kvalifitseeritud spetsialistid 102 84 88 85 92 

täidetud ametikohti 92,25 77,8 79,5 75,75 84,2 

c) haldus-ja tugipersonal 29 28 12 11 10 

täidetud ametikohti 24,25 23,5 9 8,5 9,5 

d) teadustöötajad  7 4 4 6 

täidetud ametikohti  2,7 2 1,5 3,25 

Raamatukoguhoidjad ja 
kvalifitseeritud spetsialistid hariduse 
järgi 

     

Kõrgharidusega 106 106 110 92 85 

sh. raamatukogundusliku 
kõrgharidusega 

16 15 16 19 18 

teadus- või kutsekraadiga 22 20 22 20 20 

 

Tabel 2. Komplekteerimiskulud 2013.- 2017.a (tuhat eur) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

TÜ eelarvevahendid kokku 1439,7 1401,3 1254,7 1530,9 1242,5 

I. Pearaamatukogu 1335,0 1268,8 1130,5 1439,2 1121,6 

Komplekteerimiskulud kokku, sh      

Jadaväljaannete tellimine 476,2 458,3 145,5 691,9 343,5 

Eestis ilmuvad 31,2 31,5 32,1 30,6 31,5 

välismaal ilmuvad 445,0 426,8 113,4 661,2 311,9 

Monograafiad, õpikud jm trükised 273,7 265,2 202,3 187,1 130,3 

Eestis ilmunud 85,2 78,3 75,9 74,7 52,4 

välismaal ilmunud 188,5 186,8 126,3 112,4 77,9 

Elektroonilised teavikud, 
andmebaasid 

406,5 482,9 295,2 530,7 483,6 

Helisalvestised 16,3 13,3 17,8 16,4 11,6 

Publikatsioonide vahetus 11,8 8,6 8,4 9,3 6,2 

Broneeritud (st tellitud teavikud, 
mille kohta arved ei olnud seisuga 
31. detsember veel saabunud) 

128,3 29,8 453,4 91,6 161,6 

Eelarveväline komplekteerimine 221,0 217,9 204,9 287,7 198,7 

annetustena saadud teavikud 186,4 182,4 172,2 256,0 163,7 

vahetusena saadud teavikud 34,6 35,4 32,7 31,7 35,0 

II. Teised TÜ raamatukogud 104,6 132,4 124,1 91,9 100,1 
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Tabel 3. Raamatukogu (pearaamatukogu) komplekteerimiskulude jagunemine * 

valdkonniti  2013.–2017.a (tuhat eur) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Humanitaarteaduste ja 
kunstide valdkond 

78,5 72,1 72,1 87,8 85,9 

Meditsiiniteaduste valdkond 141,5 144,7 152,0 121,4 127,1 

Loodus- ja täppisteaduste 
valdkond 

222,2 244,6 202,5 126,5 157,5 

Sotsiaalteaduste valdkond 87,4 67,7 71,3 136,9 135,3 

KOKKU 530,1 529,5 498,2 472,6 505,9 
*Jaotuse aluseks on teaduskonna eelarve osakaal ülikooli eelarves 

 

Tabel 4. Lugejateeninduse näitajad 2013.–2017. a 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Registreeritud lugejate arv, 
sh 

51963 54803 50630 54648 56608 

TÜ üliõpilased 17241 18011 18600 19913 13824 

TÜ magistrandid, 
doktorandid 

3503 3302 3416 3634 3080 

TÜ avatud ülikooli 
üliõpilased 

4282 4266 4060 4321 3280 

TÜ õppejõud, teadurid 1507 1504 1597 1929 1749 

TÜ teenistujad 1770 1573 1254 1324 1336 

EMÜ üliõpilased 3853 4078 3501 3589 3616 

EMÜ õppejõud, teadurid 208 188 194 194 194 

teiste kõrgkoolide 
üliõpilased 

4896 6293 4376 5875 5769 

teiste kõrgkoolide õppejõud 150 253 268 257 252 

muud 14553 15335 13364 13612 23508 

Külastuste arv ~364582 ~348510 ~345584 111753 15437 

pearaamatukogus 214946 207154 205021 111753* 15437 

teistes TÜ 
raamatukogudes** 

~149636 ~141356 ~140563   

Külastuste arv (virtuaalne)  3 316 467 3 360 317 14 742 315 16 722 040 161943467 

Laenutusi kokku, sh 795549 741239 628055 500576 371801 

pearaamatukogus 546929 543924 453823 333406 211145 

laenutuste arv 
raamatukogutöötaja 
vahendusel (eks), sh 

524734 524497 428002 317898 211145 

kojulaenutusi 486458 504145 416607 313659 211145 

lugemissaali 38276 39779 37839 19747 0 

teenindusosakonnas 510800 526784 412089 323976 205375 

laenutusautomaadiga 22195  15013  0 

KHO 4422 6493 6543 3700 0 
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Fonoteek 9512 10647 9370 5730 5770 

esmakordsete laenutuste 
arv 

191611 214400 147527 88471 32527 

laenutähtaja pikendamisi 355318 329524 306296 244935 178618 

Teistes TÜ raamatukogudes 248620 197315 174232 167170 160656 

esmakordsete laenutuste 
arv 

60428 58479 45658 43568 41603 

laenutähtaja pikendamisi 188192 138836 128574 123602 119053 

Otsingud 
kaugjuurdepääsuga 
andmebaasides 

     

otsingute arv 15341356 19835439 19872303 19461313 18967213 

allalaaditud sisuüksuste arv 1422250 1444450 1184401 1263354 1404772 

RVL      

abonentraamatukogude arv 39 143 89 38 47 

Eestis 28 132 84 33 42 

välismaal 11 11 5 5 5 

RVL-ga saadetud kirjandus 672 563 549 373 206 

tellimused Eesti 
raamatukogudelt 

699 583 545 415 259 

rahuldamata tellimused 22 19 22 40 53 

teistele raamatukogudele 
edasisaadetud tellimused 

0 0 4 2 0 

saadetud originaalid 590 521 473 328 190 

saadetud koopiad 63 43 42 37 3 

Tellimused välismaa 
raamatukogudelt 

31 22 4 8 14 

rahuldamata tellimused 5 1 0 1 1 

välismaa raamatukogudele 
edasisaadetud tellimused 

0 0 0 0 0 

saadetud originaalid 18 11 2 4 13 

saadetud koopiad 8 10 2 4 0 

RVL-ga saadud kirjandus 1187 1086 1013 1082 1030 

tellitud Eesti 
raamatukogudest 

364 420 463 370 541 

saadud originaalid 199 202 263 164 309 

saadud koopiad 125 208 200 199 232 

tellitud välismaa 
raamatukogudest 

903 879 715 902 595 

saadud originaalid 386 320 260 214 230 

saadud koopiad 477 400 290 505 259 

Raamatukoguõppused      

tunde, 570 532 580 495 486 

sh veebipõhine koolitus 461 476 526 442 399 

osavõtjaid 1771 2139 2189 2278 2694 

* külastuste arv perioodil jaanuar-juuni 2016 

** erialaraamatukogudes ei peeta arvestust külastuste üle 
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Tabel 5. Raamatukogu kogud 2013-2017. a (EVS–EN ISO 2789:2003 järgi) 

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Kasutuskogud kokku (eks) 3598503 3632246 3670532 3690730 3697364 

Raamatud 2514762 2528361 2545184 2549729 2546979 

       sh dissertatsioonid 531078 533616 535382 537125 538083 

Jadaväljaanded 741512 750573 757941 762330 766360 

       sh ajakirjad 
(aastakomplekt) 

208044 210730 213200 214855 216124 

       sh ajalehed 
(aastakomplekt) 

23770 25020 26420 27166 27838 

       jätkväljaanded 509698 514823 518321 520309 522398 

Käsikirjad 40508 41670 42505 42506 42506 

Kaarditeavik 16924 17640 19335 20020 20486 

Noodiväljaanded 10298 10687 11141 11520 12037 

Graafikateavik 94519 94565 95004 95044 95044 

     sh kunstiteosed 15700 15725 15866 15903 15903 

     sh fotod 78819 78819 79117 79120 79120 

Pisitrükised 127854 135009 143960 152518 156437 

Auvised 38828 40320 41907 43438 44384 

E-teavikud (füüsilisel kandjal) 8630 8753 8887 8957 8463 

Mikrovormid 4668 4668 4668 4668 4668 

Varukogu 290945 276767 134540 98836 97728 

Vahetuskogu 16726 227 290 126 77 

Kogud kokku (füüsilisel 
kandjal) 

3906174 3909240 3805362 3789692 3795169 

Elektrooniline kogu      

       andmebaasid 120 110 107 121 119 

 Kaugjuurdepääsuga   e- 
väljaanded  

     

e-ajakirjad 87007 61470 68014 69875 38107 

e-raamatud  91467 98980 136399 200497 

Digitaalteavikud 135830 14862 88882 106911 115834 

Teised TÜ raamatukogud 306541 318905 331019 340816 349828 

TÜ raamatuvara kokku 4 212 715 4 228 145 4 135 898 4 130508 4 144997 

 

Tabel 6. Kogude kirjeldamine e-kataloogis ESTER 2013.–2017. a 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Originaalkirjed lisandunud 
teavikutele 

8987 9546 10419 13250 15455 

    raamatud, nim 6848 6490 6599 7274 6530 

2. Koopiakirjed uutele 
teavikutele 

6582 3958 600 759 1137 

3. Liigitamine, märksõnastamine, 
nim 

22708 13818* - - - 

4. Uute nime ja ühtluspealkirja 
normikirjete 
koostamine 

778 542 687 864 514 
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5. Nime ja pealkirja normikirjete 
redigeerimine/andmebaasi 

korrastamine 

1571 
 

7530 164 136 125 

6. Nimetusi e-kataloogis* 1203859
/+10223 

1216725
/ +14312 

1239445 
/+15706 

1264673
/+17519 

1283413
/+19732 

   raamatud 1056259
/+9567 

1061434
/+12123 

1076190 
/+13169 

1091442
/+14231 

1097263
/+15492 

   ajakirjad 8859/ 
+182 

9203/ 
+409 

9369 
/+612 

9231 
/+664 

9265/ 
+842 

   jätkväljaanded 19886/ 
+186 

20388/ 
+567 

20835 
/+634 

21116 
/+704 

21495/ 
+894 

   ajalehed 3222/ 
+170 

3308/ 
+497 

3465 
/+521 

3462 
/+554 

3589/ 
+669 

   audioteavikud 22229 23409 24816/+
50 

25771 
/+73 

26491/ 
+79 

   kombineeritud auvised 4275       
/+48 

4438       
/ +47 

 553 

/+47 

4630 
/+47 

4682/ 
+48 

   pisitrükised 3316 3846 4204 4570/+2 4875/+1 

   kaardid 9247       
/ +52 

9586       
/ +176 

10419 

/+168 

10857  
/+ 202 

11115/ 
+310 

   noodid 10541/ 
+1 

10768/ 
+104 

11067 11456 
/+109 

11748/  
+ 310 

   käsikirjad (dissertatsioonid, 
üliõpilastööd jm) 

33808/ 
+4 

35710/ 
+308 

37763/+

231 

39791 
/+449 

42431/ 
+606 

   käsikirjad (arhivaalid), säilik 12974 14205 15267 19067 25725 

   kunstiteosed 9030 9209 9364 9536 9972 

   fotod 7327 8320 9202 10235 11206 

   muud (standard, 
multimeedium, andmebaas, 

tarkvara, piltrükis) 

2179, 
417, 25, 

67, 
198/+13 

2210, 
395, 26, 
62, 205 

/+81 

2212,403

,27, 62, 

211,16 

/+193,26

,55 

2216,411
,28, 62, 

766, 
26/+402, 

27,55 

2238, 
404, 28, 

43, 
792,51/+
586, 28, 

62 

   eestikeelsed kirjed 213790/
+2081 

220898/
+4484 

228897/

+5683 

237877/
+6825 

249257/
+8633 

   ingliskeelsed kirjed 212599/
+8006 

213389 
/+9479 

219037/

+9625 

225552/
+10218 

231142/
+10573 

   saksakeelsed kirjed 157185/
+22 

155293 
/+29 

158561/

+34 

161117/
+38 

163768/
+47 
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   venekeelsed kirjed 481997/
+51 

479761 
/+204 

483043/

+249 

488365/
+268 

486448/
+340 

   teistes keeltes 138708/
+63 

135423 
/+116 

137206/

+91 

133066/
+114 

138185/
+82 

7. Eksemplarikirjete arv (aasta 
lõpus) 

2158543 2205371 2254692 2297379 2332700 

*/+võrguteavikud asukohaga yy ja www 

Tabel 7. Kogude hooldus- ja ennistustööd 2013.–2017. a  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Trükiste ja käsikirjade 
hügieeniline töötlemine 

     

tolmu eemaldamine koos 
kuivdesinfitseerimisega, eks  

689750 654278 536314 286430 17500 

hallitusnakkusega trükiste 
desinfitseerimine, eks  

1734 1792 1059 985 500 

trükiste, käsikirjade jm leht-
leheline desinfitseerimine, leht  

2985 3876 3806 4128 2500 

Pärgament- ja täisnahkköidete 
puhastamine ja pehmendamine, 
eks  

5 4 3 3 2 

Köitetööd      

raamatute köitmine  2080 2331 2146 1280 1063 

ajalehtede köitmine   53 34 135 119 

ajakirjade köitmine   233 151 101 101 

Lehtede parandamine   1298 665 665 

Lõikamine   174 2430 0 

Ümbrised   209 98 0 

Spiraalist lahtivõtmine   79 200 0 

Restaureerimistööd/köide      

Köidete restaureerimine    40 46 

tellimustööd    29 9 

Köidete ümbriste valmistamine    0 0 

Restaureerimistööd/paber      

Trükise lehtede töötlus    2331 3476 

Geograafilised kaardid    320 52 

Graafika, joonistused, fotod    5 119 

Käsikirjad     28 2 

Mappide, ümbriste 
valmistamine 

   8 9 

tellimustööd     1793 

 

Tabel 8. Kasutajakohad ja tehnilised vahendid 2013.–2017. a  

 2013 2014 2015 2016* 2017** 

Kasutajakohad  840 840 840 840/200 200 

sh. kohtade arv, kus saab 
isiklikku arvutit kasutada 

840 840 840 840/200 200 
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Arvutitöökohad kokku 231 225 199 189/150 124 

Kasutajatele mõeldud 
arvutitöökohad  

76 60 59 59/20 17 

sh internetiühendusega 
arvutitöökohad 

61 55 57 57/18 15 

Personalile mõeldud 
arvutitöökohtade arv  

155 165 140 130 107 

Laenutusautomaat 1 1 2 2/0 0 

Avalikuks kasutamiseks 
mõeldud koopiamasinate arv  

2 2 1 1 1 

Kasutajate käsutuses olevate 
skannerite arv  

2 2 1 1 1 

Avalikuks kasutamiseks 
mõeldud printerite arv  

2 2 1 1 1 

*raamatukogu peamaja oli remondi tõttu lugejatele suletud juuli-detsember, alates oktoobrist oli avatud pop-

up raamatukogu. 

**  raamatukogu peamaja oli terve aasta lugejatele suletud, lugejatele oli avatud pop-up raamatukogu 

 

  



29 
 

 

Lisa 2. Tartu Ülikooli raamatukogu töötajate publikatsioonid 2017. a 
 

Monograafiad, kogumikud, reklaamväljaanded jm 

J. W. Goethe „Rooma karneval“: Tartu Ülikooli raamatukogu kalender 2018. Koost. M. Teemus, tõlk. 

I. Vene;  toim. M. Ermel, R. Saukas. Tartu: Tartu Ülikooli raamatukogu, 2017 

 

Artiklid 

Einasto, O. 2017. The Instrument for Evaluating the Academic Library E-Service Quality. Bibliothek 

Forschung und Praxis, vol. 41, issue 3. URL. 

https://edoc.huberlin.de/bitstream/handle/18452/19172/AR_3136_Einasto_Preprint_BFP_2017.pdf

?sequence=1  

Einasto, O. 2017. „Time is out of joint“. The impact of digimodernism on the transformation of 

librarian’s role. - IFLA Open Library. http://library.ifla.org/1834/1/187-einasto-en.pdf 

Kolk, K. „Vana Tallinna raamatukogu“ kolm allikat: komplekteerimisest 16. sajandil // Tuna : 

Ajalookultuuri ajakiri, 2017, nr 3, lk. 10−29. 

Lembinen, Liisi (2017). "Open Science policy development in Estonia." (Blogi postitus). OpenAIRE, 

August 22, 2018. https://blogs.openaire.eu/?p=2175 

Lembinen, Liisi (2017). "Open Research Data - the FAIRest Data is the Future of Science" - Estonian 

national OpenAIRE event." (Blogi postitus) OpenAIRE, j 21.06.2017. 

https://blogs.openaire.eu/?p=2066 

Lembinen, Liisi (2017). "Optimizing Library Services - Research Data Supporting Services that Libraries 

Can Offer based on the Experience of the 

University of Tartu Library." Against the Grain, Optimizing Library Services (Column editors: Ann 

Lupold and Lindsay Johnston), märts 15, 2017. 

http://www.against-thegrain.com/2017/03/v29-1-optimizing-library-services/ 

Teemus, M. Panoraamad. — Eesti kunsti ajalugu = History of Estonian Art. 3, 1770–1840. Toim. J. 

Maiste, A. Lepp. K. Kodres. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2017, lk 434–435 

  

http://library.ifla.org/1834/1/187-einasto-en.pdf
https://blogs.openaire.eu/?p=2066
http://www.against-thegrain.com/2017/03/v29-1-optimizing-library-services/


30 
 

Lisa 3. Tartu Ülikooli raamatukogu töötajate ettekanded 

konverentsidel ja seminaridel 2017. a 
 

Einasto, O. How to write introductory article for PhD thesis. 10 lifehacks. – Loeng TÜ 

Ühiskonnateaduste instituudi doktorantidele, 2 tundi, 17.02.2017, Tartu 

Einasto, O. Kuidas saada Tartu parimaks teenindajaks. – Heateeninduse seminar, 22.02.2017, Tartu. 

Einasto, O. TÜ Raamatukogu teenused erivajadustega tudengitele. – TÜ infoseminaril „Kuidas 

toetada erivajadusega üliõpilaste õppimist?“, 20.09.2017, Tartu  

Einasto, O. "Time is out of joint“. The impact of digimodernism on the transformation of librarian's 

role. Paper presented at: IFLA WLIC, 19.-25.08.2017 – Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. Society. 

in Session 187 – Library Theory and Research with New Professionals Special Interest Group. 

Einasto, O. The Instrument for Evaluating of E-service Quality of Academic Library. Paper presented 

at: 9th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. International Conference. 23-26 May 2017, 

Limerick, Ireland. In Special session – Breaking the Borders. How to Measure Impact of the New 

Innovative Customer Oriented Services? 

Kolk, K. Eesti kloostriraamatukogude uued raamatud enne ja pärast reformatsioon. Konverentsil 

„Reformatsioon – tõlgendused ja tõlked“ Eesti Rahvusraamatukogus 10. 11.2017 

Lembinen, Liisi. Ettekanne "OpenAIRE2020 - Services of Researchers and Funders." Tallinna 

Tehnikaülikool http://dspace.ut.ee/handle/10062/55937 Rahvusvaheline seminar Open Research 

Data - the FAIRest Data is the Future of Science, 20. 04. 2017.  

 Teemus,M.,  K. Tiideberg. 19. sajandi vaade Tartule. Tartu Kunstimuuseumis 26.1.2017  

Teemus, M. „Mõnesuggusest Ellajadest“ : loomapildid ajakirjas Ma-ilm ja mõnda. TLÜ Ajaloo, 

arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse, Keskkonnaajaloo keskuse ja Keskaja keskuse seminaril „Balti 

loomaajalugu. 2 : loomajäljd kirikus, õiguses, visuaalkultuuris „ Underi ja Tuglas Kirjanduskeskuse 

muuseumiosakonnas 8.6.2017 

Teemus, M., K. Tiideberg.  Tartu vanalinn baltisaksa vaadetel. Tartu Linnamuuseumi korraldatud 

loengusarja „Johannisviertel in Dorpat. Pilte Tartu Jaani kvartalist“ raames 16.11.2017  

http://dspace.ut.ee/handle/10062/55937
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Lisa 4. 2017. a korraldatud konverentsid ja seminarid 
XX mäluasutuste talveseminar Käärikul 1.- 2. märts 2017 

1. märts 

Kuidas saame parima personali? 

 Kristi Kuningas. Töö ja oskused 2017 ja 2027. 

Kuidas saame parima personali? Mäluasutuste juhid ja personalitöötajad: 

 Martin Hallik , TÜ raamatukogu direktor 

 Ewa Roots (Urd), Lutsu raamatukogu personalijuht 

 Kai Kell, Rahvusraamatukogu  personalijuht 

 Anna Allsaar, TLÜ Akadeemilise raamatukogu personalijuht 

 Sigrit Mahla, Rahvusarhiivi personalijuht 

 Gerda Koidla, TTÜ raamatukogu asedirektor 

 Kaie Holm , Tallinna Keskraamatukogu direktor 

Töötajate akadeemiline  ettevalmistus 

 Aira Lepik.  Infoteaduste valdkonna õppekavaarenduse vajadus ja võimalused. 

 Krista Lepik.  Infokorralduse õppekava salajane elu ehk kuidas meil asjad käivad. 

 Diskussioon  

Tööstress ja sellega toimetulek 

 Jaanus Kangur.  Kuidas taltsutada tundeid ning seeläbi tunda end reipamalt ja rõõmsamalt? 

2. märts 

Mis tehtud, mis teoksil? 

 Kristina Pai, Anneli Sepp. Uuenev raamatukogu . 

 Jüri Järs. Uudiseid TTÜ Raamatukogust.   

 Kaie Holm. „Pauku peab tegema ja nalja peab saama, muidu mina ei mängi." Uued teenused 

Tallinna Keskraamatukogus. 

 Mai Põldaas. Paberil või elektrooniliselt? Eesti üliõpilaste eelistused akadeemilisel lugemisel.  

 Lilian Neerut. Teadusandmete haldamise praktikad Tartu Ülikoolis.  

 Kairi Felt.  Säilituseksemplar kui teenus.   

 Külli Solo.  Artiklite andmebaas ISE - mis on muutunud. 

 Riin Olonen.  Eesti artiklid uues võtmes.  

 Jaanika Jaanits. Tee ise näitus: mis on osalussaal ja miks see ERMis on?  

 Liina Rebassoo. Noora püsinäitus: uued võimalused.  

 Kerttu Palginõmm.  TÜ muuseumi koostöö linnafestivalidega – üksteist jõustav kogemus.  
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Lisa 5. 2017. aastal korraldatud näitused 
 

Veebinäitus Unistusest reaalsuseks : 35 aastat raamatukoguhoone avamisest . Koostajad M. Ermel, S. 

Lembinen, kujundus E. Valper 

http://utlib.ut.ee/kogud/omeka/exhibits/show/rmtk_maja_synnipaev_35/naitusest 

 

 

 

 

 

http://utlib.ut.ee/kogud/omeka/exhibits/show/rmtk_maja_synnipaev_35/naitusest

