
EPIK
Anneli Sepp





EESMÄRK

• E-kataloogi ESTER muutmine informatiivsemaks ja 
atraktiivsemaks, kuvades Eesti väljaannete kaanepilte koos 
sisukordade ja sisukirjeldustega

• Tavapärane on seose loomine kasutades unikaalset ISBN 
numbrit

• EPIKus ei ole laadi piirangut, teenus võimaldab lisada 
raamatute, CD-de, DVD-de, kaartide jt väljaannete 
kaanepilte, sisukokkuvõtteid ja sisukordi



SEOSE LOOMINE

• EPIKus kasutame seose loomiseks kõiki MARC 02X
välju, st seose e-kataloogi kirje ja pildibaasi vahel 
loob standardnumber (ISBN, ISSN, ISMN…), 
kirjastajanumber, trükiplaadinumber jne bibliokirjes

• Seose loomiseks on võimalik kasutada ka bibliokirje-
numbrit, st kuvada kaanepilte ka juhul, kui 
väljaandel puudub standardnumber. Näiteks 
fotode, käsikirjade või vanaraamatu puhul



AJALOOST

• Koostöös firmaga Syndetic Solutions raamatute kaanepiltide 
ja sisukordade kuvamise testimine e‐kataloogis ESTER – 2007

• GoogleBook kaanepiltide kuvamine e-kataloogis – 2009

• Riigihange I : lihthange – lõppes lepinguta
2017. dets. – 2018. jaan 

• Riigihange II : konkurentsipõhine läbirääkimistega hange
2018. nov 
Leping sõlmiti firmaga Avalanche Laboratory



NIMEVALIK

Teenus sai nimeks EPIK, 
seda võib seletada kui ESTERi pildi kataloog

Teisi pakutud nimesid: AVAK, BOCO , BOOCER, Fott, 
Kaaneimur, Kaanekas, Kaanela, Kaanep, Kaanik, Kaap, 
Kaaps, Kaari, Kaasi, Kaasik, Kaasu, KAISU, Kanep, KAPA, 
Kapi , KAPIK , KAPP , Kasu , Katel, Kest, PALE, Pika, PIKSID , 
Pikto, Pildur, PILK, Piltnik, Pilvi, PIPA, Pixel, Raka, RKP, SIKA, 
Sisu, Sisukas, Sisur, Vissi



AMETLIK AJAKAVA

• Tehniline analüüs märts–juuli 2019
• Esimene prototüüp mai–juuni 2019
• Testimine oktoober–detsember 2019
• Vigade parandus detsember 2019
• Live jaanuar 2020
• Parandused 2020/2021



Otsing 
ESTERis

Kuvatakse 
korraga 50 
kirjet/pilti

Vastet leidmata 
tehakse päring 
kokkulepitud 

andmeallikatele 
kindlas järjekorras



ALLIKAD

Andmeallikateks on nii ELNET Konsortsiumi raamatukogude 
digitaalarhiivid kui ka välised keskkonnad:
• Tartu Ülikooli digitaalarhiivi DSpace
• Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR
• Google Books
• LibraryThing
• Rahva Raamatu kataloog 

Andmeallikate ringi laiendatakse edaspidi



SEADED



KUVAMINE

• Kaanepilte kuvatakse nii otsingutulemuste kui ka avatud kirje lehel
• EPIKu lehel kuvatakse peale kaanepildi ja teaviku põhiandmete 

(autor, pealkiri, ISBN) ka sisukord ja sisukirjeldus koos märkusega 
andmeallika kohta. Lisaks kuvatakse ka täisteksti lingid

• Kasutades lisalehe püsilinki (Kopeeri püsilink), saab viidata sellele 
lehele ka mujal veebis

• Kui kaanepildi asemel kuvatakse asenduspilt, tähendab see, et EPIK-u 
teenuses kaanepilti küll ei ole, aga on kas sisukord või sisukirjeldus



KUVAMINE ESTERIS



EPIKU HALDUSLIIDESES



KUVAMINE



IMPORT



NÄITED



STATISTIKA

• Andmebaasi maht: 
• 2 049 611 kirjet
• 203 323 pilti
• 7564 täiskomplekti

• Päringuid
• 6 333 031 (nov)
• 7 613 391 (okt)
• 7 260 562 (sept)



MAKSUMUS

• Turvatestid (CGI Eesti) 9 594,00 EUR
• ELNET finantseerimine (15%) 13 118,25 EUR
• Euroopa Regionaalarengu Fond(85%) 74 336,75 EUR



MIS TULEMAS

• Perioodika viimase numbri kuvamine
• ISEga integreerimine
• Allikate ringi laiendamine
• Raamatuarvustuste lingid
• Kogutud andmeid saab vastava teenuse (API) vahendusel 

kasutada ka raamatukogude teiste andmekogude, nt 
veebinäituste, rikastamiseks kaanepiltide jm lisainfoga



AUHIND

ELNETi aasta tegu 2020 
Kaanepilditeenus EPIK

Töörühma liikmed: 
Urmas Sinisalu (projektijuht), Anneli Sepp, Ave Janu, 
Kill Kask, Küllike Lutsar, Riin Olonen, Riina Felding



TÄNAN KUULAMAST!
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