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EESSÕNA 

Eesti Põllumajandusülikooli Raamatukogu arengu seisukohalt oli aastaks 2002 jõudnud lõpule üks 

etapp, mis nõudis suuri jõupingutusi, senise töökorralduse ümberorganiseerimist ja püüet sammu 

pidada Eesti raamatukogunduses toimuvate muutustega.  

Raamatukogu asub oma praegustes uutes ruumides alates 2000.a. kevadest, olles nelja aasta jooksul 

läbi teinud kaks kolimist. Lisaks sellele toodi veel 2001. aastal peakogusse üle veterinaaria harukogu 

EPMÜ Loomaarstiteaduskonna õppehoonest, loomakasvatusalane õppekirjandus 

Loomakasvatusinstituudi raamatukogust, ajakirja „Eesti Loodus“ raamatukogu. Kõigele tipuks 

lisandusid 2001.a. sügisest 2002.a. kevadeni mitmekordsed fondide ümberpaigutamised, sest 

pinnasevesi valgus hoidlatesse.  

Samasse perioodi langevad ka Eesti Põllumajandusülikooli viimaste aastate pingelisest eelarvest 

tingitud raamatukogu töötajate koosseisu vähendamised.  

Raamatukogu struktuuriline koondumine on võimaldanud ressursside ökonoomsemat kasutamist ja 

kaotanud kirjanduse dubleerimise. Kuna Tähtveres on välja kujunemas kompaktne ülikoolilinnak ja 

enamus Ülikooli hooneid asub suhteliselt lähestikku, ei ole raamatukogu kogude ühendamine 

halvendanud kirjanduse kättesaadavust, pigem on teaduste kasvav sõltuvus üksteisest võimaldanud 

ainevaldkondade kogude interdistsiplinaarset kasutamist.  

2002 aasta oli EPMÜ raamatukogule stabiliseerumise aastaks: esimest aastat oli võimalus hakata 

tegelema ainult oma põhiülesannetega. Kindlustamaks EPMÜ raamatukogu rolli ja kohta Eesti 

ühiskonnas, oli olulise tähtsusega raamatukogu arengukava koostamine ja 2003.a. arendusülesannete 

määramine.  

Raamatukogu alustas teadus- ja õppekirjanduse sihikindlat komplekteerimist vastavalt ülikooli 

arengusuundadele ja teadusraamatukogude vahel väljakujunenud tööjaotusele.  

Infotehnoloogia uuenduste kõrval pöörati tähelepanu klienditeeninduse parandamisele.  

 

EELARVE 

 

Eesti Põllumajandusülikooli eelarve kinnitati EPMÜ Nõukogu määrusega nr. 3-02 21.03.2002. 

Raamatukogu eelarve tulud olid planeeritud 2 442,4 tuh. kr., sellele lisandus aasta lõpus 

Haridusministeeriumilt sihtfinantseerimisena 748,3 tuh. kr. krooni.  

2001. a. jääk oli 58,9 tuh. kr.  

Raamatukogu omatulusid laekus 2002. aastal 11,1 tuh.kr., laekumised kokku 3133,2 tuh. kr.  

Kulud olid kokku 2 216,1 krooni, suurematest kuluartiklitest komplekteerimissumma 824,6 tuh. kr., 

tööjõukulud 1 069,9 tuh. kr, infotehnoloogiakulud 141,7 tuh. kr. ja inventarile 86 tuh. kr. Jääk aasta 

lõpus oli 976,1 tuh. kr. (sealhulgas komplekteerimissumma 923,7 tuh. kr.)  



Suuremad kuluartiklid: tööjõukulud 47,3%, komplekteerimissumma 37,2%, infotehnoloogia 6,4%, 

kantseleikulu 2,6%).  

KULUDE JAOTUS 2002.a. (tuh. krooni) 

Tööjõukulu 1 069,9 47,3% 

Komplekteerimiskulu  824,6 37,2% 

Infotehnoloogilised kulud  141,7 6,4% 

Investeeringud põhivarasse 86,0 3,9% 

Kantseleikulud 58,1 2,6% 

Ostetud tööd ja teenused 17,7 0,8% 

Personalikoolitus 6,3 0,3% 

Komandeeringud 6,2 0,3% 

Muud kulud 5,6 0,2% 

KULUD KOKKU 2 216,1 100% 

 

KOGUD 

2002. aastal vaadati läbi raamatukogu komplekteerimisalused ja hangitava teaduskirjanduse 

proportsioonid teadusalati. Kompetentsema tulemuse saavutamiseks kaasati teaduskirjanduse 

komplekteerimisel akadeemiliste struktuuriüksuste esindajaid, kes moodustasid kogude kujundamise 

ekspertkomisjoni. Töötati välja kogude hindamise metoodika ja alustati kogude hindamise projekti 

käivitamisega .  

2002. aastal saadi komplekteerimissummaks (Lisa 1) EPMÜ eelarvest 1 000 000 krooni ja 

Haridusministeeriumilt sihtfinantseerimisena 748 300 krooni (Projekt „EPMÜ raamatukogu kogude 

täiendamine ja arendamine), millest aasta lõpuks kulutati 824 642 krooni. Jääk kujunes suureks 

seetõttu, et andmebaasidele Springer ja Science Direct eest tasumine lükkus 2003.a. algusesse ja osa 

tellitud võõrkeelse teaduskirjanduse arveid oli veel laekumata. Põllumajanduslikust 

referaatandmebaasist CAB Direct otsustati loobuda, kuna andmebaas ei võimalda juurdepääsu 

täistekstidele ja hinnapakkumine osutus liiga kalliks.  

Raamatuid hangiti 1429, jadaväljaandeid 289 aastakäiku (neist ajakirju 148 ja ajalehti 36), käsikirjalisi 

teadustöid 64. Aasta lõpuks on fondides 522 332 trükist paberkandjal (neist raamatuid 488 741),(vt. 

Lisa 2).  

Kulutatud komplekteerimissumma jaotus järgmiselt:  

  42% perioodika (sellest 78% välisperioodika)  

  27% teaduskirjandus  

  16% õppekirjandus  

  7% andmebaasid  

  4% teatmekirjandus  

http://ad235.eau.ee/~eaulib/frame_main.php?refr_m=1&level=9&lang=est&UID=9&menu_id=14&pmenu_id=41#lisa2#lisa2


2003. aastaks telliti 104 ajakirja (sealhulgas 37 välismaist teadusajakirja, vt. Lisa 3) ja jätkväljaannet .  

Praktiliselt kõik teadusajakirjad, monograafiad, õpikud ja andmebaasid on tellitud teaduskondade 

ettepanekul, arvestades teaduskondade esindajatest koosneva kogude kujundamise töögrupi poolt 

kindlaks määratud proportsioone (vt. Lisa 4). Seejuures arvestati varasemate aastate tellimusi (eriti 

teadusjakirjade puhul) ja teistesse Eesti raamatukogudesse tellitavat.  

2002. aastal katsetati 8 erinevat ajakirjade andmebaasi, millest osteti kaks. Hetkel on tutvumiseks 4 

andmebaasi. Niimoodi peaks olema üliõpilastel, teadlastel ja õppejõududel tekkinud ülevaade suurest 

osast olulisest informatsioonist elektroonilistes andmebaasides ja ajakirjades. Andmebaasid ja 

ajakirjad on kasutatavad kogu ülikooli võrgus.  

Lisaks ostudele täienesid kogud annetuste teel. Annetati 64 käsikirjalist tööd ja 202 trükist.  

Eesti põllumajandustrükiste arhiivkogu täienes 125 trükise võrra, selles on 4095 trükist.  

Aasta jooksul korrastati prof. Jaan Lepajõe isikufondi ja alustati prof. Paul Kuldkepi fondi loomisega. 

Isikufondides on kokku 736 säilikut.  

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) depooraamatukoguna saame FAO 

trükiseid, mis samuti sisestatakse elektronandmebaasi. FAO trükiseid on arvele võetud 1312.  

Peamisteks komplekteerimisallikateks eestikeelsete trükiste osas on Tartu raamatukauplused Astro 

Raamatud, Tartu Ülikooli Raamatupood, Greif ning kirjastustest Äripäeva Kirjastus OÜ, 

Käsiraamatute Kirjastus ja ülikoolide kirjastused.  

Välismaal ilmunud raamatuid hangiti põhiliselt soodsaid tingimusi pakkunud vahendaja Krisostomus 

kaudu.  

Välismaal ilmuvaid ajakirju telliti 62 nimetust, sh. venekeelseid 25. Välismaiste ajakirjade 

ettetellimine toimus põhiliselt EBSCO ja Eesti Posti vahendusel.  

Kompaktplaatidel telliti andmebaas Current Contetnts : Agriculture, Biology & Environmental 

Sciences.  

Trükiste vahetuspartnereid on 11, neilt saadi 18 perioodilise väljaande aastakäiku (vt. Lisa 5 ja Lisa 

6).  

Hoidlates jätkus tavapärane töö — kogude kasvades paigutati neid ümber. Kõige suurem korrastamine 

toimus perioodiliste väljaannete hoidlates, kuhu oli tunginud pinnavesi. Õnneks säilikud kahjustada ei 

saanud, kuid kõik, kaasa arvatud riiulid, tuli välja kolida. 2002.a. kevadel peale remonttöid, paigutati 

nii riiulid kui trükised jälle tagasi.  

2002.a. kogudest väljaandeid ei kustutatud.  

 

 

 

http://ad235.eau.ee/~eaulib/frame_main.php?refr_m=1&level=9&lang=est&UID=9&menu_id=14&pmenu_id=41#lisa5#lisa5
http://ad235.eau.ee/~eaulib/frame_main.php?refr_m=1&level=9&lang=est&UID=9&menu_id=14&pmenu_id=41#lisa6#lisa6
http://ad235.eau.ee/~eaulib/frame_main.php?refr_m=1&level=9&lang=est&UID=9&menu_id=14&pmenu_id=41#lisa6#lisa6


 

TEAVIKUTE TÖÖTLEMINE 

 

Kõik EPMÜ raamatukokku aruandeaasta jooksul hangitud trükised (ostud, annetused, vahetuse teel 

saabunud ) on sisestatud elektonkataloogi ESTER. Kirjete sisestamise käigus varustati need ka kohe 

märksõnadega. Nii kirjete koostamise, kui märksõnastamisega tegelevad komplekteerimis- ja 

töötlusosakonna kataloogijad.  

Teadusraamatukogude rekataloogimisprojektide raames lisati vanematele trükistele eksemplarikirjeid. 

Selleks kaasati lugejateenindusosakonna töötajad kojulaenutuspunktist ja hoidlast.  

Väliskirjanduse rekataloogimisprojekti kaasati lisaks kataloogijatele veel RVL-i töötaja ja FAO 

AGRIS andmebaasi töötajad. Ka välisraamatute kirjetele lisati kohe märksõnad. Võõrkeelse raamatu 

sisestamisel kasutati abivahendina välismaa raamatukogude andmebaase.  

Raamatukogu väikese koosseisu tõttu ei ole võimalik ja otstarbekas lootma jääda, et kirjeid 

märksõnastataks hiljem, vaid kogu kirje tuleb kohe täies mahus ja korrektselt valmis teha. Teavikute 

märksõnastamise käigus tehti Rahvusraamatukogu normandmete osakonnale mitmeid ettepanekuid 

paranduste ja täienduste sisseviimiseks Eesti üldisesse märksõnastikku.  

Kogu teavikute töötlemine toimub de visu. Kõigile elektronkataloogi sisestatud trükistele kleebiti 

vöötkoodid.  

Perioodiliste väljaannete kirjete koostamisega tegelevad lugejateenindusosakonna lugemissaali 

töötajad.  

Aruandeaasta jooksul koostati või täiendati 3699 bibliokirjet ja 31013 eksemplarikirjet.  

2002.a. lõpuks on Eesti elektronkataloogis ESTER EPMÜR kohaviidaga kirjeid 41072, mis 

moodustab 15,2% kogu fondi hulgast.  

 

BIBLIOGRAAFIATÖÖ 

Koostöös teiste ELNET Konsortsiumi raamatukogudega avatakse INNOPACis analüütiliselt Eestis 

ilmunud ajakirjad, kogumikud ja jadaväljaanded. Kirjete sisestamise tempoga oleme ajagraafikus.  

Kuna eelnevatel aastatel olid raamatukogu töötajad pidevalt hõivatud kolimistööde ja kogude 

ümberpaigutamisega ning meile kinnitatud bibliografeerimistööde maht on meie raamatukogu jaoks 

väga suur, on peatati töö EPMÜ õppejõudude trükiste andmebaasiga. Bibliograafiaosakond 

bibliografeeris üldpõllumajanduslikke artikleid ning EPA / EPMÜ õppejõudude ja teadurite kõiki 

raamatuid ning artikleid kaartkataloogi aastatel 1951-1998, praegu lisatakse sinna vaid ajalehe 

Maaülikool artiklikirjed ja ajalehtedest Postimees ja Tartu Postimees EPMÜ autorite artiklite kirjed. 

2002. aastal lisandus kartoteeki vastavalt 171 ja 123 kirjet. Teemakohast materjali on talletatud ka 

mitmetel elektroonilistel kandjatel ja alates 1999. aastast sisestatakse kõik teemakohaste artiklite 

kirjed elektronkataloogi ESTER. Elektronkataloogi sisestati 2002. aastal 177 EPMÜ-temaatikaga 

seotud normkirjet.  



EPMÜ Raamatukogu bibliograafiaosakond sisestab ja märksõnastab ESTERisse artikleid 31-st 

väljaandest: 11-st põllumajanduslikust ajakirjast, 4-st aastaraamatust ja 16-st teadustööde kogumikust 

(vt. Lisa 7). Bibliografeeriti ja märksõnastati 1501 artiklit. Aasta jooksul on lisatud andmebaasi 

ESTER EPMÜ autorite kirjetele sünni- ja surmadaatumid.  

1990-ndatel aastatel on bibliograafiaosakonna kartoteekide abil koostatud/toimetatud 

personaalnimestikud järgmiste EPMÜ õppejõudude kohta : Osvald Hallik, Karl Sinijärv, Loit 

Reintam, Jaan Lepajõe, Olev Saveli ja Paul Kuldkepp. Osakond jõuab keskmiselt üle aasta välja anda 

ühe nimestiku. 2002. aastal juhendati ja abistati EPMÜ Loomakasvatusinstituudi töötajat Anne Kripsi, 

kes koostab bibliograafianimestikku prof. Ülo Olli kohta ja koostati kaks soovitusnimestikku.  

Aastast 1993 on EPMÜ raamatukogu AGRIS/CARIS (International Information System for the 

Agricultural Sciences and Technology) ametlik sisestuskeskus Eestis ja sisestab andmebaasi AGRIS 

Eestis ilmunud põllumajandusalaste trükiste, kogumike artiklite ja Eestis toimunud 

põllumajnduskonverentside materjalide kirjeid. See töö on aastaid olnud EPMÜ ja kogu Eesti 

põllumajandusteadlaste jaoks tänuväärseks väljundiks maailma. Eelmisel aastal sisestati andmebaasi 

238 kirjet. Kokku on EPMÜ raamatukogu poolt sisestatud andmebaasi 1789 kirjet.  

 

LUGEJATEENINDUS 

31. detsembril 2002. a. oli raamatukogus registreeritud 4377 lugejat (Lisa 8). Külastusi registreeriti 

aasta jooksul 34961, laenutusi 63316 eks., sellest lugemissaali 47931 ja koju 15385. Lugemissaalis oli 

kokku 50 kohta ja 5 arvutitöökohta kataloogi- ja infootsinguks. Lugemissaali avariiulitel on kolme 

viimase aasta perioodika (16 nim. ajalehti, 59 eesti, 25 vene ja 64 võõrajakirja) ja enamkasutatavate 

õpikute viimased eksemplarid. Õpikute nimetuste hulka muudetakse vastavalt nõudlusele, keskmiselt 

on neid 400.  

Bibliograafiaosakonna juures asuvas lugemissaalis on võimalik kasutada FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) trükiseid (1312 eks.) ja teadustööde käsikirjalisi materjale (4095 

eks.). Kuna elektroonilise info hulk ei ole piisav, on teatmearhiivi kartoteegid ja kartoteek Eesti 

Põllumajanduse Akadeemia/ Eesti Põllumajandusülikool bibliograafiaosakonnas pidevalt kasutatavad 

nii lugejate-uurijate kui ka raamatukoguhoidjate poolt. Suuliste teadiste arv on püsinud aastate jooksul 

üsna stabiilsena. Nende üle on arvestust pidanud vaid bibliograafid, kes andsid 294 suulist teadist ja 

konsultatsiooni. Päringuid on olnud väga erinevatest valdkondadest.  

2002 a. pöörati suuremat tähelepanu professionaalsele teenindusele ja teeninduspõhimõtete 

väljatöötamisele. Lugemissaali töötajad läbisid koolituse andmebaaside kasutuse osas. CD-ROMide ja 

sidusandmebaaside kasutamiseks loodi juurde eraldiasetsev arvutitöökoht.  

Töökeskkonna kliendisõbralikumaks muutmiseks vahetati välja kataloogide fuajee mööbel ja 

muretseti lugemissaali uued toolid. Muretseti ka uued uudiskirjanduse vitriinkapid ja näituste vitriinid. 

Tugiteenusena pakutavat paljundamist võimaldatakse nii lugemissaalis, kui kojulaenutuspunktis.  

Elektroonilist lugejateenindust raamatukogus ei käivitatud, sest otsustati kõik 

lugejateenindusosakonna töötajad kaasata rekataloogimisprojektidesse. Seetõttu jõuti sisestada 

tunduvalt rohkem kirjeid andmebaasi.  

Raamatukogudevahelise laenutusele (RVL) esitas 60 lugejat 463 tellimust. Täideti 445 tellimust 

(96%). EPMÜR kogudest sooviti 43 teavikut, täideti 41 (95%). RVL kasutab 

dokumendivahetusprogrammi ARIEL.  



Meie raamatukogu on suutnud RVL-teenuse hinna väga madalal hoida, sest oleme AGLINETi 

(Agricultural Libraries Network) liige. AGLINET-i raamatukogud osutavad partner-raamatukogudele 

tasuta või madalahinnalist raamatukogudevahelise laenutuse ja fotokoopiate saatmise teenust.  

 

ARENDUSTÖÖ 

2002. aastal, kus raamatukogul oli esmakordselt võimalus tegelda peaaegu ainult oma põhitegevusega, 

hindas raamatukogu oma potentsiaale ja tegi sisemisi uuringuid, et lähtestada edasiminekuteid. Esmalt 

fikseeriti arendusülesanded käesolevaks aastaks. Seejärel analüüsimaks sügavuti EPMÜR 

funktsioneerimist ja arenguvõimalusi ning eeltöö tegemiseks raamatukogu lähiaastate strateegilise 

arengukava väljatöötamisele, toimus 2002.a. kevadel seminarkoolitus raamatukogu 

osakonnajuhatajatele, pea- ning vanemraamatukoguhoidjatele, mille tulemusel fikseeriti tuleviku 

peamised eesmärgipüstitused. Et raamatukogu väikese koosseisuga oleks võimalik täita kõiki 

eesseisvaid ülesandeid, jaotati ümber töökohustusi. Viidi läbi SWOT analüüs. Aasta lõpuks valmis 

raamatukogu arengukava.  

Pöörati tähelepanu klienditeeninduse arendamisele. Informatsiooni kättesaadavuse ja teenuste 

vastavuse hindamiseks infonõudlusele, viidi läbi lugejakoosseisu uuring.  

Senisest aktuaalsemaks muutus kogude kujundamise ja kasutamise, eriti teadusperioodika kasutamise 

uuringud. Selleks alustati ettevalmistustöid kogude hindamise projekti käivitamiseks.  

Raamatukogu infotehnoloogilise arendamisega tegeleb raamatukogu infotehnoloog. 

Infotehnoloogiavaldkonnas viidi lõpule raamatukogu lokaalvõrgu ümberehitus ja uute 

lugejatöökohtade loomine. Lokaalvõrku laiendati hoidlasse, kus hoidlatöötajatel oli võimalus sisestada 

elektronkataloogi ESTER trükiste eksemplarikirjeid. Kõik raamatukogu töökoha- ja lugejaarvutid on 

ühendatud internetti, eraldi lugejatöökohad on CD-ROMide ja sidusandmebaaside lugemiseks. Valmis 

raamatukogu kodulehekülg.  

2002.a. peatati töö kahe andmebaasi arendamisel. EPMÜ töötajate publikatsioonide andmebaasi 

katsetused on tehtud, tarkvara ja oskusteave olemas, ka 1880 kirjet sisestatud, kuid projekti jätkamine 

nõuab täiendavat tööjõudu. Sisetöös kasutatavat eesti – inglise – ladina põllumajandussõnastikku ei 

ole tööjõupuudusel saadud samuti täiendada ja edasi arendada. Selles on vasteid 6200 eestikeelsele 

erialaterminile. Sõnaraamat on abivahendiks trükiste liigitamisel ja märksõnastamisel.  

 

KOOSTÖÖ 

Seoses INNOPAC-i käivitumisega on koostöö ELNET Konsortsiumi raamatukogude vahel muutunud 

tihedamaks. Lisaks komplekteerimise koordineerimisele on oluliseks muutunud koostöö 

kataloogimise ja bibliografeerimise alal.  

Koostöö Eesti raamatukogudega märksõnastike ja märksõnastamise tasandil on olnud tihe, toimub 

pidev vastastikune märksõnastike parandamine. EPMÜ kasutuses olev AGROVOC, mida kasutame 

andmebaasi AGRIS sisestamisel, on tunduvalt põhjalikum. Selle alusel oleme teinud mitmeid 

ettepanekuid Eesti üldise märksõnastiku täiendamiseks.  



Tartu Ülikooli Raamatukogu spetsialistide poole oleme pöördunud mitmetes küsimustes, põhiliselt 

lugejateeninduse osas. Samuti konsulteerime välisperioodika tellimise ja andmebaaside hankimise 

osas.  

Ühiste probleemide lahendamiseks on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) ja ELNET 

Konsortsiumi juurde moodustatud töörühmad, milles osalevad ka EPMÜ Raamatukogu töötajad.  

Osaleme ka Eesti raamatukogudesse saabuvate välisraamatute koondkataloogi ja Eesti 

raamatukogudesse saabuva välisperioodika koondkataloog koostamisel.  

Suureks abiks eestikeelsete trükiste järelkomplekteerimisel on olnud koostöö mitme Eesti 

raamatukoguga — O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogu, Eesti Akadeemiline Raamatukogu ja 

Eesti Rahvusraamatukogu —, kes vajalikke trükiseid andsid tasuta. Kodumaine raamatuvahetus on 

soikunud, kuna meil ei ole olnud võimalust midagi vastu pakkuda. Vahetust on jätkatud vähesel 

määral Tartu Ülikooli Raamatukoguga, Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Jõgeva 

Sordiaretusinstituudiga.  

Teavikute vahetus välismaa raamatukogude ja teadusasutustega jätkub - kokku 11 partnerit 8 riigist.  

RVLi teel on lugejatele kirjandust saatnud Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu 

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu.  

Välismaalt on RVLi teel saatnud kirjandust 18 raamatukogust. Kõige enam on tellitud Soome, Rootsi, 

Hollandi, USA, Saksamaa, Norra Kanada ja Itaalia raamatukogudest.  

EPMÜR on AGLINETi (Agricultural Libraries Network) liige. AGLINET kui koostööl põhinev 

raamatukogude võrk loodi 1971.a. IAALDi (Rahvusvahelise Põllumajandusspetsialistide 

Assotsiatsioon) raames ja tänase seisuga on selles 49 liiget. EPMÜ Raamatukogu on AGLINET-i liige 

alates 1992.a. Regulaarne koostöö on toimunud 1995.a. EPMÜ Raamatukogu suuremad AGLINET-i 

koostööpartnerid on põllumajandusraamatukogud USA-st, Hollandist, Saksamaalt, Kanadast ja 

Skandinaaviamaadest.  

Jätkus koostööprojekt FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

AGRIS/CARIS keskusega. Teeme kaastööd andmebaasi AGRIS , mille tulemusena saame AGRIS 

andmebaasi ka CD-ROMidel.  

Eesti Põllumajandusülikool kuulub NOVA-BA (Nordic Veterinary and Agriculture University) 

ühendusse, mille eesmärgiks on edendada koostööd Põhja- ja Baltimaade veterinaaria ja 

põllumajanduskõrgkoolide vahel. NOVA-BA võrku kuuluvate ülikoolide raamatukogud võimaldavad 

koostöö raames juurdepääsu oma andmebaaside kaudu suurele hulgale põllu- ja metsamajanduse, 

veterinaarmeditsiini, maamajanduse, toiduteaduste ja keskkonnakaitsealasele erialakirjandusele. 

NOVA-BA raamatukogudes korraldatakse kordamööda koolitusseminare raamatukogutöötajatele 

infootsingu ja andmebaaside kasutuse teemadel. Viimane seminar “Library users education“ toimus 

14. – 15. septembril 2000. a. Kaunase Põllumajandusülikooli raamatukogus. Järgmise seminari 

korraldajaks on Eesti Põllumajandusülikooli raamatukogu.  

 

 

 



EPMÜ RAAMATUKOGU KOMPLEKTEERIMISE EELARVE 2002.a. 

    tuh.kr 

1 Eestis ilmuv õppekirjandus 190  

2 Eestis ilmuv teaduskirjandus 100  

3 Maailma õppekirjandus 448,3 

4 Maailma teaduskirjandus 300 

5 Andmebaasid ( aastaks 2003) 200 

6 2003. aastaks tellitav maailma teadusperioodika 400 

7 2003. aastaks tellitav Eesti perioodika 90 

8 2003. aastaks tellitav Venemaal ilmuv teadusperioodika 20 

  KOKKU 1 748,3 

 


