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1. EESSÕNA 

 

 

 

Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille 

põhiülesandeks on ülikooli õppe-,  teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga 

varustamine. Vastavalt EV Valitsuse korraldusele täidab raamatukogu üldkasutatava 

teadusraamatukogu ülesandeid.  2008. aastal hakati teadusraamatukogude tegevuskulusid 

rahastama ka riigieelarvest. Selleks loodi riigieelarvesse eraldi rida mahuga 35 milj 

krooni aastas. Avalik-õiguslike ülikoolide rektorite vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt 

sai EMÜ raamatukogu sellest rahast 4%.  
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2008. aastat võiks nimetada ka raamatukogu hindamise ja tähtsustamise aastaks ülikoolis. 

Raamatukogu hakati rohkem kaasama ülikooli arendustegevusse, hakati raamatukogu 

tegemistele rohkem tähelepanu pöörama ja raamatukogu potentsiaali kasutama. 

Raamatukogu võttis aktiivselt osa ülikooli arenguseminaridest ja mõttetalgutest. Enim 

väärivad ära märkimist  arenguseminar ”Kuidas luua meie ülikooli konkurentsieeliseid” 

ja  Eesti Maaülikooli kvaliteedikäsiraamatu koostamine. Töötajad võtsid osa seminaridest 

arutledes ja ettepanekuid tehes  nii üleülikooliliste näitajate üle, kui töötasid 

raamatukogus välja kvaliteedihindamise kriteeriume.  

 

2008. aastal jätkus raamatukogu töö- ja õpikeskkonna väljaarendamine. Seminariruum 

varustati kaasaegse esitlustehnikaga, individuaaltööruumi paigaldati suurema 

mälumahuga arvuti, suurendati lugejate terminalide hulka, teabekeskusse osteti uus 

koopiamasin ja printer, lauaarvuti ja kassaaparaat,  puhkenurkadesse osteti diivanid. 

Jätkati lugejatsoonide hubasemaks ja atraktiivsemaks muutmist.  

Raamatukogu jätkuv kujundamine, teenuste ja võimaluste reklaamimine kandis vilja: 

tugevalt suurenes raamatukogu külastatavus, ülikooli allüksused hakkasid kasutama 

raamatukogu ruume nii nõupidamisteks, õppetööks, kui ka  muudeks üritusteks. 

Raamatukogus toimus rektori Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt, prof. Harald Tiku 

raamatuesitlus  ning isiku- ja teemanäituste pidulikud avamised.  

 

2008. aastal pöörati palju tähelepanu elektrooniliste kogude täiendamisele, e-teenuste 

arendamisele ja kasutajate koolitamisele. Raamatukogus on kasutada 22 elektroonilist 

andmebaasi, mille kaudu on lugejatele kättesaadavad 16 000 e-ajakirja, ja 14 000 e-

raamatut. Rohkem tutvustatakse ülikooli liikmetele elektroonilise teabe kasutamise 

võimalusi. 

 

EMÜ raamatukogu täitis aruandeaastaks püstitatud ülesanded planeeritud mahus kogude 

kujundamise, arendamise ja komplekteerimise valdkonnas. Rahule võib jääda ka 

lugejatele suunatud raamatukoguteenuste arendamisega. 

 

 

 

 

2. EELARVE JA RAHASTAMINE. 

 

 

2008. aasta oli raamatukogule finantsiliselt väga hea aasta. 

2008 a. olid raamatukogu tulud   6608 tuh krooni  (2007.a. – 4348,9 tuh krooni) sellest: 

- Ülikooli üldfondist 3309,7 

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt teavikute ostmiseks  1700 

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt tegevuskuludeks 1400  

- Ettevõtete sponsorlus 110 

- Tulud tasulistest teenustest 88,3 

 

 

Kulud 6608 tuh krooni (2007. a -  4348,9 tuh krooni ), sellest:  
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 Tööjõukulud 2653,1 

                                   sellest koolituskulud 23,8  

 Komplekteerimiskulud   2622,9 

           sellest EMÜ  794 

 Infotehnoloogiakulud 46,4  

 Muud kulud   1214,2 

 Kapitalimahutused 71,4  

 

2007. aastaga võrreldes suurenesid tööjõukulud 663,2 tuh   krooni võrra; 

komplekteerimiskulud kasvasid 633 tuh krooni võrra. Komplekteerimissumma 

moodustas raamatukogu eelarvest  39,7%. 

Tööjõukulud suurenesid olulisel seetõttu, et käivitati mitu rekataloogimise projekti, 

millesse kaasati enamik raamatukogu töötajaid ( EMÜ raamatukogu  kasutusfondi 

rekataloogimine ja märksõnastamine,  EMÜ raamatukogu  ajakirjade fondi (05-fond) 

kasutusfondi rekataloogimine ja märksõnastamine, EMÜ raamatukogu  teadustööde fondi 

(T-fond) rekataloogimine ja märksõnastamine ja EMÜ raamatukogu  arhiivfondi (P-fond) 

rekataloogimine ja märksõnastamine). 

 

 

3.  KOGUD JA KOGUDE ARENDAMINE 

 

 

  3.1.  Teavikute hankimine ja kirjeldamine 

 

 

 

Raamatukogu komplekteerimise suunaks  on põllu- ja metsamajanduse, loomakasvatuse, 

veterinaarmeditsiini, maaelu ja maamajanduse, toiduteaduste, bioloogilise mitmekesisuse, 

keskkonnakaitse, taastuvate loodusressursside ning keskkonnasäästlike tehnoloogiatega 

seotud valdkondade alane informatsioon. 

 

2008. a komplekteerimiseelarve oli 2622,9 tuh  krooni, sellest Haridus- ja 

Teadusministeeriumi eraldis 1700 tuh, 794,2 tuh ülikoolilt ning 110 tuh Hansapangalt.  

. 

 

Kulutatud komplekteerimissumma jaotus järgmiselt:  

Üldjaotus  
2 622 

882,90  
 

2008 tuh %    



 4 

E-teavikud 1 203,2 45,9 

Teaduskirjandus 416,1 15,9 

Õppekirjandus 51,0 10,2 

Teatmekirjandus 56,4 2,2 

Teadusperioodika 544,0 20,7 

Eesti perioodika 75,7 2,9 

Jätkväljaanded 60,0 2,3 
 

Perioodikast moodustas teadusperioodika  87,8% (73 nimetust). 2008. aastal tehtud 

põhjaliku töö tulemusena selgitati välja ja loobuti paberkandjal välisajakirjadest, millele 

oli juurdepääs andmebaaside kaudu olemas. Samuti uuriti põhjalikult ajakirjade kasutust 

ning koostöös instituutide esindajatega mitmetest instituutidele ebaolulistest ja vähe 

kasutatud väljaannetest või asendada need teiste nimetustega.   2009. aastaks telliti 

teadusajaakirju: 

 

- 33 nim. paberkandjal                          (2007. a. – 23) 

- 16 nim. online-versioonis                    ( 2007.a. – 26) 

- 24 nim.  nii paberkandjal kui online    ( 2007.a. – 24) 

 

Peamised võõrkeelse perioodika tellimuste vahendajad olid EBSCO ja Krisostomus, 

Venekeelsete ajakirjade tellimusi vahendavad KE Ajakirjanduse OÜ ning Lehepunkt AS. 

Eestikeelse perioodika tellimisel kasutati enim Eesti Posti vahendusteenuseid.  

Teadusteavikute komplekteerimise kogusummast kulutati 52% põllumajandusteaduste, 

27,5% loodusteaduste, 12% tehnikateaduste, 6% sotsiaalteadusteteaduste ja 2,5% muude 

valdkondade teavikutele.  

 Raamatuid osteti kokku 600 006 krooni eest. Teavikud jagunesid valdkonniti (UDK 

jaotuse põhjal): 

 

Raamatud:  

800 006 

krooni 

  krooni % 

Filosoofia, sotsiaalteadus 11 720 1,5 

Majandus 110 954 13,9 

Loodusteadus 119 438 14,9 

Tehnika 145 334 18,2 

Arstiteadus 12 502 1,6 

Veterinaaria 134 395 16,8 

Põllumajandus 89 857 11,2 

Metsandus 6 929 0,9 

Loomakasvatus 25 004 3,1 

Toit, liha 78 136 9,8 

Muu 52 351 6,5 
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Sõnaraamatud 13 386 1,7 

 

Elektronkataloogis ESTER kajastub aruandeaasta lõpuks 25% kasutuskogu teavikutest 

(78 552 eksemplarikirjet).  Jooksvalt bibliografeeriti kõik uued ja rekataloogiti 

laenutatavad teavikud. Kasutuskogust on e-kataloogi sisestatud kõik eestikeelsed 

trükised, jätkati nii vene kui ka võõrkeelsete raamatute ning alustati arhiivkogu   ja 

teadustööde fondise sisestamist. ESTERisse lisandus aasta jooksul 7 432 

eksemplarikirjet, neist 2651 uute trükiste ja 4781 retrokirjed. Kõik kirjeldataks de visu. 

Uute raamatute puhul teeb raamatukirje valmis üks inimene, k.a liigitab ja märksõnastab. 

Retrokirjete puhul on kirje tegemine jaotatud mitmete töötajate vahel. Nii on kaasatud  ka 

neid inimesi, kelle põhitööks ei ole kataloogimine ning on võimalik kasutusfondi rohkem 

sisestada elektronkataloogi. Rekataloogimisele eelnes kogude sisuline läbitöötamine, mis 

sai alguse juba eelmisel aastal. Toimus ka jätkväljaannete inventuur. FAO (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) depooraamatukoguna saame FAO 

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

1361.  

Kogud täienesid ka vahetuse ja  annetuste teel saadud väljaannetega. Trükiste 

vahetuspartnereid on järjest vähemaks jäänud:  5-lt partnerilt 11 perioodilise väljaande 

aastakäiku. 

 Annetati 926 trükist. Suurim raamatuannetus oli Erna Sepalt.  

Eesti põllumajandustrükiste arhiivkogu täienes 47 trükise võrra, selles on 4713 trükist. 

Raamatukogu saab ka Eesti trükitoodangu osalist, põllumajandusalast sundeksemplari 

 

E-ressurssidele  kulutati ca 1203 tuh  krooni, ehk 45,9% teavikute summast. Peaaegu kõik 

andmebaasid on soetatud ühisostudena koos teiste Eesti ülikoolidega. Kasutajatele 

pakutakse ühtekokku ca 16000 nimetust teadusajakirju ja üle 14 000 e-raamatu. 2008.a. 

testiti mitmeid andmebaase: JSTOR, SPIE , SCOPUS ja Ebrary.  

Järgmiseks aastaks osteti (peamiselt HTM rahastamine) EBSCO Publishing, 

ScienceDirect, SpringerLink, Blackwell Synergy, Wiley Interscience, Emerald Insight, , 

American Physical Society, American Institute of Physics, Oxford Universty Press ja 

Cambridge Univerity Press e-ajakirjade andmebaasid, ISI Web of Science 

viiteandmebaasi (Science Citation Index)  ja ISI Proceeding konverentsimaterjalide 

andmebaas. Uuteks andmebaasideks olid SCOPUS, Ebrary, SPIE ning Sciro. 

Lisaks e-teavikute ühishakimisele ostab raamatukogu jätkuvalt põllumajandusliku 

suunitlusega referaatandmebaasi CAB.  

 

Digitaalsete ressursside kasutamist ja haldamist hõlbustab raamatukokku hangitud e-

ajakirjade koondkataloog EBSCO A – Z, mis võeti kasutusele 2005. aastast. 

Instituutide hinnangul on olulisematele andmebaasidele juurdepääs olemas. 
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  3.2.  Kogude korraldamine ja säilitamine  

 

 

2008. aastal jätkus töö kogudega. Avakogus muudeti mõnede fondide paigutust, tõsteti 

ringi võõrkeelse perioodika fond, sest annetusena saadud ajakirjade aastakäigud ei 

mahtunud vahele või jäi mõnede nimetuste jaoks vähe kasvuruumi. Selle töö käigus 

eraldati veel aegunud ja mitteprofiilseid trükiseid hilisemaks mahakandmiseks. Sorteeriti 

kolimisjärgselt kogudest eraldatud trükiseid ning koostati arvele võtmiseks või 

rekataloogimisele minevate trükiste pingerida.  Aasta alguses toimus ka jätkväljaannete 

inventuur. Kogudest kustutati 117 371 raamatut ja 42 jadaväljaannet. (2007. a – 144 417 

raamatut ja 2028 jadaväljaannet) -  üleliigsed eksemplarid, füüsiliselt lagunenud, sisult 

vananenud venekeene kirjandus ja perioodika. 

Alustati ka trükiste parandamist. Kohapealsete vahenditega parandati 612 raamatut, 532 

brošüüri lasti lasti ümber köita spiraalköitesse.  
.    

 

 

 

3.3. Bibliograafiatöö 

 

 

2008. aasta arendusülesanded olid: 

 e-raamatukogu arendamine 

 teenuste kvaliteedi tõstmine 

 koostöö arendamine ELNET Konsortsiumi kuuluvate teadusraamatukogudega 

andmebaaside ja e-ajakirjade kasutuslitsentside ostmisel ja nendele juurdepääsu 

loomisel 

 koostöö arendamine ELNET Konsortsiumisse kuuluvate raamatukogudega 

infosüsteemi INNOPAC rakendamisel ning ühiste andmebaaside (ESTER, ISE, 

EMS) loomisel 

 raamatukogu arengut ja tegevust reguleerivate dokumentide koostamine 

 

 

 

Väga olulised arendused olid seotud kahe suure andmebaasi loomisega: artiklite 

andmebaas ISE (rakendati tööle 2009. a alguses) ja Eesti märksõnastik EMS (rakendati 

tööle mais 2009). Seoses ISEga täpsustati bibliografeeritavate ajakirjade nimekiri. 

 

2008. aastal otsustati ühineda ELNET Konsortsiumi eestvedamisel loodava uue ühise 

artiklite andmebaasiga ISE (Index Scriptorum Estoniae) Sellega seoses osaleti aktiivselt 

ELNET Konsortsiumi analüütika töörühma tegevuses, kus arutleti andmebaasi seadistuse 

ja kujundamise teemadel, koostati juhendmaterjale.Vaadati läbi ja täpsustati 

bibliografeeritavate väljaannete nimekirja. 

 Raamatukogu bibliograafiaosakond sisestab ja märksõnastab ESTERisse artikleid 29st 

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

kogumikust, lisaks veel erialased teadus- ja konverentsikogumikud. E-kataloogi ESTER 
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lisandus aasta jooksul ca 800 artiklikirjet koos sisu avamisega (st liigitamine, 

märksõnastamine, annoteerimine) ja 33 isikunimede normkirjet. Aruandeaasta lõpuks on 

sisestatud e-kataloogi 11645 artiklikirjet.  

Raamatukogus vastati kokku 942 infopäringule (sh 218 elektrooniliselt). 

 

 

 

 

 

 

 

4. RAAMATUKOGU- JA INFOTEENUSED  

 

 

Aruandeaasta lõpuks oli raamatukogul 5308 registreeritud kasutajat (2007. a – 5142), 

neist väljastpoolt Eesti Maaülikooli 578 ehk 10,9 % (2007. a – 10 %). Lugejate arvu 

suurenemine näitab, et raamatukogu kolimine linnale lähemale ja campuse keskele oli 

igati õigustatud. Samuti, tänu raamatukogu teenuste laialdasemale tutvustamiselesuurenes 

ka lugejate hulk väljastpoolt ülikooli. 2008. aastal ilmusid trükist ka EMÜ raamatukogu 

tutvustavad   infovoldikud eesti ja inglise keeles. Uue ilme sai ka raamatukogu koduleht.  

 

Raamatukogu teenuseid kohapeal (avariiulitel oleva perioodika kohalkasutus, arvutite 

kasutamine, paljundus- ja printimisteenused) on võimalik kasutada kõigil külastajatel, 

selleks ei pea olema raamatukogu registreeritud lugeja. Koju laenutatakse teavikuid 

kõigile registreeritud kasutajatele. EMÜ raamatukogu lugejaks võivad registreerida end 

kõik.  

Kooskõlas lugejate arvu suurenemisele suurenesid ka laenutuste ja külastuste arvud: 

laenutusi registreeriti kokku 29 959 (2007. a – 20 438, 2006.a. – 66 890) ja külastusi 105 

427 (2007.a – 50 968, 2006.a. – 103 139). Külastuste hüppeline suurenemine oli seotud 

raamatukogus korraldatavate ürituste ja seminariruumis rühmatööde, koosolekute ning 

seminaride toimumise tõttu. Märkimisväärselt suurenes ka  raamatukogu kodulehe 

külastuste arv – 934 714 ( 2007.a – 300 957, 2006.a. – 67 217. Raamatukogu kodulehe 

kaudu tehti võimalikuks kasutada e-andmebaase, siseneda w-kataloogi ESTER, lugeda 

teadustööde täistekste ja kasutada muid e-teenuseid (päringud, RVL-tellimused) 

Trükiseid laenutati koju 29 959 ( 2007. a -20 111). Teavikute kohalkasutust registreeriti 

vaid 544 (2007.a. – 327).    Perioodika ja avakogust kasutatavate trükiste kasutamist ei 

registreerita.  

 

EMÜ liikmetele on raamatukogu vahendusel kättesaadavad enam kui 20 

sidusandmebaasi 10622 teadusajakirja täisteksti või referaadiga  ning üle 14 000 e-

raamatu.  

2008.a. andmebaaside kasutusstatistikat võimaldasid vaadata järgmised baasid 

(allalaaditud artiklite arv st loeti, salvestati või tehti väljatrükk): 

Blackwell Synergy: 5787 artiklit 

JSTOR/Biological Science Collection: 4880 artiklit 

EBSCO andmebaasid: 11087 artiklit 



 8 

SpringerLink: 1160 artiklit 

Wiley Interscience: 812 artiklit 

ScienceDirect: 4246 artiklit 

 

 Kokku: 27 872 artiklit 

  

 

Aasta jooksul laekus 942 infopäringut, neist kodulehe vahendusel vaid 47 korral. 

Leidumus- ja faktipäringute kõrval suurenes aasta jooksul küsimuste osakaal 

elektrooniliste teavikute kättesaadavuse ning andmebaaside kasutamisega seotud 

probleemide kohta.  

Raamatukogudevahelise laenutuse teenuse kasutajate ja laekunud tellimuste arv ei ole 

suurenenud, pigem vähemaks jäänud: 2008.a – 231, 2007. a – 273, 2006. a – 162 

tellimust. Sidusrežiimis kättesaadavate elektrooniliste ajakirjade arvu kasvuga ja nende 

kasutamise suurenemisega väheneb artiklikoopiate tellimiste arv. Uuemate erialaste 

teadusraamatute osas on raamatukogu suutnud enamuse teadlaste soove rahuldada ja 

raamatud kogusse muretseda. Eesti teadusraamatukogudes puuduvaid materjale tellitakse 

peamiselt Põhjamaadest, USAst ning Saksamaalt. EMÜ on maailma 

põllumajandusraamatukogusid ühendava organisatsiooni AGLINET liige, mille liikmete 

vahel on kokkuleppe kohaselt RVL teenus tasuta. Artiklite koopiate edastamiseks 

kasutame  programmi Ariel, s.o. elektrooniline dokumendivahetus, mis võimaldab 

operatiivselt ja postikuludeta edastada tellitud koopiaid.  

Laekunud tellimuste arv meie kogudes leiduvatele trükistele näitab samuti vähenemide 

märke: 2008.a. – 37,  2007.a – 64, 2006. a 43, tellimust. Välismaalt võiks tellimusi olla 

rohkemgi, kuid mõningane info meie kogude kohta peegeldub vaid FAO koondkataloogis 

AGRIS, sinnagi ei ole me viimaste aastate jooksul suutnud uuemaid andmeid sisestada. 

See-eest leiab ka välismaal üha enam kasutamist raamatukogude ühisandmebaas ESTER.  

 

Raamatukogu ruumides on  võimalik kasutada sülearvuteid. Kogu raamatukogus on wifi- 

internetiühendus. Teabekeskuse tarbeks osteti juurde suurema jõudlusega koopiamasin ja 

väeriprinter-skanner, mis võimaldab tellitud või paljundatud materjali otse lugeja meilile 

saata. Individuaaltööruumi ja teabeletti paigaldati suurema mälumahuga arvuti, kuhu 

paigaldati programmid AutoCAD ja FineReader. Suurendati ka lugejaarvutite-terminalide 

hulka.   

 

Lugemissaali avakogu ei ole küll suur, praegu 1096 teavikut. Avaliku hoidlaruumi 

pindala tõttu ei ole seda kogu võimalik ka oluliselt suurendada. Avalikuks kasutamiseks 

on eesti- ja võõrkeelne kirjandus. Avahoidlasse paigaldati juurde uudiskirjanduse riiul. 

Kirjanduse tutvustamiseks vahetati pidevalt uudiskirjanduse riiulite väljapanekut ja 

korraldati teemanäitusi, mis aitas märgatavalt kaasa laenutuse suurendamisele. 

Enamkasutatavate trükiste puhul korrigeeriti laenutähtaegu, paljude puhul anti võimalus 

Minu Esteri kaudu laenutähtaega korduvalt pikendada. Kinnisesse hoidlasse suunati 

jätkuvalt ajakirjade vanemaid aastakäike.  

Esmakursuslastele ja teistele soovijaile korraldati 20 raamatukoguõppust, kuid kahjuks ei 

ole ülikoolis tervikuna raamatukogu tutvustavat kursust õppeprogrammi lülitatud. 

Seetõttu nõustasid ja juhendasid bibliograafid õppeaasta kahe esimese kuu (september, 



 9 

oktoober) jooksul kõiki esmakordselt raamatukokku tulnud külastajaid, tutvustati nii e-

kataloogi ESTER, kui ka teisi teadusandmebaas. Kataloogide saali juures on pidevalt 

valvebibliograaf.  

Ka erialainfo otsingut õpetati vastavalt tellimustele. Raamatukogus korraldatud ürituste 

ajal tutvustati samuti soovijaile raamatukogu ruume ja –teenuseid, e-kataloogi ESTER ja 

e-andmebaase.  

 

 

 

 

 

 

5.  ARENDUS  JA KOOSTÖÖ 

 

 

2008. aastal toimusid Eesti Maaülikoolis arenguseminarid teemal „Kuidas luua meie 

ülikooli konkurentsieeliseid“. Eesmärgiks oli ülikooli hetkeolukorrale hinnangu andmine, 

uute eesmärkide, suundade ja strateegiate  välja töötamine. Nii ideede genereerimisel kui 

mõttetalgutel osalesid ka raamatukogu töötajad.  Raamatukogus viidi läbi mõttetalgud  

„Kuidas raamatukogu aitab kaasa ülikooli konkurentsivõimele“. Teiseks projektiks, 

millesse raamatukogu kaasati, oli Eesti Maaülikooli kvaliteedi käsiraamatu koostamine. 

Selle protsessi käigus fikseeriti ka raamatukogus kvaliteedi hindamise kriteeriumid. 

 

Aasta jooksul töötati välja struktuuriüksuste poolt ostetud teavikute arvele võtmise ning 

e-kataloogis ESTER kirjeldamise kord. 2008. aastal sisestati juba Tehnika- ning 

Veterinaarmeditsiini instituutide valduses olevate raamatute kirjed e-kataloogi ESTER. 

  

Uute teavikute summaarseks arvepidamiseks ja aasta statistiliste ülevaadete koostamiseks 

loodi tabelarvutus programmi EXEL–põhine komplekteerimisprogramm.  

. 

 

Raamatukogu arendamine on rajatud suures osas koostööle. Koostöö realiseerus 

esmajoones Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusraamatukogude direktorite nõukogu 

ja ELNET Konsortsiumi töögruppide kaudu..  Koostöö sisuks oli teadusraamatukogude 

komplekteerimiskava ja finantseerimise põhimõtete jätkuv välja töötamine, infosüsteemi 

ESTER arendamine, ühiste andmebaaside (e-kataloog ESTER, ajakirjade jooksva 

analüütilise bibliograafia andmebaas ARTIKKEL) loomine ning elektroonilistele 

teadusajakirjadele juurdepääsu vahendamiseks ühiste kasutuslitsentside ostmine 

 Koostööd arendati ELNET Konsortsiumisse kuuluvate teadusraamatukogudega 

andmebaaside ja e-ajakirjade kasutuslitsentside ostmisel ja nendele juurdepääsu loomisel 

ning kõigi konsortsiumisse kuuluvate raamatukogudega infosüsteemi INNOPAC 

rakendamisel ning ühiste andmebaaside (ESTER, ARTIKKEL) loomisel. 

Elektronkataloogi ESTER arendustegevused olid seotud raamatukogunduslikeks 

tööprotsessideks kasutatava tarkvara üleminekuga uuele versioonile. Seetõttu vahetati 

osaliselt välja töötajate arvutid kaasaegsemate vastu. Raamatukogu e-raamatukogu 
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peaspetsialist osales ELNET konsortsiumi digitaalsete teadusressursside ühishangete 

töörühmas.  

Väga olulised arendused olid seotud kahe suure andmebaasi loomisega: artiklite 

andmebaas ISE (rakendati tööle 2009. a alguses) ja Eesti märksõnastik EMS (rakendati 

tööle mais 2009). Seoses ISEga täpsustati bibliografeeritavate ajakirjade nimekiri 

Traditsioonilisteks koostöövormideks nii eesti kui välismaa raamatukogude vahel on 

publikatsioonide vahetus, raamatukogudevaheline laenutus ning informatsiooniline 

koostöö.  

EMÜR 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.  Raamatukogu saab ja säilitab põllumajandusalaseid FAO  

. 

 

 

6.  TÖÖTAJAD 

 

2008.a lõpul oli raamatukogus 20 töötajat (17,25 ametikohta), sh 

raamatukogunduspersonal 19 (16,5 ametikohta) ja infotehnoloog (0,75) 

 

Raamatukogunduspersonali haridustase:  

 – kõrgharidus12, sh raamatukogunduslik 4  

 – rakenduskõrgharidus 3, sh raamatukogunduslik 3  

 – keskharidus 5, sh raamatukogunduslik 1.  

 

 

Raamatukogu koosseis on sellise suurusega, et  väga täpse tööjaotuse ja õige logistika 

korral on tagatud raamatukogu teenuste kvaliteetne täitmine. Töötajad jagunevad 

osakondadesse: komplekteerimise- ja kataloogimise osakond,  bibliograafiaosakond ja 

lugejateenindusosakond. Peale selle on veel IT spetsialist, kelle ülesandeks on nii 

arvutiti- kui kogu  muu mehnikaalane valdkond  ning välissuhete spetsialist, kelle 

töövaldkonda kuuluvad e-andmebaasid, RVL ja suhtlemine/kirjavahetus välismaaga. 

Kõigil töötajatel on peale oma põhitöö veel teisigi ülesandeid: kuuluda ELNET 

Konsortsiumi töögruppidesse, võtta osa ülikooli ja raamatukogu arendusülesannete 
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koostamisest, koostama näitusi, olema valmis ja kompetente teiste osakondade 

tööülesannete täitmiseks. Kõige rohkem planeerimist vajab lugejateeninduse 

käigushoidmine töötajate puudumise korral. Kvaliteetse lugejateeninduse tagamiseks 

tuleb väga kiiresti reageerida ja asendajad leida. 2008. aastal võeti konkursi korras tööle  

3 töötajat: välissuhete spetsialist ja kaks lugejateenindajat. 

Infovahetus raamatukogu ja ülikooli akadeemiliste üksuste vahel ei ole ikka veel 

efektiivne. Tööle tuleks rakendada raamatukogu referendid. Vaja oleks ka tõsta 

raamatukogu ja tema teenuste tutvustamise kvaliteeti.   

2008. aastal on raamatukogu töötajatel olnud vaid 3 koolitust, millest võttis osa 13 

töötajat (suhtlemisalane - 2, personalitöö - 1, psühholoogiaalane – 10) .  Lisaks 

koolitustele võtsid raamatukogu töötajad osa ka teadusraamatukogude talveseminarist 

Käärikul (4 inimest), ELNETI haldurite kogu suveseminarist Vehendis (2 inimest). ja 

teadusraamatukogude suveseminarist Viinistus (2 inimest).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

EMÜ raamatukogu kulud 2007 
                  

2008   EMÜ 
HTM 
tegevuskulud 

HTM 
teavikud Hansapank   

510 TÖÖJÕUKULUD 
2 460 

980,85 168 358,00     2 629 338,85 

511 Töötasud-puhkusetasud 
1 846 

194,85 126 300,00     1 972 494,85 

512 Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks 614 786,00 42 058,00     656 844,00 

520 TÖÖTERVISHOIUKULUD 9 543,00 2 000     11 543,00 

521 Töötervishoiukulud 9 543,00 2 000     11 543,00 

530 KOOLITUSKULU 7 896,38 15 930     23 826,38 

531 Personalikoolius 7 896,38 15 930     23 826,38 

540 LÄHETUSED 7 390,53 7 950,15     15 340,68 

541 Vabariigisisesed lähetused 7 390,53 7 950,15     15 340,68 

550 KANTSELEI- JA MAJANDUSKULUD 879 288,43 304 235 1 700 000,00 110 000,00 2 993 523,77 

551 Telefonikulud 7 639,88 845,80     8 485,68 

552 Kantseleikulud 40 389,55 143 424,25     183 813,80 

553 IKT kulud 544,20 45 895,28     46 439,48 

554 Raamatud jm. teavikud 794 241,10 18 640,94 1 700 000,00 110 000,00 2 622 882,04 

559 Muud majanduskulud 36 473,70 95 429,07     131 902,77 

560 TRANSPORDIKULUD 12 957,07       12 957,07 

561 Transpordikulud 12 957,07       12 957,07 

570 
ESINDUSKULUD JA 
ERISOODUSTUSED 8 156,62 625,00     8 781,62 

572 Erisoodustuskulus 4 175,00 625,00     4 800,00 

573 Erisoodustusmaksud 3 981,62       3 981,62 

580 PÕHI- JA VÄIKEVAJENDITE OSTUD 6 136,00 561 503,42     567 639,42 

581 Põhivahendid   71 440,67     71 440,67 

582 Väikevahendid 5 200,00 406 706,74     411 906,74 

583 Põhi- ja väikevahendite käibemaks 936 83 356,01     84 292,01 

590 RUUMIDE ÜLALPIDAMISKULUD 75 27 804     27 879,00 

594 Valvekulud 75 21 726     21 801,00 

596 Korrashoid   5 665     5 665,00 

599 Muud ruumide majanduskulud   413     413,00 

600 MUUD TEGEVUSKULUD 5 606,88 259 562,09     265 168,97 

601 Kirjastamine   4 200     4 200,00 

608 Ülikoolisisesed teatised -13 570,94       -13 570,94 

609 Muud tegevuskulud 19 177,82 255 362,09     274 539,91 

610 ÜHEKORDSED PROJEKTID   52 032     52 032,00 

611 Liikmemaksud   52 032     52 032,00 

KOKKU   
3 398 

030,76 1 400 000,00 
1 700 

000,00 110 000,00 6 608 030,76 
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EMÜ raamatukogu kasutuskogu 2008 

      

           
                        Kasutuskogu  
2008                   

Teavik 

Ühik 
Teavikute 
arv aasta 

algul 

                

Kokku           KUSTUT KOKKU 

  ost vahetus annetus sundeks muu     

Paberkandjal 
 raamatud 

köide 313 844 2549 1687   862     12371 304 022 

laudimeeter 8 967               8 686 
jadaväljaanded 

arvestusüksus 20 171 315 289 6 20 0 0 42 20 444 

laudimeeter 1 490               1 490 
ajakirjad 

aastakomplekt 3532 202 202         26 3 708 

laudimeeter 1 009               1 009 
ajalehed 

aastakomplekt 549 26 22   4     16 559 

laudimeeter 21               21 
jätkväljaanded 

eksemplar 1609 87 65 6 16     0 1 696 

laudimeeter 460               460 
käsikirjad 

eksemplar 11 799 44     44       11 843 

laudimeeter 357               357 
muud teavikud 

eksemplar                 0 
Kokku 
paberkandjal arvestusüksus 345 814 2908 1976 6 926 0 42 12413 336 309 

  laudimeeter                 10 533 
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NÄITUSED 2008  

 

 

1. Bioloogiline mitmekesisus  (Looduse säilitamine, kaitse ja säästlik kasutamine) 

 

2. Põllumajandusteaduse järjepidevus Eesti Vabariigis  

 

3. Urmas Tartese fotonäitus “Tilluke mitmekesisus 

 

4. Rector emeritus professor NIKOLAI KOSLOV 80 

 

5. Rektorite portreede näitus (Lembit Saartsi ja Ilmar Kruusamäe maalitud portreed 

maaülikooli rektoritest: Richard Antons  (rektor aastatel 1951-1954), Minna 

Klement  (1954-1969), Arnold Rüütel  (1969-1977), Nikolai Koslov  (1977-

1988), Olev Saveli  (1988-1993), Mait Klaassen  (1993 - 1998), Henn Elmet  

(1998-2002) 

 

6. Avatud eluraamat (president Arnold Rüütli juubelinäitus) 

 

7. Vesi on. Vesi jääb. Vesi olema peab (artiklid ja raamatud veest, veekogudest ja 

vee uurimisest; akvaarium)  

 

8. Eesti riiklikud teenetemärgid (Eesti Rahvusraamatukogus koostatud näitus) 

9. 160 aastat loomaarstiharidust Eestis 

10.  Prof. Olev Saveli 

 

11. Kauneimad raamatud ( Eesti Rahvusraamatukogus koostatud näitust 

"25 kauneimat Eesti raamatut 2007 ja 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2007") 

 

 

http://piksel.ee/emu/index.php?tid=paOlR

