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EESTI MAAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU  

2015. AASTA ARUANNE 
 

 

 

Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille 

põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga 

varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku raamatukogu- ja infoteenuse 

osutamine, e-raamatukogu arendamine ning innovaatilise töö- ja kultuurikeskkonna 

loomine. 

Haridus- ja Teadusministri 3. augusti 2011. a käskkirja nr 623 alusel on EMÜ 

raamatukogu ka aastateks 2012 – 2016 nimetatud teadusraamatukoguks.  

Aasta 2015 oli raamatukogude jaoks koostöö ja tulevikku vaatamise aasta. Tihe koostöö 

toimus nii ELNET Konsortsiumi töögruppides kui  DataCite Eesti konsortsiumi 

tegemistega liitudes. Suur töö tehti ära digitaalarhiivi DSpace ja veebilehe arendamisel 

ning e-raamatute andmebaaside ja laenukeskkondade testimisel.  

EMÜ raamatukogu jaoks suureks saavutuseks oli, et e-kursusele "Sissejuhatav kursus: 

infootsingud ja andmebaaside kasutamine" omistati kvaliteedimärk.  

 

 

1. EELARVE JA RAHASTAMINE. 

 

Raamatukogu eelarves on väga suur osa lisaks Eesti Maaülikooli poolt eraldatud 

vahenditele Haridus- ja Teadusministeeriumi teavikute ostmiseks ja tegevuskuludeks 

määratud rahal.  Haridus- ja Teadusministeeriumi rahaeraldised aitavad raamatukogul 

tagada teadusinformatsiooni hankimisel järjepidevuse. 

 

2015. a raamatukogu eelarveks kujunes  414,1 tuh eurot,  sellest: 

- ülikooli üldfondist  226,9  tuh eurot 

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt teadusteavikute ostuks  103,2  tuh eurot 

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt tegevuskuludeks  76,5 tuh eurot 

- tulud tasulistest teenustest  7,5 tuh eurot 
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Tulud ja kulud 2012.–2015. a (tuhat eurot) 

 

  2012 2013 2014 2015 

Tulud kokku (tuh eurot)  396,3 337,8 398,8 414,1 

ülikooli eraldised  209,5 165,8 214,3 229,6 

HTM teavikutele 106 93,8 104,3 103,2 

HTM tegevuskulu 76,5 76,5 76,5 76,5 

tulud tasulistest teenustest  4,3 1,7 3,7 4,8 

          

Kulud kokku (tuh eurot)  396,3 337,8 398,8 377,4 

Jooksevkulud sh,  395,1 334,6 397,1 371,8 

-       tööjõukulud 184,4 188,6 218,5 208,3 

-       koolituskulud 5,4 3,5 4,7 12,1 

-       komplekteerimiskulud  144,7 121,9 153,9 131,4 

-       infotehnoloogiakulud  2 1,1 2,4 1,4 

-       muud kulud  58,6 19,5 17,6 18,6 

Investeeringud infotehnoloogiasse  1,2 3,2 1,7 5,6 

 

 

2015. aastal suurenes raamatukogu eelarve 15,3 tuh euro võrra. Sellel aastal jäi jääk 36,7 

tuh eur, sest planeerisime osta kirjastuse Elsevier e-raamatute kollektsiooni Elsevier Ebook 

Collection Evidence Based Selection, mille eest tasumine jäi siiski järgmisse aastasse. 

2014. aastaga võrreldes tööjõukulud vähenesid 10,2 tuh euro võrra, ehk 1 %. 

Komplekteerimissumma oli 22,5 tuh euro võrra väiksem, moodustades raamatukogu 

eelarvest 35% (2014. aastal 38,6%; 2013. a – 36,1%).  
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2. KOGUDE ARENDAMINE JA KIRJELDAMINE 

 

Raamatukogu komplekteerimise suunaks on loodusressursside säästliku kasutamise ning 

maaelu ja –majandusega seotud valdkonnad. Fookusvaldkondadeks on põllumajandus, 

keskkond, metsandus, toit ja tervis, tehnika ja tehnoloogia ning maamajandus. 

Lisaks raamatukogu komplekteerimiseelarve vahenditele (55 tuh €) saime Haridus- ja 

Teadusministeeriumilt teadusteavikute ostuks 103,2 tuh €.  

Raamatukogu planeeritud komplekteerimissummadest (158,2 tuh €) jäi kulutamata 26,8 

tuh eurot, sest läbirääkimised Elsevieri e-raamatute kollektsiooni ostmiseks venisid ning 

tasumine lükkus järgmisesse aastasse.   

2015. aastal oli komplekteerimiskulu 131,4 tuh eurot, sellest 83,6% (109,9 tuh eur) kulus 

teadusteavikutele. Kõige olulisema osa moodustas e-teavikute hange  83,4 tuh eur 

(2014.a aastal 86,1 tuh eur; 2013. a – 85,3 tuh eur), raamatuid osteti 21,3 tuh euro eest 

(2014.a – 52,3 tuh; 2013.a – 22 tuh). Jätkväljaandeid telliti 5,9 tuh euro eest (2014.a – 5,5 

tuh eur, 2013.a – 4,8 tuh eur) ja perioodikat 20,7 tuh (2014.a – 15,4 tuh, 2013.a – 14,6 

tuh) eest. Teadusperioodika moodustas kogu perioodikast 72,9%. 

 

 

 
 

 

Eesti Maaülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise 

teadusinformatsiooni olemasolu. Oleme suutnud säilitada järjepideva e-teavikute 

hankimise. EMÜ raamatukogu suudab kindlustada oma ülikooli e-infoga suures osas tänu 

ühishangetele.  

E-ressurssidele kulutati 83,1 tuh eurot, ehk 64% teavikute summast (2014.a – 86,1 ja 

56%; 2013.a – 85,3 ja 70%). Enamus andmebaasidest soetati ühisostudena koos teiste 

Eesti ülikoolidega.  Lisaks e-teavikute ühishankele ostis raamatukogu ka 

põllumajandusliku suunitlusega referaatandmebaasi CAB Direct, digitaalsete ressursside 

kasutamist ja haldamist hõlbustava e-ajakirjade otsinguportaali EBSCOhost Full Text 

Finder ning veebipõhise viidete kogumise, haldamise ja jagamise tarkvara RefWorks 
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kasutusõigused. 2014. a lõpuks oli raamatukogu vahendusel loodud juurdepääs 19  

sidusandmebaasile, mis sisaldasid  ca 16 000 teadusajakirja täisteksti või referaati, 

hulgaliselt teatmeteoseid ning maailma juhtivate teaduskirjastuste monograafiate 

elektroonilisi versioone. Kasutajatele pakutakse kahte e-raamatute andmebaasi (Ebrary ja 

ScienceDirect platvormil Elsevier e-raamatute seeriad). 

 

Raamatukogu poolt hangitud andmebaasides tehti 262 497 otsingut ja laaditi alla 101 214 

sisuüksust (2014. aastal vastavalt 164 372 ja 78 415; 2013. aastal 123 447 ja 76 208).  

Kahjuks ei vasta üle kolmandiku andmebaaside sisust Maaülikooli profiilile, kuid on 

kättesaadav tarnijate paketikaupa müügipoliitika tõttu.  

 

Võttes suuna e-teavikute osakaalu suurendamiseks, pakkus raamatukogu oma 

kasutajatele katsetamiseks ja arvamuse avaldamiseks mitmeid andmebaase ja e-teavikuid:   

Scopus (Elsevier) andmestikul põhinev analüüsivahend SciVal, turu- ja tarbijauuringute 

andmebaas Passport, e-entsüklopeediad Forestry Compendium ja Crop Protection 

Compendium, tehnikateaduste andmebaasid Applied Science &Technology Source ja 

Engineering Source ning endokrinoloogia valdkonna e-ajakirjad Endocrine - Related 

Cancer, European Journal of Endocrinology,  Journal of Endocrinology ja  Journal of 

Molecular Endocrinology.  

Veel aasta lõpus saime katsetamiseks e-raamatute platvormi EBL (Ebook Library), mis 

leidis väga positiivset vastukaja. 2016. aastal plaanime selle ka osta.  

Paraku on enamuse kirjastuste e-raamatute pakkumised endiselt valdavalt temaatilised ja 

paindlike ostuvõimaluste puudumise tõttu on raamatukogu mitmel korral pidanud 

otsustama hoopis paberkandja kasuks.  

Eestis ilmunud e-teavikutest on raamatukogu kasutuses Äripäeva Käsiraamatute täisteksti 

andmebaas ja TEA kirjastuse entsüklopeediad, ajalehed Postimees+ , Eesti Ekspress, 

Eesti Päevaleht, Maaleht jt väljaannete digiversioonid. Ostsime sellel aastal ka Eesti 

Standardikeskuse standardite elektroonse täiskogu. 

 

Perioodikast telliti järgmiseks, 2016. aastaks ajalehti 12 nimetust (17 eksemplari) ja 

ajakirju 87 nimetust (100 eksemplari).  

2016. aastaks telliti 90 välismaist teadusajakirja ja jätkväljaannet: 

 

36  nim. paberkandjal                           (2015.a – 31; 2014.a – 35; 2013.a – 42) 

33  nim. online-versioonis                    (2015.a – 33; 2014.a – 23; 2013.a – 21) 

21  nim. nii paberkandjal kui online     (2015.a – 17; 2014.a – 13; 2013.a. – 20) 

 

Enne tellimuste otsustamist uuriti põhjalikult ajakirjade kasutust ning koostöös 

instituutide esindajatega sai loobutud paberväljaannetest, mille kasutusstatistika oli 

tunduvalt langenud või mille artiklid ei ole täistekstidena andmebaasides kättesaadavad.  

   

Peamine võõrkeelse perioodika tellimuste vahendaja oli EBSCO. Venekeelsete ajakirjade 

tellimusi vahendab LM Information  Delivery (Soome). Eestikeelse perioodika tellimisel 

kasutati enim Eesti Posti ja Express Post AS vahendusteenuseid, kuid sellel aastal jälgiti 

enam ajakirjade kirjastuste sooduspakkumisi.  

 

http://www.scival.com/
http://portal.euromonitor.com/
http://www.cabi.org/fc
http://www.cabi.org/cpc
http://www.cabi.org/cpc
http://erc.endocrinology-journals.org/
http://erc.endocrinology-journals.org/
http://www.eje-online.org/
http://joe.endocrinology-journals.org/
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/994
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/994
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Sellel aastal osteti raamatuid 21,3 tuh euro eest (2014.a – 52,3 tuh; 2013.a – 22 tuh; 2012. 

a – 40,1 tuh; 2011.a – 19,3 tuh), nendest teadusteavikuid 13,3 tuh eur (2014.a 36,3 tuh; 

2013.a – 16,8 tuh; 2012.a – 30,6 tuh; 2011.a – 16,5 tuh), e 62,4%. Kõige rohkem hangiti 

instituudi soovil tehnika-alast kirjandust, sest selles valdkonnas oli kaasaegseid trükiseid 

kõige vähem. Raamatuid osteti 636 eks ja annetati 589 eks. Põhimõtteliseks küsimuseks 

kogude kujundamisel ja kulutuste planeerimisel on e-teaviku ja trükiteaviku osakaalu 

määramine. Senini on trükiteavikute osatähtsus ostetava informatsiooni koguhulgas 

säilitanud oma olulisuse.  

 

Raamatuostud jagunesid valdkonniti : 

 

Raamatute ost 2015 UDK tuh  eur % 

Filosoofia, sotsiaalteadus 1;3 0,2 1,1 

Loodusteadus 5;57 1,5 7,2 

Majandus 33 3,4 16,1 

Tehnika 6 6,3 29,7 

Veterinaaria, loomakasvatus 619;636 3,9 18,3 

Põllumajandus 63 0,5 1,4 

Metsandus 63-4 1,4 6,6 

Toit, liha 664 1 4,7 

Muu 01,06,4,7,8,91 2,9 13,8 

Teatmeteosed   0,2 1,1 

 

2015. aastal hangitud teavikud:  

 
Kasutuskogu  2015                     

  

         Teavik Ühik 
Teavikute 
arv aasta 

algul 

Juurde-
tulek 

kokku 

ost 
vahe-

tus 

anne-

tus 

sund-

eks. 
muu 

Kustu-

tatud 

  

KOKKU 

  

a Raamatud köide 257 246 1350 636   589 125     258 596 

b Jadaväljaanded kokku 
arvestusüksus 32 597 1879 200 10 148 44 1 477 54 34 422 

b1 ajakirjad aastakomplekt 10 219 1367 140 8 6   1213 22 11 564 

b2 ajalehed aastakomplekt 125 137 18 2 16   101 32 230 

b3 jätkväljaanded eksemplar 22 253 375 42   126 44 163   22 628 

c käsikirjad 
eksemplar 3 989 19     19     225 3 783 

d Kaarditeavikuid 
  176               176 

a-d Kokku paberkandjal 
arvestusüksus 294 008 3248 836 10 756 169 1 477 279 296 977 

  Auviseid KOKKU eksemplar 262 7 7         1 268 

  audioteavikud eksemplar 20             1 19 

  visuaalteavikud eksemplar 0               0 

  kombineeritud 
eksemplar 242 7 7           249 

  Kõik KOKKU 
arvestusüksus 294 270 3255 843 10 756 169 1 477 280 297 245 
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Elektronkataloogis ESTER kajastub aruandeaasta lõpuks 48,9% kasutuskogu teavikutest 

ehk 145 277   eksemplarikirjet (2014.a – 142 001; 2013.a – 126 810). Jooksvalt 

bibliografeeriti kõik uued ja rekataloogiti laenutatavad teavikud. Kasutuskogust on e-

kataloogi sisestatud kõik eestikeelsed trükised, jätkati nii vene kui ka võõrkeelsete 

raamatute ja teadustööde fondide sisestamist. ESTERisse lisandus aasta jooksul 3276 

kirjet (2014.a – 15 191; 2013.a – 3231), neist 1386 uue teaviku ja 1890 retrokirjet (2014.a 

– 5273 uut ja 9918 retrokirjet; 2013. aastal 1480 uut ja 1751 retrokirjet). Sellel aastal 

teiste osakondade töötajad retroprojektides ei osalenud, ka lahkus töölt üks bibliograaf. 

Nii jäid kataloogimise töö peale ainult üks osakonna töötaja ja osakonnajuhataja. Kõik 

kirjeldatakse de visu. Uute raamatute puhul teeb raamatukirje otsast lõpuni valmis üks 

töötaja, k.a liigitab ja märksõnastab.  

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

saame FAO trükiseid, mis samuti sisestatakse elektronkataloogi. FAO trükiseid on arvele 

võetud 2112.  

Kogud täienesid ka annetuste teel saadud väljaannetega. Annetati 756 trükist. Trükiste 

vahetuspartnereid on 10, kellelt saime 8 ajakirjade ja 2 ajalehtede aastakäiku. 

Kuigi Eesti Maaülikooli raamatukogu ei ole arhiivraamatukogu, säilitatakse meil 

valikuliselt trükiseid kogus, mida on tinglikult nimetatud arhiivkoguks (P-fond). Sellesse 

kogusse pannakse  

 üks eksemplar raamatukokku saabunud Eestis ilmunud trükistest, mis on Eesti 

Maaülikooli tegevusvaldkondadega seotud  (loodusressursside säästlik 

kasutamine ning maaelu ja -majanduse valdkonnad)  

 üks eksemplar igast Eesti Maaülikooli trükisest 

Arhiivkogu täiendatakse esmajoones sundeksemplarina saadud trükistega. Raamatukogu 

saab Eesti trükitoodangu osalist, põllumajandusalast sundeksemplari. Praegu on P-fondis 

5822 trükist. 

 

Teadustööde kogusse lisandus 2015. aasta jooksul 19 teadustööd paberkandjal. Enamus 

teadustöid laekub nüüd elektroonilisel kujul ja neid säilitatakse digiarhiivis DSpace. Nii 

oli aasta lõpuks teadustööde kogus e T-fondis 3989 tööd – Eesti Maaülikoolis või Eesti 

Maaülikooli töötaja poolt mujal kaitstud magistri- või doktoriväitekirja, digiarhiivis on 

2239 tööd.  

 

Raamatukogu kirjeldab ka ülikooli struktuuriüksuste poolt hangitud trükised e-kataloogis 

ESTER. Selle tööga tegeleb raamatukogus üks töötaja,  kes on ühtlasi ka referendi 

ülesannetes, lisaks tegeleb ta ka digiarhiivi DSpace teadustööde märksõnade 

korrastamisega. 2015. aastal tehti struktuuriüksuste teavikutele e-kataloogis 87 

bibliograafiakirjet ja 174 eksemplarikirjet. Sellel aastal jätkus ka seni DSpace sisestatud 

tööde märksõnastamine: senised märksõnad vajasid korrigeerimist ja vastavusse viimist 

Eesti ühtse märksõnastiku EMSiga.  

 

Hoidlates korrastati ja puhastati jätkuvalt kogusid. Avakogus mindi üle teaduspõhisele 

paigutusele, mis on kasutajate huve silmas pidades loogilisem. Alustati ka trükiste 

märkimisega, millel on meile kättesaadav e-versioon. Need raamatud saavad kaanele 



 7 

vastava kleepsu ja vahele järjehoidja kohaviida ja andmebaasi nimetusega. Kui trükis 

välja laenutatakse, jääb järjehoidja riiulisse, et teised lugejad teaksid e-raamatut otsida.  

Rekataloogimise käigus korrastati ja puhastati töös olevaid kogusid. Sorteeriti 

struktuuriüksuste ja eraisikute poolt annetatud trükiseid ning koostati arvele võtmiseks 

või rekataloogimisele minevate trükiste pingerida. Läbitöötamata kogusid on veel palju – 

suurem osa venekeelsest fondist, autoreferaadid ja annetuste teel saabunud trükised. Järge 

ootavad ka 19. sajandi trükised, mis paigutatakse U-fondi (haruldaste trükiste kogu). U-

fondi on arvele võetud 349 trükist.  

Kogude korrastamise käigus sorteeriti välja parandamisele minevad trükised. Kogudest 

sellel aastal raamatuid ei kustutatud.  

Eesti Maaülikooli raamatukogu säilitab 6 nimetust Eesti ajalehti:  

1. Maaleht 

2. Postimees 

3. Äripäev 

4. Eesti Põllumajanduse Akadeemia 

5. Eesti Põllumajandusülikool 

6. Eesti Maaülikool 

 

2015.a kustutati 22 ajakirjade ja 32 ajalehtede aastakäiku, jättes alles vaid jooksva ning 

eelmise aasta ajalehed.  

Kohapealsete vahenditega parandati 22 raamatut, 112 brošüüri lasti ümber köita 

spiraalköitesse. 

  

Vastavalt raamatukogude vahelisele tööjaotusele sisestati artiklite ühisandmebaasi ISE 

(IndexScriptorumEstoniae) 2131 kirjet. EMÜR haldab ISE teemabaasi Maamajandus ja 

keskkond, milles on 2015.a seisuga 34 267 kirjet.  

Raamatukogu bibliograafiaosakond sisestab ja märksõnastab ISEsse artikleid 40-st 

väljaandest: 4 ajalehest, 12  ajalehest ja 24 jätkväljaandest, lisaks veel erialased teadus- ja 

konverentsikogumikud. 2015. aastal jätkus artiklite andmebaasi ISE jätkuv korrastamine. 

Andmebaasi konverteeritakse Eesti raamatukogudes loodud erinevaid andmebaase. 

Sellest tulenevalt on andmebaasis dublettkirjeid, ka meie raamatukogu valdkonnas. Nii 

jätkati dublettide kustutamist, samuti korrastati meie raamatukogu teemavaldkondade 

piires autori- ja märksõnaregistreid. Alustati ka oma valdkonna lehtede, ajakirjade ja 

kogumike ESTERi linkide parandamist – Tallinna ja Tartu ESTERi lingid asendatakse 

ühise kataloogi lingiga. Osaleti ka nimenormandmete baasi NABA testimisel. 

Raamatukogus vastati 2015. a kokku 251 infopäringule (sh 30 elektrooniliselt). 

Bibliograafiaosakonna vastutusalasse kuulub ka raamatukogu kodulehe haldamine ja 

korrastamine, uudisterubriigi täiendamine ning näituste korraldamine.  

 

3. RAAMATUKOGU- JA INFOTEENUSED  

 

Aruandeaasta lõpuks oli raamatukogul 7217 registreeritud kasutajat (2014.a – 7410; 

2013.a – 7264; 2012.a – 6579), neist väljastpoolt Eesti Maaülikooli 4632 ehk 61 %. Uusi 

lugejaid registreeriti 856. On huvitav märkida, et maaülikoolis õppijatest on 67% 

raamatukogu lugejad, doktorantidest 50%, akadeemilisest personalist vaid 22%.  
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EMÜ üliõpilane
22%

EMÜ magistrant
6%

EMÜ rmtk. töötaja
0%

EMÜ doktorant
2%

EMÜ kaugõppe 
üliõpilane

4%EMÜ õppejõud
1%

EMÜ teenistuja
1%TÜ üliõpilane

2%

TÜ õppejõud
0%

TÜ teenistuja
0%

muu üliõpilane
1%

muu lugeja
61%

LUGEJATE JAOTUS 2015

 
 

Lugejate arvu vähenemine eelmise aastaga võrreldes on tulnud sellest, et sel aastal toimus 

lugejate andmebaasi korrastamine, arvele jäid vaid aktiivsed lugejad.  
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Vaatamata sellele, et asume linna ääres,  paikneme ülikoolilinnaku keskel. Tänu 

paindlikkusele ja lugejate soovide arvestamisele on meid omaks võtnud nii ülikooli 

liikmed, kui lugejad väljastpoolt. Paljud lõpetajad on jäänud meie lugejateks. 

Raamatukogu on püüdnud igati oma teenuseid ja võimalusi reklaamida (interaktiivne 

infoekraan, infovoldikud, näituste jm. ürituste korraldamine ja reklaamimine). 

Raamatukogu kodulehel on alati värske info andmebaaside katsetuste kohta, jooksvalt 

värskendame uudiskirjanduse osa, RVL-tellimiste ja päringute vormid on mugavad. 

Uudistes leiavad käsitlemist huvipakkuvad sündmused raamatukogus (näit. näitused, 

muudatused lahtiolekuaegades jne.). Ka ülikooli nädalainfos on raamatukogul oma koht 

ning ülikooli uudistelisti ja Facebooki saab pidevalt infot postitada.  

 

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 end registreerida 

kõik soovijad.  

 

Teavikute kojulaenutuste arv on aasta-aastalt vähenenud. Laenutusi registreeriti kokku 33 

064 (2014.a – 35 984; 2013.a – 37 730; 2012.a – 37 411; 2011. a – 40 397). 

Kohalkasutuseks registreeritud  teavikute arv vähenes samuti tublisti:  2015.a – 912; 

2014.a – 957; 2013.a – 1537; 2012. a – 706; 2011.a – 1130). Perioodika ja avakogust 

kasutatavate trükiste kohalkasutamist ei registreerita. Avatud juurdepääsuga kogus on 

teemapõhiselt paigutatud kogu eesti- ja võõrkeelne kirjandus, teatmeteosed ja uuem 

ilukirjandus. Tänu laialdasele teavitamisele ning e-kursusel Sissejuhatav kursus: 

infootsingud ja andmebaasise tutvustus  käsitletud  raamatukogu tutvustamisele on 

hakatud rohkem avakogu trükiseid kasutama. Mugav veebipõhine seminari- ja 

individuaaltööruumide broneerimise süsteem soodustab kohalõppimist – ruumid on 

pidevalt kasutuses.  

Ent ka külastuste arv väheneb. 2015. a külastati raamatukogu 40 643 korral (2014.a – 

44 161; 2013.a – 45 029; 2012.a – 46 458; 2011.a – 45 318). Selle-eest kasutatakse 

elektroonilisi teenuseid aktiivsemalt. Raamatukogu kodulehe kaudu on tehtud 

võimalikuks kasutada e-andmebaase, siseneda E-kataloogi ESTER, lugeda teadustööde 

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

E-teenuseid kasutati 111 129 korral ehk 304,5 külastust päevas (2014.a – 95 458; 2013.a 

– 99 957; 2012.a – 38 323; 2011.a – 34 891). Külastatavus oli hooajaline: kõige madalam 

detsembris ja juunis-augustis. Teistest peajagu üle on kodulehe kaudu e-andmebaaside 

kasutamine, järgnevad fotogalerii ja kontaktid. Mitmete lehtede külastatavus on 

hooajaline: lõputöö saatmise ja juhiste lehte külastati vaid maikuus, lahtiolekuaegu 

vaadati juunis ja augustis. 

 

Ka andmebaaside kasutamine areneb pidevas tõusujoones. EMÜ liikmetele on 

raamatukogu vahendusel kättesaadavad 19 sidusandmebaasi ligikaudu 16 000 

teadusajakirja täisteksti või referaadiga  ning üle 14 000 e-raamatu.  

2015.a oli otsingute arv kaugjuurdepääsuga andmebaasides 262 497 (2014.a – 164 372; 

2013.a – 123 447; 2012.a – 122 331; 2011. a – 85 699). 
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Aasta jooksul laekus 1 142 infopäringut, neist kodulehe vahendusel vaid 30 korral. 

Leidumus- ja faktipäringute kõrval esitatakse veel küsimusi elektrooniliste teavikute 

kättesaadavuse ning andmebaaside kasutamisega seotud probleemide kohta.  

 

RVL-teenust kasutati 2015. aastal jälle enam. Teistest raamatukogudest telliti 81 raamatut 

või koopiat (2014.a – 62; 2013.a – 150; 2012. a – 118; 2011. a – 75). Sidusrežiimis e-

ajakirjade kasutamise suurenemisega ei ole siiski veel kadunud artiklikoopiate tellimised, 

sest kõigi artiklite puhul ei ole täistekstid saadaval. Uuemate erialaste teadusraamatute 

osas on raamatukogu suutnud teadlaste soove rahuldada, vajadusel kasutatakse ka RVL-

teenust. Eesti teadusraamatukogudes puuduvaid materjale tellitakse peamiselt 

Põhjamaadest, USAst ning Saksamaalt. EMÜ raamatukogu on maailma 

põllumajandusraamatukogusid ühendava organisatsiooni AGLINET liige, mille liikmete 

vahel on kokkuleppe kohaselt RVL teenus tasuta.  

Huvi meie kogudes leiduvatele trükiste järele ei ole ka kadunud: 2015.a telliti meilt 37 

koopiat või originaali ( 2014.a – 19; 2013.a – 10; 2012. a – 24; 2011. a – 24).  

 

RVL teel  saadetud: 37   

  Koopiad Originaalid 

Eestisse 1 35 

välismaale 1 0 

RVL teel saadud: 81   

  Koopiad Originaalid 

Eestist 2 4 

välismaalt 56 19 

 

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

leviala. Teabekeskuse koopiamasinate printimislahendused on muudetud kasutajatele ja 
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töötajatele mugavamaks. Igast raamatukogu arvutist saab printida ja kopeeritud materjali 

oma meilile saata või kasutada Pilveprindi teenust, mida pakub Overall Eesti AS. Ka 

töötajad saavad oma töökoha arvutist teabekeskuse printeritesse dokumente saata. 

  

Rühmatööruum mahutab 15-20 inimest ja on varustatud  konverentsitehnikaga, aknaga 

individuaaltööruum mahutab kuni 3 inimest, arvutiga individuaaltööruum mahutab kuni 2 

inimest (arvuti on varustatud mikrofoni ja veebikaameraga ning sisaldab programme 

AutoCAD ja IDRISI Taiga).  Loodud on autoriseeritud töökoht piiratud juurdepääsuga 

võrguväljaannete kasutamiseks. 

 

Lugemissaali avakogu ei ole suur – 3354 laudimeetrit. Avatud  hoidlaruum on samuti 

piiratud, seda kogu ei ole võimalik oluliselt suurendada. Avalikuks kasutamiseks on 

eesti- ja võõrkeelne kirjandus. Avahoidlas tehti ümberkorraldusi ja mindi üle 

teaduspõhisele paigutusele. Kirjanduse tutvustamiseks vahetatakse pidevalt 

uudiskirjanduse väljapanekuid ja korraldatakse teemanäitusi, mis aitab märgatavalt kaasa 

uuemate trükiste märkamisele. Enamkasutatavate trükiste puhul korrigeeriti 

laenutähtaegu või anti võimalus Minu ESTERi kaudu laenutähtaega rohkem kordi 

pikendada. Kinnisesse hoidlasse suunati jätkuvalt ajakirjade vanemaid aastakäike.  

Eelmisel aastal alustas raamatukogu e-õpet – "Sissejuhatav kursus: infootsingud ja 

andmebaaside kasutamine" (3 AP), autorid ja läbiviijad Karin Naruskov, Raili Zuba, 

Karmen Kalk, abistasid Kersti Laupa ja Li Seppet. Sellel aastal esitasime taotluse 

kursusele kvaliteedimärgi omistamiseks. 2015. aasta kvaliteedimärgi taotlusvooru esitati 

kokku 40 e-kursust, kvaliteedimärk otsustati välja anda 23 kursusele, sealhulgas meie 

raamatukogule. 

Sellel aastal osales e-kursusel juba 155 üliõpilast (2014.a – 75). 

Vastavalt instituutide tellimustele viidi läbi ka koolitusi instituutide õppekavade – nii 

bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppekavade raames, milles osales 100 õppurit. 

Võib väita, et kasutajate teadlikkus e-ressursside võimalustest ning nende aktiivne 

kasutamisoskus on lõpuks tänu e-kursuse õppekavasse lülitamisele ning koolitustele 

hakanud tulemusi andma.  

Sellelgi aastal nõustasid ja juhendasid bibliograafid õppeaasta kahe esimese kuu 

(september, oktoober) jooksul kõiki esmakordselt raamatukokku tulnud külastajaid, 

tutvustati nii e-kataloogi ESTER, artiklite andmebaasi ISE kui ka enamkasutatavaid 

teadusandmebaase. Lugejate ruumides ja teabekeskuses liiguvad valvebibliograafid.  

Ka erialainfo otsingut õpetati vastavalt soovidele individuaalselt. Raamatukogus 

korraldatud ürituste ajal tutvustati samuti soovijaile raamatukogu ruume ja -teenuseid, e-

kataloogi ESTER ja e-andmebaase.  

 

Aasta algul, veebruaris avasime Väravaraamatukogu, mis toimib Little Free Library 

põhimõttel – võta raamat, too raamat. See rahvusvaheline liikumine on alguse saanud 

2009. aastal Wisconsinist ja nüüdseks  levinud üle terve maailma. 

 Meie Väravaraamatukogust võib igaüks endale tasuta meelepärase raamatu kaasa võtta. 

Omalt poolt saab lisada teoseid, mis võiksid teistelegi huvi pakkuda. See ettevõtmine sai 

teoks teenindusosakonna töötaja Evelin Kübardi kaasabil ja tekitas laialdast elevust nii 

raamatukogu töötajate kui ka lugejate seas. 
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5. ARENDUS  JA KOOSTÖÖ 

 

Raamatukogul ei ole sihtotstarbeliselt finantseeritavat teadustöö teemat. Tegeldakse 

peamiselt rakendus- ja arendusuuringutega, mille tulemusi kasutatakse raamatukogu 

tegevuse optimeerimiseks. 

2015. aastal osaleti e-kataloogi ESTER arendustöödes. Kataloogi ja ühise infosüsteemi 

haldamise ja arendamise eest Eestis vastutab Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium 

ELNET. Peale kahe kataloogi, Tallinna ja Tartu ESTER liitmist jätkusid arendus- ja 

korrastustööd. Kataloog ja teenuse Minu ESTER leht on saanud kasutajasõbralikuma 

kujunduse, lihtsustatud on sisselogimist, avardatud tellimisvõimalusi ja täiendatud 

kasutusjuhendit. Haldurite ja teenuste töörühm, kuhu kuuluvad meie raamatukogust Heli 

Viira ja Kersti Laupa, tegeles kasutajate registreerimise ja autentimise süsteemi (KRAS) 

ja e-kataloogi mobiilirakenduse m-ESTER väljatöötamisega. Töös olid ka mitmed 

uuendused e-kataloogi kasutajasõbralikumaks muutmisel: Minu ESTER sisselogimiste 

lihtsustamine, kaanepiltide lisamine, piktogrammide asendamine ja printimisvõimaluste 

muutmine. 

 

Seoses diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde avalikustamisega digikogus DSpace 

osutus vajalikuks teha muudatusi andmebaasi struktuuris, otsisüsteemis ja 

kasutajaliideses. Ühtlasi oli eesmärgiks muuta DSpace keskkond kasutajasõbralikumaks 

ning visuaalselt omanäolisemaks ja atraktiivsemaks. Töötasime välja digitaalarhiivi uue 

arhitektuuri ja lähteülesande. Tehnilise teostusega tegeles AS Piksel. Aasta lõpuks valmis 

uus versioon, kuid EMÜ infotehnoloogia osakond ei jõudnud seda aasta lõpuks veel 

töösse rakendada. 

 

Raamatukogu kodulehel toimusid pidevalt uuendamised. Sellel aastal muudeti esilehe 

struktuuri. Esilehele toodi enimkasutatavate infoallikate plokk, tekitati infopäringu nupp 

(Küsi infot), lisati avatud teadusandmete plokk ja uudiskirjanduse rubriik (Värske värk), 

mis lingiti e-kataloogi ESTER. Kodulehe arenduste eestvedajad olid Kersti Laupa ja Li 

Seppet. Nii nendes projektides kui ka teistes arendustes oli kaasatud palju teisigi 

raamatukogu töötajaid. Raamatukogu koosseis on väike – nii peab enamus töötajaid peale 

oma põhitöö ka üldistes raamatukogu arendusprojektides kaasa lööma. 

 

2014. aastal liitus Tartu Ülikool TÜ raamatukogu ja TÜ loodusmuuseumi algatusel ning 

Eesti Teadusagentuuri finantseerimisel organisatsiooniga DataCite, saades sellega õiguse 

omistada teadusandmetele unikaalseid DOI identifikaatoreid. 2015. aasta alguses 

moodustati nelja ülikooli osalusel DataCite Eesti konsortsium, mille abil tagatakse 

liitunud teadusasutuste liikmeskonna poolt loodud kvaliteetsete teadusressursside 

laialdane leitavus ja kasutatavus.  EMÜ poolt on konsortsiumis esindajaks määratud 

Kersti Laupa.   

 

Teenuste paremaks tutvustamiseks ostis raamatukogu infokioski. Esimeseks 

suurprojektiks selle jaoks oli ülikoolile kättesaadavaid e-raamatuid tutvustav 

virtuaalnäitus. 

 

http://datacite.ut.ee/members.php
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Lugejate sotsiaalse sidususe suurendamiseks ja raamatukogu tegemiste reklaamimiseks 

oleme kasutanud ka Facebooki suhtluskeskkonna võimalusi, postitades sinna uudiseid. 

Info levitamiseks oleme kasutanud ülikooli töötajate, akadeemilise ja üliõpilaste 

meililistide võimalusi ning edastanud peahoone fuajee infoekraanil raamatukogu 

uudiseid.  

 

2015. aastal osteti Infokiosk 22’’Touch, kleepkirjamasin Brother PT-H500, vahetati välja 

1 turvakaamera, osteti 1 lauaarvuti, 2 vöötkoodiskännerit, uuendati tarkvaralitsentsid, 

operatsioonisüsteemide tarkvarakindlustused ja hangiti terminaliserveri kasutajalitsentsid 

(Microsoft Windows Server 2012 Remote Desktop Services Licence).  

Aasta lõpul lahkus töölt infotehnoloog. Tehti ettevalmistusi kogu infotehnoloogia riist- ja 

tarkvara hoolduse, halduse ja arenduse üleandmiseks EMÜ IT-osakonnale. 

 

Raamatukogu arendamine on rajatud suures osas koostööle. Koostöö Eesti ja välismaa 

raamatukogude ning erialaorganisatsioonidega realiseerus esmajoones Haridus- ja 

Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, ELNET Konsortsiumi ja Eesti 

Raamatukoguhoidjate Ühingu 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 elektroonilistele teadusajakirjadele juurdepääsu vahendamiseks ühiste 

kasutuslitsentside ostmine. 

Traditsioonilisteks koostöövormideks välismaa raamatukogudega on publikatsioonide 

vahetus, raamatukogudevaheline laenutus ning informatsiooniline koostöö. 

 

Raamatukogu töötajad osalevad Konsortsiumi töörühmades:  

Li Seppet – andmebaasi ISE töörühm 

Heli Viira – haldurite ja teenuste töörühm, kataloogimise ja nimenormandmete töörühm 

Liivi Kõiv – nimenormandmete töörühm, liigitamise ja märksõnastamise töörühm 

Kersti Laupa – haldurite ja teenuste töörühm 

Raili Zuba – ühishangete töörühm 

 

EMÜ raamatukogu on AGLINETi (Agricultural Libraries Network) liige 1992. a. 

AGLINET kui koostööl põhinev raamatukogude võrk loodi 1971. a. IAALDi 

(Rahvusvahelise Põllumajandusspetsialistide Assotsiatsioon) raames ja tänase seisuga on 

selles 49 liiget. Regulaarne koostöö on toimunud 1995. a. alates. EMÜ raamatukogul on 

koostööpartneriteks põllumajandusraamatukogud USA-st, Hollandist, Saksamaalt, 

Kanadast ja Skandinaaviamaadest. Tänu AGLINETi liikmelisusele on EMÜ 

raamatukogul RVL-teenus tunduvalt odavam. 

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

AGRIS/CARIS keskusega. Raamatukogu saab ja säilitab põllumajandusalaseid FAO 

trükiseid.  
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6. TÖÖTAJAD JA ÜHISETTEVÕTMISED 

2015. a lõpul oli raamatukogus 17 töötajat (16,35 ametikohta), neist 2 

lapsehoolduspuhkusel.  

Raamatukogupersonali haridustase:  

 – ülikooliharidus 9, sh raamatukogunduslik 2  

 – rakenduskõrgharidus 3, sh raamatukogunduslik 3  

 – keskharidus 5, sh raamatukogunduslik 2.  

 

2015. aastal jätkus pidevalt osakondade töö analüüs: püüti tihendada osakondade tööd ja 

jagada osakondadeüleseid ülesandeid. Raamatukogu koosseis on sellise suurusega, et 

täpse tööjaotuse ja õige logistika korral on tagatud raamatukogu teenuste kvaliteetne 

täitmine. Töötajad jagunevad osakondadesse: komplekteerimise- ja kataloogimise 

osakond, bibliograafiaosakond ja lugejateenindusosakond. Peale selle oli veel 

infotehnoloog, kelle ülesandeks olid infotehnoloogia arendused. Enamus töötajaid on 

lisaks põhitööle veel tegevad ELNET Konsortsiumi töögruppides, ERÜ kogude 

toimkonnas, võtavad osa ülikooli ja raamatukogu arendustest, näituste koostamisest, 

raamatukogukoolitustest jm. Enamus siseosakondade töötajaid on võimelised asendama 

ka lugejateeninduse osakonna töötajaid, sest kvaliteetse lugejateeninduse tagamiseks 

tuleb väga kiiresti reageerida ja asendajad leida. 

Aina rohkem on raamatukogul selliseid ülesandeid, millega varem pole kokku puututud. 

Nii tuleb töötajatel üha rohkem tegutseda arendusvaldkondades. Selleks rakendatakse 

projektipõhist meeskonnatööd. Meeskonnana töötati nii e-õppe ettevalmistamise, 

kodulehe uuenduste, virtuaalnäituse koostamise kui DSpace arendusega. 

Raamatukogu kui institutsiooni arengule aitab kaasa töötajate täiendõppe soodustamine. 

Kaks töötajat (Karin Naruskov ja Karmen Kalk) õpivad Tartu Ülikooli 

Haridusteaduskonna doktorantuuris, 9 töötajale võimaldatakse käia inglise keele 

täiendõppes. 

 

2015. aastal toimusid  raamatukogu töötajatele koolitused:  

 Enesejuhtimine. Enesejõustamine ja läbipõlemise ennetamine – Kersti Laupa, Li 

Seppet 

 Suhtlemisoskuste arendamine organisatsioonis – Heli Viira, Tiina Tohvre 

 Inglise keele kursus laenutajatele – Tiina Sarjas, Merle Mittri, Evelin Kübard, Anu 

Ilus, Piret Laas, Karmen Kalk 

 Inglise keel kursus osakonnajuhatajatele – Kersti Laupa, Heli Viira, Li Seppet 

 Evelin Kübard läbis testkasutajana raamatukogu infootsingute e-kursuse 

 Korrektne eesti keel ja e-kirja etikett – Tiina Tohvre 

Raamatukogus toimusid regulaarselt infokogunemised, kus tutvustati infotehnoloogilisi 

uuendusi raamatukogus ja andmebaasis ESTER, otsivõimalusi e-andmebaasides ja 

digiarhiivis.  

Lisaks koolitustele võtsid raamatukogu töötajad osa ka teadusraamatukogude 

talveseminarist (3 inimest), ELNETi haldurite kogu suveseminarist (2 inimest), Open 

Accessi ning DataCite seminaridest jt.  
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2015. aastal toimusid arenguvestlused töötajatega, sügisel läbisid 8 inimest 

tervisekontrolli. Aruande-aasta keskel lahkus töölt üle neljakümne aasta raamatukogus 

töötanud vanembibliograaf Alide Elisabet Lina ja aasta lõpul infotehnoloog Siim 

Reinsalu. Lapsehoolduspuhkusel on 2 töötajat. 

 

Raamatukogu suhteliselt väikese koosseisu tõttu tegelevad töötajad lisaks oma põhitööle 

veel väga paljude ülesannetega. Enamus töötajad on võimelised lugejaid teenindama nii 

laenutus- kui teabeletis, vastama infopäringutele, vajadusel ka printima/paljundama, 

lugejaid juhendama ja hoidlatest kirjandust otsima. Tööst fondis (korrastamine, 

ümberpaigutamine, puhastamine) jm suurematest aktsioonidest võtavad osa kõik töötajad. 

 

Bibliograafiaosakonna eestvõttel toimub näituste korraldamine. Koostatakse nii teema- 

kui isikunäitusi, foto- ja kunstinäitusi, pannakse välja ka rändnäitusi. Näituste 

koostamiseks tuleb sõlmida kokkuleppeid nii instituutide, teadlaste, kultuuri- ja 

kunstiinimestega, kui ka näituse valdajatega. Iga näituse korraldamisega kaasneb põhjalik 

bibliograafiline uuring.  

 

 

2015. aastal olid raamatukogu ruumides suuremad näitused: 

 

1. Virtuaalnäitus raamatukogu e-raamatutest  

2. Marko Matvere "Joonistused ümberilmareisilt"  

3. Muld kunstis  

4. Billeneeve "Maalid" 

5. Kilvar Kessleri fotonäitus "Eesti linnud – kosmopoliidid looduses"  

6. Kristiina Theresa Kuusiku joonistuste näitus "Minu inimesed"  

7. Mirjam Mölder-Mikfelti fotonäitus "Keldi taeva all" 

8. Veterinaar- ja humanitaarteadlane Enn Ernits 70  

9. Terje Salupuu "Traadikangas"  

10. EMÜ joonistamise stuudio näitus  

11. Tiina Kuus maalinäitus "Hobuseaastate pildid"  

12. Peeter Krosmanni maalid, graafika, joonistused  

 

 

Informatsiooni parema leviku huvides võeti kasutusele ühiskalender, kuhu märgitakse 

kõik raamatukogu ja töötajate planeeritavad sündmused (koosolekud, seminarid, 

komandeeringud, töövahetused, tähtpäevad). Tööelu elavdamiseks ja kollektiivi 

ühtsustunde kasvatamiseks toimus aasta läbi seltskonnaüritusi. Traditsiooniks on 

kujunenud sünnipäevade ja muude tähtpäevade tähistamised nii raamatukogu 

puhkenurgas kui väljasõidud töötajate suvilatesse. Ka ülikool korraldab töötajate 

ühtsustunde loomiseks igal aastal üritusi. EMÜ tugistruktuuri uusaastapidu toimus 

Karlova teatris, rektor kutsus tugistruktuuride töötajad maikuus Võrumaale kalapeole 

ning kogu ülikooli rahvast augustis spordihoone juurde grillipeole.  

http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/993
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/982
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/976
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/972
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/970
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/966
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/962
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/961
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/955
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/949
http://library.emu.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1431759d8d01bbaab82a/940
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Tööalaselt on muutunud regulaarseks osakonnajuhatajate nõupidamised kui ka igakuised 

infominutid kõigile töötajatele. See on vajalik info jagamiseks ja arutelude läbiviimiseks 

vaatamata sellele, et raamatukogu osakonnad on väga lähestikku ja töötajad lävivad 

tööalaselt üksteisega pidevalt. 
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Tiina Tohvre 

EMÜ raamatukogu juhataja 

 

 


