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Põhimõisted ja lühendid
Analüüsi dokumendis kasutatavad lühendid ja põhimõisted:
Lühend
API
DIGAR
ELNET Konsortsium
EMS
ERB
ESTER
Europeana
HKRK
ILS
JSON
KAO
KMAR
MARC 21
RB
RMIT
RR
RTSK
Sierra
TLÜAR
TÜR
VIAF

Selgitus
Application Programming Interface
Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium
Eesti märksõnastik
Eesti rahvusbibliograafia andmebaas
19 Eesti raamatukogu ühendav elektronkataloog
European Digital Library (EDL, Euroopa digitaalraamatukogu)
Humanitaaria ja kunstide raamatukogu
Integrated Library System (eesti keeles integreeritud
raamatukogusüsteem)
JavaScript Object Notation (Andmevahetusvorming)
Kogude arenduse osakond
Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
Raamatukogude andmevorming (MAchine-Readable Cataloging)
Rahvusbibliograafia
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Eesti Rahvusraamatukogu
Rahvusteavikute säilituskeskus
Integreeritud raamatukogusüsteem (arendaja Innovative Interfaces, Inc)
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Virtual International Authority File
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Mõiste
AS-IS
Auvis

Elektrooniline teavik

Estonica

Rahvusbibliograafia

Rahvusteavik
Säilituseksemplar

Trükis

Võrguväljaanne
TO-BE

Selgitus
Kirjeldab hetkeolukorda
Audiovisuaalvahend / Eriseadmete abil kuulmis- ja
nägemismeelega tajutava informatsiooni kandja: heliplaat,
helilint, helikassett, diapositiiv, diafilm, videokassett,
mikrokaart ja mikrofilm.
Magnet-, optilisele või muule alusele (magnetlint,
magnetketas, kompaktplaat ja muu) masinloetavas vormis
jäädvustatud informatsiooni kandja.
Eestit (maad, loodust, rahvast, ajalugu, kultuuri, keelt jne) ja
eestlasi käsitlevad väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelsed
trükised ning eestlaste ja Eestist pärit või Eestiga seotud
autorite mitte-eestikeelsed tööd vaatamata sisule.
Sisaldab teavet raamatute, ajakirjade, ajalehtede,
jätkväljaannete, kartograafiateavikute, heli- ja
videosalvestiste, noodiväljaannete, piltteavikute ning
multimeediaväljaannete kohta, mis on ilmunud Eestis
mistahes keeles, väljaspool Eestit eesti keeles ning väljaspool
Eestit võõrkeeles, kui väljaande käsitlusaineks on Eesti või
eestlased (ehk Estonica).
Kõik Eestis ilmunud ning välismaal eesti keeles avaldatud
teavikud olenemata vormist.
Füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaanne ja võrguväljaanne
ning füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaande algmaterjal,
mida säilitatakse säilituseksemplari seaduse eesmärkide
täitmiseks.
Trükitehniliste vahenditega valmistatud
informatsioonikandja, kaasa arvatud rahvusvahelises
pimedate kirjas (Braille' kirjas) trükis.
Identifitseeritav informatsiooni kogum, mis on tehtud
üldsusele kättesaadavaks Internetis.
Ettepanek olukorra muutmiseks
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1.

Sissejuhatus

1.1

Eesmärk
Käesolev analüüs annab ülevaate Eesti Rahvusraamatukogu (RR) rahvusbibliograafia (RB) teenuse
praeguse korralduse ja tehnilise lahenduse kitsaskohtadest (AS-IS), millele tuginedes koostatakse
tuleviku RB teenuse disain, toetav ärimudel ning kaasaegse tehnilise lahenduse kirjeldus (TO-BE).
AS-IS analüüsi eesmärk on kaardistada ning hinnata RB teenuse olemasoleva ärimudeli jätkusuutlikkust
IT-teenuste, äriprotsesside, andmete (konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ning käideldavuse), teenuse
juhtimise- ja valitsemismudeli, teenuse kulude ning teenuste kasutajate vaates. Analüüsi tulemuste
alusel luuakse RB teenuse jaoks optimaalne ärimudel koos ettepanekutega praeguse olukorra
parandamiseks.
Antud analüüs on kooskõlas alljärgnevate õigusaktide ja dokumentidega (vastavalt majandus- ja
taristuministri 16. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 15-0329 kinnitatud Euroopa Regionaalarengu Fondi
toetusskeemi „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks“
nõuetele):
1.

Riigi Infosüsteemi koosvõime raamistik, ver. 3 (2011)
https://www.mkm.ee/sites/default/files/riigi_it_koosvoime_raamistik.pdf;

2.

Iseteeninduskeskkondade raamistik (2014)
https://www.mkm.ee/sites/default/files/iseteeninduskeskkondade_raamistik.pdf;

3.

Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori tarkvarasüsteemidele (2014)
https://www.mkm.ee/sites/default/files/kasutatavuse_moodikute_susteem_final_november_2
014.pdf;

4.

Avalike teenuste kataloog (MKM): Rahvusbibliograafia teenus
https://www.mkm.ee/sites/default/files/kasutatavuse_moodikute_susteem_final_november_2
014.pdf;

5.

Rahvusraamatukogu siseteenus: Teavikute kataloogimise teenus järgmiste protsesside osas:
kataloogimine ja märksõnastamine ning nimenormikirjed (kataloogimise teenusekaart,
kataloogimise protsessi joonis, normikirjete protsessi joonis);

6.

Rahvusraamatukogu strateegia 2019-2021 (2018);

7.

Rahvusraamatukogu andmestrateegia 2019-2022, ver. 6.2. (2018).

Analüüsi eesmärk on luua kasutajasõbralik ning kliendikeskne rahvusbibliograafia äriteenus, mille
koostamine ja haldamine on avalikule sektorile võimalikult jätkusuutlik, efektiivne ja ressursisäästlik.
Töö käigus valmivad dokumendid vormistatakse eesti keeles ning tähistatakse vastava sümboolikaga,
näitamaks, et tegemist on Euroopa Liidu toetuse abil elluviidava projektiga.
Käesolevat projekti viiakse läbi majandus- ja taristuministri 16. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 15-0329
kinnitatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusskeemi „Toetuse andmine rakendusasutuse
tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks“ raames.
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1.2

Taust
Vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusele (§ 4 punktid 2 ja 3) ning säilituseksemplari seadusele (§ 18
lg 1) vastutab RR Eesti teavikute riikliku bibliograafilise registreerimise eest rahvusbibliograafia
andmebaasis ning vastava rahvusbibliograafia andmebaasi avalikkusele kättesaadavaks tegemise eest.
Eesti rahvusbibliograafia (RB) on Eesti rahvusteavikute register, kuhu kogutakse andmeid Eestis kõigis
keeltes ilmunud väljaannete (raamatute, ajakirjade, ajalehtede, kartograafiateavikute, jätkväljaannete,
heli- ja videosalvestiste, noodiväljaannete, piltteavikute, multimeediaväljaannete) kohta ja väljaspool
Eestit avaldatud Eesti teadus- ja kultuuripärandisse kuuluvate väljaannete (võõrkeelsed väljaanded, mille
käsitlusaineks on Eesti või eestlased; Eesti ja Eestist pärit autorite välismaal avaldatud võõrkeelsed
teosed või tõlked eesti keelest jm) kohta1.
Rahvusbibliograafias registreeritakse kõik väljaanded sõltumata sellest, millisel kujul need avaldatud on
(trükisena, muul füüsilisel kandjal, elektrooniliselt võrgus).
Eelmainitud ülesannete täitmiseks on loodud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB
(https://erb.nlib.ee). ERB veebikeskkond ning sellega seotud tehniline lahendus on 16-aastane ning selles
leidub RR kinnitusel palju kitsaskohti, mistõttu on ERB tänapäeva vajadusi arvestades vananenud.
Suurimate probleemidena on RR-i poolt välja toodud alljärgnevad kitsaskohad:

1.3



ERB veebikeskkonna kasutatavus on langustrendis (viimase kahe aastaga (2016−2018) on
keskkonna kasutatavus langenud 68 000 külastuse võrra);



rahvusbibliograafia koostamise protsess on ressursimahukas, mis on suures osas tingitud ITteenuste tehnilistest piirangutest;



RR kohustus tagada Eesti rahvusteavikute andmete kättesaadavus teistele raamatukogudele
on täidetud vaid osaliselt – puudub tehniline võimekus masinloetavate andmete vahetamiseks;



puudub automaatne andmete liigutamise ning erinevatesse vormingutesse konverteerimise
võimalus;



olemasolev andmemudel ja -vorming on vananenud ega toeta andmete taas- ja ristkasutust
väljaspool raamatukogu sektorit;



tagamata on andmete turvalisus, kaitse, kvaliteet ja usaldusväärsus.

Metoodika
KPMG Baltics OÜ lähtub töö teostamisel hankedokumentides kirjeldatud RR ootustest töö eesmärgile ja
ülesannetele. Ärianalüüsi teostamisel kasutatakse KPMG rahvusvahelist metoodikat „Operating
Improvement Method“. Teenusdisaini läbiviimisel kasutatakse rahvusvahelist „Lean & Six Sigma“
metoodikat.
Töö valmib kolmes etapis. Analüüsi esimese osa järel koondatakse vahearuande dokumenti kokkuvõtlik
hetkeolukorra (AS-IS) kaardistus. Teise etapi käigus luuakse RB teenuse jaoks optimaalne ärimudel. Nii
esimese kui ka teise etapi tulemid koondatakse teise etapi järel lõpparuande (TO-BE) dokumenti.
Kolmanda etapi lõppedes esitatakse uue hanke tehnilise kirjelduse ja esitlusfaili, mis sisaldab analüüsi
tulemuste esitlust.

1 Rahvusbibliograafia

definitsiooni aluseks (käesoleva dokumendi kontekstis) on võetud RR peadirektori 16.02.2017
käskkirjaga nr 15 kinnitatud „Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused“
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1.4

Ülevaade teostatud tegevustest
Analüüsi käigus teostati järgnevad tegevused:



Alusdokumentide analüüs. Analüüsitud nii rahvusbibliograafia teenusepakkumisega seotud
õigusakte kui ka erinevaid RR-i poolt edastatud taustamaterjale.



Intervjuud. Viisime läbi intervjuud asjakohaste osalistega, nende hulgas 27 isikuga.
Intervjueeritud isikute täisloetelu on esitatud Lisa 1 all.

Toimusid:



16 individuaalset intervjuud;



5 grupiintervjuud (kokku 1 asutus, 10 intervjueeritavat).

Intervjuude eesmärk oli:



saada ülevaade sihtrühmade vajadustest ning probleemidest;



olemasoleva RB teenuse ärimudeli- ja protsesside kirjeldamine;



RB teenusega seotud IT-teenuste kirjeldamine ning nende jätkusuutlikkuse hindamine;



RB teenuse kulumudeli kaardistamine;



RB teenuse valitsemis- ja juhtimismudeli kaardistamine.

Täiendavalt selgitati välja praegused kitsaskohad ning võimalused, kuidas neid puudusi lahendada.

1.5

Piirangud
Projekti läbiviimisel lähtusime järgmistest piirangutest:



töö tegemisel lähtusime Eesti Rahvusraamatukogu poolt esitatud lähteülesandest ja analüüsi
käigus võtsime arvesse töögrupi poolt antud suuniseid.



Me ei ole kontrollinud intervjuudest ja esitatud dokumentidest või muudest allikatest saadud
informatsiooni õigsust ning seetõttu võivad analüüsi dokumendis välja toodud seisukohad ja
hinnangud osaliselt muutuda, kui peaks ilmnema, et esitatud info on ebaõige.
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2.

Hetkeolukorra kirjeldus (AS-IS)
Hetkeolukorra kirjeldus hõlmab RB teenusega seotud tööprotsesside, tehnilise lahenduse, andmete ning
peamiste tuvastatud puudujääkide kirjeldust.
Oluline on märkida, et RB teenusega on seotud mitu erinevat keskkonda (süsteemid, mis sisaldavad RB
andmeid):



ERB;



Sierra andmebaas2 ning sellega seotud e-kataloog ESTER3;



RR digitaalarhiiv DIGAR4.

Lähemalt on antud keskkonnad kirjeldatud peatükis 2.5.

2.1

Sihtrühmad
RB teenus on mõeldud kasutamiseks eelkõige Eesti raamatukogudele (arvuliselt ca 850) ning
digitaalarhiividele. Lisaks on teenuse olulisteks sihtrühmadeks kõik teised isikud ja asutused, kes antud
teenusest huvitatud on (nii Eestis kui ka välismaal). Kokkuleppel RR-iga on analüüsi raames välja valitud
vastavate RB teenuse sihtrühmade esindajad ning tehtud nendega intervjuud. Käesolev alapeatükk
sisaldab sihtrühmade kirjeldusi ja esitleb kokkuvõtlikult intervjuudes selgunud sihtrühmade probleeme,
vajadusi ning ootusi.

Sihtrühmade kirjeldused RB teenuse kontekstis
Valdav osa RB teenuse sihtrühmadest huvitub eelkõige raamatutest, kuid on sihtrühmi, kes oma
tegevustes puutuvad kokku ka teiste rahvusteavikute vormidega (nagu heli- või videosalvestised).
Alljärgnevalt on välja toodud teadaolevad RB teenuse sihtrühmad ning nende seos RB teenusega:



mäluasutused – mäluasutuste sihtrühma alla kuuluvad kõik Eesti raamatukogud, muuseumid
ning arhiivid. Lisaks kuuluvad selle sihtrühma alla ka sama või sarnase funktsiooniga välismaised
asutused. Mäluasutused on kahtlemata RB teenuse suurim sihtrühm, kes tegeleb nii RB
koostamise, täiendamise ja kättesaadavaks tegemisega kui ka RB teenuse kasutamisega.
Raamatukogude osas tuleks RB teenuse puhul eristada ELNET Konsortsiumi5 liikmeid, kes
pääsevad ligi RB metaandmetele vastavas andmebaasis2 (osa ELNET-i liikmeid võib defineerida
RB andmete loojateks).



Autorihüvitise subjektid (autorid, tõlkijad, illustraatorid jt) – antud sihtrühma huvi on eelkõige
RB teavikute autorsuse autentsus ning sellega seotud tasude korrektne väljamaksmine.
Sihtrühm kasutab aktiivselt nii ESTER-it kui ka ERB-i.

2

Sierra andmebaas – RB teenuse algandmete andmebaas. Seletatud lähemalt alapeatükis 2.5.1.
E-kataloog ESTER on Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog. Kataloogis on andmed ka ülikoolide
kolledžite ja erialaraamatukogudes leiduvate teavikute kohta (www.ester.ee)
4 RR-i kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele (www.digar.ee)
5 Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium) on põhikirja järgi raamatukogude avalike huvide
ühiseks teostamiseks asutatud mittetulunduslik ühendus. (www.elnet.ee)
3
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Raamatukauplused (ka antikvariaadid) – antud sihtrühmal on suur huvi RB teenuse vastu
eelkõige ettevõtluse (kasumi teenimise) eesmärgil.
Raamatupoed kasutavad samuti üldjuhul e-kataloogi ESTER (mitte ERB-i) enda andmebaaside
täiendamiseks. Oluline on märkida, et on raamatupoode, kes RB teenust üldse ei kasuta (põhjus
välja toodud alapeatükis 2.1.2). Ettevõtjatel on olemas üldjuhul enda andmebaasid vastavatest
teostest.



Kirjastused – uurivad üldjuhul (eeskätt ESTER-ist) alljärgnevaid andmed:
1.

otsitakse spetsiifilise andmeid eestikeelsete raamatute kohta – kes ja millal on teose välja
andnud, kes on tõlkinud, toimetanud jne (eesmärk võib olla raamatu uuesti avaldamine);

2.

otsitakse konkreetset autorit, et näha, millised tema raamatud on välja antud, millal ja kelle
poolt;

3.

otsitakse, millistes raamatukogudes ja kui palju ühte või teist raamatut leidub (kas enda
kirjastuse või teise kirjastuse teoseid);

4.

otsitakse tõlkijaid ja toimetajaid – võimalik on otsingutes valida keel ja leida nii
konkreetsest keelest teoseid tõlkinud tõlkijaid; samuti on võimalik vaadata, mida üks või
teine tõlkija või toimetaja on teinud;

5.

otsitakse võõrkeelseid raamatuid, et näha, kas ja kus neid Eestis saadaval on;

6.

kontrollitakse kirjastuse
(bibliograafilisi andmeid).

poolt

avaldatavates

teostes

viiteid

teistele

allikatele

Vaid mõni üksik kirjastus kasutab RB teenust turuanalüüsiks.



Uurijad, teadlased – kahtlemata on antud sihtgrupp üks suuremaid RB teenuste (ja eelkõige ERB
andmebaasi) kasutajaid. Neid huvitab eelkõige RB andmete ajalooline väärtus ning antud
andmete analüüs teaduslike tööde koostamisel.



Bibliofiilid – antud sihtrühma huvi on RB teenuses leiduvad unikaalsed ning tähelepanuväärsed
raamatud ning nende kohta käiv teave. Antud sihtrühm on arvuliselt väike, kuid väga aktiivne.
Sihtrühma esindajad aitavad tihti parandada ja täiendada RB andmeid.



Tavakodanik – antud sihtrühm kasutab RB teenuseid tõenäoliselt kõige vähem, kuid väärib
tingimata märkimist. Siia alla kuuluvad kõik isikud, kes ei kuulu eelnevalt loetletud
sihtrühmadesse (tavalised huvilised, üliõpilased jm).

Sihtrühmade hulka kuuluvad veel meedia-, kultuuri-, ja haridusasutused. Üldjoontes kasutatakse RB
teenuse kontekstis sihtrühmade poolt kõige enam e-kataloogi ESTER. ERB-i kasutatavus on väga
minimaalne (ka enamike mäluasutuste seas) ning seda kasutavad vaid vähesed sihtrühmad spetsiifiliste
otsingute teostamiseks.

Sihtrühmade probleemid, vajadused ja ootused
Alljärgnevas tabelis on välja toodud eelnevas alapeatükis kirjeldatud sihtrühmade probleemid, vajadused
ja ootused. Bibliofiilide ja tavakodanike sihtrühmade kohta sisendid puuduvad, kuid nende sihtrühmade
vajadusi katavad teoreetiliselt ära teiste sihtrühmade poolt välja toodud aspektid.
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Sihtrühm
Mäluasutused

Autorihüvitise subjektid

Probleemid, vajadused ja ootused
 Tehnilised probleemid on välja toodud alapeatükis 2.5.2.
 Sihtrühma mõningate esindajate sõnul ei ole ERB
kasutajasõbralik. Kuna antud teenust kasutatakse võrdlemisi
harva (ainult spetsiifilistel juhtudel), siis võiks uute kasutajate
kontekstis ERB-i kodulehel rohkem esile tuua keskkonna
eesmärgi, kasutamise funktsionaalsuse võimekust ning
lisada juhendi ERB-i kasutamiseks (koos näidetega). Juhend
võiks olla ka vene keeles. Keskkonda tuleks arendada
kaasaegsemaks ning atraktiivsemaks.
 RB koostajad: võiks olla eraldi keskkond valideerimise ootel
olevatele kirjetele.
 RB koostajad: mitte-RR koostajate poolt tehtud RB kirjeid
kooskõlastatakse e-kirja teel, mis ei ole optimaalne
lahendus.
 Sama raamatu erinevad trükid on RB teenuses
märksõnastatud erinevalt – pole tagatud andmete kvaliteet.
 Mis puudutab võrguväljaandeid, siis on segadust tekitav, et
teosele, mis eksisteerib füüsilisel kujul, luuakse selle
digitaliseerimise järel uus kirje ehk faktiliselt on ühe ja sama
teose kohta sellisel juhul kaks kirjet.
 RB teenuses puuduvad raamatute sisukorrad ja kaanepildid6,
mis on olulised teose (ja selle trüki ning sisu)
identifitseerimiseks.
 Negatiivseks peetakse asjaolu, et enam ei tehta artiklite
bibliograafiat.
 Osad otsingud pole ERB-is võimalikud (näiteks ei saa otsida,
et täistekstiga teavikuid).




Ettevõtjad – sarnaste
vaadete tõttu on
raamatupoed, kirjastused,
antikvariaadid käsitletud
probleemide, vajaduste ja
ootuste kaardistamisel
antud tabelis ühe
sihtrühmana

6 ELNET





Sihtrühma sõnul esineb RB teenuste andmetes tihti vigu ning
ebavajalikke detaile (müra). Antud vigased andmed
tekitavad palju lisatööd ning segadust autoritele
autorihüvitise tasumise protsessis.
Soovitakse
automatiseerida
rahvusvaheliste
standardnumbrite
töötlemist
(standardnumbrite
unikaalsuse tagamine).
Raamatu digitaliseeritud kaanekujunduse, tiitellehe,
andmete lehekülje ja sisu kirjelduse puudumine ERBis/ESTER-is: igal teosel on olemas ametlik kaanekujundus
ning sisu kirjeldus, mille järgi saab teose (trüki) partiid
identifitseerida ning vastavalt turustada. Käesoleval hetkel
antud funktsionaalsus puudub.
Statistika osas on sihtrühm välja toonud puuduseks otsingupõhise statistika puudumist ehk käesoleval hetkel on RB
teenuses puudu teave, kui palju mingisuguse teose kirjeid

Konsortsiumi eestvedamisel peaksid kaanepiltide andmed lähiajal jõudma ESTER-i keskkonda.
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Sihtrühm

Uurijad, teadlased

Probleemid, vajadused ja ootused
kasutajate poolt otsitakse – sellise statistika olemasolul
saaksid ettevõtjad teada, millised teosed käesoleval hetkel
populaarsed on ning selle järgi enda müügistrateegiat
suunata.
 Raamatupoodide suurim huvi on saada võimalikult varakult
teavet ilmuma hakkavate teoste kohta – seda just turunduse
ning eelmüügi eesmärgil. See on oluline konkurentsieelise
saavutamiseks turul. Sellist informatsiooni ei suuda tänasel
päeval RB teenus neile pakkuda, kuna nii ESTER-isse kui ka
ERB-i jõuavad kirjed teoste kohta alles peale nende
avaldamise.
 Raamatupoodide seas on neid, kes on huvitatud
masinloetavate andmete saamisest enda süsteemi.
 Antikvariaatide esindaja sõnul, on nende põhiline huvi
masinloetavad andmed RB teenusest (kirjete teave) enda
ettevõte
andmebaasi
automaatselt
kaasaegsena
hoidmiseks. Ka andmevormingute osas loodab sihtrühm
paindlikumat väljundit (raamatukogude-vaheline teave on
standardselt
MARC-kirjetena,
kuid
väljaspool
raamatukogude ringkonda on märksa lihtsam toimetada
JSON-iga). Vajatakse masinloetavat API-t, millele saaks
päringuid esitada ja erinevate piirangutega andmeid
filtreerida. Lisaks on sihtrühma vaatenurgast väga oluline
võimalus sellelt liideselt jälgida kõiki uusi ja muutunud
kirjeid.
 Negatiivse asjaoluna tuuakse esile, et ühe kirjaniku nimi on
RB teenuses sisestatud tihti mitut erinevat moodi (tekitab
segadust) – pole tagatud andmete kvaliteet.
 On oluline, et kõik eestikeelsed raamatud oleksid sisestatud
andmebaasi standardselt, selgete põhimõtete alusel ning
oleksid vajadusel lihtsalt leitavad.






ERB statistika lehel puudub informatsioon statistiliste
väljavõtete metoodika osas (ei saada täpselt aru, kuidas
statistilisi väljavõtteid moodustatakse ja mida need
sisaldavad).
Teadlaste sihtrühm on juhtinud tähelepanu ERB-i piiratud
funktsionaalsusele: keelte otsingus on piiratud keelte
valimise võimalus (esindatud vaid enamlevinud keeled; kuid
juhul, kui teadlane otsib näiteks jaapani keelest tõlgitud ning
Eesti avaldatud teoseid, siis tuleb käesoleval hetkel otsingus
kasutada otsitava keelena sisend „muu“, mis kuvab paljudes
teistes keeltes teoseid ning jaapani keelest tõlgitud teoseid
on väga raske sellises otsingus välja selekteerida). Seetõttu
võiks lisada ERB-i juurde rohkem lähtekeeli.
ERB otsingumootor vajab kaasajastamist – lähemalt
alapeatükis 2.5.2.
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Sihtrühmade ühised probleemid, vajadused ja ootused
 Kõigi sihtrühmade arvates on RB teenuse osas kõige tähtsam andmete autentsus. Oluliseks
puuduseks on mitme sihtrühma poolt välja toodud dubleeritud kirjete olemasolu RB
süsteemides (e-kataloogis ESTER).
 Valdav osa sihtrühmadest on juhtinud tähelepanu asjaolule, et ERB-i veebikeskkonna
kujundus ei vasta enam kaasaegsetele normidele. Soov oleks muuta keskkond
atraktiivsemaks ning lisada juurde abistavaid funktsioone eelkõige uutele kasutajatele
(selgitused, mis keskkonnaga on tegu ning kuidas seda kasutada).
 Suur osa intervjueeritavatest on esile toonud asjaolu, et Eestis on liiga palju erinevaid
raamatukogusüsteeme. Soovitakse, et loodud oleks üks tsentraliseeritud, ühtlustatud ning
kaasaegne süsteem, mis sisaldaks kvaliteetseid ja kontrollitud andmeid teavikute kohta.
Lisaks võiks suurendada süsteemi funktsionaalsust (kuvada kasutajale teave lähima
raamatukogu osas, kust mingit kindlat teost leida võib; veebikeskkonna esilehel on kuvatud
hetkel 10 otsitumat teost jms).

2.2

ERB teenuse kasutatavuse statistika
RR kasutab veebikeskondadel baseeruvate teenuste kasutatavuse analüüsimiseks Google Analytics
teenust.
ERB andmebaasi kohta on Google Analytics’is andmeid alates 2012. aasta mai kuust. Käesoleva analüüsi
raames on parima võrdluse saavutamiseks võetud aluseks suurim võimalik analüüsitav periood
täisaastates ehk aastad 2013 kuni 2018 (01.01.2013 kuni 31.12.2018). Üheks suurimaks kitsaskohaks on
RR välja toonud viimase kahe aasta (2016−2018) perioodil ERB keskkonna kasutatavuse suurt langust,
mida tõendavad Google Analytics andmed – langus on olnud 68 000 sessiooni.
Käesolevas analüüsis on „sessiooni“ mõiste määratletud vastavalt Google Analytics definitsioonile 7.
Sessioon on defineeritud kui vastava veebilehe kasutaja-poolsete tegevuste kogum kindlas
ajavahemikus. Üks sessioon võib endas hõlmata samas domeenis mitme veebilehe sirvimist, e-tehinguid
jm.
ERB andmebaasi Google Analytics seadetes on ühe sessiooni lõpp määratletud alljärgnevalt:


sessioon loetakse lõppenuks, kui kasutaja pole 30 minuti jooksul veebilehel ühtegi tegevust
teinud (ingl k inactivity; mis on muuseas Google Analytics’is vaikimisi valik);



sessioon lõpeb keskööl (uuel päeval algab uus sessioon);



sessioon lõpeb, kui kasutaja lahkub vastavalt veebilehelt (sulgeb kõik brauseri aknad).

Seega võib üks sessioon reeglina kesta alates mõningatest sekunditest kuni tundideni välja. Joonisel 1 on
välja toodud 2013 kuni 2018 aastate sessioonide arv kuude lõikes ning ka aastate kaupa.

7 https://support.google.com/analytics/answer/2731565

12

40000
35000
30000
25000
20000

Sessioonide arv

15000
10000
5000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013 kokku:
265327

2014 kokku:
284917

2015 kokku:
338932

2016 kokku:
296794

2017 kokku:
251730

2018 kokku:
228393

0

Joonis 1. Rahvusbibliograafia andmebaasi ERB (erb.nlib.ee) sessioonide arv (kuude lõikes) aastatel 2013-2018 (Google Analytics
andmete alusel).

Kuigi ERB kasutatavus eri aastatel erineb oluliselt, on graafikult selgelt näha ERB-i kasutatavuse
tendentse ühe kalendriaasta lõikes. Suveperioodil on näha märkimisväärset kasutatavuse langust, mis
on suure tõenäosusega seotud puhkuste ajaga. Suveperioodi järel ERB-i kasutatavus järk-järgult
suureneb ning saavutab järgneva aasta algul kasutatavuse haripunkti.
Eelmainitud kuue aasta (2013-2018) andmed näitavad selgelt, et kogu perioodi vältel on ERB-i
kasutatavus läbinud nii tõusu- kui ka langustrende. Oluline on märkida, et aastatel 2014-2015 oli ERB-i
kasutatavus hüppeliselt tõusnud, saavutades haripunkti 2015. aastal 338 932 sessiooniga. Suurt osa 20142015 aastate kasutatavuse kasvust selgitab suure tõenäosusega 2014. aasta suvel alguse saanud kahe
suure e-kataloogi ESTER-i (Tallinna ESTER-i ning Tartu ESTER-i) liitmine8 ELNET Konsortsiumi
eestvedamisel, mille tagajärjel tuli raamatukogudel teha pikemaajaliselt kirjetega täpsustavaid töid.
ESTER-i aluseks on Sierra süsteem (tootja Innovative Interfaces, Inc), mis on omakorda aluseks ERB
andmebaasile (vt ptk 2.5.1). Seega on tõenäoline, et ERB-i kasutatavust antud perioodil on suures osas
tõstnud ELNET-i liikmed. Antud asjaolu on kinnitanud intervjuude käigus ka RR. Siiski ei saa eeldada, et
ESTER kataloogide liitmise tagajärjel teostatud kirjete parandused ainsaks ERB-i kasutatavuse tõusu
põhjuseks olid.
ERB-i üldine kasutatavus on hakanud langema alates 2016. aastast. Perioodil 2015 kuni 2018 on
kasutatavus langenud tervelt 110 539 külastuse (sessiooni) võrra. Üheks kasutatavuse languse põhjuseks
saab kindlasti välja tuua eelmainitud ESTER-i kirjete parandusi ning asjaolu, et kirjete parandustega oldi
tõenäoliselt 2016. aastaks suuremas osas lõpule jõutud (väiksemahulisi parandusi tehakse tänaseni).
Kasutatavuse languse täiendavaks põhjuseks võib välja tuua ka asjaolu, et aastatel 2012. kuni 2018. oli
ELNET Konsortsiumiga liitunud 5 raamatukogu9 (Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Kaitsevägi, Eesti Pank,
8

https://www.err.ee/515048/ester-id-liituvad-uheks-kataloogiks

9 https://www.elnet.ee/et/elnet/dokumendid
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Sisekaitseakadeemia, Eesti Rahvusarhiiv), kes ELNET liikmena omavad ligipääsu ESTER/ERB andmetele
otse Sierra süsteemi kaudu ning ei pea seega enam kasutama ERB-i veebikeskkonda (https://erb.nlib.ee).
Antud asjaolu on kinnitanud intervjuu käigus Rahvusarhiiv.
Kasutatavuse languse põhjuseid võib olla veel mitu, kuid kuna olemasolevaid statistilisi andmeid ei ole
võimalik siduda ühegi sihtgrupiga, siis on äärmiselt keeruline erinevaid teooriaid tõestada.

2.3

ERB teenuse 2014/2015 a küsitlusuuring
RR on kasutajate tagasisidet Eesti rahvusbibliograafia andmebaasile varasematel aastatel kogunud
ühekordse veebiküsitlusega. Küsitlus toimus detsember 2014 kuni jaanuar 2015. Küsitlusest teavitati
uudiskirja vahendusel ja selle kohta oli ERB-i lehel teavitus. Küsitlusviisist lähtuvalt võib eeldada, et
vastasid RB teenusest sügavamalt huvitatud vastajad või ERB püsikasutajad, mistõttu ei peegelda
küsitlusele vastajad kogu võimalikku kasutajaskonda.


Vastanute hulgas olid ülekaalus raamatukogu või infotöö vallas tegutsejaid (45%), järgnesid
muude mäluasutuste (20%) ning kirjastuste (19%) esindajad.



Alla 40 a vastanuid oli vähe (13%).

Küsitlusajast on möödunud peaaegu viis aastat, kuid taustinfona toome siinkohal välja
küsitlustulemustest ilmnenud olulisemaid tulemeid.


Valdavalt ollakse ERB-i olemasolust teada saadud raamatukogust (41%) või internetist (27%).



Andmebaasi kujundusega ollakse valdavalt enam-vähem rahul (51%), arvestatav osa on ka väga
rahul (35%).



Otsingu tulemusena leitud informatsiooni ammendavust hinnatakse kõige sagedamini (52%)
heaks, kuigi mõni vastaja kirjeldas ka ilmnenud probleeme.



Suur osa vastajatest (35%) pole ühtegi ERB-i täiendavat teenust kasutanud, kõige sagedamini
ollakse kasutanud valitud kirjete väljatrükki (20%) või valitud kirjete salvestamine, valitud kirjete
väljatrükk, valitud kirjete saatmine e-postile (16%).



Kõige rohkem tuntakse ERB-is puudust võimalusest näha väljaannete kaanepilte (69%), järgneb
võimalus näha infot ilmuma hakkavate väljaannete kohta (53%) ning enam-vähem võrdväärselt
võimalus saada infot riikliku trükitoodangustatistika kohta (36%) ning saada kirje juurest otse eraamatupoodidesse (36%).
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2.4

Ärimudel ja -protsessid
Peatükis kirjeldatakse esmalt ülevaatlikult praegust rahvusbibliograafia teenuse ärimudelit ning seejärel
rahvusbibliograafia teenuse pakkumisega seotud põhiprotsesse. Peatüki lõppu on lisatud äriprotsesside
olulisemate probleemkohtade kirjeldus, sh äriandmete kaitse ja turvalisusega seonduvad küsimused.
Infoallikatena on kasutatud nii Rahvusraamatukogu sisemiste analüüside käigus koostatud materjale kui
ka dokumentide ja intervjuude analüüsil leitut.

Ärimudel
Praeguse ärimudeli kirjeldus on esitatud A. Osterwalder ja kolleegide poolt loodud ärimudeli lõuendil,
mis hõlmab üheksat ärimudeliga seotud komponenti: kliendisegmendid, kanalid, kliendisuhted,
väärtuspakkumised, põhiressursid, peamised tegevused, peamised partnerid, tuluvood ja kulustruktuur.
Ärimudeli komponente on lähemalt kirjeldatud aruande ülejäänud peatükkides: kliendisegmentide ning
-suhete, kanalite ja väärtuspakkumisega seotut peatükkides 2.1 kuni 2.3; ressursside, tegevuste ning
partneritega seotut peatükkides 2.4.2, 2.5 ja 2.7; tuluvoo ning kulustruktuuriga seotut ptk 2.6.
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Ärimudeli lõuend
Peamised partnerid

Peamised tegevused

Väärtuspakkumised

Kliendisuhted

Kliendisegmendid

 RR erinevad osakonnad
 Raamatukogud Eestis, sh:
o Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu
o Tallinna Ülikooli
Akadeemiline
raamatukogu
o Tartu Ülikooli
Raamatukogu
o ELNET Konsortsiumi
raamatukogud
 Teised mäluasutused Eestis
 Teiste riikide RB keskused ja
andmebaasid – Estonica
andmete allikas
 Kirjastajad
 Rahandusministeeriumi
Infotehnoloogiakeskus (RMIT)

 Andmete kogumine
 Kirjete koostamine
 Andmete haldus (vigade
parandused, kirjete
täiendamine jne.)
 Andmete kättesaadavaks
tegemine
 Andmete säilitamine
 Veebiliidese haldus
 ERB-i kui brändi tutvustamine,
reklaam
 Tootearendus

 Info kõigi rahvusteavikute
kohta on ühes kohas koos
(nn Books in Print Eestis)
 Tervikpilt Eesti raamatu jm
laadi väljaannete turust
 Info kõigi väljastatud
standardnumbrite kohta
 (Trükitoodangu)statistika
 Andmed autorite, tõlkijate, jne,
kirjastuste ja trükikodade
kohta
 Unikaalsed identifikaatorid nii
nimedele, väljaannete kirjetele
jne.
 Töökindel süsteem
 Andmete taaskasutus
(kopeerkataloogimine, lingitud
andmed)
 Usaldusväärne, kvaliteetne
andmestu
 Täieneb püsivalt

 Usaldusväärsete andmete
allikas
 Töökindlus
 Tagasiside infopäringutele
 Tagasiside kasutajate
päringutele
 Kasutajale vajalikud teenused
välja arendatud ja arendamisel
 Kasutajauuringud

 Mäluasutused
 Autorihüvitise subjektid (autorid,
tõlkijad, illustraatorid jt)
 Raamatukauplused (ka
antikvariaadid)
 Kirjastused
 Uurijad, teadlased
 Bibliofiilid
 Tavakodanikud
 Meedia-, kultuuri-, ja
haridusasutused

Põhiressursid
 Personal (tehniline, sisuline,
marketing, koolitus)
 Tehniline infrastruktuur
(ILS/andmebaas, veebiliides,
liidestused)
 Ligipääs väljaannetele, teistele
andmebaasidele kirjelduste
koostamiseks

Kanalid






Veebilehed
Kajastus RR väljaannetes
Sotsiaalmeedia
Üritusturundus, koolitused
Kajastus meedias

Kulustruktuur

Tuluvood






 Avalik tasuta teenus

Palgakulu
ELNET Konsortsiumi liikmemaks (Sierra süsteemiga seotud kulu)
IT riistvara kulu – ERB serveriga seotud kulu
IT kulu – töökohaga seotud kulud
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Äriprotsessid

I Andmete loomine ehk
väljaannete
kirjeldamine

II Andmete kogumine,
säilitamine ja
kättesaadavaks
tegemine
rahvusbibliograafia
andmebaasis

III Rahvusbibliograafia
andmestiku levitamine

Rahvusbibliograafia teenuse pakkumine tervikuna hõlmab endas järgmisi etappe: andmete loomine ehk
väljaannete kirjeldamine, kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine rahvusbibliograafia
andmebaasis ning rahvusbibliograafia andmestiku levitamine tagamaks andmete võimalikult laialdane
taas- ja ristkasutus.
Eesti Rahvusraamatukogu, kelle ülesandeks on seatud rahvusbibliograafia teenuse osutamine, teenuste
jaotuses on kogu rahvusbibliograafiaga seotu jaotatud kolme erineva teenuse vahele. Need teenused on:
1.

teavikute kataloogimine (siseteenus),

2.

rahvusbibliograafia (avalik teenus),

3.

andmehaldus (suures osas siseteenus, osaliselt avalik teenus).

Nii teavikute kataloogimine kui ka andmehaldus on RR-i rahvusbibliograafia teenust toetavad teenused,
mis sisaldavad ka rahvusbibliograafiaga otseselt mitte seotud tegevusi. Teenuste piirid on mõnevõrra
tinglikud, kuna rahvusbibliograafia eesmärgipäraseks pakkumiseks on vaja, et edukalt toimiksid kõik
nimetatud teenused ning RR-i tehtud teenuste analüüsid viitavad, et teatud protsesse oleks võimalik
teenuste vahel ümber paigutada.
Rahvusbibliograafia teenuse osutamisel on põhiroll Eesti Rahvusraamatukogul, kuid esimesse etappi ehk
väljaannete kirjeldamisse on kaasatud ka ELNET Konsortsiumisse kuuluvaid teisi raamatukogusid.
Järgnevalt antakse ülevaade kõigist rahvusbibliograafia teenuse tervikprotsessi etappidest,
rõhuasetusega RR-i rahvusbibliograafia teenusel, mis on otseselt suunatud rahvusbibliograafia
pakkumisele. Nimetatud teenuse puhul kirjeldatakse ka ükshaaval teenusega praegu seotud protsesse.
I etapp: andmete loomine ehk väljaannete kirjeldamine
Rahvusbibliograafiasse kuuluvate väljaannete kirjeldamine ehk andmete loomine on eeltingimus nende
registreerimiseks.
Rahvusbibliograafia teenuse esimene etapp on eelkõige seotud RR-i teavikute kataloogimise teenusega.
RR-i teavikute kataloogimise teenusel on 6 protsessi:
1.

teavikute kataloogimine ja märksõnastamine (sisaldab arvele võetud teavikute kataloogimist,
liigitamist ja märksõnastamist)

2.

elektronkataloogi korrastamine (sisaldab bibliokirjete parandamist, täiendamist ning
bibliokirjete liitmist)

3.

Eesti märksõnastiku toimetamine ja haldamine

© 2020 KPMG Baltics OÜ. Kõik õigused kaitstud.
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4.

normandmete haldus (sisaldab otsitunnuste raportite, uute raamatute ning meediakanalite info
läbivaatamist ning tegelemist RR-i ja väliste partnerite (teised raamatukogud) normikirjete
tellimustega)

5.

kaartkataloogi konverteerimine, retrokataloogimine

6.

artiklikogumike sisu avamine

RR-i teavikute kataloogimise teenus hõlmab seega nii praegu kui ka varasematel ajaperioodidel välja
antud teavikute kataloogimist ning seotud tegevusi, nagu Eesti märksõnastiku koostamist ja
toimetamist ning autorite erinevaid nimevariante sisaldava normandmete andmebaasi ehk
autoriteetfaili loomist ja haldamist.
Umbes pool kataloogimise teenusega seotud töömahust RR-is on praegu seotud rahvusbibliograafiasse
kuuluvate teavikute kataloogimisega (täpsem tööjõukulu on välja toodud ptk 2.6 Kulumudel) ning pool
muude Rahvusraamatukogu tegevuseesmärkidega seotud teavikute kataloogimisega. Vastavalt
oktoobris 2018 tehtud ajakaardistusele (kataloogimisega seotud töötundide kogumaht oli 3387) on
praegu kataloogimisteenuses suur osakaal kaartkataloogi konverteerimisel ja retrokataloogimisel (ehk
varasemalt välja antud teavikutega seotud tööl). Prognoosi kohaselt peaksid varasemate perioodide
väljaannetega seoses planeeritud kataloogimistööd saama RR-is valmis paari aasta pärast.
Rahvusbibliograafia osas on konverteerimine ja retrokataloogimine lõpule viidud.
Teatud ajaperioodide teavikute kataloogimisega tegelevad praegu lisaks Eesti Rahvusraamatukogule ka
mitu suuremat raamatukogu. Koostööleping on sõlmitud Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu
ning Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukoguga ning panustavad ka Tartu Ülikooli Raamatukogu ning
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu.
Ühe teaviku kataloogimisega seotud töömaht oleneb teaviku laadist, keskmiselt kulub ühe raamatu
kataloogimisele 1 töötund ning rahvusteaviku alla liigituva raamatu kataloogimisele u 20% täiendavat
tööaega (e 1,2 h), kuna rahvusteavikute kirjeldus on põhjalikum. Pool sellest ajast kulub sealhulgas
märksõnastamisele, mida tehakse praegu EMS-ile toetudes käsitsi. Eesti Rahvusraamatukogu on asunud
uurima märksõnastamiseks tehisintellekti kasutamise võimalusi, et märksõnastamist võimalikult
automatiseerida, vähendamaks tööjõukulu.
Teavikute kataloogimiseks on koostatud juhendmaterjale, mis on huvilistele avalikult kättesaadavad
ELNET Konsortsiumi kodulehel10. Käsitööna toimuv kataloogimine on vilumust nõudev tegevus, mis
eeldab juhendmaterjalide põhjalikku tundmist, kuna teavikute (sh rahvusbibliograafiasse kuuluvate
teavikute) kirjeldamiseks kasutatav ELNET Konsortsiumi ühiskasutuses olev raamatukogusüsteem
Sierra ei oma automaatkontrolle ega toeta muul viisil oluliselt teavikute kirjelduse nõuetekohast ning
vigadeta sisestust.
Vastavalt säilituseksemplari seadusele loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule seaduses nimetatud
tingimustele vastavaid väljaandeid ning RR ostab huvipakkuvaid (sh rahvusbibliograafiasse kuuluvaid)
teavikuid ka täiendavalt juurde. RR on sisemiseks teenustasemeks seadnud, et 85% arvele võetud
rahvusteavikutest (monograafia, jadaväljaanne, noot, maakaart, plakat) kirjeldatakse 1 tööpäeva jooksul
ning auvised ja haruldased raamatud 2 tööpäeva jooksul. Vastavalt 2019. a suvel tehtud analüüsile vastab
teenuse kvaliteet teenusetasemes määratletud nõuetele.
Praktikas valitseb samas olukord, kus rahvusbibliograafiasse kuuluvad teavikud jõuavad RR-i väga
erinevatel aegadel alates nende väljaandmisest. Tavatu pole olukord, kus teavik jõuab mõnda teise
ELNET Konsortsiumisse kuuluvasse raamatukogusse enne kui Rahvusraamatukogusse. Teaviku ekataloogis ESTER kuvamiseks sisestavad väljaannet kirjeldavaid andmeid sel juhul Sierra
raamatukogusüsteemi abil nende raamatukogude esindajad. Nagu peatükis 2.5.2 Tänase IT-lahenduse
10

https://www.elnet.ee/et/e-kataloog-ester/juhendmaterjalid
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teadaolevad puudujäägid kirjeldatud, siis Sierras olevaid teavikute (sh rahvusbibliograafiasse kuuluvate
teavikute) kirjeid saavad lisada ja muuta kõigi ELNET Konsortsiumi liikmesraamatukogude esindajaid,
kuna Sierra on ühiskasutatav süsteem, milles pole võimalik andmete töötlusele kasutajapõhiseid
piiranguid seada. Praeguse seisuga on ELNET Konsortsiumil 19 liikmesraamatukogu (sh RR), mis
tähendab, et kirjeid saavad redigeerida u 300 isikut. Kui RR-i jõuab mõni teavik, mille andmed on juba
Sierra kaudu sisestatud, siis tuvastab kataloogija, kas kirje andmed vastavad saabunud teavikule.
Veel ilmumata väljaannete andmeid lisavad kirjastajad Kirjastajaportaali kaudu, kust need jõuavad edasi
Sierra süsteemi (kuvatakse e-kataloogis ESTER), kuid need andmed pole praegu otseselt
rahvusbibliograafiaga seostatud.
II etapp: andmete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine rahvusbibliograafia
andmebaasis
Rahvusbibliograafia teenuse teine etapp on eelkõige seotud RR-i rahvusbibliograafia teenusega. RR-i
rahvusbibliograafia teenusel on 6 toimivat protsessi:
1.

Uute kirjete laadimine ERB-i

2.

Täiendatud kirjete laadimine ERB-i

3.

ERB-is puuduvate väljaannete otsimine Sierrast ja nende ERB-i sobivuse kontroll

4.

Perioodika aastanimestiku koostamine

5.

ERB-i avaldamine avaandmetena

6.

Estonica (sisaldab Estonicasse kuuluvate väljaannete hankimist)

Seitsmes RR-i rahvusbibliograafia teenusega seotud protsess on ERB-is puuduolevate väljaannete
registreerimine (vahendusallikate põhjal). Nimetatud protsess on RR-i 2019. a tehtud teenuseanalüüsi
ning intervjuude põhjal praegusel ajal mittetoimiv.
RR-i rahvusbibliograafia teenus hõlmab seega eelkõige valimist, missuguseid loodud andmed (teavikute
kirjed) kuuluvad rahvusbibliograafiasse, nende kogumist Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi, edasist
säilitamist ning tegevusi andmete kättesaadavaks tegemiseks (nii ERB andmebaasis kui ka perioodika
aastanimestiku ja avaandmete kujul).
Järgnevalt kirjeldatakse eelnimetatud protsesside põhisisu.
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Protsessid 1 ja 2 – Uute/täiendatud kirjete laadimine ERB-i

Joonis 2. Uute/täiendatud kirjete laadimine ERB-i

Uute ja täiendatud rahvusbibliograafia kirjete ERB-i laadimise protsessid toimivad sisuliselt samal viisil.
Lisaks asjaolule, et tegemist on uute või täiendatud kirjetega, erinevad protsessid sageduselt. Uute
kirjetega täiendatakse ERB-i kord nädalas, täiendatud kirjetega igapäevaselt või vastavalt vajadusele.
Hinnanguliselt tekib ühes kuus rohkem kui paar tuhat kirjet, mis on vaja ERB-i laadida.
Protsessis osalevad RR-i osakondade spetsialistid ning ka partnerraamatukogu TLÜAR.
Kirjete ERB-is registreerimise protsess toimub manuaalselt, st ülal näidatud protsessijoonisel kujutatud
sammud tuleb ükshaaval vastutavate töötajate poolt läbi käia.
Protsessi käigus koondatakse esmalt kokku üles laaditavad kirjed (Sierra süsteemist on
rahvusbibliograafiasse kuuluvad kirjed leitavad vastava märke abil). Rahvusbibliograafia koostamise
sisulised alused on ära toodud rahvusbibliograafia koostamise alusdokumendis 11 Pärast kirjete
väljaotsimist kontrollitakse nende kvaliteeti. Kirjete suure arvu ja protsessi manuaalsuse tõttu on
kvaliteedikontroll ülevaatlik ja pole võimalik detailselt iga kirjet uurida. Tuvastatud vead suunatakse
parandamisele. Kui koostatud ekspordifaili ERB-i üleslaadimine on ebaedukas, siis tuleb teha uus fail

11 RR peadirektori 16.02.2017

käskkirjaga nr 15 kinnitatud „Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused“
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(kirjete loend säilib Sierras mõnda aega) ja ekspordiprotsess uuesti käivitada. Protsessi lõpptulemus on
ERB-i uuendatud andmed.
Protsess 3 - ERB-is puuduvate väljaannete otsimine Sierrast ja nende ERB-i sobivuse kontroll

Joonis 3. ERB-is puuduvate väljaannete otsimine Sierrast ja nende ERB-i sobivuse kontroll

ERB-is puuduvate väljaannete otsimine Sierra süsteemist ning nende ERB-i sobivuse kontroll toimub
vastavalt ülaltoodud joonisele. Protsessis osalevad vaid RR-i osakondade spetsialistid. Protsess on taas
manuaalne, st protsessijoonisel kujutatud sammud tuleb ükshaaval vastutavate töötajate poolt läbi käia.
Esmalt koostatakse Sierra andmete põhjal loend kirjetest, mis võiksid ERB-i sobida, kuid praegu seal ei
sisaldu. Kirjeid analüüsitakse ning seejärel kontrollitakse, kas väljaanded on RR-i kogudes olemas. Juhul
kui leidumus puudub, siis liigub protsess edasi komplekteerimisse ja pärast teavikute saabumist
kontrollitakse ja vajadusel parandatakse kirjeandmeid (hiljem kaasatakse andmed ERB-i andmete
jooksval uuendamisel). Kui leidumus on olemas, siis moodustatakse Sierras loend ja koostatakse
ekspordifail andmete ERB-i laadimiseks (ERB-i sobivuse korral võidakse siiski üles laadida ka ilma RR-is
leidumuseta kirjed). Nagu eelmistegi protsesside puhul − kui koostatud ekspordifaili ERB-i üleslaadimine
on ebaedukas, siis tuleb teha uus fail (kirjete loend säilib Sierras mõnda aega) ja ekspordiprotsess uuesti
käivitada. Kui üleslaadimine on edukas, siis on protsessi lõpptulemus ERB-i uuendatud andmed.
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Protsess 4 - Perioodika aastanimestiku koostamine

Joonis 4. Perioodika aastanimestiku koostamine

Perioodika aastanimestiku koostamise protsess toimub vastavalt ülalnäidatud protsessijoonisele kord
aastas. Protsessis osalevad vaid RR-i osakondade spetsialistid. Protsess on taas manuaalne, st
protsessijoonisel kujutatud sammud tuleb ükshaaval vastutavate töötajate poolt läbi käia.
Protsess algab Sierra süsteemist eelmisel aastal ilmunud väljaannete kokkuotsimisega. Seejärel
kontrollitakse ning vajadusel parandatakse kirjeandmeid. Järgmise sammuna kontrollitakse, kas
ilmumise fakt eelmise aasta seisuga on selge. Kahtluse korral edastatakse info spetsialistide vahel
täiendavaks kontrollimiseks. Kui peaks juhtuma, et perioodikaväljaanne tegelikult enam ei ilmu, siis
täiendatakse kirjet ja seda ei kaasata aastanimestikku. Kui väljaande jätkuv ilmumine on kinnitust
leidnud, siis täiendatakse kirjet kogumi tunnusega, koostatakse loend ning tehakse sellest spetsiaalse
tarkvaraga väljavõte ning suunatakse täiendavale kontrollimisele. Vigade olemasolul parandatakse
need, aga kui väljavõte on korrektne, siis küljendatakse ja kujundatakse see ning avaldatakse
aastanimestik RR-i veebilehel. Aastanimestiku infot levitatakse täiendavalt RR-i uudiskanalites.
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Protsess 5 - ERB avaldamine avaandmetena

Joonis 5. ERB avaldamine avaandmetena

ERB-i avaandmetena avalikustamise protsess toimub vastavalt ülalnäidatud protsessijoonisele lähtuvalt
rahvusbibliograafia avaandmete uuendamise vajadusest. Protsessis osalevad vaid kaks RR-i spetsialisti:
metaandmete peaspetsialist ja andmehalduse peaspetsialist. Protsess on taas manuaalne, st
protsessijoonisel kujutatud sammud tuleb ükshaaval vastutavate töötajate poolt läbi käia.
Protsess algab avalikustamisele mõeldud kirjete loendi koostamisega ja valimi kontrolliga. Kui ollakse
veendutud, et loendis on õiged kirjed, siis edasi kontrollitakse kirjeandmeid. Vigadest antakse teada ja
parandatakse neid massparandusega nii palju kui võimalik, aga kuna vigu tekib suurel hulgal, siis
jätkatakse protsessiga ka juhul, kui andmekogumisse jääb vigu. Edasi koostatakse eksportfail(id), mida
töödeldakse, saamaks neid marc21.xml vormingusse. Protsess lõppeb failide avalikustamisega
data.digar.ee veebilehel.
Vastavalt RR-i 2019. a tehtud teenuseanalüüsile kuulub antud protsess pigem RR-i andmehalduse
teenuse kui rahvusbibliograafia teenuse alla ning edaspidi liigub arvatavasti teenuste jaotuses.
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Protsess 6 – Estonica

Joonis 6. Estonica

Estonica protsess kirjeldab Estonicasse kuuluvate väljaannete hankimist, mis toimub vastavalt
ülalnäidatud protsessijoonisele. Protsess hõlmab endas rahvusbibliograafiaga seotud andmete
kogumist, mistõttu on liigitatud RR-i rahvusbibliograafia teenuse alla, kuid selle lõpp viib tagasi väljaande
põhjaliku kirjeldamise juurde, ehk rahvusbibliograafia tervikteenuse I etappi. Protsessis osalevad vaid
RR-i osakondade spetsialistid.
Protsess algab sellega, et RR-i teatud valdkonna referent tuvastab rahvusbibliograafiasse lisamata, kuid
Estonica tunnustele vastava väljaande. Järgneb teaviku tellimuse tegemine, mille põhjal koostatakse
Sierras teaviku tellimuskirje. Kui teavik on kättesaadav, siis tellitakse see ja hiljem kirjeldatakse RR-i
kataloogimise teenuse raames. Kui teavikut ei õnnestu hankida, siis tellimuskirje kustutakse ja teavik
jääb rahvusbibliograafiasse lisamata.
RR-i 2019. a tehtud teenuseanalüüsis nenditakse, et Estonica registreerimine on valikuline, RB-sse
jõuavad vaid need teavikud, mis õnnestub hankida. Teavikud, mida ei suudeta hankida, jäävad RB-s
registreerimata, kuigi nende väljajätmiseks ei ole sisulist põhjendust. Protsessi puhul jääb ka silma selle
manuaalsus, Estonicasse sobiva teaviku tuvastamine sõltub konkreetsest referendist ja talle teatavaks
saanud infost.
Protsess 7 – ERB-is puuduolevate väljaannete registreerimine (vahendusallikate põhjal)
Varasemalt on RR-i rahvusbibliograafia teenuse protsesside nimekirja olnud kaasatud ka nimetatud
protsess, kuid kuna seda tegelikult ei rakendata, siis pole siinkohal protsessijoonist esitatud.
Vahendusallikate põhjal ERB-is puuduolevate väljaannete registreerimine tähendab seda, et soovi korral
oleks võimalik erinevates vahendusallikates avaldatud andmete põhjal, ilma vastava teaviku eksemplari
olemasoluta või seda nägemata, lisada rahvusbibliograafiasse teavikute kirjeid, juhul kui teavik vastab
olemasolevate andmete põhjal rahvusbibliograafia koostamise alustele.
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Tegelikkuses on ilma teaviku eksemplari olemasoluta keeruline veenduda, kas vahendusallikas olevad
andmed on tõesed, ja seetõttu ei rakendata praktikas selge info puudumise tõttu väljaannete
vahendusallika põhjal registreerimist.
III etapp: rahvusbibliograafia andmestiku levitamine
Rahvusbibliograafia teenuse kolmas etapp on eelkõige seotud RR-i andmehalduse teenusega. RR-i
andmehalduse teenusel on 8 protsessi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andmekoosseisu defineerimine
Andmete avaldamise reeglite kehtestamine, haldus (millised andmed, kuidas ja kus
avaldatakse)
Standardiseerimine, standardite juurutamine
Andmete valideerimine ja kvaliteedikontroll (vastavus standarditele, vastavus
andmekoosseisu reeglitele, vastavus avaldamisreeglitele)
Teksti- ja andmekaeveks tingimuste loomine, võimekuse väljaarendamine
RR-i kogusid kirjeldavate andmete avaldamine avaandmetena
RR-i kogusid kirjeldavatele andmetele tuginedes erinevate lahenduste loomine
(visualiseerimine jmt)
RR kogusid kirjeldavate andmete agregeerimine erinevatesse projektidesse (nt VIAF,
Europeana, era- ja avaliku sektori koostööprojektid jne)

RR-i andmehalduse teenus hõlmab endas seega eelkõige andmehalduse põhimõtete kujundamist ja
juurutamist ning andmete avalikustamisega seotud tegevusi.
Edaspidi hakkab siia alla kuuluma arvatavasti ka praegu RR-i rahvusbibliograafia teenuse alla kuuluv ERB
avaldamine avaandmetena protsess.

Äriprotsesside probleemkohad
Probleem

Kirjeldus

Käsitöömahukas protsess

Kõiki rahvusbibliograafia teenuse etappe iseloomustab suur
tööjõukulu ning iseloomult manuaalne protsess.
Esimeses, andmete loomise ehk väljaannete kirjeldamise etapis on
tööjõukulu eriti märgatav, kuna iga üksiku rahvusbibliograafia
teaviku kirjeldamiseks võib kuluda rohkem kui tund aega. Kirjete
loomine ei ole samal ajal toetatud kasutatava süsteemi (Sierra) poolt
– kirjete loojad peavad korrektseks sisestuseks silmas pidama
mahukaid juhiseid, kontrollima märksõnastamist käsitsi teisest
süsteemist (EMS) ning väljaõppeprotsess on pikk.
Teises, andmete kogumise, säilitamise ja rahvusbibliograafia
andmebaasis kättesaadavaks tegemise etapis on märgata
mõningaid ajakulukaid tegevusi nagu nt Sierra süsteemist puuduvate
väljaannete otsimine. Samas on täheldatav, et suurem osa
teenusesse hõlmatud protsesse on võrdlemisi standardiseeritud,
mistõttu võiksid need olla potentsiaalselt automatiseeritavad
(eelnevalt oleks vaja samas vaadata üle nende
optimeerimisvõimalus).
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Probleem

Kirjeldus
Kolmandas, rahvusbibliograafia andmestiku levitamise etapis, mille
alla võiks tinglikult liigutada nt RB avaandmete avalikustamise ja
võib-olla ka perioodika aastanimestiku avalikustamise jääb samuti
silma, et väheste rahvusbibliograafiaga seoses kirjeldatud tegevuste
hulgas on pigem tegemist lühikeste manuaalsete protsessidega.

Ebaefektiivne protsess

Erinevates rahvusbibliograafia teenuse etappides jääb silma
tegevusi, mida oleks võimalik potentsiaalselt efektiivsemaks muuta.
Esimeses, andmete loomise ehk väljaannete kirjeldamise etapis
loovad rahvusbibliograafia teavikute kirjeldusi Sierra süsteemi
teavikute RR-ist varasema kättesaamise korral ka teiste ELNET
Konsortsiumisse kuuluvate raamatukogude esindajad, kuid igal juhul
peavad RR-i kataloogijad hiljem üle kontrollima, kas kirje on
koostatud piisavas detailsusastmes ning vastab nõuetele.
Teises, andmete kogumise, säilitamise ja rahvusbibliograafia
andmebaasis kättesaadavaks tegemise etapis on mitmeid protsesse,
kus tegevusvoog suundub vigade korral tagasi ning tegevusi tuleb
korrata. Samuti on juhuseid, kus andmetega tegelev spetsialist ei saa
iseseisvalt kohe õiget infot tuvastada ja viga parandada, vaid peab
info kontrolliks või vea parandamiseks mõnele teisele osalisele edasi
suunama.

Piiratud kvaliteedikontrolli
võimalused

Tulenevalt RB kirjete redigeerimiseks kasutatava süsteemi Sierra
kasutamise piirangute vähesusest ning sellele ligipääsu omavate
kasutajate suurest arvust saavad kirjeid lisada ja muuta erineva
kataloogimiskogemuse ja -oskusega kasutajad. Kuna puuduvad ka
automaatkontrollid, siis on sisestamisvigade tuvastamise
võimalused piiratud. Andmeid Sierrast ERB-i laadiv spetsialist jõuab
suure kirjete hulga tõttu tõenäoliselt manuaalse veatuvastuse käigus
välja selgitada vaid lähemat analüüsi mitte vajavaid vigu.

Viivitus protsessi algusosas

RR on nii oma teavikute kataloogimise kui ka rahvusbibliograafia
teenusele kehtestanud rahvusbibliograafia põhiprotsessi kiirusega
seoses teenustaseme nõuded, mida jälgitakse. Samas pole kindlust,
et rahvusbibliograafiasse kuuluvad teavikud jõuavad RR-i enne kui
RR teenust potentsiaalselt kasutada soovivad sihtrühmad need
andmed mujalt kätte saavad. See tähendab, et uute teavikute kohta
ei anna rahvusbibliograafia piisavalt andmeid, on ajast maas.

Ebapiisav tulemus

Nii protsessile praegu seatud ootuse kui ka sihtrühmade poolt
väljendatud ootuste ning protsessi tulemite vahel on ebakõlad.
Praegu jäävad rahvusbibliograafiasse lisamata teosed, mis sisult
vastavad rahvusbibliograafia koostamise alustele, aga mida embakumba ei õnnestu tuvastada või mille kohta ei õnnestu hankida
piisavalt infot, et neid rahvusbibliograafiasse lisada. Näiteks pole
selge, kui süsteemne on praegu Estonica väljaannete tuvastamine
ning rahvusbibliograafiasse jäävad lisamata Estonica teosed, mida
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Probleem

Kirjeldus
eksemplarina hankida ei õnnestu. Samuti jäävad
rahvusbibliograafiasse lisamata teavikud, mis tuvastatakse
vahendusallikate põhjal, kuid mille kohta kinnitatud infot ei õnnestu
leida.
Sihtrühmade ootused ning tajutud puudujäägid oodatavas
tulemuses on lähemalt kirjeldatud peatükis 2.1.2 Sihtrühmade
probleemid, vajadused ja ootused. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi
rahulolu ja ootused on erinevate gruppide lõikes erinevad, siis
muuhulgas oodatakse rikkamaid andmeid (kaanepildid, info ilmuma
hakkavate teoste kohta) ning mugavamat, arusaadavamat
infoesitust (vähem süsteeme ja kaasaegsem esitlus).

2.5

IT-lahendus
Käesolev peatükk kirjeldab RB-ga seotud teenuste tehnilist lahendust. Lisaks kajastab antud peatükk RB
teenuse teadaolevaid infotehnoloogia-alaseid kitsaskohti ja puudujääke ning annab hinnangu praeguse
IT-teenuse jätkusuutlikkusele.
Oluline on siinkohal meeles pidada, et Eesti rahvusteavikute registri rolli täidab küll põhiliselt ERB-i
andmebaas, kuid RB andmeid leidub ka teistes ERB-iga seotud teenustes (süsteemides). Tulenevalt
eelnevast ei saa RB andmeid (teenust) võrdsustada ainult ERB-iga, vaid antud ärianalüüsi kontekstis
tuleks arvesse võtta ka kõiki teisi teenuseid, mis RB andmeid sisaldavad.
Käesoleva peatüki koostamisel on kasutatud abivahendina 2018. aastal KPMG Baltics OÜ poolt valminud
ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud raamatukogusüsteemide
kaasajastamise analüüsi dokumente.

Riist- ja tarkvara konfiguratsioon
RB andmete loomiseks ja töötlemiseks kasutatakse integreeritud raamatukogusüsteemi Sierra (tootja
Innovative Interfaces, Inc). Sierra on ELNET Konsortsiumi 19 liikmesraamatukogu ühiskasutuses olev
tehniline lahendus. Sierra tarkvara mis ühendub kesksesse Sierra andmebaasi on installeeritud enamusse
ELNET'i raamatukogude arvutitesse. RB andmeid sisestatakse Sierra rakenduse kaudu ning hoitakse
Sierra andmebaasis koos RB-sse mittekuuluvate bibliograafiliste andmetega. Bibliograafilised andmed
on kirjeldatud MARC 21 kataloogimise vormingus12 (ingl k MAchine-Readable-Cataloging). RB kirjed
omavad eristatavat tunnust vastava kirje vormingu sees.
Teabe eraldatuse ning teatud turvalisuse (varundamise kontekstis) saavutamiseks kopeeritakse
manuaalse protsessi käigus (Sierra rakenduse kaudu) RB tunnusega kirjed ERB-i andmebaasi MARC 21
vormingus kirjete edastamiseks Sierrast ERB-i kasutatakse FTP protokolli. Riistvaralise poole pealt on
ERB-i keskmeks 1 server, mis on andmebaasi ja veebiserveri rollis. ERB server baseerub Linux (Debian)
operatsioonisüsteemil. RB keskkondadesse sisse logimiseks kasutatakse SSO lahendust.
RB teenuse üks osa on ka Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR, kuhu koondatakse
elektroonilisel kujul (digitaliseeritud) rahvusbibliograafiasse kuuluvaid teoseid. Lisaks tuleks tähelepanu

12

MARC vorming on masinloetavate bibliograafiliste andmete standardiseeritud esitusviis
(https://www.loc.gov/marc/)
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pöörata ka veebiarhiivi teenusele (veebiarhiiv.digar.ee), kuid paraku ei loeta veebilehti (dokumendi
„Rahvusbibliograafia koostamise alused“ järgi) tänasel päeval RB andmete osaks. Riist- ja tarkvara
konfiguratsiooni skeem on välja toodud joonisel 7. Antud skeem on lihtsustatud ehk selles on välja jäetud
suurel hulgal tehnilisi detaile, mis pole antud analüüsi kontekstis olulised (ühendused, seadmed jms).

RB

RB

RB
Kirjed Sierra-st
ERB-i M A RC21 for maadis
läbi FTP pro tokolli
(m an uaalne protsess)

ESTER-i e-kataloog
ester.ee
Veebirakenduse server

Sierra
Andm ebaasi server

ERB server
erb.nlib.ee
Rahvusbibliograafia andmebaas

Märksõ nade im port Sierr asse
läbi FTP pro tokolli






Linux (Debian 8.10)
My SQL (m ysql-serv er-5.5 5.5.60-0+deb8u1)
A pache HTTP Serv er (ap ache2 2.4.10-10+deb8u12)
Elastic Search





FTP t eenus Pr oFTPD (prof tp d-basic 1.3.5-1.1+deb8u 2)
PHP 5.6.33-0+deb8u1
Ot singu moo tor read-only

RB

Kirjed Sierra-st
DIGAR-isse M ARC21 form aadis
läbi FTP pro tokolli
(auto maatn e prot sess)

EM S
Eesti märksõnastik

ERB varundus

ERB-i avaandmed
data.digar.ee

LEGEND
RB

A ndm ebaas, m is sisaldab rahvu sbibliograafiat

RR-i/RM IT-i p oolt hallat avad seadm ed

ELNET-i p oolt hallat avad seadm ed

Joonis 7. Rahvusbibliograafia teenuste riist- ja tarkvara konfiguratsiooni lihtsustatud skeem.

Tänase IT-lahenduse teadaolevad puudujäägid
Tänane IT-lahendus RB kontekstis on üles ehitatud selliselt, et RB-na määratletud andmeid leidub
mitmes eraldi defineeritud teenuses (süsteemis). RB andmete põhiline andmebaas on ERB, kuid kõik
ERB-is olevad andmed eksisteerivad samuti Sierra andmebaasis. Lisaks laetakse Sierrast kirjeid
avaandmete portaali (data.digar.ee) ning RR digitaalarhiivi DIGAR-isse. Antud lahendus omab teatud
mõttes dubleerivat iseloomu (erinevates süsteemides on sisuliselt samad kirjed).
Samas on tänases IT lahenduses rida kitsaskohti (tulenevalt RR sisendist ning sihtrühmade intervjuudes
kajastatud andmetele), mida kirjeldab alljärgnev tabel.
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Probleem
Sierra süsteemi kitsaskohad
Sierra andmebaasi kirjed on
avatud redigeerimiseks
kõigile ELNET-i liikmetele

Sierra kirjetega tegevused
logimata ning pole võimalust
vanemate kirjete
taastamiseks
Sierra-s puudub piirang kirje
ühe kasutaja poolt
lukustamiseks redigeerimise
ajaks
Sierras puudub võimalus
kasutaja-põhiste piirangute
seadmiseks
Sierra kirjetel puudub
automatiseeritud
kvaliteedikontroll

Kirjeldus
Sierra raamatukogusüsteemiga seotud suurim probleem RB teenuse
kontekstis on asjaolu, et andmebaasi kirjed on avatud
redigeerimiseks (ka kustutamiseks) kõigile ELNET Konsortsiumi
raamatukogude autoriseeritud töötajatele. Olgugi, et kokkuleppe
kohaselt tohivad RB andmeid redigeerida vaid kindlaks määratud
ELNET-i liikmed, siis esineb järjepidevalt risk vigaste või dubleeritud
kirjete loomiseks.
Sierra rakenduses olevate kirjete muudatusi süsteem ei logi ning
kirjeid pole võimalik vanemate versioonide alusel taastada.

Sierra kirjega saab töötada samaaegselt mitu inimest.

Õigus kirjeid luua, muuta ning kustutada on absoluutne. Kõik ELNETi
raamatukogude vastavaid õigusi omavad töötajad saavad
andmebaasis dubleerivaid kirjeid luua (tekitab segadust) ning
olemasolevates kirjetes vigu teha.
Andmetel puudub kvaliteet ja usaldusväärsus. Kirjete kontrollimine,
parandamine ja valideerimine on väga ressursimahukas.
Lisanduvate kirjete hulk on suur, mistõttu on raske RR-il kõiki kirjeid
vastavalt kehtivale korrale kontrollida ning valideerida (enne ERB-i
saatmist).

RB süsteemide-vahelised kitsaskohad
Puudub RB kirjete
Süsteemide vahel puudub andmete automaatne sünkroniseerimine
automaatne
– näiteks Sierrast andmete edastus ERB-i on manuaalne protsess.
sünkroniseerimine RB
Kirje edastamiseks ERB-i on vaja teha manuaalsed tegevused
teenuse süsteemide vahel
autoriseeritud RR töötaja poolt (ERB-i andmevahetuse keskkonda
sisse logimine, kirje importimine ERB-i jm).
Näiteks kui peale kirje importimist ERB-i selgub, et kirjes olid
andmed vigased, siis tuleb peale Sierras kirje parandamist ERB-i kirje
manuaalselt üle kirjutada.
Automatiseeritud kirjete sünkroniseerimine nõuaks ressursimahukat
(nii ajalises kui ka rahalises mõttes) arendustööd (kaasates Sierra
tootja Innovative Interfaces, Inc). Kindlasti oleks vaja luua kehtivate
reeglite alusel töötavat kontrollimise-valideerimise funktsionaalsust.
Valideerimise ootel kirjed

Puudub keskkond valideerimise (RR-i poolt) ootel olevatele RB
kirjetele, mis peaksid edasi liikuma ERB-i. Selline keskkond
võimaldaks eraldada valideerimise ootel olevad kirjed valideeritud
kirjetest.

ERB andmebaasi kitsaskohad
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Probleem
ERB on tarkvaralise poole
pealt vananenud

Kirjeldus
ERB-i tarkvara ei uuendata, mis on andmete turvalisuse,
terviklikkuse ja käideldavuse aspektist risk.

ERB ei ole kolmandate
osapoolte süsteemidega
koostöövõimeline
ERB-il puudub normikirjete
tugi.
ERB-i otsingumootor ei ole
kaasaegne

Puuduvad tehnilised kanalid automaatseks masinloetavate andmete
vahetamiseks.

Otsingutes pole seostatud näiteks nime vahetanud subjektid või
asutused (nt „Noor Eesti Kirjandus“ vs „Noor Eesti“).
Intervjuudest sihtrühmadega selgus, et ERB-i otsingumootor vajaks
täiendamist – paindlikkust on vähe. ERB-i otsing nõuab väga
spetsiifilist otsingut märksõnade järgi. Konkreetselt raamatuid
otsides võivad näiteks esinda otsingutulemuste seas separaadid ning
puudub võimalus nende otsingust välja selekteerimiseks.
Muud RB teenusega seotud kitsaskohad
Avaandmete portaali
Avaandmete (data.digar.ee) puhul pole võimalik kirjeid muuta –
(data.digar.ee) edastatud
kirjete parandamiseks tuleks avaandmete serveri andmestu üle
kirje parandamine on
laadida.
keeruline
Puudulik andmete
Puudub sujuv ja automaatne andmete liigutamise ning erinevatesse
töötlemise võimekus
vormingutesse konverteerimise võimalus.
vastavalt spetsiifilistele
vajadustele
Tagamata on andmete
Seotud kogu RB teenusega. Näiteks on Sierras kasutajaõiguste
turvalisus, usaldusväärsus ja kitsendamise funktsionaalsuse puudumise tõttu risk andmete
kaitse.
volitamata redigeerimiseks või isegi kustutamiseks.
ERB on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA).
ERB-ile on kohustuslik rakendada infosüsteemide kolmeastmelise
etalonturbe süsteemi (ISKE) ning seoses sellega on ERB-ile määratud
andmete turvaklass K1T2S0 ning tulenevalt sellest turbeaste „M“.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrusele nr 252
„Infosüsteemide turvameetmete süsteem“§ 91 lg 2 peab
turvameetmete süsteemi rakendamise kohta läbi viima sõltumatu
auditi iga kolme aasta järel. Käesoleval hetkel pole ERB-ile ühtegi
vastavat auditit läbi viidud.

ESTER-is/ERB-is puudub
kirje juures täiendav
informatsioon teavikute
kohta

E-kataloog ESTER (Sierra) ja DIGAR on samuti registreeritud RIHA-s.
E-kataloog ESTER-ile on määratud andmete turvaklass K1T2S1 ning
tulenevalt sellest turbeaste „M“. DIGAR-ile on määratud andmete
turvaklass K1T2S2 ning tulenevalt sellest turbeaste „M“.
Paljud sihtrühmad on väljendanud ootust, et kirje juures võiks olla
digitaliseeritud teose kaanepilt, sisukord, kokkuvõte jms.
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Koondhinnang tänase IT-lahenduse jätkusuutlikkusele
Võttes aluseks RR andmestrateegiat 2019−2022, siis tänane IT-lahendus (tulenevalt peatükis 2.5.2
kirjeldatud kitsaskohtadest) ei toeta järgnevaid, andmestrateegia dokumendis eesmärgiks seatud
väärtusi: andmete mitmekülgne kättesaadavus, andmete kvaliteet, andmete usaldusväärsus, andmete
taas- ja ristkasutus.

2.6

Kulumudel
Siinses peatükis kirjeldatakse rahvusbibliograafia teenuse praegust kulumudelit ning kulude ulatuse
näitlikustamiseks tuuakse välja kolme viimase aasta kulud vastavalt kulumudelile. Vaadeldavateks
aastateks on 2017., 2018. ja 2019. a (2019. a viimane kvartal on veel algamas, kuid kulud on piisavalt
stabiilsed, et aasta viimaste kuude kulu prognoosida).

Kulumudeli kirjeldus
Rahvusbibliograafia kulumudelisse on kaasatud rahvusbibliograafia teenuse osutamisega seotud kulud,
mida on võimalik mõistlikul määral eristada teiste Eesti Rahvusraamatukogu tegevuseesmärkide
täitmiseks tehtavatest kuludest. Kulumudel sisaldab seega rahvusbibliograafia teenusega otseselt
seotud kulusid ja selles ei sisaldu kaudseid kulusid, mida Eesti Rahvusraamatukogu teenuse osutamiseks
kannab (nt kinnisvaraga seotud kulu jm).
Kulu
Palgakulu

ELNET
Konsortsiumi
liikmemaks

Kirjeldus
Palgakulus on arvestatud RR-i rahvusbibliograafia
teenuse ja RR-i teavikute kataloogimise teenuse
töötajaid. RR-i andmehalduse teenust ei ole arvestatud,
kuna tööajakulu on minimaalne. Palgakulu arvutamisel
on kasutatud eelmainitud teenuste spetsialistide
keskmist palgafondi. Palk on kalkuleeritud 10 kuu
lõikes, võttes arvesse puhkused ning näitlikustamaks
teenustega seotud tegevusteks reaalselt kuluvat aega.
Tööajakulu kaardistati tegevuste lõikes.
Rahvusbibliograafia teenuse tööajakulu põhineb 2018.
a oktoobris läbiviidud ajakaardistusele. Kuna tegevuste
maht muutub kogu aasta vältel vähe, siis on arvestatud,
et iga kuu kulub teenuse pakkumiseks 1,4 täistööaja
ekvivalenti (FTE). Rahvusbibliograafia teavikute
kataloogimise teenusega seotud tööjõukulud on
hinnanguliselt 7,6 täistööaja ekvivalenti. Kolme
vaadeldava aasta jooksul ei ole kummagi teenuse maht
oluliselt muutunud.
ELNET Konsortsiumi liikmemaks on Sierra/ESTER-iga
seotud otsene kulu. Sierra/ESTER süsteemi kasutatakse
RR-is muuhulgas teistele teenustele ka
rahvusbibliograafia kataloogimiseks. Tagamaks, et kulu
peegeldaks üksnes skoobis olevaid teenuseid, on
hinnatud rahvusbibliograafia kataloogimisega seotud
tegevused mahtu Sierra/ESTER kasutamisel. Hinnatud
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Kulu

IT riistvara kulu

IT-püsikulu
(töökoha kulu)

Turunduskulu
Investeering

Kirjeldus
maht on 25% tegevustest, mille kohaselt on jaotatud
liikmemaksuga kaasnev kulu.
IT riistvara kulu katab ERB-i serveriga seotud kulu. IT
riistvara kulu põhineb serveri kasutusmahul, ostuhinnal
ja kasutusajal. Kulu arvestamisel on võetud aluseks
eeldused, et serveri eluiga on 5 aastat ning ERB kasutab
neljandik serveri võimsusest. Kulu aluseks on võetud
ostuhind, mis on kohandatud vastavalt ERB
kasutusmahule. Saadav tulemus on jaotatud võrdselt
läbi serveri eluea.
IT-püsikuluna on arvestatud töökohaga seotud
IT-riistvara kulu, mis sisaldab ametikohta, lauaarvutit,
monitori ja tarkvara. IT-püsikulu põhineb RMIT-i 2018.
aastast kehtivatel hindadel. Alates 2018. a sai RR-is ITteenuste osutajaks RMIT, mis muuhulgas muutis Eesti
Rahvusraamatukogu IT kulumudelit. 2017. a kohta on
eelneva asutusesisese IT-funktsioonist sama
detailsusastmega andmete väljavõtmine nüüdseks
raskendatud, mistõttu on 2017. a hinnangulise kulu
jaoks kasutatud samuti RMIT-i hindu.
Turunduskulud olenevad analüüsi käigus kujundatud
tulevikumudelist.
Investeering on kulu, mis kaasneb tulevikumudeli
juurutamisega. Täpsem arvutuskäik oleneb analüüsi
käigus välja pakutavast tulevikumudelist.

AS-IS

TO-BE

√

√

√

√

−

?

−

?

Kulud ajavahemikus 2017−2019
Kulu
Palgakulu
ELNET Konsortsiumi liikmemaks
IT riistvara kulu
IT-püsikulud (töökoha kulu)
Kokku

2017 (€)

2018 (€)
113 073
2 735
400
6 370
122 578
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2019 (€)
138 041
3 942
400
6 370
148 753

156 046
4 239
400
6 370
167 055
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Joonis 8. Kulud ajavahemikus 2017−2019

Kulu ühe ERB kasutussessiooni kohta
Hindamaks täpsemalt rahvusbibliograafia teenuse osutamisega seotud kulu, on järgnevalt aastate kaupa
välja toodud ka ERB-i kasutajasessioonidele jaotatud kulu suurus, selgitamaks välja ühe
kasutajasessiooniga seotud kulu.
Nagu sihtrühmade tagasiside kirjelduses välja toodud (ptk 2.1.1 Sihtrühmade kirjeldused RB teenuse
kontekstis), siis tutvutakse rahvusbibliograafiaga kasutades ka teisi vahendeid peale ERB-i (eelkõige ekataloogi ESTER) ning kasutajasessioonide logimise seadistus tähendab, et sessiooniks loetakse nii
sekundite kui ka tundide pikkust külastust (vt ptk 2.2 ERB teenuse kasutatavuse statistika). Eelneva
põhjal võib oletada, et rahvusbibliograafia tegelik kasutusarv on suurem, kuid kulude ERB-i mõõdetud
kasutussessioonidele jaotamine võimaldab orienteeruvalt hinnata üksikkülastustega seotud kulu.
2017 (€)

2018 (€)
0,487

0,651

2019 (€)
N/A

Joonis 9. Kulu ühe ERB kasutussessiooni kohta
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2.7

Juhtimis- ja valitsemismudel
Rahvusbibliograafia teenuse osutajaks on Eesti Rahvusraamatukogu, mis on avalikku teenust pakkuv
raamatukogu. Eesti Rahvusraamatukogu tugineb oma tegevuses Eesti Rahvusraamatukogu seadusele ja
põhikirjale, säilituseksemplari seadusele ja teistele õigusaktidele, ning riiklikele kui ka organisatsioonis
kehtivatele strateegilistele dokumentidele.
Eesti Rahvusraamatukogus on kolm rahvusbibliograafia teenuse osutamisega seotud ja eraldi
defineeritud teenust: a) teavikute kataloogimine, b) rahvusbibliograafia, c) andmehaldus. Nende
teenustega seotud protsesse on lähemalt kirjeldatud peatükis 2.4.2 Äriprotsessid. Rahvusbibliograafia
tervikteenusega on kõige otsesemalt seotud RR-i rahvusbibliograafia teenus, mis on avalik teenus.
RR-is on igale neist teenustest määratud teenuse omanik (kõigil kolmel juhul juhtkonna hulka kuuluv
teenuste juht) ning teenuse juht (teavikute kataloogimise teenuse puhul kogude arenduse osakonnast
töörühma juht; rahvusbibliograafia ning andmehalduse teenuse puhul raamatukoguteenuste
arenduskeskusest metaandmete peaspetsialist).
Teenuse osutamisega on seotud erinevad osakonnad, mida juhivad omakorda osakondade juhid. Ehk
sisuliselt on teenuste juhtimisel tegemist maatriksstruktuuriga, kus on kindel teenuse eesmärkide
täitmise eest vastutav roll, samas kui konkreetseid töötajaid juhivad igapäevaselt nende osakondade
juhid. Joonisel 10 on kujutatud RR-i üldine osakondade struktuur.

Joonis 10. Eesti Rahvusraamatukogu osakonnad 13

13

Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu koduleht https://www.nlib.ee/kontakt?category=3
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RR-i rahvusbibliograafia teenuse raames tegelevad osakonnad järgmiste ülesannetega:



Kogude arenduse osakond (KAO) – komplekteerimine, kataloogimine, liigitamine,
märksõnastamine, autoriteetsuskontroll, EMS;



Rahvusteavikute säilituskeskus (RTSK) – komplekteerimine, kataloogimine, liigitamine,
märksõnastamine;



Humanitaaria ja kunstide raamatukogu (HKRK) – komplekteerimine, kataloogimine,
liigitamine, märksõnastamine;



RR referentide võrgustik – Estonica

RR-i rahvusbibliograafia teenuse osutamisega seotud peamised välised osapooled on RR-i
teenuskaardistuse järgi:



Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu;



Tallinna Ülikooli Akadeemiline raamatukogu;



Tartu Ülikooli Raamatukogu;



ELNET Konsortsiumi raamatukogud.

Kolm esimest neist panustavad muuhulgas rahvusbibliograafia kataloogimisse (teatud ajaperioodide
teavikud) ja vajadusel annavad sisendinfot seoses Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi lisatavate enda
loodud kirjetega. ELNET Konsortsiumiga ühendab RR-i rahvusbibliograafia kirjete muumiseks (ja
varundamiseks) kasutatav raamatukogusüsteem Sierra, mida kõik ELNET Konsortsiumisse kuuluvad 19
raamatukogu (sh RR) ühiselt kasutavad. Tulenevalt sellest, et tegemist on ühiskasutatava süsteemiga,
on vaja konsortsiumis kokku leppida kirjete koostamise metoodika, kasutatav andmemudel jms.
Täiendav seotud osaline on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT), kes pakub alates
2018. a RR-ile info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenuseid.
Kõigile rahvusbibliograafiaga seotud teenustele on RR-is koostatud teenuskaardid, millel on muuhulgas
kirjeldatud teenuse eesmärk, osalised, protsessid, teenustase, mõõdikud ja sihtrühmad (kokku
sisaldavad 20 teemapunkti). Iga-aastaselt viiakse läbi teenuste analüüsi ja vastavushindamist.

Tänase juhtimis- ja valitsemismudeli kitsaskohad
Probleem

Kirjeldus

Kooskõlastamisvajadus
ELNET Konsortsiumiga

Rahvusbibliograafia andmete kirjeldamiseks kasutav süsteem Sierra
on ELNET Konsortsiumisse kuuluvate raamatukogude
ühiskasutuses, mis tähendab, et andmemudeli uuendused jm peab
kooskõlastama ELNET Konsortsiumiga.
ELNET Konsortsiumi liikmete kaasamisel rahvusbibliograafia
teenuse osutamisse on ühelt poolt potentsiaali kaasavama teenuse
loomiseks, kuid vajadus rahvusbibliograafia korraldust puudutavad
küsimused kooskõlastada osalistega, kes ei vastuta seadusejärgselt
rahvusbibliograafia teenuse osutamise eest ning juhinduvad teistest
tegevuseesmärkidest, piirab rahvusbibliograafiaga seotud
tegevuseesmärkide kiiret ja sõltumatut saavutamist.
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Probleem

Kirjeldus

Piiratud sisuga avalik tasuta
teenus

Rahvusbibliograafia teenusega on seotud selgelt määratud
seadustest tulenevad tegevuseesmärgid. Rahvusbibliograafia
teenuse ümberkujundamine eeldab, et muudatusettepanekutega
tuleb kaasa ka seadusandja, mis ühelt poolt tagab, et säilitatakse
kindel kontroll Eesti kultuuri seisukohast olulise teabe säilimise üle,
samas kui seadused ei tule piisavalt kiirelt kaasa teenuse sisu
võimaliku muutusega või ei eraldata raha teenuse arendamist
toetavateks tegevusteks, siis võib rahvusbibliograafia teenus
muutuda paljude potentsiaalselt huvitatud sihtrühmade jaoks üha
enam ebaoluliseks või iganenuks.

Koondhinnang tänase juhtimis- ja valitsemismudeli jätkusuutlikkusele ning
soovitused
Rahvusbibliograafia juhtimis- ja valitsemismudeliga seotud suurim raskus on Eesti Rahvusraamatukogu
vajadus rääkida teenuse arendamist puudutavad küsimused läbi ELNET Konsortsiumiga. ELNET
Konsortsiumil pole otsest kohustust rahvusbibliograafia teenust toetada, kuid ühiselt kasutatav süsteem
tekitab kooskõlastamisvajaduse. Eesti Rahvusraamatukogu sees on teenuse juhtimine ning rollid ja
vastutus arusaadavalt jaotatud ning teenusega tegeletakse vastavalt olemasolevatele võimalustele.
Soovitus on rahvusbibliograafia teenuse ärianalüüs käigus uurida variante, kuidas paremini viia kooskõlla
praegu teenuse osutamisega seotud Eesti Rahvusraamatukogu ning teiste osaliste vajadused ning
kohustused, ülesanded. Ühelt poolt võib see tähendada teenusega seotud rollide ja vastutuse
laiendamist või vastupidi, võimaluste leidmist lahutada erinevatest eesmärkidest lähtuvate osaliste
kohustus ühisosa läbi rääkida.
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Lisa 1. Intervjueeritud isikute nimekiri
Järgnevalt on esitatud nimekirjad hetkeolukorra kirjeldamiseks ja vajaduste väljaselgitamiseks toimunud
intervjuudest ja AS-IS protsessijooniste ülevaatamiseks toimunud kohtumistest.
Nr
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Asutus/ettevõte
Eesti Rahvusraamatukogu (I
grupp)

Kuupäev
08.08.2019

Raamatuvahetus OÜ

Apollo Kauplused OÜ

Eesti Rahvusraamatukogu (II
grupp)

Eesti Rahvusraamatukogu
(kulumudeli kaardistamise grupp)

Eesti Rahvusraamatukogu (III
grupp)

Osalejad
Jane Makke, Riin Olonen, Urmas
Sinisalu.

15.08.2019

KPMG: Tarmo Toiger, Piia Pruks, Igmar
Ilves.
Leo Ariva.

15.08.20190

KPMG: Igmar Ilves
Eha Pank.

16.08.2019

KPMG: Igmar Ilves
Kadi Mälton, Anne-Ly Utsar, Piret Räpp.

16.08.2019

KPMG: Tarmo Toiger, Piia Pruks, Igmar
Ilves.
Ave Sepik, Kadi Mälton.

21.08.2019

KPMG: Tarmo Toiger, Piia Pruks, Igmar
Ilves.
Jane Makke, Kristel Veimann, Mare
Kurvet.

7.

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

27.08.2019

KPMG: Piia Pruks, Igmar Ilves.
Tiina Saare.

8.

Kirjastus Ilmamaa OÜ

27.08.2019

KPMG: Igmar Ilves
Mart Jagomägi.

9.

Sihtasutus Autorihüvitusfond

28.08.2019

KPMG: Igmar Ilves
Ainikki Väljataga.

28.08.2019

KPMG: Igmar Ilves
Joosep Sibul.

02.09.2019

KPMG: Igmar Ilves
Aile Möldre.

10.

11.

Rahva Raamat AS

Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate
Instituut

12.

Narva Keskraamatukogu

03.09.2019

KPMG: Igmar Ilves
Natalja Gorkova.

13.

Rahvusarhiiv

03.09.2019

KPMG: Igmar Ilves
Jelena Vammus.
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14.

15.

16.

Tartu Ülikool

Eesti Rahvusraamatukogu (veebija digiarhiiv, protsessijooniste
ülevaatamine)
Kirjastus Eesti Raamat OÜ

17.

Tallinna Ülikooli Akadeemiline
Raamatukogu

18.

Raamatukoi (Kuutõrvaja OÜ)

19.

20.

21.

Eesti Kirjandusmuuseum

Rapla Keskraamatukogu

Kirjastus Varrak AS

03.09.2019

KPMG: Igmar Ilves
Anneli Sepp.

03.09.2019

KPMG: Igmar Ilves
Jane Makke, Riin Olonen, Tiiu Daniel.

05.09.2019
ning
06.09.2019
05.09.2019

KPMG: Piia Pruks, Igmar Ilves.
Tiit Treimuth.
KPMG: Igmar Ilves
Kaja Tiisel.

05.09.2019

KPMG: Igmar Ilves
Gunnar Koppel.

06.09.2019

KPMG: Igmar Ilves
Ülvi Kalpus.

06.09.2019

KPMG: Igmar Ilves
Urve Ellandi.

06.09.2019

KPMG: Igmar Ilves
Ulvi Lahesalu.
KPMG: Igmar Ilves
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Lisa 2. Protsessijoonised
Protsessijoonised on lisatud eraldi Bizagi vormingus failidena.
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