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Põhimõisted ja lühendid
Analüüsi dokumendis kasutatavad põhimõisted ja lühendid:
Lühend

Selgitus

EMÜR
ESTER
HTM
IIS
ILS
ISE
KUM
OPAC
RIKS
RR
RVL
Sierra
SQL
TCO
TlnKR
TLÜAR
TrtLR
TTKR
TTÜR
TÜR
UDK

Eesti Maaülikooli Raamatukogu
18 Eesti raamatukogu ühendav elektronkataloog
Haridus- ja Teadusministeerium
Internet Information Services
Integrated Library System (eesti keeles integreeritud raamatukogusüsteem)
Eesti artiklite andmebaas
Kultuuriministeerium
Online Public Access Catalogue (eesti keeles avalik siduskataloog)
Integreeritud raamatukogusüsteem (arendaja Deltmar OÜ)
Eesti Rahvusraamatukogu
Raamatukogudevaheline laenutus
Integreeritud raamatukogusüsteem (arendaja Innovative Interface)
Structured Query Language
Total Cost of Ownership (eesti keeles ülalpidamiskulu)
Tallinna Keskraamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Tartu Linnaraamatukogu
Tallinna Tehnikakõrgkooli Raamatukogu
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Universal Decimal Classification (eesti keeles universaalne
detsimaalklassifikatsioon)
Integreeritud raamatukogusüsteem (arendaja Urania Com OÜ)
Tallinna Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

URRAM
TLÜ
TTÜ
EMTA
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1.

Sissejuhatus
Käesolev analüüs annab ülevaate olemasolevate Eesti raamatukogusüsteemide teenuste
vajalikkusest ja suutlikkusest (AS-IS), millele tuginedes koostatakse edaspidi
raamatukoguteenuste jaoks sobiva infosüsteemi lahenduse ärianalüüs (TO-BE).
Analüüsi eesmärk on kaardistada raamatukogusüsteemide haldamise, valitsemise ja
rahastamise mudelid ning olemasolev arhitektuur teenuste, andmete ja taristu vaates. Edasi
luuakse Eesti raamatukogude ja nende lugejate jaoks sobivaim raamatukogusüsteemi(de)
arhitektuur ja valitsemise (governance) mudel.
Dokument on aluseks põhjendatud ja sihipärasele raamatukogusüsteemide arendamisele,
ühiste
strateegiliste
arengusuundade
määratlemisele,
rahvaraamatukoguseaduse
uuendamisele, säästvale raamatukogude rahastamisele ja raamatukoguprotsesside juhtimisele
üle terve võrgu.
Analüüsi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, majandus- ja taristuministri 16.
oktoobri 2015 käskkirja nr 15-0329 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike
teenuste koosvõime loomiseks“ alusel, millega kehtestatakse meetme nr 12.3 „Avalike teenuste
pakkumise arendamine“ tegevuse 12.3.2 „Avalike teenuste koosvõime loomine” raames toetuse
andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks.

1.1

Ülevaade teostatud tegevustest
Analüüsi käigus teostati järgnevad tegevused:


Alusdokumentide analüüs.
Analüüsitud dokumentide täisloetelu on esitatud Lisa 1 all.



Intervjuud
Viisime läbi intervjuud asjakohaste osalistega, nende hulgas raamatukogusüsteemide
kasutajate, arendajate, arendusjuhi, peakasutajate ja süsteemide haldamise eest
vastutavate isikutega. Intervjueeritud isikute täisloetelu on esitatud Lisa 2 all.
Toimusid:
 18 individuaalset intervjuud;
 4 grupiintervjuud (kokku 4 asutust, 8 intervjueeritavat).
Intervjuude eesmärk oli saada ülevaade raamatukoguvõrgustiku teenustest, mudelitest
(valitsemine, haldus, rahastus, arhitektuur), valdkonna asutuste töökorraldusest,
koostööpraktikatest, võimalikust ühisosast ning ühe raamatukogusüsteemi kasutuselevõtu
võimalustest koos seda toetavate ja takistavate teguritega. Täiendavalt selgitati välja
praegused kitsaskohad ning võimalused, kuidas neid puudusi lahendada.
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1.1.1

Piirangud
Projekti läbiviimisel lähtusime järgmistest piirangutest:



Töö tegemisel lähtusime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 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)
Eesti raamatukoguvõrk koosneb rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogudest. 2017. aasta
raamatukogude statistika andmetel on raamatukogusid kokku 926: 532 rahvaraamatukogu, 354
kooliraamatukogu ja 40 teadus- ja erialaraamatukogu (nendest 6 avalik-õigusliku ülikooli
raamatukogud)1. Raamatukogude valdkonda reguleerivad mitmed seadused, määrused ning
korrad. Vastavad õigusaktid on loetletud Lisa 1 all.
Suures
osas
raamatukogudest
kasutatakse
info
vahendamiseks
infoja
kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi (raamatukogusüsteemid, digitaalarhiivid ja
elektronkataloogid jms). Praegu on peamiselt kasutusel kolm raamatukogussüsteemi
(ESTER/Sierra, URRAM, RIKS). ELNET Konsortsiumi hallatavat raamatukogusüsteemi Sierra
kasutavad ca 100 raamatukogu, sealhulgas Eesti Rahvusraamatukogu, teadusraamatukogud
ning suuremad rahvaraamatukogud (Tallinna ja Tartu linnaraamatukogu), mis üheskoos
koostavad e-kataloogi ESTER. URRAM-i kasutab 336 raamatukogu (9 keskraamatukogu, 269
rahvaraamatukogu, 31 kooliraamatukogu, 26 erialaraamatukogu)2. URRAM arendust
koordineerib Eesti Rahvusraamatukogu. RIKS-i, mille arendust ja haldust viib läbi Deltmar OÜ,
kasutab 497 raamatukogu (234 kooli- ja 221 rahvaraamatukogu).3
Alljärgnevalt on välja toodud Kantar Emori poolt 2018. aastal teostatud „Muuseumide ja
raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuring“ olulisemad tulemused, mida võetakse
analüüsi käigus arvesse:






Teavitustegevus:
lugejad
hindavad
raamatukogude
teavitustegevust
ja
raamatukogude kodulehtede informatiivsuse puudulikuks. Eesti raamatukogude
veebikajastus on väga erinev ja ebaühtlane: paljudel raamatukogudel ei ole kodulehte
ja nii mõnegi kohta leiab vaid kontaktandmed kohaliku omavalitsuse veebilehelt.
Kättesaadavuse konteksti kuulub seegi, kas ja kuidas enda tegevustest võimalikke
huvilisi ja teenusevajajaid informeeritakse. Kahetsusväärselt ei ole paljudel Eesti
raamatukogudel suutlikkust ise enda kodulehti arendada ja pidada puuduliku
rahastuse tõttu. Siin on vaja suuremat konsensust ja samme eri tasanditelt. Ilma
kodulehe või sellelaadse veebikajastuseta ei ole raamatukogud osale elanikkonnast
kättesaadavad ja atraktiivsed. Inimestele, kes on harjunud veebi kaudu teenuseid
kasutama ja/või eelnevalt sealtkaudu infot üle vaatama, jäävad raamatukogud ning
raamatukoguteenused leidmata.
Tänapäevane raamatukogu: lugejad toovad välja soovi töötada tänapäevases
raamatukoguruumis ja kasutada seal tänapäevast tehnoloogiat (sealhulgas uusimaid
IT- ja arvutiprogramme). Tänapäevases raamatukogus on tänu kaasaegsetele
IT-lahendustele võimalik külastajatel paljuski omapead hakkama saada (iseteenindust
võimaldavad laenutus- ja tagastusautomaadid, ID-kaardipõhine ruumikasutus jt). Osa
Eesti ülikooliraamatukogusid on iseteenindust võimaldama asunud, kuid
rahvaraamatukogud ei ole puuduliku rahastuse tõttu.
Digitaalsed väljaanded: raamatukogu ruumide ja võimaluste kasutamise kõrval on
suurima potentsiaaliga digitaalne areng, sealhulgas digitaalsete väljaannete
pakkumine. Tiheda konkurentsiga vabaaja turul ja killustunud inforuumis tuleb
raamatukogudel luua, pidada ja pakkuda e-teenuseid (e-raamatud, mängud, filmid
jm). Meediumid, mille vahendusel info ja teadmised levivad, on ammu muutunud, kuid
kõik Eesti raamatukogud ei saa puuduliku rahastuse tõttu oma teenuste osutamisel
uute meediumitega sammu pidada. Siin võiks aidata kaasa raamatukogude koostöö
konsortsiumilaadses organisatsioonis, nii korraldavad näiteks akadeemilised

1 Seisuga 10.18 on nimetatud statistika kogumisest möödas kooiliraamatukogude puhul aasta ja teiste
raamatukogude puhul kümme kuud. Seetõttu võivad olla muutusi raamatukogude arvude osas.
2 http://www.urania.ee/?page_id=180 (seisuga 10.18)
3 https://www.webriks.ee/blog/?page_id=943 (seisuga 10.18)
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raamatukogud teaduskirjanduse ühishanget ELNET Konsortsium raames. Kahjuks on
Eesti kultuuripärandit veel vähe digiteeritud ning töö selles osas peab jätkuma.
Autoriõiguste poolt kaitstud ressursse saab Eestis kasutada üksikutes
raamatukogudes autoriseeritud töökohtadel.
Ühine raamatukogusüsteem: lugejad toovad välja huvi kasutada kolme erineva
kataloogi asemel kõigi Eesti raamatukogude väljaannete leidmiseks ja laenutamiseks
ühtset e-kataloogi. Kolm erinevat ja mitte hästi ühilduvat infosüsteemi tekitavad
raamatukoguteenuse killustatuse kasutajate jaoks. Süsteemide andmete kvaliteet ja
teenuste ebaühtlus pärsib ühtse kvaliteediga üleriigilise raamatukoguteenuse
pakkumist. Infot peab otsima mitmest erinevast kohast ja seetõttu on see kasutaja
jaoks ebamugav. Ühilduvad infosüsteemid ja paindlik laenutussüsteem võimaldaks
paremini kokku viia ühes raamatukogus olemas oleva väljaande ja seda vajava
kasutaja.
Lugejate infooskused, raamatukogude kasutatavus: lisaks veebisisu loomisele ja
veebiressursside kasutatavuse arendamisele ja monitoorimisele on oluline
kasutajakoolituste läbiviimine digioskuste arendamiseks, andmebaaside ja
digitaalsete väljaannete kasutamiseks. Kodulehekülgede jms arendamisel jäetakse
kasutatavuse analüüs ressursipuudusel üldiselt kõrvale ja loodetakse, et
kasutatavuse garanteerib arendaja kogemus. Rahvusvaheliste infokasutuse
uuringute kohaselt korreleerub raamatukogude kasutus internetikasutusega, ehk
teisisõnu, internetikasutajad käivad ka füüsiliselt kohal muuseumides ja
raamatukogudes ning sellel on füüsilistele külastustele koguni positiivne efekt.
Väljaannete kättesaadavus: väljaannete parema kättesaadavuse huvides võiks need
olla suuremas ringluses. Raamatukogudel on selle probleemi lahendamiseks
kasutusel raamatukogudevaheline laenutus (RVL). Selle paremaks toimimiseks aga
vajaksid arendust ning täiendust olemasolevad infosüsteemid.

Lisaks võetakse arvesse Eesti Konjuktuuriinstituudi poolt 2018. aastal teostatud „Eesti
loomemajanduse olukorra uuringu ja kaardistuse“ olulisemaid tähelepanekuid:


E-teavikute tähtsus: aasta-aastalt on kasvanud e-raamatute lugemine, mis samuti mõjutab
raamatukogudes käimist, sest raamatute laenutamiseks või lugemiseks pole vaja kohale
minna. Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal e-raamatute lugejaid vähemalt 15-aastaste
elanike hulgas keskmiselt 13%. Kõige suurem on e-raamatute tarbijagrupp nooremate
elanike hulgas – kuni 24-aastastest luges e-raamatuid neljandik (25%) ja 25-44 aastastest
viiendik.
Sellele toetuvad 2018. aasta RR-i poolt koos konsultantidega läbiviidud lugejauuringus „Eväljaannete laenutuskeskkonna analüüs“4 välja toodud tulemused: tänaseks on ca 72%
lugejaid e-raamatuid lugenud ning 51% ka laenutanud, mis näitab, et e-raamatud on küllalt
levinud. Suurim e-raamatute lugejate osakaal on vanusegrupis 26-35 aastat.
Tuleb arvestada, et senised raamatukogusüsteemid on oma ülesehituselt suunatud eelkõige
trükistega seotud protsesside haldamiseks ja nendega seotud andmete säilitamiseks.

4

Eesti Rahvusraamatukogu, Ernst & Young Baltic AS (2018). E-väljaannete laenutuskeskkonna analüüs.
https://vana.nlib.ee/public/e-laenutus_v7.1_puhas.pdf
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3.

Teenused

3.1

Raamatukogu teenused
Raamatukogude eesmärk on elanikele vaba juurdepääsu tagamine informatsioonile,
teadmistele ja kultuurile. Vastavalt rahvaraamatukogude seadusele on laiemale avalikkusele
suunatud rahvaraamatukogude külastamine ja nende põhiteenused tasuta.
Raamatukogudel on järgnevad ühised põhiteenused: teavikute tutvustamine, teavikute
kohalkasutamine ja teavikute kojulaenutus. Põhiteenuseid toetavad sisesed tegevused:
teavikute tellimine ja hankimine, vastuvõtmine, arvestus, kustutamine, inventuur, töötlemine,
kataloogimine jne. Põhiteenuseid osutatakse aina enam ka digitaalsete teavikute osas. Järjest
suurenev digitaalsete väljaannete arv on loonud vajaduse luua uusi raamatukogu teenuseid ja
olemasolevaid teenuseid muuta (sealhulgas tõhustada ja optimeerida teenustega seotud
protsesse).
Kõik raamatukogud koguvad ja esitavad RR-ile kord aastas statistilise ja sisulise aruande.
Nimetatud statistika edastatakse omakorda Eesti Statistikaametile ja Kultuuriministeeriumile.
Statistikat ei koguta raamatukogusüsteemide kohta (näiteks kui kaua kasutajad süsteemides on;
millised on levinumad otsingufraasid jne). Lisaks viiakse läbi küsitlusi (näiteks
teadusraamatukogude osalemine LIBERi LibQUAL uuringutes, rahvaraamatukogude
lugejarahulolu uuringud jne) ja teenuste (näiteks laenutuste, RVL-i, andmebaaside kasutuse)
kohta.

3.1.1

Raamatukogude lisateenused
Lisaks ühtsetele põhiteenustele osutatakse muid teenuseid, mis varieeruvad raamatukogude
kaupa. Näiteks:


piletimüügiteenused;



postiteenused;



raamatute müük;



ruumide rent (näituste, koolituste, loengute, seminaride korraldamiseks);



koopiateenus;



digiteerimine;

Eriti väiksemates maakohtades on raamatukogud sageli kohalikku elu puudutava informatsiooni
vahendajad ning erinevate teenuste pakkujad.
Eraldi lisateenustena võib käsitleda mugavusteenuseid. Mugavusteenused on üldjuhul tasulised.
Näited mugavusteenustest:



teavikute edastus kulleriga;



teavikute laenutus pakiautomaati.

Mugavusteenused on võrreldes põhiteenustega oluliselt väiksema levikuga ja ei ole
raamatukogudele olulised tuluallikad.
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Teavikute
komplekteerimine
Teavikute
kohalkasutamine

Teavikute
kojulaenutus

Teavikute
töötlemine

Teavikute
kustutamine

Teavikute
arvestus

Teavikute
tutvustamine
Teavikute
kataloogimine

Teavikute
inventuur

Teavikute
vastuvõtmine

Põhiteenused
Sisemised
teenused/
protsessid

Avalikud
teenused
Lisateenused

Raamatukoguvõrgu
teenused

Joonis 1. Raamatukogude teenused ja protsessid

3.1.2

Rahvaraamatukogude teenused
Kõige suurema osa raamatukogude võrgustikust moodustavad rahvaraamatukogud.
Rahvaraamatukogud on kohalike omavalitsuste asutused, mille eesmärk on tagada elanikele
vaba ja piiramatu juurdepääs infole, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile.
Rahvaraamatukogud toetavad elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Rahvaraamatukogud
täidavad tihti ka kohalikku kultuurikeskuse ülesandeid, korraldades kultuuriüritusi, näituseid
jms.
Rahvaraamatukogude teenused jagunevad põhiteenusteks ja eriteenusteks. Näited
eriteenustest: kopeerimine, printimine, ruumide rent jne. Põhiteenused on tasuta, kuid
eriteenused võivad olla tasulised (eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab valla- või
linnavalitsus). Sõltuvalt rahvaraamatukogu kehtivast kasutamiseeskirjast võivad teenused
varieeruda. Lisaks on rahvaraamatukogudel ülesanne osutada teatme- ja teabeteenindust ning
luua ja hallata kodulooandmebaasi. Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised
raamatukogu külastama, korraldab rahvaraamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.
Vastavalt asukohale ja kehtivale põhikirjale on rahvaraamatukogudel õigus eelisteenindada
kohalikke elanikke. Igas rahvaraamatukogus toimub eraldi lugejate arvestus ja registreerimine,
st puudub ühtne üleriigiline lugejakirje. Lugejaks registreerimine lähtub raamatukogu
kasutamise eeskirjast.
Raamatukogu põhiteenuste osutamise aluseks on mitmeid teavikute, lugejate, laenutuste,
külastustega seotud sisemised teenused/protsessid. Näiteks lugejate arvestus, teavikute
komplekteerimine, teavikute vastuvõtmine ja arvestus, teavikute kustutamine, teavikute
kataloogimine ja kirjeldamine jne.
Maakonna/linna piirides koordineerivad rahvaraamatukogude
keskraamatukogud, kes osutavad rahvaraamatukogudele:

tööd

maakonna-



kogude komplekteerimist ja töötlemist;



tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude andmebaaside loomist ja
pidamist;



statistilise aruandluse korraldamist ja tegevuse analüüsimist;



erialast nõustamist ja raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamist;



teatmebibliograafilise töö korraldamist.
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Lisa 3 all on näitena loetletud Võru Keskraamatukogu poolt osutatavad eriteenused.

3.1.3

Kooliraamatukogude teenused
Iga põhikool ja gümnaasium peab seaduse5 järgi omama kooliraamatukogu. Kooliraamatukogu
põhiülesandeks on tagada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamine ning
kättesaadavaks tegemine, et tagada kooli õppekavade elluviimine. Tänapäevased
kooliraamatukogud on õpikeskused, kus õpilased saavad kohapeal infot hankida ning kasulikult
aega veeta. Õpetajatele pakuvad kooliraamatukogud võimalusi teha õppetöö
mitmekesisemaks, teha koostöös üritusi.
Kooliraamatukogude tegevuse korraldus ja osutavad teenused on mingil määral sarnased
rahvaraamatukogude omadele. Lugejateenused jagunevad tasuta põhiteenusteks ja
eriteenusteks (võivad olla tasulised). Põhiteenuste osutamise aluseks on mitmeid teavikute,
lugejate, laenutuste, külastustega seotud sisemised teenused/protsessid. Kooliraamatukogu
ülesannet põhikogu osas võib täita rahvaraamatukogu. Sel juhul peab rahvaraamatukogu asuma
kooliga samas hoones või kooli hoonele piisavalt lähedal.

3.1.4

Teadus- ja erialaraamatukogude teenused
Teadus- ja erialaraamatukogud on erineva otstarbe ja funktsiooniga raamatukogud, mis
koguvad ja vahendavad teadus- või arendustegevuse alast, erialast või kõrgkooliõppega seotud
teavet. Siia kuuluvad ülikooliraamatukogud, teiste kõrgharidusasutuste raamatukogud ja
mitmesugused erialaraamatukogud.
Teadusraamatukogude tegevus hõlmab teadusinformatsiooni kogumist, säilitamist, töötlemist
ja kättesaadavaks tegemist. Teadusraamatukogu põhiteenused on tasuta. Lisaks kuue avalikõigusliku ülikooli teadusraamatukogule täidab ka RR humanitaar- ja sotsiaalteaduste
valdkonnas
teadusraamatukogu
rolli.
Ülikooliraamatukogude
ülesandeks
on
raamatukoguteenuste kõrval eelkõige kõrghariduse omandamise ja teaduse toetamine ning
selleks õppijatele ja teadlastele mugava keskkonna loomine.
Erialaraamatukogu tegevus hõlmab ühe teatud eriala või ainevaldkonna piires teave hankimist
ning peamiselt kindla sihtrühma teenindamist. Erinevalt rahvaraamatukogudest võivad erialaja teadusraamatukogudel olla rohkem piiranguid teenustele (näiteks laenutamise õigus
teadusraamatukoguga seotud õppeasutuse õpilastel, õppejõududel).

3.1.4.1 Eesti Rahvusraamatukogu teenused
Teadusraamatukogu, rahvus- ja parlamendiraamatukogu ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste
raamatukogu rolli omab Eesti Rahvusraamatukogu. Eesti Rahvusraamatukogu eesmärk on
rahvuslike kultuuriväärtuste ja inforessursside kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks
tegemine.
Juhtimaks ja arendamaks RR-i teenuseid ja nendega seotud protsesse, on Eesti
Rahvusraamatukogu 2017/2018 aastal teostanud teenuste kaardistamise, mille raames:
1. määrati, mis on teenus;
2. koostati teenuse kohta teenuskaart;
3. määrati igale teenusele teenusjuht;

5

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410
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4. määratleti seotud infosüsteemid.
Lisaks on RR välja töötanud mõõtmise ja kvaliteedihindamise süsteemi. Antud süsteem on
raamatukogunduses uus ja intervjuude käigus selgus, et peale RR-i keegi teine taolist süsteemi
ei rakenda. Süsteemi loomisel töötati välja kvalitatiivsed ning kvantitatiivsed mõõdikud.
Vastavalt 2018. aastal tehtud kaardistusele on RR-i teenuseid 35. RR-i teenuste kasutamise
korraldus on sätestatud Eesti Rahvusraamatukogu kasutamiseeskirjas.
Eesti Rahvusraamatukogu teenused jagunevad sisesteks, avalikeks ja osaliselt avalikeks
teenusteks. RR-i avalikud teenused on üldkättesaadavad infoteenused, mida osutatakse
lugemissaalides, võrguteenustena ja teiste raamatukogude vahendusel. Lisaks avalikele
teenustele, mis on omased teistele raamatukogudele (teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus,
koopia valmistamine, raamatukogudevaheline laenutus jne), on paljud teenused ainuomased
Eesti Rahvusraamatukogudele. RR-i poolt osutatavate teenuste nimekiri on väljatoodud Lisa 3
all.
RR osutab teenuseid, mis on suunatud Eesti raamatukoguvõrgule, sealhulgas:
1. erialastandardite koostamine;
2. rakendusuuringute läbiviimine;
3. erialaterminoloogia koostamise koordineerimine;
4. raamatukogutöötajate täiendkoolitamine ja raamatukogude asjakohane nõustamine;
5. statistiliste andmete kogumine ja koondstatistika koostamine ning avaldamine.
Eelmainitud ülesanded teevad Eesti Rahvusraamatukogust raamatukogukompetentsikeskuse.
Lisaks kuulub RR 15 rahvusvahelisse erialaorganisatsiooni, teeb koostööd teiste riikide
rahvusraamatukogudega ja osaleb rahvusvahelistes koostööprojektides. RR-s omatakse ja
rakendatakse uusimaid rahvusvahelisi raamatukogunduslikke teadmisi ja praktikaid.
Koostöös teadusraamatukogudega osutab RR teavikute kataloogimise teenust. Kataloogimise
teenus kujutab endas kirjastajatelt laekunud või ostude ja annetustena hangitud teavikutele
bibliokirjete koostamist. Bibliokirjed koostatakse kirjereeglite kohaselt, sisu on avatud
märksõnade ja UDK liigitussüsteemi alusel ja kirjed on allutatud normikontrollile.

3.1.5

Raamatukogu teenuste võrdlus
Alljärgnevalt on toodud kooliraamatukogude ja rahvaraamatukogude suurimad erinevused.
Tabel 1. Kooli- ja rahvaraamatukogude teenuste võrdlus

Kooli- ja rahvaraamatukogude teenuste võrdlus
Kooliraamatukogud

Rahvaraamatukogud

RVL teenust praktiliselt ei osutata.

Osutatakse RVL teenust.

Teenuseid võib kasutada antud õppeasutuse õpilane,
pedagoog, teised töötajad ning õpilase vanemad.

Teenuseid võib kasutada igaüks (eelisõigus on
kasutada teeninduspiirkonna elanikel)

Ei loo ega halda koduloo andmebaasi.

Loob ja haldab kodulooandmebaasi.
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Kooli- ja rahvaraamatukogude teenuste võrdlus
Ei osuta koduteenindust.

Osutatakse koduteenindust (elanikele, kes tervisliku
seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu
külastama).

Puudub kohustus avalikule teabele võimaldada
üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääs.

Kohustus avalikule teabele võimaldada üldkasutatava
andmesidevõrgu kaudu juurdepääs.

Tegevuses hooajaline

Tegevuses hooajatu.

Teavikuid tavaliselt hangitakse rohkem

Teavikute eksemplare hangitakse üldjuhul vähem
(võrreldes õpikufondis olevate eksemplaride arvuga)

Tavaline on laenutusperiood kooliaastaks

Laenutusperiood lühem kui aasta (üldjuhul 21 päeva
või vähem).

Lugejate nimekiri on seotud klassinimekirjadega.

-

Alljärgnevalt on välja toodud raamatukoguteenuste võrdlus raamatukogutüübi põhiselt.
Võrdluse aluseks on võetud Eesti Rahvusraamatukogus osutatavad teenused (teenuste nimekiri
on välja toodud Lisa 3 all).
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Tabel 2. Raamatukoguteenuste võrdlus

Raamatukoguteenuste võrdlus
Eesti Rahvusraamatukogu
teenuse nimi

Kooliraamatukogud

Rahvaraamatukogud

Teadus- ja
erialaraamatukogud

Printimine, koopia
valmistamise teenus

X

X

X

Haridustegevus

X

X

X

Küsi meilt

X

X

X

Teavikute laenutamine

X

X

X

Lugejaks registreerimine

X

X

X

Raamatute ja
pabermaterjalide
konserveerimine, köitmine ja
ennetav säilitamine

X (peamiselt
köitmine/parandamine)

X

Näituseteenus

X

X

X

X

X

X

X

X

Rakendusuuringute ja
analüüside koostamine

X (omal tasandil)

X (omal tasandil)

Väljaannete kirjastamine

X (omal tasandil)

X

Konverentsiteenus

X

X

Personaalne nõustamine

X

Laenutamine teisest
raamatukogust (RVL)
Lugejaarvutid, internet,
WiFi

X

Teavikute kataloogimine

X

X

X

Teavikute
komplekteerimine

X

X

X

X

X

X

X

Teavikute logistika
Statistika teenus

X

Ühised teenused on: personaalne nõustamine, teavikute laenutamine, lugejaks registreerimine,
töökeskkonna (lugejaarvutid ja internet) võimaldamine, teavikute kataloogimine, teavikute
komplekteerimine, haridustegevus, printimine ja koopiate valmistamine, statistika edastamine.
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3.1.6

Tähelepanekud


Raamatukoguvõrgus puudub ühine lugejate/kasutajate kontode haldusregister.6



Intervjuude käigus selgus, et teenuste osas, mis on erinevate raamatukogude ülesed
(sealhulgas RVL), ollakse erinevatel seisukohtadel. Kuigi üldiselt peeti koostööd
raamatukogude vahel oluliseks, toodi välja ka arvamus, et lugejad raamatukogude
koostööst ei võida.



Raamatukogud eeldavad suuremat tuge nii kohalikult omavalitsuselt kui ka riigilt.



Teenuste kasutamise statistika koostamine on keerukas ja informatsioon on ebatäpne.

6 Tuleneb isikuandmete kaitse

seadusest.
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3.2

Raamatukogusüsteemide roll ja pakutavad teenused
Eesti raamatukoguvõrgu teenuste peamist infosüsteemide tuge pakuvad URRAM, RIKS ja
ESTER/Sierra. Suuremad raamatukogud (Eesti Rahvusraamatukogu jt teadusraamatukogud,
Tartu ja Tallinna keskraamatukogud) töötavad ESTER/Sierra süsteemis, millega täiendavalt on
liidestatud
erinevad
andmekogud-infosüsteemid
(näiteks
digitaalarhiivid,
Eesti
rahvusbibliograafia andmebaas ehk ERB jne). Väiksemad raamatukogud (kooli- ja
rahvaraamatukogud) toetuvad URRAM või RIKS süsteemile, mõlemad süsteemid on loodud
väiksemaid raamatukogusid silmas pidades.
Hindamaks raamatukogusüsteemide võimalusi teenuste osutamisel, on vaja hinnata
raamatukogusüsteemide teenuste vastavust nendele teenustele, mida osutatakse
raamatukogude poolt. Hindamise aluseks on integreeritud raamatukogusüsteemide (ingl
Integrated Library Systems, ILS) mudel7. Integreeritud raamatukogusüsteemide all mõeldakse
kompleksseid infosüsteeme, mis on loodud spetsiaalselt raamatukogu vajadusi arvestades.
Tavaliselt on realiseeritud ILS süsteemis viis põhilist komponenti: komplekteerimine, töö
jadaväljaannetega, kataloogimine, avalik elektronkataloog (OPAC), laenutamine. Moodulite
peamised kasutajatüübid on raamatukogutöötajad ja lugejad.
Alljärgnev tabel illustreerib ILS moodulite ja raamatukogude tegevuste/teenuste vastavust.
Raamatukoguteenused ja tegevused, mis ei ole antud komponentidega otse seotud, on toodud
komponendi „muu“ alla.
Tabel 3. ILS komponendid ja vastavad raamatukogude teenused/tegevused

3.2.1

Komponent

Raamatukogu teenused/tegevused

Komplekteerimine

Teavikute komplekteerimine, teavikute tellimine, teavikute vastuvõtmine,
teavikute kustutamine, inventuuri läbiviimine

Töö jadaväljaannetega

Perioodika registreerimine

Kataloogimine

Teavikute töötlemine (sh liigitamine, märksõnastamine, kataloogimine)

Laenutamine

Lugejate registreerimine ja arvestus, laenutuste arvestus (sh pikenduste,
tagastuste ja viiviste arvestus; tellimuste ja järjekordade haldamine),
kohalkasutuse arvestus, külastuste arvestus

Avalik elektronkataloog

Lugejapoolne iseteenindus, oma konto haldus

Muu

Statistika arvestus

RIKS infosüsteemi pakutavad teenused
Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemi (edaspidi RIKS) poolt osutatavate teenuste hulgas
on kõikvõimalikke teenuseid, mida raamatukogu vajab, alates kataloogimisest,
komplekteerimisest, lugejateenindusest ja lõpetades spetsiifiliste teenusega (näiteks reaalajas
laenutuste, tagastuste ja erineva statistika kogumine). RIKS on loodud eri raamatukogutüüpe
(väljaarvatud ESTER/Sierra kasutajad) silmas pidades, mistõttu funktsionaalsused arvestavad
erinevate raamatukogutüüpide vajadusi. Tarkvara on täielikult seadistatav. Näiteks kui
raamatukogu ei võta lugejatelt viivist, siis on võimalik viivistega seotud funktsioonid välja

7https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140615073047/http://www.jisc.ac.uk/media/documents/progra

mmes/resourcediscovery/lmsstudy.pdf
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lülitada. Keskraamatukogudel on rohkem õigusi kui allkogudel (näiteks keskraamatukogudel on
õigus luua, muuta ja kustutada kirjeid. Allkogudel seda õigust pole, et ei tekiks topeltkirjeid ja
valesid kirjeid). Raamatukogutöötajate töö lihtsustamiseks on tagatud väliste seadmete tugi –
vöötkoodilugejad, tšekiprinterid, ID-kaardi lugejad, CD-karussell.
On olemas teenuste funktsionaalsused, mis on arendatud teatud raamatukogusid ja
raamatukogutüüpe silmas pidades (näiteks kooliraamatukogudele isiku- ja lugejaandmete (sh
foto) importimise võimalus, klasside muutmine failist. Kinnipidamisasutustele r-Mobla rakendus
„offline“ režiimis teavikute laenutamiseks). Samuti on piloteeritud lisafunktsionaalsusi (näiteks
reaalajas laenutuste, tagastuste ja erineva statistika jälgimine Raamatukogud.ee portaali
kaudu), mis on loodud arendaja enda initsiatiivil. Teenuste juurutamisel on lähtutud
üldtunnustatud standarditest ja protokollidest (näiteks kopeerkataloogimine läbi Z39.50
protokolli ESTER/Sierrast ja MARC21 standardil põhinev kataloogimine). Infosüsteem
arendamisel ei ole aluseks võetud ILS mudelit ega muud raamistikku.
Intervjueeritavad (RIKS-i kasutavad raamatukogutöötajad) olid RIKS süsteemiga rahul.
Kasutajad tõid tugevustena välja süsteemi kasutajaliidese (moodsam võrreldes URRAM-iga),
kasutajasõbralikkuse ja paindlikkuse. Oluline on intervjueeritavate hinnangul RIKS-i
arendajapoolne pidev tugi erinevate kanalite kaudu. Intervjuude käigus saadud tagasiside ühtib
varasemate uuringute tulemustega RIKS süsteemi kohta.8
Kui varasemalt on toodud RIKS-i puhul miinuseks, et puudub funktsionaalsus teha otsingut
kõikidest RIKS süsteemiga liitunud raamatukogudest, siis arendaja väitel on see funktsionaalsus
valmimas9. RIKS-i infosüsteemi poolt pakutavad funktsionaalsuste nimekiri (eraldi välja toodud
nii lugeja vaates kui ka töötaja vaates) on toodud välja Lisa 4 all.

3.2.2

URRAM infosüsteemi pakutavad teenused
URRAM sisaldab raamatukogudele vajaminevaid teenuseid kataloogimiseks, laenutamiseks,
komplekteerimiseks ja muuks. Teenused jaotuvad süsteemis vastavatesse moodulistesse:
komplekteerimine, statistika, laenutus, kataloogimine, administreerimine. URRAM-i poolt
pakutavad teenused on sobilikud nii rahva- kui ka kooliraamatukogudele. Eksisteerib
funktsionaalsusi, mis on just kooliraamatukogusid silmas peetud (näiteks klassinimekirjade
haldamine, fikseeritud laenutustähtaja määramine). Teenuste juurutamisel lähtutud
üldtunnustatud standarditest ja protokollidest (näiteks kopeerkataloogimine läbi Z39.50
protokolli ESTER/Sierrast ja MARC21 standardil põhinev kataloogimine). Oluline erinevus
võrreldes RIKS-i infosüsteemiga on võimalus näha kõiki URRAM-iga seotud raamatukogude
teavikuid ning teostada antud teavikutega toiminguid. Tarkvaras olevad funktsionaalsused on
seadistavad kasutajaõigustega. See tähendab, et teatud funktsionaalsusi saab õiguste tasemel
välja lülitada. Vaikimisi on keskraamatukogudel rohkem õigusi kui allkogudel. Infosüsteem
arendamisel ei ole aluseks võetud ILS mudelit ega muud raamistikku.
URRAM-i poolt pakutavad funktsionaalsuste nimekiri (eraldatud lugeja- ja töötajavaate
funktsionaalsused) on toodud välja Lisa 4 all.

3.2.3

ESTER/Sierra infosüsteemi pakutavad teenused
ESTER/Sierra
pakub
raamatukogudele
täisfunktsionaalsust,
olles
suunatud
Rahvusraamatukogule,
teadusja
erialaraamatukogudele
ja
suurematele
rahvaraamatukogudele (Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu Linnaraamatukogu).

8

M. Truija „Eesti raamatukogudes kasutatavad infosüsteemid, nende vahetamine ja sellega kaasnevad probleemid“
aadressil http://otsing.riksweb.ee

9 Kättesaadav
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ESTER/Sierra koosneb moodulitest/funktsionaalsustest:
 komplekteerimine
 laenutamine
 kataloogimine
 haldus
 perioodika registreerimine
 RVL
 e-ressursside haldus
 digirepositooriumi haldus
 statistika moodul (Decision Center)
 portaalilahendus (Discovery Layer)
 lugejate pildid
 liidestus kaanepiltide teenusepakkujatega
 jne
Raamatukogud otsustavad, milliseid mooduleid/funktsioone kasutavad. Siiski on hangitud ja
kasutatakse mooduleid/funktsionaalsusi oluliselt vähem, kui neid on ESTER/Sierras olemas.
Laenutamise ja kataloogimise mooduleid/funktsionaalsusi kasutavad kõik ELNET-i
raamatukogusid. Samas vaid osa ELNET-i liikmetest (EMÜR, TrtLR, RR, TlnKR, TLÜAR, TTKR,
TTÜR,
TÜR)
kasutavad
komplekteerimise
ja
perioodika
registreerimise
mooduleid/funktsionaalsusi. Funktsionaalsusi/mooduleid saab seadistada nii raamatukogu
kaupa kui ka süsteemiüleselt.
Tänu API liidestustele on teenuste ulatus ESTER/Sierras oluliselt laiendatud. API liidestused
võimaldavad siduda ESTER/Sierraga väliseid süsteeme ning väliseid teenuseid. Näited
laiendatud funktsionaalsustest: külastuste registreerimine, ruumide broneerimine, e-ajakirjade
ja e-raamatute lugemine ESTER/Sierra vastu autentimisega, raamatukogu ukse avamiseni
ESTER/Sierra autentimise vastu jne. Tänu laiendatavusele ja mahukusele eksisteerib rida
funktsionaalsusi, mida RIKS ja URRAM ei toeta. Näide: võimalus hallata ja edastada
autoriteetfaili või võimalus ennast ise raamatukogu kasutajaks registreerida.
Funktsionaalsust kasutajate vaatest saab laiendada ja piirata kasutajaõigustega. Eksisteerib
sadu detailseid õigusi, mida anda või mitte anda igale konkreetsele kasutajale. Õigused antakse
vastavalt kasutaja vajadusele, pigem rohkem kui vähem. ESTER/Sierra poolt pakutavad
funktsionaalsuste nimekiri on välja toodud Lisa 4 all.

3.2.4

Raamatukogusüsteemide teenuste võrdlus
Alljärgnevalt on toodud välja eri raamatukogusüsteemide erinevused ja sarnasused teenuste
vaates. ESTER/Sierra funktsionaalsus ei piirdu süsteemi baasfunktsionaalsusega, st arvestatakse
liideste ja teiste e-süsteemide lisafunktsionaalsust.
Legend
Funktsionaalsuse olemasolu
Funktsionaalsus puudub
Funktsionaalsus teadmata

+
?

Tabel 4. Raamatukogusüsteemide teenuste võrdlus

Laenutamise funktsionaalsus
Teavikute otsimine (autor, pealkiri, aasta jne)

RIKS

URRAM

+

+

ESTER/
Sierra
+
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Teavikute otsimine kõigist vastavat raamatukogusüsteemi
kasutatavatest raamatukogudest
Teavikute reserveerimine
Teavikute tellimine
Teavikute laenutamine
Teavikute pikendamine
Automaatne tagastuskuupäeva arvutamine laenutamisel ja
pikendamisel
Teavikute tagastamine
Viiviste haldamine
Teavituste saatmine
RVL infosüsteemi piires
RVL teistes infosüsteemides olevate raamatukogudega
Offline režiimis laenutamine
Kasutajate funktsionaalsus
ID-kaardi ja Mobiil-ID tugi lugeja vaates
ID-kaardi ja Mobiil-ID tugi töötaja vaates
Kasutaja saab ise registreerida lugejaks
Laenutuse ajalugu
Lugeja isiku- ja lugejaandmete haldamine
Kasutajate haldamine
Kataloogimine
Teavikutele kaanepiltidele lisamine
Ainepaketid/klassipaketid
Z39.50 protokoll
Teavikute kirjete haldamine (koostamine, muutmine jm.)
Täistekst otsing
Bibliokirjete koostamine MARC21
Bibliokirjete koostamine MARCXML
E-ressursside kataloogimine
Artiklite ja koduloo kataloogimine
Komplekteerimine
Teavikute komplekteerimine
Aktide koostamine
Inventuur
Perioodika tellimine
Muu
Iseteeninduse tugi
Iseteeninduse automaadi tugi
Statistika
Uudiskirjanduse nimekiri
Nutitelefoni tugi
Tasuliste lisateenuste haldamine

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

RIKS

URRAM

+
+
+
+

+
+
+
+

RIKS

URRAM

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

RIKS

URRAM

+
+
+
+

+
+
+
+

RIKS

URRAM

+
+
+
+
+
+

+
+
+
?

+
+
+
+
+
+
ESTER/
Sierra
+
+
+
+
+
+
ESTER/
Sierra
+
+
+
+
+
+
+
?
ESTER/
Sierra
+
+
+
+
ESTER/
Sierra
+
+
+
+
+10
+

Kokkuvõtvalt on raamatukogusüsteemide funktsionaalsused sarnased. Funktsionaalsused
katavad ära raamatukogude ühised teenused: teavikute laenutamine, lugejaks registreerimine,
statistika edastamine, teavikute kataloogimine, komplekteerimine.

10

E-kataloog kättesaadav alates 5. oktoobrist
Projekt „Raamatukogusüsteemide kaasajastamise analüüs“ on ellu viidud ja leping rahastatud Majandus- ja taristuministri
käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks"
kinnitatud „Avalike teenuste koosvõime loomine“ toetusskeemi raames.

19

3.2.5

Raamatukogusüsteemid lugeja vaates
Analüüsi käigus intervjueerisime eelnimetatud kolme raamatukogusüsteemi kasutajaid.
Järgmises tabelis (tabel 5) on välja toodud intervjuudes esile kerkinud olulisemad tähelepanekud
ja puudused seoses nende süsteemide kasutamisega. Osa tähelepanekuid on erinevate
süsteemide puhul samad, kuid eraldi on välja toodud ka konkreetsete
raamatukogusüsteemidega seotud arvamused.
Tabel 5. Raamatukogusüsteemide puudused ja tähelepanekud

Raamatukogusüsteem

Puudused/tähelepanekud lugejate vaatest

RIKS
ESTER/Sierra

Puudub süsteemiülene otsing.

URRAM
Ühine süsteemide osas

Puudub otsene ligipääs ESTER/Sierra süsteemi kaudu litsentsiandmebaasidesse.
Lugejatel puudub arusaam ja ülevaade, millele on neil ligipääs.
Otsing aeglane ja keerukas, st peab olema teadlik otsingufiltritest ja raamatukogu
määramise vajadusest.
Puudu on ühisotsing täistekstiandmebaasidest ja ESTER/Sierrast.
Ebamugav ja keeruline otsing
Vaja korduvalt registreeruda lugejaks erinevates süsteemides. Puudub ühine
lugejakirje.
Teenused on killustunud kolme raamatukogusüsteemi vahel.
Teenused ei ole kõiki süsteeme hõlmavad.
Duplitseeritud kirjed ja müra otsingutulemustes.

Eraldi pöörasime intervjuude käigus tähelepanu sellele, kas intervjueeritute hinnangul on
raamatukogude külastatavuse vähenemine seotud raamatukogusüsteemide teenuste
kvaliteediga ja tajutud puudustega süsteemides.
Intervjuudes osalejad arvasid, et külastatavuse vähenemine ei ole seotud
raamatukogusüsteemide teenuste kvaliteediga. Samas leiame, et esmasest tagasisidest
hoolimata on vaja täiendavalt uurida ja teadvustada kasutajate ootusi, vajadusi ja probleeme
seoses raamatukogusüsteemide ja nende teenustega. Praegu puuduvad selged mõõdikud
raamatukogusüsteemide kasutamise ja kasutajate kohta ning olukorras, kus kasutajatel on
tekkinud seoses tehnoloogia arenguga mitmeid kiireid ja mugavaid alternatiive informatsiooni
hankimiseks lisaks raamatukogudele, on oodata, et kasutajate nõuded ja ootused süsteemidele
tõusevad pidevalt. Seetõttu võivad olemasolevad puudused süsteemides aina rohkem hakata
mõjutama valmisolekut raamatukogusid külastada.
Kuna ühe peamise põhjusena raamatukogude mitte külastamiseks tuuakse lugejate poolt välja
ajapuudust11, peavad raamatukogusüsteemide teenused olema mugavad, kiired ja paindlikud,
et säästa lugejate aega (nt kiirem ja mugavam otsing, ülevaatlikumad otsingutulemused,
teenuste kättesaadavus ühe kanali kaudu jne). Kuigi intervjueeritavad ei toonud eraldi välja niiöelda tulevikuteenuseid, on vaja lisaks mõelda tulevikuteenuste loomisele ja nende
integreerimisele raamatukogusüsteemidesse, et mitte kaotada lugejaid konkureerivatele
teenuseosutajatele, kes paremini mõistavad lugeja vajadusi.
Samas tasub rõhutada, et raamatukogude külastatavust mõjutavad kindlasti veel mitmed muud
tegurid lisaks süsteemidele ja nendes olevatest teenustele. Teiste teguritena saab välja tuua
näiteks raamatukogude teavitustegevuse, raamatukoguruumide kaasaegsuse jne.

3.2.6

Raamatukogusüsteemide peamised puudused


Raamatukogusüsteemides on kasutusel aegunud ja oluliste piirangutega MARC21 standard
kirjete loomisel.

11 Kantar Emor (2018),

Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuring.
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Lugejad on sunnitud teatud juhtudel ennast raamatukogusüsteemides korduvalt lugejaks
registreerima kui soovitakse kasutada erinevate raamatukogude teenuseid samas
süsteemis.12



Intervjuudes selgus, et lugejateenuste aluseks olevate bibliokirjete kvaliteet
raamatukogusüsteemides pigem halb. Kuigi RR toodab bibliokirjeid tervele
raamatukoguvõrgule, toodavad teised raamatukogud kirjeid mitmel põhjusel ise. Ühel juhul
jõuavad teavikud, mille kirjet pole veel Eesti Rahvusraamatukogus säilituseksemplari alusel
loodud, varem rahvaraamatukokku. Taolises olukorras loob rahvaraamatukogu kirje ise.
Teisel juhul tellivad teadus- ja erialaraamatukogud (välismaist) unikaalset teaduskirjandust
või tehakse omas asutuses teavikuid nagu väitekirjad, õpikud jms, millele luuakse kirje ise või
võimalusel hangivad välismaistest raamatukogudest. Kolmandal juhul jõuavad aeg-ajalt
rahvaraamatukogudesse üksikud haruldased teavikud, mis ei jõuagi RR-i, mistõttu antud
teaviku kirjet RR-is ei looda. Lisaks eksisteerib olukordi, kus teadmatusest luuakse uusi ja/või
puudulikke kirjeid. Duplitseeritud kirjete probleem oli ESTER/Sierras teravaim, kui Tallinna
ja Tartu andmebaas ühildati. Kokkuvõttes luuakse kirjeid üle terve raamatukoguvõrgu
erinevates süsteemides ning tihti tehakse ühe ja sama nimetuse kirjega lisatööd. Siinjuures
peab arvestama, et riigi tasandil on kataloogijate välja koolitamine kulukas, aeganõudev ja
pikk protsess. RR-i arvutuste järgi on teaviku keskmine kataloogimiskulu on 8,44 eurot
nimetuse kohta, mistõttu on ühe kirje loomise hind kõrge.
Intervjueeritavate hinnangul on üheks põhjuseks kirjete kvaliteedi tagamisel puudulik
kasutajaõiguste haldus ESTER/Sierras. Süsteemis saavad nimetuse- ja normikirjeid muuta
kõigi raamatukogude vastavate õigustega kasutajad. On võimalik määrata teatud väljade
muutmise õigus eriõigusena, kuid seda ainult süsteemiüleselt, st andmeid ei saa lukustada
ainult
valitud
kirjetes.
Seetõttu
ei
saa
garanteerida, et korrektseid andmeid vahepeal ei muudetaks (oluline autoriteetfaili puhul).
Siiski kolm süsteemi võimaldavad teatud määral andmekvaliteedi tagada.
Näiteks on RIKS ja ESTER/Sierra süsteemis välja töötatud spetsiaalsed funktsionaalsused,
mis aitavad vähendada topeltkirjete arvu ning süsteeme on kirjete sisestamise osas
rangemaks muudetud.



Raamatukogusüsteemide teenused ei hõlma teisi süsteeme. Näiteks puudub teavikute
saadavuse kontroll teavikute osas, mis asuvad teises süsteemis. Ei ole võimalik teostada
RVL-i läbi erinevate süsteemide. RIKS arendaja hinnangul on probleem teiste liidestuse
puhul teiste süsteemide arendajate koostöövalmiduses. Tema hinnangul jääb antud
funktsionaalsuste puudus teiste süsteemide töörühmade taha, kus kõik taolised arendused
vajavad kellegi otsust ja lisaraha. URRAM arendaja hinnangul on valmidus liidestamiseks
olemas, kuid pole tulnud vastavat arendusnõuet. Siiski RIKS-i kasutavate raamatukogude
arvates pole probleem, et RIKS ei vaheta andmeid teiste raamatukogudega st.
eelisteenindatakse kohalikke elanikke.



Intervjuu käigus selgunud ESTER/Sierra puudused töötajate aspektist:



12



Puudulik analüütika funktsionaalsus (nt ei ole võimalik töövooge analüüsida). Analüütika
jaoks kasutatakse seetõttu väliseid vahendeid (nt Excel).



Puudulik kasutajate ja toimingute logimine.



Puuduvad versioonitud andmed, st puudub ülevaade andmete muutmise ajaloost.

Intervjuu käigus selgunud URRAM puudused töötajate aspektist:

Seotud isikuandmete kaitse seadusega.
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Keeruline statistika koostamine.



Lubab andmete sisestamisel jätta sisse vigu, st andmete valideerimine ei ole piisavalt
põhjalik.



Süsteemi kasutamine keeruline, eriti vanemate raamatukogutöötajate jaoks.

Infosüsteemide koondhinnang
Alljärgnevalt on välja toodud subjektiivsed hinnangud infosüsteemidele, mis põhinevad
intervjuude käigus saadud infol. Iga järgnev hindamise kriteerium annab punkte vastavalt
hinnangule: halb 1 punkt, keskmine 2 ning hea 3 punkti.

Infosüsteem

Nr.

Hindamise kriteerium

RIKS

URRAM

ESTER/Sierra

RIKS

URRAM

ESTER/Sierra

Urania Com
OÜ
Keskselt
hallatav
Rahvusraamat
ukogu
Server: Linux
Klient:
Windows,
Linux

Innovative
Interface
Keskselt
hallatav

I.1

Infosüsteemi nimi

I.2

Infosüsteemi omanik

I.3

Infosüsteemi tüüp

I.4

Infosüsteemi majutaja

Deltmar OÜ

I.5

Infosüsteemi platvorm

Server: Windows
Klient: Windows

Deltmar OÜ
Lokaalne

Märkus

Tartu Ülikool

Server: Linux

Ä.K.1

Hinnake rakenduse üldist
funktsionaalsust. Mil määral toetab
valitud rakendus teie ülesandeid?

Hea

Hea

Hea

Funktsionaalsused katavad
ära raamatukogude ühised
teenused

Ä.K.2

Hinnake info täpsust ja korrektsust

Keskmine

Keskmine

Hea

URRAM'is ja RIKS'is puudub
kontroll andmekvaliteedi
üle

Halb

Halb

Keskmine

Hea

Hea

Hea

Ä.K.5

Hinnake kaugligipääsetavust. Mis
ulatuses vastab mobiilsetele
vajadustele. Ligipääsetav igal ajal ja
igalt poolt?

Halb

Halb

Hea

Ä.K.6

Hinnake muudatuste
tellimist/valmimist

Hea

Keskmine

Halb

Ä.K.7

Hinnake kliendituge (reageerimine,
lahendamine)

Keskmine

Keskmine

Keskmine

Ä.K.8

Hinnake kasutamise lihtsust

Hea

Keskmine

Keskmine

Ä.K.9

Hinnake, kas tuleviku ärivajaduste
jaoks on tugi piisav

Halb

Halb

Halb

Ä.K.10

Hinnake paindlikkust ja arendatavust

Keskmine

Halb

Keskmine

Ä.K.3

Äriline kasu

3.3



Ä.K.4

Hinnake andmete kaitstust. Mil määral
pakub rakendus funktsionaalseid
omadusi, mis võimaldavad kaitsta
andmeid volitamata kasutamise eest
ja mida on võimalik hiljem kontrollida,
milline töötaja on toiminguid läbi
viinud? (tegevuste logimine, audit
jne.)
Hinnake IS kättesaadavust ja
toimimist (kui IS töötab korrapäraseltei ole aeglane)

Alates 5. oktoobrist saab ekataloogi ESTER kasutada
nutiseadmetes.
ESTER/Sierra: muudatuste
teostus aeglane
ESTER/Sierra, RIKS: 24/7
tugi, probleemide
lahendamine aeglane
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Tehniline olukord

Ä.K.11

Hinnake taristu vajadust

Keskmine

Hea

Hea

T.O.1

Mis ulatuses pakub tehnilisi lahendusi
tuvastatud ligipääsuks süsteemile ja
infole (kasutajanimi/parool, ID-kaart,
Mobiil-ID, jne.)

Hea

Hea

Hea

T.O.2

Mis ulatuses kasutab efektiivselt
serveri jõudlust, kettapinda ja
võrguressurssi?

-

-

Halb

T.O.3

Milline on rakenduse käideldavus
(tõrked töös, restardivajadused,
kiiruseprobleemid, muud
ettenägematud juhtumid)?

Keskmine

Keskmine

Keskmine

T.O.4

Kui efektiivne ja kiire on probleemide
lahendamine?

Keskmine

Keskmine

Keskmine

T.O.5

Mis ulatuses vastab SLA nõuetele?

-

-

-

T.O.6

Kui kättesaadav on rakenduse tugi ja
selle kvaliteet?

Keskmine

Keskmine

Keskmine

T.O.7

Kui efektiivne on probleemide
analüüsimine ja lahendamine?

Keskmine

Keskmine

Keskmine

T.O.8

Kui efektiivne muudatuste haldus
(programmi koodis, andmebaasi
struktuuris, konfiguratsioonis)?

-

-

-

T.O.9

Kuidas on korraldatud testimine
(testandmed, eraldatud keskkond,
automaatsed testprogrammid)?

Halb

Halb

Halb

Keskmine

Halb

Halb

Halb

Halb

Hea

Keskmine

Halb

Keskmine

Kulu (TCO)

Milline on tehniline võimekus
T.O.10 liidestada ja vahetada andmeid teiste
IS-ga?

T.O.11

Milline on kohanemine/võimekus üle
viimisel teise keskkonda(platvormi
vahetus, virtualiseerimine,
pilvelahendus)?

T.O.12

Milline on tehniline valmisolek
uuendusteks?

K.1

Rakenduse ülalpidamiskulu
raamatukogu kohta (EUR)13

K.2

Rakenduse ülalpidamiskulu aastas
(EUR)14

Max punkte 69
Tulemus (<41 Halb, 42 - 54
Keskmine, >54 Hea)

13
14

Hea

Hea

Keskmine

Keskmine

Keskmine

Halb

46

42

47

Keskmine

Keskmine

Keskmine

Info ei olnud kättesaadav

Info ei olnud kättesaadav

Kalleim
raamatukogusüsteem
ühele raamatukogule
ülalpidamiseks, ühe
laenutuse ja lugejakirje
kohta on ESTER/Sierra.
Suurima ülalpidamiskuluga
ESTER/Sierra

Tabel 17 “Ülalpidamiskulude võrdlus (1), lk.39
Tabel 18 “Ülalpidamiskulude võrdlus (2), lk.39
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4.

Valitsemis- ja kulumudel
Kultuuriministeerium koordineerib Eesti raamatukoguvõrgu kui terviku arengut koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumi ja teiste ministeeriumitega. Raamatukogusüsteemide
arendamisel on partneriks Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ehk ELNET Konsortsium.
Sõltuvalt raamatukogutüübist varieeruvad rahastus- ja valitsemismudelid.
Rahvaraamatukogud
on
omavalitsuse
asutused,
mille
tegevust
koordineerib
Kultuuriministeerium. Rahvaraamatukogude tööd reguleerib rahvaraamatukogu seadus ja
koostööd
koordineerib
nõuandajana
Kultuuriministeeriumi
juures
tegutsev
Rahvaraamatukogude Nõukogu. Tegevuse ja teeninduse korralduse alused on sätestatud
rahvaraamatukogu seaduses15. Lisaks rahvaraamatukogu seadusele juhinduvad raamatukogud
oma tegevuses teistest seadustest, oma põhimäärusest ja UNESCO rahvaraamatukogude
manifestist. Raamatukogusid rahastatakse nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste eelarvest,
annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest või laekumistest sihtasutustelt ja kapitalidelt jne. Oluline osa teavikute hankimise kulude katmisel on kohalikul omavalitsusel.
Täiendavalt tugi teavikute soetamisel on iga-aastane riigieelarveline toetus, lähtudes
teeninduspiirkonna elanike arvust.
Kooliraamatukogud on koolide üksused, mille tegevust koordineerib Haridus- ja
Teadusministeerium. Kooliraamatukogude ülesanded on määratud põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses. Teeninduse ja töökorralduse alused on sätestatud määruses
„Kooliraamatukogude töökorralduse alused“16, mille kohaselt lugejateeninduse korraldus,
lugeja õigused ja kohustused sätestatakse kooli direktori kinnitatud raamatukogu
kasutamiseeskirjas. Finantseeringu eest vastutavad nii kohalikud omavalitsused kui ka Haridusja Teadusministeerium. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele eraldab raha
õpikufondiks ministeerium ja põhifondiks kooli pidaja.
Teadus- ja erialaraamatukogude tegevust koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium.
Teadusraamatukogude eesmärgi ja nendele esitatavad nõuded on sätestatud määruses
„Teadusraamatukogudele esitatavad nõuded ning teadusraamatukogu nimetamise tingimused
ja kord“. Iga teadusraamatukogu põhikiri või põhimäärus sätestab antud raamatukogu tegevuse,
põhiülesanded, juhtimise jmt. Finantseerimise üldpõhimõtted on sätestatud teadus- ja
arendustegevuse
korralduse
seaduse
punktis
teadusinformatsiooni
hankimine
teadusraamatukogudele ühtse komplekteerimiskava alusel.
Rahvusraamatukogu on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille tegevust koordineerib
Kultuuriministeerium. RR-i ülesanded ja õiguslik seisund on sätestatud Eesti
Rahvusraamatukogu seaduses.17 RR põhikiri sätestab raamatukogu juhtimise, struktuuri,
töökorralduse, vara kasutamise jmt. RR-i tegevust finantseeritakse riigieelarvest
Kultuuriministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel.

15

https://www.riigiteataja.ee/akt/12798044

16 https://www.riigiteataja.ee/akt/13351557
17 https://www.riigiteataja.ee/akt/12825129
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erialaraamatukogud

Kooliraamatukogud

Haridus- ja
teadusministeerium
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Rahvusraamatukogu

Kultuuriministeerium

Joonis 2. Raamatukogude finantseerimine
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4.1

Valitsemise mudel

4.1.1

RIKS
RIKS tarkvara arenduse eest vastutab ettevõte Deltmar OÜ, kus RIKS-i arendusega on seotud
kaks isikut. Peale RIKS tarkvara arenduse osutatakse nõustamist RIKS tarkvara ja muude
raamatukoguga seotud teemadel (IT-tehnika, kulumaterjalid).
RIKS on litsentsipõhine infosüsteem, mille soetamiseks sõlmib lepingu Deltmar OÜ-ga
rahvaraamatukogu puhul kohalik omavalitsus (juhul, kui rahvaraamatukogu direktor ei ole
allkirjaõiguslik) ja kooliraamatukogu puhul kool (koolidirektor kirjutab lepingule alla).
Erialaraamatukogu puhul sõlmib lepingu raamatukogu esindusõigusliku töötaja.
Erinevalt URRAM-ist ja ESTER/Sierrast puudub töögrupp ja peakasutaja - kliendid suhtlevad otse
arendajaga. Deltmar OÜ on valmis tegema ka arendusi, mis puudutavad üksikuid
raamatukogusid ja mida teised suure tõenäosusega ei vaja. RIKS-i kasutajad ei ole kohustatud
tellima RIKS-i arendusi, arendused kaasnevad lepinguga.
Arenduste läbiviimisel lähtutakse ELNET Konsortsiumi poolt väljatöötatud juhenditest, siiski
ELNET Konsortsium ei kooskõlasta oma tegevusi Deltmar OÜ-ga.
RIKS-i puhul on võimalik valida kolme erineva lepingutüübi vahel:



Rendileping, kus puudub algne litsentsitasu;



Lihtlitsentsileping, kus on algne litsentsitasu ja järgnevad kohustuslikud kuumaksed;



Täislitsentsileping, kus programmi litsentsitasule ei järgne kuutasusid, kuid
versiooniuuenduste eest tuleb maksta (v.a esimese 6 kuu jooksul ilmuvad uuendused).

Nii rendileping, litsentsileping kui ka vabatahtlik tugileping annavad (oma kehtivusajal) õiguse
saada uusi programmiversioone ilma lisatasuta (v.a installeerija kohaletulekukulud).
Täislitsentsileping annab õiguse 6 kuu jooksul saada tuge ja versiooniuuendusi tasuta (v.a
tugiisiku kohaletulekukulud). Klientidega, kellel on 10 või enam töökohta, võimaldatakse
sõlmida erileping. Lisaks on võimalik individuaalsete läbirääkimistega välja töötada sobiv leping.
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Joonis 3. RIKS-i valitsemismudel

4.1.2

URRAM
Riigi e-teenuste konkursi tulemustel 2001. aastal algatas Vaata Maailma Sihtasutuse
raamatukogude infosüsteemide projekti, mille tulemusel valiti tarnijaks Urania Com OÜ. Nende
pakutud raamatukogusüsteem URRAM vastas kõige täpsemalt töögrupi ja
Kultuuriministeeriumi esitatud tingimustele. 8. mail 2002. a sõlmiti Kultuuriministeeriumi, Vaata
Maailma Sihtasutuse ja Urania Com OÜ vahel kolmepoolne kavatsuste protokoll, mille alusel
hakati looma URRAM-i. Kavatsuste protokolli eesmärk oli toetada ja kiirendada internetipõhise
raamatukogude infosüsteemi loomist ja selle kasutuselevõttu rahvaraamatukogude poolt ning
propageerida lugejatele internetti kui rahvaraamatukogude teenuste kohta info hankimise ja
teenuste kasutamise kanalit
Urania Com OÜ-le väljastati Kultuuriministeeriumi poolt lihtlitsents tarkvara kasutamiseks,
arendamiseks ja hooldamiseks koos all-litsentside väljastamise õigusega. Litsentsisaaja Urania
Com OÜ kohustatud tagama all-litsentsisaajatele (raamatukogudele) lisaks URRAM-i
kasutamisele programmi tugiteenuste ja hoolduse jätkumine kasutusperioodil.
Sarnaselt RIKS-ile sõlmib Urania Com OÜ lepingu 1) kohaliku omavalitsusega, juhul kui
rahvaraamatukogu direktor ei ole allkirjaõiguslik; 2) kooliga (lepingu allkirjastab koolidirektor);
3) erialaraamatukogude puhul esindusõigusliku töötajaga. Kehtiv litsentseerimise mudel ei
välista samas ka mõne teise tarkvaraarendaja poolt URRAM tarkvara arendamist või sellele
hooldusteenuse osutamist.
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Joonis 4. URRAM-i valitsemismudel

Alates 01.11.2017 on URRAM-i omanikuks Eesti Rahvusraamatukogu, selle aluseks oli
Kultuuriministeeriumi kantsleri käskkiri URRAM-i litsentsilepingu osapoolte muutmiseks.
Omanikuna vastutab RR lepingujärgselt URRAM-i süsteemi majutuse ja arenduse eest. URRAMi arenduste koordineerimist viib läbi RR-is moodustatud töögrupp, mis koosneb URRAM-it
kasutavate keskraamatukogude esindajatest. Töögruppi kuuluvaid liikmeid on 9, neid juhib
URRAM-i peakasutaja.

Töögrupi ülesanded:
•

tööprotsesside ühtlustamine;

•

ettepanekute koondamine ja prioriteetide määramine;

•

muudatusettepanekute kinnitamine;

•

koolituste organiseerimine;

•

testimise organiseerimine;

•

andmekvaliteedi parendamine (kirjete korrastamine);

•
töögruppi, arendusi ja uuendusi puudutava informatsiooni edastamine maakonna
raamatukogudele.

Töögrupi juhi ülesanded:
•
kogub, analüüsib ja teeb teistele töörühma liikmetele kättesaadavaks kasutajatelt
laekunud arendus- ja parandusettepanekud;
•

vajadusel korraldab programmi kasutajate hulgas küsitlusi, arutelusid, hääletusi;

•

kutsub kokku ja juhatab töörühma koosolekud;

•

vastutab koosolekute protokollimise ning dokumentatsiooni säilitamise eest.

Arendusotsuste vastuvõtmine käib hääletuse teel. Igasugune sisend muudatusteks tuleb
raamatukogudelt, arendajatelt endalt ei tule. Vastavalt vaja minevatele arendustele koostatakse
riigihanke sisuline osa RR-is (vajalik RR-i IT projektijuhi kinnitus), lisaks konsulteeritakse
Kultuuriministeeriumiga, kes teostatava arenduse kinnitab. Seejärel koostatakse riigihange,
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millele on seni olnud üks pakkuja (Urania Com OÜ). URRAM-i arendusprotsess, kus
arendusettepanekud tulevad vaid raamatukogudelt ja arendajalt endilt ei tule, erineb seega
RIKS-i arendusprotsessist.

4.1.3

ESTER/Sierra
Integreeritud raamatukogusüsteemi ESTER/Sierra arendamise ja haldamise eest vastutab Eesti
Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium). ELNET Konsortsium algatab ja
koordineerib oma põhikirja järgi Eesti teadusraamatukogude ja teiste informatsiooni koguvate,
vahendavate ja säilitavate asutuste ning organisatsioonide ühistööd. Sierra kasutamise õigust ja
arendajapoolset hooldust reguleerib ELNET Konsortsiumi ja süsteemi arendaja Innovative
Interface’i vahel 1997. aastal sõlmitud ostu-müügileping. Aastate jooksul on lepingut täiendatud
vastavalt poolte vajadustele. Täiendavat kasutajatuge pakuvad rahvusvahelised kasutajate
grupid Innovative User Group (IUG) ja Nordic IUG , millega ELNET Konsortsium on liitunud.
Oma töös juhindub Konsortsium mittetulundusühingute seadusest ja oma põhikirjast.
Konsortsiumi töös osalevad nii liikmed kui ka partnerid. Liikmeteks võivad olla Eestis tegutsevad
raamatukogud, ülikoolid, teadusasutused ja teised juriidilised isikud, kui juriidilise isiku või selle
struktuuriüksuse põhikirjaliseks tegevuseks on informatsiooni kogumine ja kättesaadavaks
tegemine. Suurimatest omavalitsustest on liikmetena esindatud Tartu ja Tallinna linn.
Partneriteks võivad olla Eestis tegutsevad valitsusasutuste hallatavad riigiasutused, kohalike
omavalitsuste ametiasutused ja hallatavad asutused, kui nende asutuste või nende
struktuuriüksuste põhimäärusest tulenevaks tegevuseks on informatsiooni kogumine ja
kättesaadavaks tegemine.
ELNET Konsortsiumis on 9 liiget ja 9 partnerit18. Konsortsiumi kõrgeim organ on liikmete
üldkoosolek ja juhtorgan on juhatus.
ELNET Konsortsiumi liikmed on:



Eesti Kunstiakadeemia,



Eesti Maaülikool,



Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia,



Eesti Rahvusraamatukogu,



Tallinna linn,



Tallinna Tehnikaülikool,



Tallinna Ülikool,



Tartu linn,



Tartu Ülikool.

ELNET Konsortsiumi partnerid on:



Eesti Hoiuraamatukogu,



Eesti Kirjandusmuuseum,



Eesti Kunstimuuseum,

18

Seisuga 26.09.18
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Eesti Pank,



Eesti Rahva Muuseum,



Eesti Rahvusarhiiv,



Kaitsevägi,



Sisekaitseakadeemia,



Tallinna Tehnikakõrgkool.

ELNET Konsortsiumi tegevuse koordineerimiseks on loodud erinevad töörühmad, kuhu
kuuluvad partnerid ja liikmed. Kõik ESTER/Sierrat puudutavad süsteemiuuendused arutatakse
läbi haldurite töörühmas, kuhu kuulub 30 liiget. Intervjueeritavate hinnangul on töögrupi
tugevuseks kindel töörütm, tööplaanid ning laiapõhjaline esindatus erinevate liikmete poolt.
Taoline laiapõhjaline esindatus töörühmas võimaldab arvestada kõikide ESTER/Sierra
kasutajate huve ja luua lai teadmusbaas raamatukogusüsteemide arendamiseks. Samas RR-i
esindavate intervjueeritavate hinnangul ei ole võimalik realiseerida oma vajadusi erinevate
huvide tõttu.
Ühiselt edasisammumine on läinud keerukaks ja arenduse kooskõlastamine ajamahukaks, kuna
liikmete soovid on erinevad. Lisaks on takistavateks teguriteks liikmete (raamatukogude)
hõivatus, mistõttu ei suudeta maksimaalselt panustada ELNET Konsortsiumi tegemistesse ja
arenduste jaoks vajaminevate ressursside puudus raamatukogudel.
Haldurite kogu korraldab igakuiseid koosolekuid, kus kogutakse kokku ideed ja vajadused
arendusteks, hinnatakse nende mõju. Tekib tähtsuse järjekorras nimekiri vajaminevatest
arendustest. Algab arenduste läbirääkimisprotsess arendajaga, mis võib intervjueeritavate
hinnangul kesta kuni pool aastat. Intervjueeritavate hinnangul on probleemide lahendamine ja
kasutajatugi võrreldes varasemaga muutunud kiiremaks, mitte aga arenduste
kooskõlastamised. Arenduste puhul arvestatakse Innovative Interface’i poolsete piirangutega
(näiteks Eesti-spetsiifilisi arendusi nagu ID-kaardi tugi arendaja ei teosta). Seejärel teeb juhatus
töögrupi otsuste najal ettepanekud süsteemi arendusteks, mille viimaks ELNET Konsortsiumi
liikmete üldkoosolek kinnitab.
Peale ESTER/Sierra arenduste haldamise koordineerib ELNET ESTER/Sierra kasutust liikmete
vahel, koostades juhendmaterjale kataloogimiseks, liigitamiseks, märksõnastamiseks jne.
Igapäevaselt osutatakse liikmetele tuge ESTER/Sierra kasutamises. Kui ELNET Konsortsiumi
liige (raamatukogu) soovib teha juurdeliidestust ESTER/Sierrale, mis on tema raamatukogu
spetsiifiline ja teisi raamatukogusid süsteemis ei puutu ega mõjuta, siis taolisi muudatusi ELNET
Konsortsiumis ei kooskõlastata.
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Joonis 5. ESTER/Sierra valitsemismudel

4.2

Kulumudel

4.2.1

RIKS
Infosüsteemi litsentseerimismudel baseerub kasutajapõhisel hinnastamisel, mistõttu sobib
RIKS-i infosüsteem paremini väiksema kasutajatearvuga raamatukogudele. RIKS-i tarkvara
kasutamiseks peab raamatukogu soetama litsentsi, millele lisandub igakuine hooldustasu. RIKSi infosüsteemi uuendused on hooldustasu sees. RIKS-il puudub riigi tugi ja finantseering
arenduste teostamiseks. Arendaja hinnangul ei võimalda selline rahastusmudel suuri ja
mahukaid arendusi teostada (sh arendusi, mis hõlmavad digitaalseid väljaandeid/e-teavikuid).
Ebavõrdsust suurendab arendaja hinnangul riigi finantseering ja tugi URRAM-ile. Eksisteerib
risk, et RIKS-i infosüsteem kaob, kui RIKS-i infosüsteemi kasutavate raamatukogude arv
väheneb. Siiski on analüüsi teostamise hetkel tendents RIKS infosüsteemi kasutatavate
raamatukogude arvu kasvule.

Joonis 6. RIKS-i rahastus
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Tabel 6. RIKS-i hinnakiri (1)

RIKS hinnakiri (kõik summad on käibemaksuta)

Liitumine:

Kuutasu:

Rendileping

Lihtlitsentsileping

Täislitsentsileping

Vabatahtlik
tugileping

-

Üks töökoht 1056 €

Üks töökoht 3520 €

-

Iga järgnev töökoht
lisab litsentsitasule
350 €

Iga järgnev töökoht
700 €

Üks töökoht 50 €

Üks töökoht 29 €

Üks töökoht 282 €19

Teine ja kolmas
töökoht lisavad
kuumaksele
mõlemad 3,5 €

Teine ja kolmas
töökoht lisavad
kuumaksele
mõlemad 3,5 €

Iga järgnev töökoht
lisab 7 €

Alates neljandast
töökohast lisandub
kuumaksele 7 €

Alates neljandast
töökohast lisandub
kuumaksele 7 €

Vabatahtlik
tugileping
Iga järgnev töökoht
lisab 7 €
Kliendi andmebaasi
majutamine
Deltmar OÜ
serverisse

Üks töökoht 57 €
kuus20,21

Teine ja kolmas
töökoht lisavad
kuumaksele 3,5 €
Alates
neljandast
töökohast lisandub
kuumaksele 7 €

Tabel 7. RIKS-i hinnakiri (2)

Muu (kõik summad on käibemaksuta)

Liitumine

RIKSWEB1

RIKSWEB 2

Ühekordne tasu 352 EUR

Ühekordne tasu 493 EUR

Rent

Inventuuriseadme rent

Seadme rent päevas 14 EUR

19 Kehtib aasta

kohta.
Kehtib aasta kohta.
21 RIKSWEB 2 rendilepingu puhul on üks töökoht 60 € kuus.
20
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Hindamaks RIKS tarkvara ülalpidamiskulusid (TCO), on aluseks ülal kirjeldatud RIKS
baashinnakiri ja RIKS kodulehel olev nimekiri klientidest. Lähtume arendaja poolt välja toodud
märkustest:


On tehtud mõnevõrra soodustusi vastavalt sellele, kuidas läbirääkimistel kliendiga
kokkuleppele on jõutud. Seega on omajagu individuaalsust lepingutes rahalises arvestuses.



Maakonna keskraamatukogu maksab esmase töökoha pealt suurema summa ja kõik
allkogud on lisatöökohtade seisuses, mis viib keskmise töökoha hinna kogu maakonna
suhtes alla. Mida rohkem töökohti, seda lähedasem on ühe töökoha (keskmine) hind
baashinnakirja lisatöökoha hinnale.



Täislitsentsilepinguid on ülivähe, mõned kliendid on neid sõlminud eurotoetuste abil. Uute
lepingute tegemisel on valdavaks kujunenud rendivorm.



Lihtlitsentse, kus oli algne liitumistasu ja selle mõjul hiljem madalamad maksed, ei ole palju
järele jäänud.

Puudub ammendav ülevaade 1) töökohtade arvust; 2) kui palju ja millised töökohad on allkogude
all ja millised on eraldiseisvad; 3) lepingu tüüpidest.
Lähtudes arendaja ülaltoodud märkusteks, võetakse TCO aluseks valdavalt levinuim rendileping,
millele lisandub majutustasu. Hindamaks, kui palju on lepinguid ja nendega seotud töökohti, on
aluseks mudel, kus maakonnas RIKS-i kasutav keskraamatukogu ja teised maakonnas RIKS-i
kasutavad raamatukogud (rahvaraamatukogud, kooliraamatukogud, erialaraamatukogud) on
seotud ühe rendilepinguga. Maakondades, kus RIKS-i ei kasuta keskraamatukogu, kuid on
kasutavad teised raamatukogud, on aluseks mudel, kus vaikimisi üks rendileping kehtib
kõikidele RIKS-i kasutavatele raamatukogudele.
Tabel 8. RIKS-i teenustelt laekuv tulu ühes kuus

RIKS-i teenustelt laekuv tulu ühes kuus22

Renditasu (EUR)

Võru maakond (52 raamatukogu)

400

407

Viljandi maakond (5 raamatukogu)

71

78

Valga maakond (31 raamatukogu)

253

260

Tartu maakond (34 raamatukogu)

274

281

Saare maakond (37 raamatukogu)

295

302

Rapla maakond (40 raamatukogu)

316

323

Pärnu maakond (25 raamatukogu)

211

218

Põlva maakond (4 raamatukogu)

64

71

Lääne-Viru maakond (25 raamatukogu)

211

218

Lääne maakond (12 raamatukogu)

120

127

22

Majutustasu (EUR)

Tulud on tuletatud RIKS hinnakirja ja RIKS teenuseid kasutatavate raamatukogude põhjal
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RIKS-i teenustelt laekuv tulu ühes kuus22

Renditasu (EUR)

Järva maakond (39 raamatukogu)

309

216

Jõgeva maakond (35 raamatukogu)

281

288

Ida-Viru maakond (31 raamatukogu)

253

260

Hiiu maakond (11 raamatukogu)

113

120

Harju maakond (115 raamatukogu)

841

848

KOKKU

4 012

4 017

KOKKU (renditasu, majutustasu)

8 029 (ilma käibemaksuta)/
9 635 (koos käibemaksuga)

Majutustasu (EUR)

Võttes aluseks teenustelt laekuva tulu ühes kuus (ilma käibemaksuta), arvutatakse
ülalpidamiskulud kuus lugeja, teaviku, laenutuse ja raamatukogu kohta.
Tabel 9. RIKS-i ülalpidamiskulud ühes kuus

RIKS ülalpidamiskulud kuus (2017. aasta lõpu seisuga)
Nimetus

Suurus

Ülalpidamiskulu kuus
ühiku kohta (EUR)

Selgitus

Lugejakirjeid

421 471

0,0190

Nii aktiivsed kui mitteaktiivsed kasutajad

Teavikukirjeid

4 769 896

0,0017

Nimetused. Sisaldab perioodika
aastakäike. Võivad korduda eri
andmebaaside nimetused.

Laenutusi

2 698 418

0,0030

Ei sisalda pikendusi

Raamatukogusid

497

16,15
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4.2.2

URRAM
Vastavalt URRAM-i omaniku ja Urania Com OÜ vahel sõlmitud lepingule, on kindlaks määratud
all-litsentsisaajate tarkvara hoolduse kuutasud ning liitumistasud URRAM-i hinnastamismudel
sobib paremini suurema kasutajate arvuga rahva- ja kooliraamatukogudele võrreldes RIKS-i
süsteemiga. Liitumine sisaldab kasutajakeskkonna loomist raamatukogule ning esmast
koolitust. Hoolduse alla kuuluvad tegevused, mis tagavad URRAM-i infosüsteemi töövõime.
Eesti Rahvusraamatukogu URRAM-i omanikuna ei teeni tarkvara litsentsidelt ärilist tulu.
URRAM-i lisatööde puhul, mis ei kuulu litsentsi ega hoolduslepingu alla, lepitakse täiendavalt
kokku nii hinnas kui ka teostamise ajas. Kõikide URRAM-i töögrupis kokku lepitud arendustööde
ja hoolduskulude finantseering tuleb Kultuuriministeeriumist.

Joonis 7. URRAM-i rahastus

Alljärgnev tabel kajastab URRAM-i hinnakirja rahvaraamatukogudele ja keskraamatukogudele.
Koolidele ja teistele asutustele on hinnad kokkuleppelised.
Tabel 10. URRAM-i hinnakiri

URRAM-i hinnakiri (hinnad sisaldavad käibemaksu)

Liitumine
(ühekordne
(EUR)

tasu)

Hooldus
(igakuine
(EUR)

tasu)

Rahvaraamatukogu

Keskraamatukogu

Kooliraamatukogud

Asutused

65

650

72

72

20

50

36

49,96

URRAM-i teenustasud 2017. aastal kõigi URRAM-it kasutavate raamatukogude peale kokku olid
88 600 eurot (koos käibemaksuga). Lepingute erinevuste tõttu on nii hooldus- kui liitumistasude
suurused raamatukogude võrdluses märkimisväärselt erinevad. Ei saa eeldada eraõiguslikult
juriidiliselt isikult tasuta avalikes huvides kasutatava tarkvara seadistamist ja hooldamist. Urania
Com OÜ hinnangul ei võimalda praegu kehtiv lepingute põhine hooldustasu suuri arendusi teha.
Järgnevalt on näitena välja toodud Kultuuriministeeriumilt RR-ile eraldatud summad URRAM-i
jaoks aastatel 2016/2017:



URRAM serverite majutus ja hooldusteenus: 14 400 EUR (koos käibemaksuga) (LIVE+TEST
majutuse administreerimise teenus, mis sisaldab operatsioonisüsteemi, andmebaasi ja
rakenduse taseme administreerimist, sealhulgas turvapaikade ja uuenduste paigaldamist
kõikidesse keskkondadesse, 24/7 monitooringut, andmete ja virtuaalserverite varundamist,
varukoopiate ja logide säilitamist vastavalt ekspluatatsiooni nõuetele);
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URRAM arendustööd: 33 000 eurot (koos käibemaksuga).



Hindamaks URRAM-i ülalpidamiskulusid (TCO) ühes kuus, võtsime aluseks eelnevalt välja
toodud URRAMi teenustasude summa 2017. aastal (88 600 EUR). Sellele lisanduvad serverite
majutus-hooldusteenuse tasu (14 400 EUR) ja arendustööde tasu (33 000 EUR).
Tabel 11. URRAM-i ülalpidamiskulud ühes kuus (1)

URRAM-i ülalpidamiskulu kuus 2017.
aastal

EUR (koos käibemaksuga)

EUR (ilma käibemaksuta)

Teenustasudelt laekuv tulu kuus

7 383

6 152

Arendustööd (kuus)

2 750

2 291

Serverite majutus- ja hooldusteenus (kuus)

1 200

1 000

Ülalpidamiskulu (teenustasudelt laekuv
tulu, arendustööd, serverite majutus- ja
hooldusteenus)

11 333

9 444

Võttes aluseks ülalpidamiskulu ühes kuus (ilma käibemaksuta), arvutatakse ülalpidamiskulud
kuus lugeja, teaviku, laenutuse ja raamatukogu kohta.
Tabel 12. URRAM-i ülalpidamiskulud ühes kuus (2)

URRAM-i ülalpidamiskulud (2017. aasta lõpu seisuga)

4.2.3

Nimetus

Suurus

Ülalpidamiskulu kuus
ühiku kohta (EUR)23

Selgitus

Lugejakirjeid

508 725

0,0186

Nii aktiivsed kui mitteaktiivsed
kasutajad (tavalugejad, lugeja
esindajad, RVL esindajad)

Teavikukirjeid

619 007

0,0152

Nimetused. Sisaldab perioodika
aastakäike.

Laenutusi

3 594 827

0,0026

Ei sisalda pikendusi

Raamatukogusid

336

28,11

ESTER/Sierra
Tootjapoolseid ESTER/Sierra arendus- ja hooldusteenuseid reguleerib ELNET Konsortsiumi ja
Innovative Interface’i vaheline leping. Vastavalt lepingule on iga-aastase tarkvara hooldustasu
sees on 24/7h kasutajatugi, erinevate vigade raporteerimise kanalite olemasolu ja tarkvara
uuenduste osutamine (hangitud konfiguratsiooni ulatuses). Laienduste, uute moodulite
hankimine on tarkvara arendus ja enamasti on see tasuline tootja hinnakirja alusel. Võimalusel
ja vajadusel hangitakse täiendavaid tarkvara arendusi kolmandatelt ettevõtetelt (näiteks
API’dega
seotud
arendused).

23

Aluseks ülalpidamiskulu kuus ilma käibemaksuta (9 444 EUR)
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Arendus- ja hooldusteenuste finantseerimiseks on ELNET Konsortsiumil õigus esitada igaaastaselt taotlusi Haridus- ja Teadusministeeriumisse, mis ei tee ettekirjutusi ESTER/Sierra
arenduste osas, küll aga esitatakse ministeeriumile aruanne tehtud arenduste kohta. 2017. aastal
eraldas Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest ESTER/Sierra hoolduseks ja arenduseks
kokku 153 068 eurot. Ministeeriumi finantseeringule maksavad konsortsiumi liikmed ja partnerid
iga-aastast tasu, mis sisaldab ka ESTER/Sierra kohalikke halduskulusid (summa sõltub
raamatukogu kasutajalitsentside hulgast).
Võimalike eelolevate kulutuste kohta annab Konsortsium liikmetele indikatsiooni, et liikmed
saaksid eelarvestamist läbi viia. Arvestades ESTER/Sierra arenduste kulukust, on jäänud kulude
kokkuhoid Konsortsiumi põhiagendaks. Tehakse arendusi, mida on vältimatult vaja teha.
Intervjuudest selgus, et erinevalt väiksematest raamatukogudest ei tunneta ESTER/Sierra
arenduste kulukust Konsortsiumisse kuuluvad teadusraamatukogud (kuigi ka Tartu
Linnaraamatukogu hindas ESTER/Sierrale minevaid kulusid kogu IT kuludest aktsepteeritavaks).
Teatud aastatel, kui oli kaks süsteemi, koguti raamatukogudelt raha juurde, et saaks süsteeme
üleval hoida, arendust sel ajal ei toimunud. Kahe süsteemi liitmisel saavutati rahaline kokkuhoid.

Joonis 8. ESTER/Sierra rahastus

Tabel 13. ESTER/Sierra hinnakiri

ESTER/SIERRA hinnakiri (ilma käibemaksuta)
Suurus (EUR)

Selgitus

Raamatukogu
liitumine
ESTER/Sierra süsteemiga

~8700 (10 000 USD)

Ühekordne tasu. Hõlmab süsteemi
tuumiku (kataloogimine, laenutamine, ekataloog) kasutamist. Täiendav tasu
komplekteerimismooduli
või
perioodikamooduli kasutamise eest.

Litsentsitasu aastas

~740 (850 USD)

Litsentside hulk määrab üheaegselt
töötamist võimaldavate kasutajate arvu.

Alljärgnevalt on toodud välja ESTER/Sierra ülalpidamiskulud 2017. aastal:
Tabel 14. ESTER/Sierra ülalpidamiskulud ühes kuus (1)

ESTER/Sierra ülalpidamiskulu kuus 2017. aastal
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Nimetus

Suurus (EUR)

Selgitus

Tarkvara arendus (aastas)

23 362

Tarkvara hooldus (aastas)

81 941

Sisaldab ESTER/Sierra litsentsitasusid.

Töötajate koolitus (aastas)

7 724

Osalemine koolitustel, konverentsidel

Serveri ülalpidamine (aastas)

3 740

Sisaldab kindlustust

Tööjõukulud

52 534

Sisaldab ESTER, ISE, EMS, DEA
süsteemidega seotud tööjõukulusid

Tööjõukulud

8 568

Sisaldab arendusjuhiga seotud
tööjõukulusid

Ülalpidamiskulu aastas:

177 869

Ülalpidamiskulu kuus:

14 822

Tabel 15. ESTER/Sierra ülalpidamiskulud ühes kuus (2)

ESTER/Sierra ülalpidamiskulud (2017. aasta lõpu seisuga)24

4.3

Nimetus

Suurus

Ülalpidamiskulu kuus ühiku
kohta (EUR)

Selgitus

Lugejakirjeid

435 967

0,0340

Sisaldab nii aktiivsed kui mitteaktiivsed
kasutajad.

Teavikukirjeid

3 102 124

0,0047

Nimetused. Sisaldab perioodika
aastakäike.

Laenutusi

1 979 842

0,0074

Ei sisalda pikendusi

Raamatukogud

100

148,22

Arvestatud kõiki ESTER/Sierras kajastuvaid
raamatukogusid.25

Valitsemis- ja kulumudelite võrdlus
Alljärgnevalt on välja toodud tähtsamad tähelepanekud seoses raamatukogusüsteemide
juhtimisega, haldamisega ning süsteemide kuludega (arendus, haldus, ülalpidamine jne).

24

Lugejakirjete, teavikukirjete arvu aluseks Elnet Konsortsiumi majandusaasta aruanne
http://www.elnet.ee/images/pdf/elnet/dokumendid/ELNETaruanne2017.pdf
25 Lisa5. ESTER/Sierra’s kajastuvad raamatukogud
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Tabel 16. Valitsemismudelite võrdlus

Raamatukogusüsteem

Tähelepanekud

ESTER/Sierra

Vastutav: ELNET Konsortsium

URRAM



Arendusotsused on keerulised ja ajamahukad, kuna arenduste
kooskõlastamisel ja aruteludel osalevad kõik võrdsetel alusel, aga
valmisolek sellega tegelemiseks ja huvid on erinevad.



Peamine finantseering arendusteks tuleb Haridus- ja
Teadusministeeriumilt.



Pikk läbirääkimisprotsess arendaja ja ELNET Konsortsiumi vahel.



ELNET Konsortsiumi liikmetelt täiendav liikmetasu ja ESTER/Sierra
hooldustasu.



Ministeeriumid ei määra arenduste sisu.



Arendused kulukad, tehakse vältimatuid arendusi.

Vastutav: Eesti Rahvusraamatukogu

RIKS



Raamatukogude teadlikkus arenduste tellimise osas puudulik.



Töörühmal vähem ressurssi võrreldes ELNET Konsortsiumiga.



Kultuuriministeeriumi tugi URRAM-i ülalpidamiseks ja suuremate
arenduste tegemiseks.



Litsentseerimismudel ei välista teisel arendajal tegeleda tarkvara
arendamise või hooldusteenuse pakkumisega.



Litsentseerimismudel sobilikum suurema kasutajate arvuga rahva- ja
kooliraamatukogudele.

Vastutav: 

Arendaja otsustab tehtavad arendused vastavalt raamatukogude
ettepanekule.



Oht arendaja kadumisel.



Litsentseerimismudel hinnalt sobilikum väiksema kasutajate arvuga
rahva- ja kooliraamatukogudele.



Arvestatakse üksikute raamatukogude ja nende arendusettepanekutega.



Riigi tugi puudub.

Järgnevalt on kajastatud raamatukogusüsteemide ülalpidamiskulude võrdlus (ühikupõhiselt,
kuu põhiselt, aastapõhiselt).
Tabel 17. Ülalpidamiskulude võrdlus (1)

Raamatukogusüsteemide ülalpidamiskulud ühes kuus (2017. aasta lõpu seisuga)
Nimetus

ESTER/Sierra
(EUR)

RIKS
(EUR)

URRAM
(EUR)

Selgitus

Lugejakirje

0,0340

0,0190

0,0186

Nii aktiivsed kui mitteaktiivsed kasutajad
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Teavikukirje

0,0047

0,0017

0,0152

Nimetused. Arvestatakse perioodika
aastakäike.

Laenutus

0,0074

0,0030

0,0026

Ei sisalda pikendusi.

Raamatukogu

148,22

16,2

28,1

Tabel 18. Ülalpidamiskulude võrdlus (2)

Raamatukogusüsteemide ülalpidamiskulud (2017. aasta lõpu seisuga)
ESTER/Sierra
(EUR)

RIKS (EUR)

URRAM
(EUR)

Kulu 3 süsteemi peale kokku

Kulu kuus

14 822

8 029

9 444

32 295

Kulu aastas

177 864

96 348

113 328

388 913

Kalleim raamatukogusüsteem ühele raamatukogule ülalpidamiseks, ühe laenutuse ja lugejakirje
kohta on ESTER/Sierra. Odavaim raamatukogusüsteem ühe teavikukirje kohta on RIKS (vajalik
arvestada, et RIKS-i arendaja edastatud teavikukirjete koguarv sisaldab eri andmebaasidest
nimetuste kordusi). Kuna raamatukogud on liikunud ära URRAM süsteemilt, on tendents
URRAM-i ülalpidamise kallinemises. ESTER/Sierra oluliselt kallim ülalpidamiskulu raamatukogu
kohta on aktsepteeritav suurematele raamatukogudele (linnaraamatukogud, teadus- ja
erialaraamatukogud).

4.4

Tähelepanekud


Puudub
ühine
arusaam,
tulevikuvisioon
ning
tegevuste
koordineerimine
raamatukogusüsteemide osas. Intervjuudes selgus, et üksikutel raamatukogudel on
innovaatilisi ideid raamatukogusüsteemide arenduste osas.



Raamatukogusüsteemide valitsemismudel hõlmab erinevaid ministeeriume, omavalitsusi,
erasektori teenusepakkujaid, seaduseid ja määruseid. Puudub ühine asutus, kes
raamatukoguteenuste arendust ja uuendamist juhib.



Raamatukoguteenuseid sätestavad regulatsioonid vajavad uuendamist ja kaasajastamist.



Haridus- ja Teadusministeeriumil puudub otsene kontakt nii URRAM-i kui ka RIKS-i
arendajaga.



Raamatukoguteenuste ja -süsteemide tsentraliseerimist ja ühtset juhtimist takistab kesk- ja
kohalike omavalitsuste võimulahknevus.



Vajalikud funktsionaalsuse muudatused ja arendused tuleb sisse viia kolmes süsteemis
eraldi, mistõttu rahaline kulu on kolmekordne.



RIKS-i arendaja hinnangul ei võimalda olemasolev litsentseerimismudel suuri ja mahukaid
arendusi teha. URRAM-i suuremaid arendusi toetab riigi sihtfinantseering, mis on RIKS-i
arendaja hinnangul ebavõrdsust tekitav.



Eksisteerib risk, et RIKS-i poolt osutavavad teenused, süsteemi arendus ja/või hooldus kaob,
kuna tegemist on erasektoris tegutseva ettevõttega, kelle ressurss on piiratud.
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Intervjuudest selgus, et rahvaraamatukogude
arvutikasutamisoskus ei ole piisav.

ja

kooliraamatukogude



Raamatukogude ja raamatukogusüsteemide tegevuse üle ei teostata järelevalvet.

töötajate
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5.

Arhitektuur

5.1

RIKS
Raamatukogude info- ja kataloogisüsteem RIKS on klient-server tüüpi rakendus. Kuna keskne
server ja andmebaas puuduvad, siis on igale vähemalt maakonna lõikes vajalik oma Microsoft
platvormil põhinev rakendusserver, SQL andmebaas ja IIS veebiserver. Infosüsteemis töö
tegemiseks on vaja paigaldada töökoha arvutisse RIKS kliendirakendus.

5.1.1

Arhitektuur

Joonis 9. RIKS-i arhitektuuri mudel

5.1.2

Andmemudel
Andmemudelit ei ole võimalik kirjeldada, kuna Deltmar OÜ ei nõustunud avaldama täpset
andmebaasi mudelit. Ainult andmetabel „Isik“ andmeväljad on näidisena välja toodud:


Isik
o

Lugeja














registreerimised
külastused
laenutused/tagastused
inventari laenutused/tagastused
reserveeringud
maksed (viivised, hüvitised jne)
tasulised teenused
AIP
SMS/e-teavitused
RVL
märkused
dokumendivahendused
lugejatunnused
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5.1.3

äraütlused

Liidestused
RIKS süsteem on seotud järgmiste infosüsteemide/teenustega:

5.2



ESTER kataloog bibliokirjete laadimiseks;



Kaanepildi teenus;



Rita;



R-mobla;



ACS server;



ID-kaardi liides autentimiseks.

ESTER/Sierra
E-kataloog ESTER on ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, mis
sisaldab infot kõikide väljaannete kohta, mis on raamatukogudesse saabunud. ESTER/Sierra
süsteemi kasutab praegu 100 raamatukogu26. Kataloogis on lisaks andmeid ka ülikoolides,
kolledžites ja erialaraamatukogudes leiduvate väljaannete kohta.
Infosüsteemi rakendus- ja andmebaasi serverid on majutatud keskselt. Süsteemi tarvitavad
raamatukogud kasutavad infosüsteemi interneti kaudu ning lisaks on vajalik kasutajalitsentsi
olemasolu. Datel AS-iga on sõlmitud teenuseleping, millega ettevõte tagab Sierra infosüsteemi
jaoks vajaliku riistvara olemasolu ja töökindluse.

26 Lisa

5. ESTER/Sierra’s kajastuvad raamatukogud
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5.2.1

Arhitektuur

Joonis 10. ESTER/Sierra arhitektuuri mudel

5.2.2

Andmemudel
ESTER/Sierra andmemudelit ei võimalik kirjeldada, kuna analüüsi raames ei ole infot
andmemudeli kohta edastatud.

5.2.3

Liidestused
Ester/Sierra süsteem on seotud järgmiste väliste rakendustega:



ISE - Eesti artiklite andmebaas (ise.elnet.ee);



EMS - Eesti märksõnastik (ems.elnet.ee);



Avakogujuht - eesmärk hõlbustada teaviku leidmist lugemisalas;



ELNET ID - rakendus andmete edastamiseks ID-kaardilt Sierrasse (kasutajate
registreerimisel ja laenutamisel);



Rosetta – tõlkekeskkond;



RR kirjastajaportaal (kirjastaja.nlib.ee);



ERB - Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (erb.nlib.ee);



Digitaalarhiivid (DIGAR, ETERA, dSpace, Kivike jt);
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DIGAR-i Eesti artiklid (dea.digar.ee);



Otsinguportaalid (RR, TTÜR, TÜR, TLÜAR, EMÜR, e-varamu, EOD, CERL HPB, jne);



Avaandmete portaalid (Data.digar.ee jt);



ISSN register;



VIAF;



Raamatukogusüsteemid (URRAM, RIKS ja paljud välismaised raamatukogud) - kirjete
kopeerimiseks ESTERist;



E-raamatu keskkonnad (TlnKR ELLU; TlnKR Overdrive; TrtLR Ellibs);



RR inventariraamat;



RR perioodika trükitoodangu statistika;



TlnKR aruande generaator.

Lisaks on raamatukogudes kasutusel mitmesuguseid rakendusi, millest ELNET ei pruugi teadlik
olla: e-ajakirjade, e-raamatute lugemine ja raamatukogu uste avamine kasutades ESTER
autentimist, ruumide broneerimine, külastuste registreerimine, RFID iseteeninduskeskkonnad
(automaadid jm).

5.3

URRAM
URRAM’i rakendusserver ja andmebaas on keskne ja infosüsteemi kasutatakse interneti kaudu.
Raamatukogu töötajatele on vajalik töökoha arvutisse paigaldatud kliendirakendus (vajalik Java
6).
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5.3.1

Arhitektuur

Joonis 11. URRAM-i arhitektuuri mudel
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5.3.2

Andmemudel

Joonis 12. URRAM-i andmemudel

5.3.3

Liidestused
URRAM-i infosüsteem on seotud järgmiste väliste infosüsteemide/teenustega:

5.4



ID kaardi/mobiil-ID – autentimiseks;



ESTER/Sierra – bibliokirjete allalaadimiseks läbi Z39.50 protokolli;



Eesti märksõnastik EMS – ems.elnet.ee;



Library Of Congress;



Russian State Library.

Taristu vajadused
Raamatukogu, kes soovib kasutusele võtta RIKS infosüsteemi peab omama riistvara
rakendusserveri ja andmebaasi serveri tarbeks või olemasolul kasutama maakonna piires
tsentraalset rakendus- ja andmebaasi serverit. URRAM-i ja Sierra puhul raamatukogu lokaalseid
servereid ei vaja, rakendusserver ja andmebaasi serverid on tsentraalsed. Urram on majutatud
Urania COM poolt ning Sierra on majutatud ELNET-is, mõlemad majutusteenuse pakkujad
vastutavad serverite käideldavuse ja andmete varundamise eest.
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5.5

Tähelepanekud


Arhitektuurilt on kõik kolm infosüsteemi erineva ülesehitusega. Liidestused omavahel
andmete vahetamiseks on puudulikud. Ainult teavikute kirjeid imporditakse ESTER/Sierra
infosüsteemist ja seda ka ainult osaliselt.



Raamatukogusüsteemide infoturbe tase on kehv. Ei teostata turvatestimisi ja puuduvad
taasteplaanid.



Raamatukogusüsteemide puhul on vajalik töökoha arvutisse paigaldada kliendirakendus.



Kuna keskne server ja andmebaas puuduvad, siis on igale vähemalt maakonna lõikes vajalik
oma Microsoft platvormil põhinev rakendusserver, SQL andmebaas ja IIS veebiserver.
Infosüsteemis töö tegemiseks on vaja paigaldada töökoha arvutisse RIKS kliendirakendus.
Sellest tulenevalt pole võimalik otsingut teostada kõikidest raamatukogudest korraga.27



Kõigis kolmes infosüsteemis on võimalik autentimiseks kasutada ID-kaarti ja mobiil-ID-d,
aga kasutajaks tuleb registreeruda igas raamatukogus eraldi (ka süsteemi piires on vajalik
eraldi registreerimine iga raamatukogu puhul).28



Kolme eraldiseisva infosüsteemi ülalpidamine ja arendamine ei ole otstarbekas.



RIKS ja URRAM infosüsteemid impordivad suures osas teavikute kirjeid ESTER/Sierra
infosüsteemist. Kõigi kolme süsteemi lõikes kirjeid dubleeritakse, kirjete kvaliteet on erinev.



Statistikaandmete osas puudub liidestus teiste süsteemidega. Andmeid võetakse
süsteemidest tihti käsitsi välja ja tööprotsess on keerukas.



KRAS-i puhul puudub teenustaseme leping.



Raamatukogusüsteemides kasutusel olev MARC21 kirjeldamise standard on vana ja
aegunud. Raamatukogud sooviksid kasutusele võtta uue standardi.



Õiguste haldus raamatukogusüsteemides on puudulik.



Analüüsi käigus selgus, et ESTER/Sierra infosüsteemis puudub kaanepildi server, mis oleks
raamatukogude jaoks väga vajalik.



Raamatukogusüsteemide tarkvara üldine, tehniline dokumentatsioon on puudulik.

27 Analüüsi käigus oli testimisfaasis veebiteenus, mille kaudu on võimalik teostada otsingut kõigist RIKS
infosüsteemis olevatest raamatukogudest.
28 Tuleneb isikuandmete kaitse seadusest.
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6.

Kokkuvõte
Praegune AS-IS analüüs viidi läbi KPMG poolt perioodil 30. august kuni 28. september 2018.
Projekti peamine eesmärk oli analüüsida raamatukogusüsteemide haldamise, valitsemise ja
rahastamise mudeleid ning olemasolevat arhitektuuri (teenused, andmed, taristu) kolme Eestis
kasutusel oleva raamatukogusüsteemi – URRAM, RIKS, ESTER/Sierra vaates.
Analüüsi käigus intervjueeriti erinevaid osapooli, et saada parem ülevaade
raamatukogusüsteemide haldamise, valitsemise ja rahastamise mudelist ning arhitektuurist.
Intervjueeritavate hulka kuulusid lisaks rahvaraamatukogule veel:
-

kohalikud omavalitsused;

-

teadusraamatukogud;

-

keskraamatukogud;

-

ministeeriumid.

Analüüsi käigus kirjeldati raamatukogude osutatavaid teenuseid ning võrreldi teenuste
osutamise ulatust ja sisu. Teenused kirjeldati nii raamatukogude endi kui ka infosüsteemide
vaates. Kirjeldati ja analüüsiti kolme raamatukogusüsteemi IT arhitektuuri ja liidestusi,
valitsemise- ning kulumudelid.
Kokkuvõtteks saame välja tuua järgmist:


Regulatsioonid tuleb kaasajastada ja luua ühtne reeglistik - seaduse tasandil tuleb
luua ühtne reeglistik kõikidele raamatukogudele. Antud reeglistik peaks hõlmama kõiki
Eesti raamatukogusid (sh rahvaraamatukogud, kooliraamatukogud jne);



Tuleb kehtestada selge ja üheselt mõistetav juhtimismudel – juhtimismudelis peaks
olema:
-

määratletud vastutav organisatsioon raamatukogude valdkonna pikaajalise
koordineerimise eest;

-

määratletud kindlad isikud, kes tegelevad antud valkonnaga järjepidevalt.

Lisaks tuleks luua keskne tugipunkt ja/või kompetentsikeskus, kuhu kõik raamatukogud
saaksid pöörduda oma küsimuste ja muredega.


Kolme eraldiseisva infosüsteemi ülalpidamine ja arendamine ei ole otstarbekas.
Soovitame leida ühtne lahendus raamatukogu teenuste pakkumiseks, ükski analüüsitud
süsteemidest ei rahulda kasutajate nõudmisi täielikult. Külastatavuse suurenemise
üheks eelduseks on kaasaegne ja kasutajasõbralik veebiportaal, mis on üle-eestiline ja
kõiki raamatukogusid kattev.



Statistika koostamist ja statistiliste andmete õigsust tuleb parendada – Sõltuvalt
ärianalüüsi TO-BE tulemustest tuleb kas:
-

olemasolevatesse süsteemidesse arendada statistika moodulid, mis hõlbustaksid
statistika koostamist ning andmete esitamist;

-

uue süsteemi hankimisel arvesse võtta antud mooduli olemasolu.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et praegune raamatukogusüsteemide olukord vajab olulist muutmist.
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Lisa 1. Analüüsitud dokumendid ja muud infoallikad
Alusdokumendid
1

Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel;
http://data.digar.ee/Rahvaraamatukogude_kvaliteedihindamine.pdf

2

Raamatukogusüsteemi URRAM sissejuhatav kirjeldus;
http://www.urania.ee/?page_id=3

3

Raamatukogusüsteemi RIKS sissejuhatav kirjeldus;
https://www.webriks.ee/blog/?page_id=897

4

Raamatukogusüsteemi Sierra üldine kirjeldus;
http://www.elnet.ee/e-kataloog-ester/tutvustus/145-integreeritudraamatukogusuesteemmillennium

5

IFLA standardid;
https://www.ifla.org/node/8721

6

IFLA Public Library Service Guidelines;
https://www.ifla.org/publications/ifla-publications-series-147?og=8708

7

IFLA School Library Guidelines, 2nd edition;
https://www.ifla.org/publications/node/9512

8

Library systems report 2017;
https://americanlibrariesmagazine.org/2017/05/01/library-systems-report-2017/

Määrused
1

Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend;

2

Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad,
tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord;

3

Teadusraamatukogudele ja arhiivraamatukogudele esitatavad nõuded,
teadusraamatukogu ja arhiivraamatukogu nimetamise tingimused ja kord;

4

Kooliraamatukogude töökorralduse alused;

5

Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus;

6

Maakonnaraamatukogude nimetamine;

7

Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord;

8

Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja
teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste
läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord;

Seadused ja õigusaktid
1

Rakenduskõrgkooli seadus;

2

Ülikooliseadus;

3

Põhikooli ja gümnaasiumi seadus;
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4

Eesti Rahvusraamatukogu seadus;

5

Rahvaraamatukogu seadus;

6

Autoriõiguse seadus;

7

Avaliku teabe seadus.

8

Riigihanke seadus

9

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus;

Muud infoallikad
1

Eesti Konjuktuuriinstituut (2018). Eesti Loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus.
https://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/10._Eesti_loomemajanduse_olukorra_uuring_ja_
kaardistus_-_Raamatukogud.pdf

2

Kantar Emor (2018). Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuring.

3

Eesti Rahvusraamatukogu, Ernst & Young Baltic AS (2018). E-väljaannete
laenutuskeskkonna analüüs.
https://vana.nlib.ee/public/e-laenutus_v7.1_puhas.pdf

4

Maret Truija (2016), Eesti raamatukogudes kasutatavad infosüsteemid, nende vahetamine
ja sellega kaasnevad probleemid
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/51819/truija_maret_2016.pdf?sequence=1&isA
llowed=y

5

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (2017). Soovitused rahvaraamatukogude arendamiseks
Eestis: Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise

6

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (2016). 21. sajandi raamatukogu

Projekt „Raamatukogusüsteemide kaasajastamise analüüs“ on ellu viidud ja leping rahastatud Majandus- ja taristuministri
käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks"
kinnitatud „Avalike teenuste koosvõime loomine“ toetusskeemi raames.

51

Lisa 2. Intervjueeritud isikute nimekiri
Intervjueeritavate isikute nimekirja aluseks on Eesti Rahvusraamatukogu poolt edastatud
kontaktide nimekiri. Vajaduse ilmnemisel kaasati teisi valdkondadega seotud asutusi ja osapooli.


Eesti Rahvusraamatukogu

Kristel Veimann, Raivo Ruusalepp, Kaili Õunapuu-Seidelberg, Erki Märks, Toomas Adson, Jane
Makke, Margit Jõgi, Kadi Mälton


ELNET Konsortsium

Riin Olonen


Kultuuriministeerium

Ülle Talihärm, Indrek Reimand


Haridus- ja Teadusministeerium

Mihkel Rebane


Deltmar OÜ

Meelis Lilbok


Tartu Ülikooli raamatukogu

Anneli Sepp, Piret Zettur, Liisi Lembinen


Urania Com OÜ

Helle Luik


MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

Kristina Pai


Pärnu Keskraamatukogu

Marina Jantson


Tartu Linnaraamatukogu

Asko Tamme


Põlva vallavalitsus

Georg Pelisaar, Eve Sokk


Viimsi raamatukogu

Tiiu Valm


Võru keskraamatukogu

Merle Koik
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Lisa 3. Raamatukogude teenuste nimekirjad
Alljärgnev tabel kajastab Võru Keskraamatukogu poolt osutavaid tasulisi eriteenuseid (seisuga
september 2018)29.
Tabel 19. Võru Keskraamatukogu teenused

Võru Keskraamatukogu tasuliste eriteenuste nimekiri
Paljundamine/printimine
Bibliograafianimestike koostamine
Konverentsisaali üür
RVL
Pabertahvli kasutamine ruumi üürimisel
Sülearvuti kasutamine ruumi üürimisel
Dataprojektori kasutamine
Lamineerimine
Internetitöökoha kasutamine jooksval nädalal üle ühe tunni
Posti või telefoni teel tehtud reserveeringuteade või tagastamata teavikute meeldetuletus
Lugejapileti duplikaadi väljastamine
Raamatu/ajakirja köitmine klammerdamise teel paksusega kuni 200 lk
Raamatu/ajakirja kiletamine või parandamine
Tasu viivitatud aja eest raamatu mittetähtaegsel tagastamisel (viivis).
Skaneerimine koos saatmisega lugeja e-posti aadressile
Rikutud või eemaldatud vöötkoodi asendamine uuega
Kilekott

29 http://lib.werro.ee/raamatukogust/tasulised-teenused
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Alljärgnev tabel kajastab Eesti Rahvusraamatukogu poolt osutavaid teenuseid ja vastavate
teenuste liiki (avalik teenus, osaliselt avalik teenus, sisemine teenus).
Tabel 20. Eesti Rahvusraamatukogu teenused

Teenuse liik

Teenuse nimi

Avalik teenus

Andmete kättesaadavaks tegemine
Humanitaarraamatukogu teenus
Sotsiaalteaduste ja parlamendiraamatukogu teenus
Näituseteenus
Erialastandardite koostamise koordineerimine
Erialaterminoloogia vahendamine
Rahvusbibliograafia teenus
Statistikateenus
Eesti veebiarhiiv
Rahvusraamatukogu digitaalne värav – otsinguportaal
Eesti väljaanded Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis Digar
Isikuarhiivide säilitamine ja kättesaadavaks tegemine
Vana- ja haruldase raamatu alane teave
Füüsilisel kandjal säilituseksemplaride keskuse teenus

Osaliselt
teenus

avalik

Kasutajaks registreerimine

Teavikute laenutamine
Laenutamine teisest raamatukogust (RVL)
Lugejaarvutid, internet, WiFi
Küsi meilt
Personaalne nõustamine
Konverentsiteenus
Haridustegevus Rahvusraamatukogus
Täiendus- ja kutsekoolitus raamatukoguvõrgule
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Teenuse liik

Teenuse nimi
Koopia valmistamise teenus
Autoriõiguste tuvastamine
Eesti kirjastajatele rahvusvaheliste standardnumbrite ISBN, ISSN ja ISMN andmise
teenus
Raamatute ja pabermaterjalide konserveerimine, köitmine ja ennetav säilitamine

Sisemine teenus

Rakendusuuringute ja analüüside koostamine
Väljaannete kirjastamine
Teavikute kataloogimine
Teavikute komplekteerimine
Teavikute logistika
Digitaalse säilituseksemplari kogumise teenus
Eesti digitaalsete väljaannete pikaajaline säilitamine
Füüsiliste kogude pikaajaline säilitamine
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Lisa 4. Raamatukogusüsteemide teenuste nimekirjad
RIKS-i poolt pakutavad funktsionaalsuste nimekiri (eraldi välja toodud nii lugeja vaates kui ka
töötaja vaates). Funktsionaalsuste grupeerimisel komponentidesse on lähtunud ILS mudelist.
Tabel 21. RIKS-i teenused lugeja vaates

Lugejavaade
Komponent

RIKS funktsionaalsus

Laenutamine

Maakonnasisestest RIKS raamatukogudest teavikute
otsimine
Kõikidest RIKS raamatukogudest teavikute otsing

Märkused

Praegu on beta-testimisel.

Teavikute kättesaadavuse jälgimine
Teavikute reserveerimine
„Offline“ režiimis läbi R-Mobla rakenduse teavikute
laenutamine
Lugejapoolse iseteenindusena läbi RITA rakenduse teavikute
laenutamine ja tagastamine

Mõeldud üldiselt koolidele, aga sobib
kasutamiseks ka rahvaraamatukogus.
Eeldab turvasüsteemide olemasolu
(turvaväravad, RFID/Tattle-Tape), mis on
üsna kallid, mistõttu ei leia see laialdast
kasutamist ja ilma turvasüsteemita põhineb
selle kasutamine lugejate usaldamisel

ACS serveri (laenutusautomaadi) abil teavikute laenutamine,
tagastamine ja pikendamine

3M SIP2 standardil põhinev teenus, mis
võimaldab kasutusele võtta kolmanda
osapoole iseteenindusautomaadi

Laenutuste pikendamine
Lugeja laenutusajaloo kuvamine
Teavikute täistekstide/dokumentide sisust täistekstotsingute sooritamine
Muu

Reaalajas laenutuste, tagastuste ja erineva statistika
jälgimine (Raamatukogud.ee)
ISBN numbri alusel konkreetse raamatu laenutusstatistika
vaatamine (Autor.riksweb.ee)
Lugejapoolne autentimine

Toetatud kasutaja/salasõna, ID-kaart,
mobiil-ID

Lugejapoolne endaga seotud andmete vaatamine
Uudiskirjanduse nimekiri

Projekt „Raamatukogusüsteemide kaasajastamise analüüs“ on ellu viidud ja leping rahastatud Majandus- ja taristuministri
käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks"
kinnitatud „Avalike teenuste koosvõime loomine“ toetusskeemi raames.

56

Tabel 22. RIKS-i teenused töötaja vaates

Töötajavaade
Komponent

Funktsionaalsus

Märkus

Kataloogimine

Teavikutele kaanepiltidele lisamine

Kaanepildid majutatakse Deltmar OÜ
serverisse ja Amazon AWS pilve, mida
saavad kõik RIKS kasutajad tasuta
kasutada. Kaanepildid kuvatakse
kataloogimisel RIKS programmis ja muudes
teenustes.

Bibliokirjete käsitsi koostamine

Toetatud formaadid: MARC21, MARCXML

Kopeerkataloogimine läbi Z39.50 protokolli
Artiklite ja koduloo kataloogimine
Kirjete korrastamine

Erinevad haldusfunktsioonid, sealhulgas
dubleeritud kirjete leidmine ja liitmine,
puudulike bibliokirjete leidmine jne

E-ressursside kataloogimine
Dokumentide/täistekstide lisamine
Kohaviidaetikettide, kataloogikaartide, vöötkoodide,
tšekkide printimine

Komplekteerimine

Teavikute otsimine (sealhulgas täistekstide/dokumentide
sisust täistekst-otsing)

Erinevad otsinguvõimalused: detail-,
vabasõna-, diakriitiline otsing jne

Teavikute komplekteerimine

Iseendale ja allkogudele

Tarnijatelt teavikute tellimise haldamine ning protsessi
jälgimine (tellitud, saabunud, komplekteeritud)
Saatelehtede koostamine
Aktide koostamine
Eksemplaride inventuur ja mahakandmine

Saadaval inventuuriseade, mis võimaldab
tegevust teostada riiulite vahel.

Perioodika registreerimine
Laenutamine

Teavikute laenutamine

Laenutamine nii eksemplari vöötkoodiga
kui ka otsingu kaudu

Teavikute tagastamine
Teavikute pikendamine
Teavikute reserveerimine
Lugejate arvestamine

Registreeritud lugejad ja võõrad

Teavituste saatmine

Meeldetuletused, aegumishoiatused jne
SMS või emaili teel
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Töötajavaade
Lugejapiletite, laenutus- ja maksetšekkide printimine
Viiviste haldamine

Muu

Raamatukogudevaheline laenutamine

Maakonnasisene ja maakonnaväline

Töötaja autentimine

Toetatud kasutaja+salasõna.

Kasutajaõiguste haldamine

Õigustegrupid: Kataloogimisõigused,
lugejateenindusõigused, haldusõigused

Raamatukogutarkvaradest andmete konverteerimine

Toetatud: Kirjasto 3000, CDS/ISIS, WebLib,
ARX-Raamat, ProCite, URRAM, ENTU

Lugejaandmetesse digiallkirjaga dokumentide lisamine
Lugeja isiku- ja lugejaandmete haldamine

Koolidele isiku- ja lugejaandmete (sh foto)
importimise võimalus, klasside muutmine
failist

Statistika väljastamine teavikute kohta

Hulgiarvestus, kogude hetkeseis,
juurdetulekud, kustutamised jne.

Statistika - Eesti Rahvusraamatukogule esitamiseks
vajaliku aastaaruanne väljastamine
Statistika - raamatukogu kasutamine (laenutused,
külastused, laenutuste TOP, laenutuseta teavikud jne)
Töötajapoolne lugejate autentimine

Erinevat tüüpi lugejapiletite ja
kaardilugejate tugi (vöötkood, ID-kaart,
RFID kaardid, magnetribaga kaardid)

AIP (Avalik internetipunkt) moodul – kasutamine ja
statistika
Tasuliste teenuste registreerimine ja haldamine

Registreeritud lugejad ja võõrad

Päringute, äraütluste, e-dokumendivahenduse
registreerimine
Raamatukogu inventari ja selle laenutamise haldamine
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URRAM-i poolt pakutavad funktsionaalsuste nimekiri (eraldatud lugeja ja töötaja vaate
funktsionaalsused). Funktsionaalsuste grupeerimisel komponentidesse on lähtunud ILS
mudelist.
Tabel 23. URRAM-i lugeja vaate funktsionaalsused

Lugeja vaade
Komponent

Funktsionaalsus

Märkus

Muu

Lugeja autentimine

Toetatud kasutajanimi+parool, IDkaart, mobiil-id

Kodulooliste artiklite vaatamine

www.kodulugu.ee

Statistika - laenutuste edetabel

Raamatukogu kohta

Uudiskirjanduse nimekiri

Raamatukogu kohta

Lugejapoolne endaga seotud
andmete vaatamine ja
kontaktandmete parandamine
Laenutamine

Teavikute reserveerimine ja järjekorda panemine
Teavikute ja artiklite otsimine

Võimalus otsida kõikidest
URRAM-iga liitunud
raamatukogudest nii liht kui ka
põhjaliku otsinguga

Teavikute leidumuse jälgimine
Laenutuste pikendamine
Lugeja laenutusajaloo kuvamine
Viivise haldamine
Automaatne tagastuskuupäeva
arvutamine laenutamisel ja
pikendamisel

Tabel 24. URRAM-i töötaja vaate funktsionaalsused

Töötaja vaade
Komponent

Funktsionaalsus

Märkus

Muu

Töötaja autentimine

Toetatud kasutajanimi+parool

Lugeja autentimine

Toetatud ID-kaart või RFID
lahendusega õpilaspilet

Kasutajaõiguste haldamine

Võimalus hallata kasutajagruppide
kaupa

Statistika koostamine

Aruanded tehtud vastavalt riikliku
statistika nõuetele.
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Töötaja vaade
Aruannete tegemisel on jäetud
raamatukogu töötajale otsustusroll,
milliseid piiranguid ja
otsikombinatsioone nad sooviksid
kasutada
Lugeja isiku- ja lugejaandmete haldamine
Meilide saatmine

Öine protseduur. Teated
reserveeringutest, ennetavad teated
peatse tagastustähtaja saabumise
kohta, juba võlas olevate
eksemplaride kohta saadetakse
teateid iga 7p järel

Osakondade kokkutõstmine

Öine protseduur. Kustutatakse
osakond ning liigutatakse tema
eksemplarid alles jääva
osakonna/raamatukogu alla

Teavikute, lugejate, eksemplaride otsimine

Võimalus otsida teavikuid kõikidest
URRAM-iga liitunud
raamatukogudest

Teadete saatmine
Laenutamine

Teavikute reserveerimine
Teavikute laenutamine

Võimalus laenutada „offline“
režiimis.
Võimalus esindada laenutajat.

Teavikute pikendamine
Teavikute tagastamine
Lugejate arvestamine
Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Nii süsteemisisene kui -väline

Järjekordade töötlemine

Öine protseduur. Kustutatakse
nimekirjast lugejad, kes ei ole tulnud
raamatukokku oma raamatule järele
ning reserveeritakse see järgmisele
lugejale. Kui järjekorras uusi lugejaid
ei ole, muutub raamat vabaks

Klassinimekirjade loomine

Mõeldud kooliraamatukogudele

Klassikomplekti laenutamine

Klassi nimekirjade alusel

Viiviste haldamine ja väljaprint
Laenutuskviitungite printimine
Kataloogimine

Läbi Z39.50 protokolli kirjete koostamine

Kasutusel ISE, ESTER, Library of
Congress, Russian State Library

Teaviku kirjete haldamine

Koostamine, kustutamine,
muutmine, märksõnastamine,
liigitamine.
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Töötaja vaade
Kaanepildi lisamine
Bibliokirjete käsitsi
koostamine
Kirjete korrastamine
Kohaviidaetikettide printimine
Komplekteerimine

Teavikute komplekteerimine
Perioodika registreerimine
Inventuuriloendi koostamine

Öine protseduur. Töötaja määrab
kuupäeva, millal soovib inventuuri
teha ning seejärel koostatakse
elektrooniline nimekiri kohal
olevatest eksemplaridest. Inventuur
ei sisalda perioodikat.

Inventuuri loomine ja läbiviimine
Aktide koostamine

Kustutusaktid ja inventuuri lõppaktid

Saatelehtede koostamine
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Alljärgnevad on funktsionaalsused, mida teostab Urania Com OÜ.
Tabel 25. Urania Com OÜ poolt teostavad funktsionaalsused

Urania Com OÜ poolt teostatavad funktsionaalsed
Raamatukogu andmete import teisest süsteemist või eksport teise süsteemi
Dubletsete kirjete lahtiühendamine
Eksemplaride liigutamine õige teavikukirje külge
Topelt lugejakontode ja isikukirjete ühendamine
Raamatukogu esmasel liitumisel raamatukogu loomine andmebaasi, vajadusel andmete konverteerimine
Esmase kasutajakonto loomine
Topelt eksemplarikirjete ühildamine

ESTER/Sierra poolt pakutavad funktsionaalsuste nimekiri.
Tabel 26. ESTER/Sierra teenused

Komponent

Funktsionaalsus

Märkused

Laenutamine

Teavikute otsimine

Otsimine: autor, pealkiri, märksõna, kohaviit, UDK, ISBN
jne.
Täpne asukoha kuvamine raamatukogus.
Näha, kas väljaanne on kohal või välja laenutatud.

Teavikute tellimine
Teavikute järjekorda panemine
Teavikute laenutamine

E-raamatute laenutuse tugi

Teavikute pikendamine
Automaatne tagastuskuupäeva
arvutamine laenutamisel ja
pikendamisel
Teavikute tagastamine
Viiviste haldamine
Teavituste saatmine, eelteated ja
meeldetuletused
Muu

Statistika haldus

Komplekteerimine

Eelarveaasta haldus

Statistika väljavõtmise on eri raamatukogud lahendanud
erinevalt.

Laekumata tellimuste kohta
meeldetuletuste edastamine
Teavikute laekumise registreerimine
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Komponent

Funktsionaalsus

Märkused

Tellimuste sisestamine
Vahendajate baasi haldamine
Perioodika

Perioodika registratsioonikaardi
(põhja) koostamine
Üksiknumbrite köitmise haldamine
Numbrite laekumise registreerimine
Meeldetuletuste edastamine
laekumata üksiknumbrite kohta
Ringposti haldamine

Kataloogimine

Originaalkataloogimine
Kopeerkataloogimine
Liigitamine
Märksõnastamine
Normikontroll
Normikirjete haldus
Kirjete eksportimine
Kirjete importimine
Kaanepildi lisamine

Iseteeninduskeskkond

Funktsionaalsus arendamisel

Kontaktandmete haldamine
Tellimine/järjekorda panemine
Tellimuste/järjekordade tühistamine
Laenutähtaja pikendamine
Oma laenutuste ajaloo haldamine
Päringute salvestamine
Kirjete salvestamine kaustadesse
Valikteadistuse tellimine
Digikoopia tellimine
Kirjete eksport
Raamatukogudele ettepanekute ja
tellimissoovituste saatmine
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Komponent

Funktsionaalsus

Märkused

Lugejaks registreerimine ja
autentimine

Kasutaja saab ennast ise lugejaks registreerida. Toetatud
ID-kaart, mobiil-ID, kasutajatunnus+parool, TAAT
ülikoolidel (saab läbi kooli ÕIS-i siseneda).

Ainepakettide haldus
Ilmuma hakkavate teavikute
vaatamine
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Lisa 5. Protsessikaardid ja muud joonised
Kõik analüüsi tööprotsesside ja muud joonised (täissuuruses failid) on lisatud eraldi manusena
üle antud dokumentide juurde.
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