e-väljaannete laenutuskeskkonna analüüs
Analüüsi aruanne
08.03.2018

Sisukord
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1

3.2
3.3
3.4
4.
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.8

Kokkuvõte ..................................................................................................................... 3
Sissejuhatus .................................................................................................................. 5
Lühendid ja mõisted ................................................................................................. 5
Projekti eesmärk ...................................................................................................... 5
Projekti metoodika ................................................................................................... 6
Ülevaateuuring .............................................................................................................. 8
Turuülevaade ........................................................................................................... 8
Ülevaade e-väljaannete müügi- ja laenutuse turust Eestis ......................................... 8
Ülevaade e-väljaannete laenutusvõimaluste kohta Eestis ........................................ 10
Ülevaade ja võrdlus teiste Euroopa riikidega ......................................................... 14
Lugejauuring ......................................................................................................... 19
Küsitlus ............................................................................................................. 19
Fookusgrupp ...................................................................................................... 22
Õiguslik regulatsioon .............................................................................................. 23
Õiguslikud mõisted ja printsiibid .......................................................................... 23
Digiraamatute laenutamise õiguslikud võimalused ................................................. 26
Levinumad litsentsimudelid ..................................................................................... 27
Üleriigilise e-laenutuse komponendid ............................................................................. 29
E-raamatute laenutusteenuse osapooled .................................................................. 29
Autor ................................................................................................................ 29
Õiguste omanik .................................................................................................. 30
E-raamatute tootja (agregaator) .......................................................................... 31
Rahvaraamatukogud ........................................................................................... 31
Sihtasutus Autorihüvitusfond .............................................................................. 32
Kohalikud omavalitsused ..................................................................................... 32
Lugejad ............................................................................................................. 32
Kultuuriministeerium .......................................................................................... 33
Vahendajad ....................................................................................................... 33
Osapoolte hoiakud e-raamatute laenutuse suhtes .................................................. 33
Litsentsimudelite võrdlus ........................................................................................ 34
Litsentsimudel 1 – Laenutuskorra põhine tasustamine ........................................... 34
Litsentsimudel 2 – Ettemaksupõhine tasustamine .................................................. 35
Litsentsimudel 3 – Kombineeritud lähenemine ...................................................... 36
Litsentsimudelite võrdlus .................................................................................... 37
Muud litsentside omadused ................................................................................. 37
Laenutushüvitis e-raamatute laenutuse korral .......................................................... 37
Keskkonna loomise ja haldamise alternatiivid ............................................................ 38
Kopeerimiskaitse (DRM) .......................................................................................... 39
Tugev kopeerimiskaitse ....................................................................................... 39
Pehme kopeerimiskaitse ehk sotsiaalne DRM ........................................................ 40
DRM lahenduste võrdlus ..................................................................................... 40
Eelistatud ärimudeli kirjeldus ........................................................................................ 41
Organisatsioon ...................................................................................................... 41
Osapooled ja rollid.............................................................................................. 42
Litsentsimudelid .................................................................................................... 43
Põhiprotsesside ülevaade ........................................................................................ 44
Üldised nõuded ja funktsionaalsused e-väljaannete laenutuskeskkonnale ..................... 46
Mõõdikud .............................................................................................................. 47
E-laenutuse teenuse käivitamisega seotud peamised riskid ......................................... 48
Teostatavusanalüüs ................................................................................................ 49
Laenutuskeskkonna investeering ja halduskulu ...................................................... 49

1

Soovime tänada kõiki, kes aitasid kaasa käesoleva e-väljaannete laenutuskeskkonna analüüsi
valmimisse, jagades oma põhjalikke teadmisi ja pikaajalist kogemust.
Suured tänud ka raamatukogudele, kes aitasid kaasa lugejauuringu läbiviimisele, levitades infot
uuringu kohta oma infokanalites.
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1.

Kokkuvõte
Käesolev e-väljaannete laenutuskeskkonna ärianalüüs vaatles laiemalt e-väljaannete, aga kitsamalt
e-raamatute laenutamisega seotud sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte. On ilmne, et e-raamatute
levik lugemishuviliste seas laieneb1 ja e-raamatute laenutamist tuleks võimaldada ka rahvaraamatukogude poolt. Seda on praktiseerinud ka paljud riigid üle maailma nt Austraalia, Uus Meremaa kui ka
Põhja- Ameerikas ja Euroopa Liidus nagu Belgias, Tšehhis, Prantsusmaal, Saksamaal, Hollandis, Norras, Sloveenias, Hispaanias, Rootsis, Soomes, Taanis aga ka Leedus.
Toome siinkohal välja analüüsi peamised tulemused, seisukohad ja soovitused edasiseks.
•

E-väljaannete laenutuse korraldamiseks on kõige mõistlikum keskne mudel

Arvestades rahvaraamatukogude suurt arvu ja nende suhtelist väiksust, on ainuke optimaalne võimalus luua e-väljaannete laenutuskeskkond kesksena. Tänaseks on Eestis ainult Tallinna linn ja tema
hallatav asutus Tallinna Keskraamatukogu olnud võimeline looma e-raamatute laenutuskeskkonna
ELLU. Keskne mudel kombineerituna kaasaegse e-teenusena realiseeritud e-väljaannete loovutamise
ja laenutamise lahendusega, loob eeldused tegevuse õnnestumisele.
•

Lugejauuring tõi välja, et 61% lugejaid soovib hakata laenutuskeskkonda kasutama

Lugejauuring tõi välja, et juba täna on ca 72% lugejaid e-raamatuid lugenud ning 51% ka laenutanud,
mis näitab, et e-raamatud on küllalt levinud. Kuigi ka trükiraamatul nähakse jätkuvalt teatud eeliseid,
siis e-raamatute eelistamise puhul on peamiseks argumendiks võimalus suurt hulka raamatuid endaga kaasas kanda ja neile kiirelt ligi pääseda. Nagu näitavad e-raamatute lugemisharjumuste trendid, siis on e-raamatute lugemine muutunud oma lühiajalise ja vahelduva iseloomu tõttu sarnaseks
sotsiaalmeedia kasutusega.
•

E-raamatute laenutamise mõju raamatuturule tervikuna ja kirjastajatele on pigem positiivne

Kuigi e-raamatute (ja ka trükiraamatute puhul laiemalt) laenutamine võib ohustada teatud määral
raamatute müüki, siis analüüsis välja pakutud autoriõiguste omaja ja laenutuskeskkonna haldaja
koostöös kokku lepitud laenutustingimused peaksid tagama mõlema poole huvide kaitse ning looma
eeldused koostööks. Samuti on e-raamatute osakaal täna veel piisavalt väike, et laenutuskeskkond
võiks ohustada õiguste omajate ärihuve. Samas aja jooksul saab ärimudeleid tänapäevasemaks
muuta.
•

E-raamatute laenutamisel on soovituslik eelistada kasutuskorra põhist litsentsimudelit

Kasutuskorra põhine litsentsimudel tagab võrreldes ettemaksu põhise mudeliga lugejate huvidele
parema vastavuse, sest soetatakse vajaduspõhiselt neid laenutuslitsentse, mida laenutajad laenutuskeskkonnas küsivad (nn demand driven mudel).
•

Laenutusmudelite korral, kus autor autoriõiguste võõrandamise kaudu tasu ei saa, tuleks rakendada laenutushüvitist ka e-raamatute korral.

Soovituslik on rakendada olemasolevat laenutushüvitise süsteemi ja uuendada seadusandlikke võimalusi, et tagada laenutushüvitis sellistel juhtudel, kus e-raamat kuulub laenutuskeskkonnale ja laenutuse litsentsitasu ei maksta.
•

E-raamatute laenutuslitsentside soetamist võiks riik toetada lisaks paberraamatute soetamisele.

Täna soetatakse rahvaraamatukogudele teavikuid nii riigi kui kohaliku omavalitsuse eelarvetest
kokku enam kui 4 miljoni euro eest aastas. E-laenutuskeskkonna edukuse eelduseks on lugejate huve
rahuldav laenutuskeskkonna komplekteerimine e-raamatutega. Selleks soovitame eraldada rahalised

1

Research for Cult Cometee – E-lending: Challanges and Opportunities, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573453/IPOL_STU(2017)573453_EN.pdf
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vahendid täiendavalt, vähendamata järsult praegust teavikute soetamise mahte, sest eesmärgiks on
uute lugejarühmade lugemisharjumuste toetamine, vähendamata olemasolevate aktiivsete lugejate
valikuvõimalusi.
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2.

Sissejuhatus

2.1

Lühendid ja mõisted
Mõiste

Selgitus

Väljaanne

Vastavalt säilituseksemplari seadusele mõeldakse väljaande all
füüsilisel teabekandjal avaldatud teoseid või mis tahes tehnilise
vahendi või protsessi vahendusel üldsusele kättesaadavaks tehtud teoseid (näiteks võrguväljaanne: e-raamat, veebisait). Viimaste eristamiseks füüsilisel teabekandjal avaldatud teostest kasutame mõisteid e-väljaanne ja e-raamat.

E-väljaanne

Kõik levitamiseks avaldatud füüsilist vormi mitte omavad väljaanded (nii allalaaditavad kui ka voogmeediana või veebis kasutatavad e-raamatud, e-noodid, e-ajalehed, e-ajakirjad, helifailid,
veebisaidid jne).

E-raamat

Litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik,
mis ei ole jadaväljaanne ja milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu (monograafia) analoog.

Laenutamine

Teose andmine ajutiseks kasutamiseks üldsusele avatud asutuse
kaudu otsese või kaudse varalise või ärilise kasu saamise eesmärgita (AutÕS §13 lg (4)

Teavik

Mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

Väljaandja

isik, kes korraldab väljaande avaldamise

Litsentsimudel

Tingimused, mida peavad e-raamatuid litsentsi alusel laenutajad
ja kasutajad jälgima. Näiteks mitu korda võib raamatukogu eraamatut laenutada, mitu koopiat korraga, mis ajaperioodi jooksul jne.

E-raamatute agregaator

E-raamatute levitaja, mis koondab kokku ja pakub interneti
kaudu kasutamiseks suurt hulka e-raamatuid, mis on pärit mitmelt erinevalt partnerilt.

Tootja

Trükib raamatu või loob e-raamatu faili.

Frontlist / Uudiskirjandus

Uued teosed, mis on avaldatud vähem kui aasta tagasi.

Mid-list

Teosed, mis on avaldatud aasta kuni 3 aastat tagasi.

Backlist / Long Tail

Teosed, mis on avaldatud rohkem kui 3 aastat tagasi.

Põhjalikum raamatukogundusega seotud terminite sõnastik on kättesaadav aadressil:
http://termin.nlib.ee/eesti/

2.2

Projekti eesmärk
Riik loob võimalused kultuuri arenguks ja kättesaadavuse parandamiseks nii kultuuri loojatele kui sellest osasaajatele. Kõigile Eesti elanikele peab olema tagatud võimalus kultuuri luua ja sellest osa
saada sõltumatult regionaalsetest, sotsiaalsetest, kultuurilistest, etnilistest, vanuselistest, soolistest
või teistest individuaalsetest eripäradest ja -vajadustest. Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020
näeb ette, et „Riik loob eeldused e-raamatute arvu kasvule ja suuremale levile, toetades Eesti väärtkirjanduse ja eelistatult koolides loetava soovitusliku kirjanduse väljaandmist e-raamatutena. Kui riik
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omandab autorilt litsentsi tema teose väljaandmiseks e-raamatuna, peab see olema kõigile tasuta ja
piiranguteta kättesaadav.“
Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava2 toob raamatukogude valdkonnas ühe muudatusvajadusena välja vajaduse suurendada väärtkirjanduse, kultuuriajakirjanduse ja e-raamatute regionaalset kättesaadavust. Ühe tegevusena selle toetamiseks nähakse tasuta e-raamatute kättesaadavaks
tegemist Eesti Rahvusraamatukogu portaali kaudu ning e-raamatute laenutussüsteemi väljatöötamist.
Käesoleva analüüsi eesmärk on välja töötada kõigi osapoolte vajadusi arvestav, avalik ja ühtne üleeestiline e-väljaannete laenutamise mudel, mis tõstab teenuse kvaliteeti, viia läbi ärianalüüs valitud
mudelile ning selgitada välja osapoolte põhilised ärinõuded ärimudelit toetavale tehnilisele platvormile.

2.3

Projekti metoodika
Käesolev analüüs koosneb kolmest suuremast osast: ülevaateuuringust, üleriigilise e-laenutuse komponentide kirjeldusest ja nende analüüsist ning Eesti jaoks sobiva ärimudeli kirjeldusest. Iga osa loomisel kasutati kombinatsiooni erinevatest analüüsi ja uurimismetoodikatest.
Uuringu läbiviimine toimus nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid analüüsimeetodeid kasutades.
Uuringu alguses selgitati välja, millised varasemad uuringud ja kvantitatiivsed andmed on kättesaadavad nii Eesti kui välisriikide e-raamatute laenutusturu kohta. Selleks kasutati avalikult kättesaadavaid materjale, hankija kasutuses olevat infot ja kontaktandmeid ning teiste uuringuga seotud osapoolte käsutuses olevaid andmeid.
Peale varasemate e-raamatute äri- ja laenutusmudeleid puudutavate analüüside ja uuringutega tutvumist koguti kvalitatiivselt infot ja kaardistati e-raamatute turu osapoolte ootused Eestis. Selleks
viidi läbi intervjuud osapooltega ja/või nende esindusorganisatsioonidega:

2

•

Eesti Rahvusraamatukogu esindajad

•

Leedu Rahvusraamatukogu esindaja

•

Kirjanike esindaja

•

Tallinna Keskraamatukogu

•

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

•

Sihtasutus Autorihüvitusfond

•

Eesti Kirjastuste liit, kirjastused (Varrak, Tänapäev, Ilmamaa)

•

ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhataja

•

Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik

•

Justiitsministeeriumi esindaja

•

Jüri raamatukogu direktor

•

Autoriõiguste jurist

•

Ajakirjade Liidu juht

•

Eesti Kirjanike Liit

https://wwwkul.rik.ee/sites/kulminn/files/kultuuriministeeriumi_arengukava_2018-2021.pdf
6

Lugejate soovide ja hoiakute tuvastamiseks viidi läbi küsitlus raamatukogude lugejate seas ning modereeritud fookusgrupi intervjuu struktureeritud kava järgi. Küsitlus viidi läbi veebiankeedi vormis
millele vastasid 334 inimest.
Üleriigilise e-laenutuse komponentide tuvastamiseks uuriti teiste riikide kogemust kasutades intervjuusid ja dokumendiuuringu (desk research) metoodikat. Eelkõige oli vaatluse all Taani, Soome ja
Leedu riigi e-laenutuskeskkonnad aga põgusalt tutvuti ka muude riikide mudelitega. Lisaks vaadeldi
nii Eesti siseseid kommertsalustel toimivaid mudeleid kui ka Eestis kasutatavaid rahvusvahelisi laenutusvõimalusi. Iga teema kohta loodi võrdlustabelid, kus toodi välja erinevate lahenduste plussid ja
miinused.
Ärimudeli analüüsi etapi eesmärgiks oli analüüsida esimeses etapis valitud optimaalseimat ärimudelit vaadeldes seda infotehnoloogilisest, õiguslikust, organisatsioonilisest ja finantsilisest aspektist
töötamaks välja osapooltele efektiivne, mugav, lihtne ja läbipaistev e-laenutuse teenus.
Kontseptsiooni tasemel protsesside kujutamiseks kasutati protsesside modelleerimise jaoks levinud
lähenemist - esimese sammuna tuvastati protsessis osalejad ehk tegijad (ingl k. actor) ja määrati
nende rollid. Seejärel tuvastati tegijate poolt teostatavad põhitegevused, mida omakorda kujutati
protsesside joonisel.
Tasuvusarvutus põhineb süsteemi loomiseks ja ülalhoiuks vajalikel kulude prognoosidel, mille tegemisel on arvesse võetud teiste sarnase keerukusega varasemalt loodud süsteemide kulusid. Tuleviku
laenutuskordade prognoosimiseks ühe sisendina kasutatud tänaselt päeval Eestis toimuvate laenutuskordade arvud ning laiendatud seda üleriigiliseks.
Projekti üldine ülesehitus on esitatud joonisel 1.
Joonis 1 - Projekti etapid
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3.

Ülevaateuuring
Kuigi käesolev analüüs käsitleb e-väljaandeid laiemalt, siis rahvaraamatukogude poolt pakutavate
väljaannete seas moodustavad raamatud valdava enamuse ehk u 97% (Statistikaamet). Uuringu käigus võeti ühendust ka Eesti Ajalehtede Liidu ja Eesti Ajakirjade Liidu esindajatega. Ajalehtede Liit ei
näinud võimalust projekti käigus kohtuda ja oma seisukohti väljendada. Ajakirjade liidu puhul toimus
konstruktiivne infovahetus ja nad väljendasid huvi projektis osaleda.
Käesolev peatükk annab ülevaate Eesti ja rahvusvahelisest e-raamatute turust nii müügi kui laenutuse osas.

3.1

Turuülevaade
Ülevaade e-väljaannete müügi- ja laenutuse turust Eestis
E-raamatute kirjastamine ja müük
2015.aastal ilmus Eestis 3976 trükiraamatut, millest 420 ehk 12% anti välja ka e-raamatuna. Samas
ulatub mõnede kirjastuste puhul e-raamatute osakaal 50%ni.
Eesti digiraamatute keskuse (EDRK) kataloogis on müügil üle 3000 raamatu, kusjuures igal aastal
lisandub 600-700 uut raamatut3. E-raamatute müügimaht moodustab 2% raamatute turumahust
ning osa kirjastajaid on avaldanud arvamust, et see võiks lähiaastatel tõusta 5%-ni, teised aga usuvad, et see jääb pidama paari protsendi juurde 4. Statistika näitab, et kui Euroopas moodustasid eraamatud 2013. aastal 4,5% raamatute müügist, siis möödunud aastal ulatus see juba hinnanguliselt
21%-ni. Globaalses plaanis prognoositakse, et e-raamatute müük moodustab 2018. aastaks enam
kui neljandiku raamatute kogumüügist 5. Suuremad e-raamatute turud on USA, Hiina ja Saksamaa6.
Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava 2018-2021 toob välja, et e-raamatute ja lugejate
kasv aitavad kaasa lugemise populariseerimisele7. Samas on murekohana märgitud raamatukoguteenuse killustatus, erinevate tarkvarade kasutamine ning ühtse riiki katva süsteemi olemasolu puudumine e-raamatukogude jaoks. Sama viidati ka eelmises, perioodi 2014-2017 Kultuuriministeeriumi
arengukavas, kui toodi välja, et Eestis pole senini suudetud „maksimaalselt kasutada e-raamatute
kiire arenguga kaasnevaid võimalusi“.
Eeltoodud statistikast nähtus e-raamatute turuosa kasv nii Euroopas kui globaalses plaanis. Kirjastuste ja kirjanike ütlustest võib aga järeldada, et Eestis võivad arengud olla mõnevõrra heitlikumad.
Nii väiksemad kui suuremad kirjastajad on Eesti meedias ilmunud artiklite põhjal väitnud, et praegu
on tegu võrdlemisi uue valdkonnaga ning kirjastajatel puudub tunnetus, kas raamatust võiks teha ka
e-versiooni 8. Viimane nõuab lisakulutusi ning seetõttu on küsitav, kas e-raamatu väljaandmine on
majanduslikult mõttekas. Kulutused seisnevad nii tööjõu palkamises kui ka mõningate paberraamatutele iseäralike elementide digitaliseerimises. Kirjanikud ja kirjastajad on öelnud sealjuures, et mõningad kujunduselemendid eeldavadki raamatu „füüsilisust“ ning pole edasi antavad e-kujul. E-raamatu
müügihind jaekauplustes on Eestis täna umbes kolmandiku võrra odavam trükiraamatu kaanehinnast. Näiteks oli veebruaris 2018 on Rahva Raamatu müügiedetabeli tippu kuuluva raamatu „Eestlase käsiraamat“ paberversiooni täishind 18,90 eurot. E-raamat maksab 13,90 9.

3

http://keskraamatukogu.ee/wp-content/uploads/2015/11/Eestikeelsete-e-raamatute..ilovepdf-compressed.pdf
https://www.aripaev.ee/uudised/2015/12/07/skeptikud-ja-optimistid-e-raamatute-turul
5
https://www.statista.com/statistics/292092/ebook-market-share-europe/
6
https://publishingperspectives.com/2017/05/global-ebook-report-2017-many-markets/
7
https://wwwkul.rik.ee/sites/kulminn/files/kultuuriministeeriumi_arengukava_2018-2021.pdf
8
http://sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/isekirjastaja-happy-end/
9
https://www.rahvaraamat.ee/p/eestlase-k%C3%A4siraamat-100-asja-mida-%C3%B5ige-eestlaneteeb/1015819/et?isbn=9789949996681# (06.02.2018 seisuga)
4
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E-raamatu kirjastamise protsess on üldjoontes sama nagu paberraamatu puhul, ära jäävad vaid trükkimine ja füüsiliste raamatute logistika. Kui kirjastus otsustab, et raamatu võiks välja anda ka digiversioonis, valib ta e-raamatu teostaja ning levitaja. Eestis tegeleb sellega peamiselt Eesti Digiraamatute Keskus (EDRK) ja väiksemal määral ka Digira, osad kirjastused toodavad ka ise e-raamatuid.
Tegu on sisuliselt digitaalsete trükikodadega, mis kirjastajalt saadud faili toimetavad, kujundavad
ning e-raamatu jaoks vajalikku formaati konverteerivad. Enamlevinud formaat on EPUB, selle tootmise keskmine hind on 50–100 eurot10.
Omajagu poleemikat on tekitanud ka küsimus, mil viisil võiksid e-raamatud mõjutada paberraamatute müügitulemusi ja loetavust. Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski on öelnud Elisa Raamatu
käekäiku kommenteerides, et paberraamatute ja e-raamatute sihtgrupid on erinevad, mis tähendab,
et e-raamatute lugeja suure tõenäosusega paberversiooni niikuinii ei soeta ega ole seega ka viimaste
müüginumbritele „ohuks“. Lisaks kui e-raamatute läbimüük suureneb, aitab see tõsta ka vastavate
paberraamatute tuntust.11
E-ajakirjad ja perioodika
E-ajakirju ja perioodikat levitatakse üldjuhul samade kanalite kaudu kui e-raamatuid, põhiliseks erinevuseks võib lugeda paketipõhiste ligipääsude võimaluse suuremat levikut. E-ajakirju ja perioodikat
müüvad suuremad e-raamatute kauplused – näiteks on võimalik aruande kirjutamise ajal osta Apollo
e-poest 292 e-ajakirja või nende numbrit, samuti pakub Elisa Raamat e-ajakirjade laenutamise võimalust. Lisaks omavad suuremad ajakirjade kirjastused e-ajakirjade levitamiseks eraldi keskkondi (nt
Ajakirjade Kirjastuse ajakirjad24.ee), mille kaudu on võimalik e-ajakirju tellimuse põhiselt lugeda.
Ajalehtede e-versioonid on ligipääsetavad ajalehtede internetiväljaannete lehtedel või uudiste-portaalide kaudu makstes kuumaksu või artiklipõhist tasu. Samuti on mõned artiklid osaliselt loetavad
tasuta.
E-raamatute laenutamine
Eestis on täna võimalik e-raamatuid laenutada peamiselt kahest laenutuskeskkonnast, millest ühte
pakub Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi ka Keskraamatukogu) (ELLU) ja teist kommertsalustel telekommunikatsiooniettevõte Elisa (Elisa Raamat).
Kui paberraamatute laenutamise puhul ei kehti laenutuskordadele piirangut ehk teost saab laenutada seni, kuni see on „kapsaks“ loetud, on olukord e-raamatutega mõnevõrra teistsugune ning oleneb kokkulepitud litsentsimudelist. Viimaste aastate trend näitab, et e-raamatute laenutamine muutub raamatukogudele aina kallimaks, seda nii e-raamatu hinnatõusu, kui ka ühe e-raamatu maksimaalse lubatud laenutuskordade vähenemise tõttu. Kui 2011. aastal oli Tallinna Keskraamatukogu
ostetud paberraamatu keskmine hind 10,55 eurot ja keskmine e-raamatu litsentsi hind 6,24 eurot,
siis 2017.aasta I-III kvartalil oli paberraamatu keskmiseks hinnaks 11,34 eurot ning e-raamatu litsentsi hinnaks 13,82 eurot. 2014. aastal leppisid Eesti Kirjastuste Liit ja Tallinna Keskraamatukogu
kokku, et litsentsis sisalduvat lugemiskordade arvu vähendatakse varasemalt 35-lt korralt 20-le ning
2017.aastal on enamus litsentse 10 laenutuskorraga. See tähendab, et kui e-raamatut on 10 korda
laenutatud, on limiit täis ning raamatukogu peab uue litsentsi ostma. Iga aastaga lähevad e-raamatud kallimaks ja samal ajal on oluliselt vähenenud laenutuskordade arv ühes litsentsis Tallinna Keskraamatukogule, mis mõjutab ühe laenutuse keskmist hinda: 2013.aastal oli ühe laenutuse keskmine
hind 0,29 eurot12 ja 2017.aastal 1,25 eurot13.
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Sealjuures on paberraamatute ja e-raamatute laenutamisel veel üks suur erinevus. E-raamatute olemasolu raamatukogudes sõltub ka autoriõiguste omajatest, nii autoritest kui erafirmadest (kirjastused, e-raamatute tootjad ja vahendajad), kel on autoriõiguse seaduse järgi õigus otsustada, kas nad
e-raamatut raamatukogule müüvad või mitte. Õigus raamatukogudele mitte müüa tuleb Euroopa
Liidu infoühiskonna direktiivist, mis ütleb, et raamatute laenutusõigus on üks osa levitamisõigusest,
mis on kohaldatav vaid teose füüsilistele koopiatele. Seetõttu võib juhtuda, et kuigi lugejad on huvitatud e-raamatu laenutamisest, pole see võimalik, kuna raamatuga seotud osapool või osapooled ei
soovi teost digikujul välja anda. Lisaks võib osutuda problemaatiliseks e-raamatu laenutusloa saamine, kuna seadus ei kohusta õiguste omajat seda andma. Belgia raamatukogud tõstatasid küsimuse, et kas teose rentimist ja laenutamist reguleeriva direktiivi (2006/115) alusel on lubatud ka eraamatute laenutamine, mille kohta on olemas ka Euroopa Kohtu lahend ning mis ütleb, et liikmesriikidel ei ole direktiividest tulenevat takistust võimaldada raamatukogudel e-raamatute laenutamist
füüsiliste raamatutega samadel alustel. Õiguslik e-raamatute laenutamise taust on keeruline ja põhjalikumalt on seda käsitletud õigusliku regulatsiooni peatükis.
Paberraamatute laenutamise eest makstakse Eestis täna vastavalt VV määrusele Sihtasutuse Autorihüvitusfondi kaudu laenutushüvitist, e-raamatute laenutuse eest aga hetkel hüvitist ei maksta14. Autoriõiguse spetsialist ja advokaat Toomas Seppel on Postimehe veergudel öelnud, et e-raamatute
laenutamise eest laenutushüvitise andmine on pigem poliitiline küsimus ning eeldab kokkulepete sõlmimist autoriõiguste omajatega 15.
Laenutushüvitis 2016. a. eest arvutati välja 303 rahvaraamatukogu 3 433 685 elektrooniliselt registreeritud laenutuskorra põhjal ning laenutushüvitise eelarve oli 127 629,81 eurot. 2016.aasta
eest oli suurim väljamakstud laenutushüvitis 2593 eurot.16 Autorite arvates on laenutushüvitise
summa nii väike, et selle kehtestamine e-raamatutele kuidagi e-raamatute väljaandmist ei populariseeriks.

Ülevaade e-väljaannete laenutusvõimaluste kohta Eestis
Käesoleva uuringu läbiviimise ajal oli Eestis peamiselt kaks e-raamatute laenutamist võimaldavat lahendust – ELLU ja Elisa Raamat.
Lisaks Eesti siseturule keskendunud platvormidele on Rahvusraamatukogu, rahvaraamatukogude ja
teadusraamatukogude kaudu kättesaadavad ka mitmed välisraamatute ja perioodika kasutuskeskkonnad, nagu näiteks Overdrive, Pressreader jt.
ELLU
ELLU on Tallinna Keskraamatukogu lugejatele mõeldud e-raamatute laenutuskeskkond, mis avati lugejaile 31. jaanuaril 2012. aastal. ELLU on integreeritud raamatukogusüsteemiga mida haldab ELNET Konsortsium. ELLU loomist rahastasid Tallinna Keskraamatukogu, Kultuuriministeerium ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
Tallinna Keskraamatukogu lugejaks ning seeläbi ka ELLU kasutajaks saab tehniliselt registreerida
ükskõik kust Eestimaa nurgast pärit Eesti elanik, kuid kogu Eesti elanike teenindamine pole olnud
Tallinna Keskraamatukogu eesmärk. Tallinna Keskraamatukogu pakub ELLU kasutamist ka erinevates
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riikides asuvate eesti koolide õpilastele ja õpetajatele. Selleks tuleb oma soovist e-maili teel teavitada ning vajalikud andmed saata. Nii on ELLU kasutajate seas New Yorgi, Washingtoni, Müncheni,
Külni, Stockholmi jt linnade koolide õpilasi ja õpetajaid.
E-raamatute litsentside puhul on raamatukogul kokkulepe Kirjastajate Liiduga, mille kohaselt e-raamatute litsentsi saab kasutada üks lugeja korraga. Ühe litsentsi eest saab laenutada 10 korda. Mitmele lugejale korraga laenutamiseks on vaja soetada mitu litsentsi. Samas puudub kasutajatel võimalus end järjekorda panna. 2.11.17 seisuga on ELLU-s kokku 2001 nimetust, millel on kokku 6336
aktiivset litsentsi ning 20 nimetust, millel on litsentsid ära kasutatud. Lõppenud litsentse on 2647.
2017. aasta jooksul on välja antud 30 uut nimetust, mille ostmiseks luba ei antud ja 21 nimetust,
mille juurde ostmiseks luba ei antud.17
ELLU-t on võimalik kasutada erinevatel seadmetel: süle- ja lauaarvutid, valitud tahvelarvutid, nutitelefonid ja mõned e-lugerid. Lugejad saavad e-raamatuid lugeda ja laenutada internetiühenduse olemasolul EDRK serveril. Juhul kui kasutajal on vajalikud seadmed ja internetiühendus, on tal võimalik
laenutada kuni 5 e-raamatut 21 päevaks. 2.11.17 seisuga on ELLU-l 7074 registreeritud kasutajat,
nendest 1399 on liitunud 2017. aastal. Vähemalt ühe e-raamatu on 2017. aastal laenanud 2674
kasutajat ja kõikide kasutajate poolt on tehtud üle 19 000 laenutuse. Kokku on alates 2012. aastast
on tehtud 77 500 laenutust.182017.aastal tõusis ELLU e-raamatute arv võrreldes eelneva aastaga
29,3%.19
2017. aasta esimesel poolel läbi viidud Ellu rahuloluküsitlusest 20 selgus, et 92,9% vastajatest on
enamasti saanud laenata endale meelepärast lugemist, kuid 60,9% vastajatest on kogenud olukorda,
kus otsitav e-raamat on juba välja laenutatud. 94,5% vastanutest tõdes, et neil on tulnud ette olukordi, kus otsitavat e-raamatut e-raamatukogus ei leidunud.
Kõige mugavamaks seadmeks ELLU kasutamisel peetakse laua- või sülearvutit ja kõige ebamugavamaks e-lugerit ja nutitelefoni. Takistusi e-raamatute lugemisel võib tekitada see, et e-raamatu lugemiseks on tarvilik internetiühendus. Overdrive
OverDrive Inc. on USA ettevõte, mis pakub raamatukogudele üle maailma e-raamatukogu loomise ja
haldamise teenust. Teenusega on liitunud üle 30 000 raamatukogu, rohkem kui 40st riigist. Tallinna
Keskraamatukogu OverDrive’i e-raamatukogu pakub raamatukogu lugejatele võimalust lugeda inglise- ja venekeelseid e-raamatuid ning kuulata audioraamatuid. OverDrive’i kodulehe andmeil on
praegu Eesti raamatukogudest liitunud üksnes Tallinna Keskraamatukogu 21.
OverDrive avati Tallinna Keskraamatukogu lugejatele 22. mail 2017. E-teavikute laenamiseks ja lugemiseks/kuulamiseks peab olema Tallinna Keskraamatukogu lugeja, kellel ei ole raamatukogu eesvõlgnevusi ja kelle lugejakaart kehtib. Enamikul e-teavikutest on olemas näidised, mida saab enne
laenamist lehitseda või kuulata. Lugejad saavad e-teavikuid laenutada tasuta ning lugeda ja kuulata
erinevatest nutiseadmetest. Lisaks saab e-teavikuid lugeda/kuulata nii internetibrauseris kui ka
OverDrive’i rakenduses. Lugeja saab korraga laenutada kuni viis e-teavikut (e-raamatud ja audioraamatud) 21 päevaks. Rakendusse laetud e-teavikuid saab tagastustähtaja saabumiseni kasutada internetiühenduseta ning tähtaja möödudes kaovad alla laetud e-teavikud seadmest automaatselt 22.
Välja laenutatud e-teavikutele on võimalik ennast ootejärjekorda lisada, ent seda korraga kuni viiele
teavikule.
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OverDrive funktsionaalsused:
•

Võimalus vaadata e-raamatu tekstis olevate sõnade tõlget või definitsiooni

•

Võimalus kasutada teksti sees olevaid linke, otsingut, teksti markeerimist, järjehoidjaid

•

Võimalus muuta teksti suurust, kirjastiili, taustavärvi

•

Võimalus reguleerida audioraamatute lugemise kiirust või kasutada unetaimerit

OverDrive’i litsentsid:
•

Ajalise piiranguga (nt 12, 24, 60 kuud)

•

Laenutuskordade piirang (nt 26 laenutust)

•

Kombinatsioon ajalisest või laenutuskordade piirangust

•

Piiranguta

02.11.17 seisuga on OverDrives kokku 338 e-raamatut, millest inglisekeelseid on 205 ja venekeelseid 133. Audioraamatuid on kokku 39, millest inglisekeelseid 25 ja venekeelseid 14. Kasutajate arv
2.11.17 seisuga on 220, nendest 203 on teinud 2017 aasta jooksul vähemalt ühe laenutuse. Laenutusi on 2.11.17 seisuga tehtud kokku 685, millest 539 moodustasid e-raamatud ja 146 audioraamatud.
Elisa raamat
Elisa Raamatu näol on tegemist kommertsalustel tegutseva e-raamatute ja e-ajakirjade laenutuskeskkonnaga, mis jõudis kasutajateni 2014. aasta oktoobris, algselt e-raamatutega millele hiljem lisandusid e-ajakirjad.
Elisa Raamat on nn „äpipõhine“ teenus, kus kuutasu eest on võimalik lugeda e-raamatuid piiramatus
mahus. Teenuse kuutasu on 8.99€. Elisa Raamatus on üle 2200 eestikeelse raamatu ja lai valik ajakirju. EDRK statistika alusel on kolm aastat turul olnud Elisa Raamatu äpp suurima kasutuse ja käibega e-raamatute keskkond Eestis (Elisa Raamatu osakaal e-raamatute kogukäibest üle 37%). Elisa
Raamatu äppi on alla laetud kokku üle 63 000 korra.
Elisa raamatuga saavad liituda kõik vähemalt 18-aastased lugemishuvilised. Elisa raamatu kasutamiseks ei pea olema Elisa klient. Rakenduse kasutamiseks ja raamatute alla laadimiseks on vajalik kas
mobiilne või traadita internetiühendus, kuid lisaks sellele peavad telefon või tahvelarvuti olema internetiühenduses vähemalt kord 30 päeva jooksul, et süsteem saaks kontrollida lugejastaatust. Vastasel korral kustutatakse raamatud 30 päeva möödudes „raamaturiiulist“. Kõiki raamatuid on võimalik lasta Iselugejal endale Elisa Raamatu äpis ette lugeda. E-raamatud ei võta palju mäluruumi - valdav osa raamatutest on mahuga alla 5 MB.
Elisa raamatut ei saa kasutada süle- või lauaarvutis veebisirvija abil. Rakendus on mõeldud Android
või IOS-i operatsioonisüsteemil töötavatele nutitelefonidele ja tahvelarvutitele. Elisa Raamatut on
võimalik kasutada mitmes seadmes korraga.
Elisa Raamat on kasutajate seas aina populaarsem. Elisa esitatud andmetest selgub, et 2017. aastal
loeti e-raamatuid 10% võrra rohkem kui 2016. aastal. Sealjuures selgub, et raamatute lugemine sarnaneb üha enam sotsiaalmeedia tarbimisega: loetakse rohkem, ent lugemissessioonid on korraga
lühemad. Keskmise lugemissessiooni pikkus nädalavahetuseti on 17 minutit ning argipäeval umbes
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10 minutit. Elisa andmeil on lugemus tänu Elisa Raamatule kasvanud suisa 66% 23. Unikaalseid allalaadijaid on Elisa Raamatul üle 30 000, nendest on konto loonud tänaseks pea 27 000. Igakuiselt
logib teenusesse ja maksab ka kuutasu tuhandeid kliente24.
Elisa Raamatu lisavõimalused:
•

Saab kasutada iselugeja funktsiooni, valida saab mehe (Meelis) ja naise (Pille) hääle vahel

•

Näha teiste kasutajate raamaturiiuleid, et saada edasiseks lugemiseks inspiratsiooni. Samas on
võimalik oma nii-öelda raamaturiiul ka privaatsena hoida.

•

Äpp soovitab kasutajale raamatuid ning annab teada, kui mõni talle potentsiaalselt huvi pakkuv
teos saadaval on.

•

Äppi kasutajad saavad omavahel äppis vestelda ja lugemismuljeid vahetada.

•

Elisa Raamatu vahendusel saab lugeda ka ajakirju.

Fabula
Fabula pakub fikseeritud kuutasuga piiranguteta juurdepääsu laialdasele e-raamatute valikule. Lugemisõigus üheks kuuks maksab 7.99 €, kolmeks kuuks 21.59 € ja kuueks kuuks 38.59 € ehk kvartaalse ja pooleaastase püsitellimuse hind sisaldab vastavalt 10 ja 20%-lisi soodustusi. Kui ost tehakse
läbi iTunesi konto, on Apple hinnaregulatsioonide tõttu püsitellimus kallim, vastavalt 9.99 €,
26,99 € ja 45,99 €.
Fabulas on saadaval tuhandeid raamatuid erinevates keeltes (näiteks eesti, soome, inglise, läti, vene,
itaalia, hispaania ja saksa keeles). Fabula kasutamiseks on vajalik rakenduses luua konto, kuhu saab
registreeruda nii läbi sotsiaalmeediakanalite Facebooki ja Twitteri, kui ka läbi traditsioonilise e-posti
aadressi. Konto loomine ei too kaasa maksekohustust.
Fabula rakendust saab kasutada Androidi tahvelarvutis ja nutitelefonis (alates Androidi versioonist
4.1). Samuti saab rakendust kasutada samuti iPhone’is (alates iPhone 4, iOSi versioon 7.0) ja iPadis.
Ainuke e-luger, mis Fabula äppi toetab, on Icarus Illumina 6 (Android 4.2). Üheaegselt saab kasutada
kuni nelja seadet.
Fabula rakenduses on võimalik valikus olevatest e-raamatutest kuni 10% kogumahust lugeda tasuta
ning seejärel näiteks üksikostu puhul otsustada, kas raamat alla laadida või mitte.
E-raamatute eest maksta on võimalik krediitkaardi, PayPali konto ja iTunes’i poe kaudu. Seda nii püsitellimuse kui üksikostu korral.
Fabula lisavõimalused:
•

Võimalus jälgida oma sõpru ja näha seeläbi nende „raamaturiiulit“

•

Võimalus e-raamatuid hinnata ja soovitada ning kirjutada arvustusi

•

Võimalus märkida ülesse lemmikkohad ja jagada parimaid tsitaate
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Tabel 1. Eestis kasutatavate e-raamatute laenutuskeskkondade võrdlustabel25

Tunnused

ELLU

OverDrive

Elisa Raamat

Fabula

Avatud lugejatele
E-raamatute arv

31. jaanuar
2012
2001

22. mai 2017

Okt. 2014

Dets. 2015

338

2200 +

Audioraamatud

0

39

Kasutajate arv

7074

220

Iselugeja võimalus
63 000 + allalaadimist

-402 eestikeelset
-800 soomekeelset
-780 lätikeelset
-9000 inglise-,
saksa- ja venekeelset
13

Laenutuste arv
Maksumus
Litsentsid

77 500
Tasuta
1 litsents – 1
kasutaja: sisaldab 10 laenutuskorda (harvemal juhul
20)

Seadmed

-Sülearvuti
-Lauaarvuti
-Tahvelarvuti
-Nutitelefon
-Osad e-lugerid

685
Tasuta
1 litsents – 1 lugeja:
-Ajalise piiranguga
-Laenutuskordade piirang
-Piiranguta
-Hübriid
-Nutitelefon
-Tahvelarvuti
-Sülearvuti
-Lauaarvuti

Offline-lugemine
Ootejärjekorda lisamine
Max. laenutuse
pikkus

Ei
Ei

Max. laenutavate
raamatute arv

8.99€/kuus

7.99€/9.99€ kuus

-Nutitelefon
-Tahvelarvuti

-Nutitelefon
-Tahvelarvuti

Jah
jah

Jah
-

Jah
Ei

21 päeva

21 päeva

30 päeva ilma internetiühenduseta/piiramatu

Vastavalt paketile

5

5

Piiramatu

Piiramatu

Ülevaade ja võrdlus teiste Euroopa riikidega
Allpool on antud ülevaade kolme välisriigi e-laenutuse lahendustest.
Soome
Esimesed katsetused e-raamatute müügiga kommertstingimustel viidi Soomes läbi juba 1990. aastate alguses. Raamatukogud hakkasid katsetama e-raamatute laenutamisega 2000 alguses ning teerajajateks olid Helsingi piirkonna raamatukogud.
Tõsisemalt hakati Soomes e-raamatute levikut soodustama 2010. aasta alguses, kui kogunesid
Soome Rahvusraamatukogu, Haridus- ja kultuuriministeeriumi, raamatute müüjate, kirjanike ja kirjastajate esindajad ning arutati ühise tegevuse võimalusi.
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Alates 2012 aastast asus e-raamatute laenutuse pilootprojekti juhtima Helsinki Linnaraamatukogu
ning teised osapooled projektis olid e-raamatute kirjastaja ja müüa OÜ Ellibs, VTT (Technical Research Centre of Finland) ja Aalto Ülikool. Projekti eesmärgiks oli välja töötada Soome jaoks sobiv
koostööraamistik, mis võimaldaks:
•

raamatukogudel pakkuda oma lugejatele ligipääsu e-raamatutele;

•

kirjastajatele jätkusuutlikku ärimudelit e-raamatute kirjastamisel;

•

autoritele õiglast kompensatsiooni e-raamatute laenutamise eest.

Aastatel 2012 – 2013 katsetati kolme litsentsimudeliga:
1. 12 kuuse kasutusajaga litsents, üks litsents – üks samaaegne kasutaja, ilma laenutuskordade piiranguta;
2. 12 kuuse kasutusajaga litsents, üks litsents – 20 samaaegset kasutaja, ilma laenutuskordade piiranguta;
3. 12 kuuse kasutusajaga litsents, üks litsents – piiramatu arv samaaegseid kasutajaid, kuni 100
laenutuskorda;

Katseperioodi lõpuks otsustati, et edasi minnakse litsentsimudelitega, mis võimaldavad piiramatul
arvul laenutusi (mudelid nr 1 ja 2). Piiratud arvuga litsentside puhul kujunes planeerimine ja eelarvestamine keeruliseks nii raamatukogudele kui ka kirjastajatele ning laenutuskorra hind kujunes kõrgemaks, kui teiste litsentsimudelite puhul.
Soome kirjastajad ei näe üldiselt raamatukogusid ja e-laenutust otsese konkurendina vaid võimalusust oma tooteid tutvustada ning võimalust üldist nõudlust e-raamatute järele kasvatada. Paljud
väiksemad kirjastajad on litsentseerinud oma väljaandeid raamatukogudele kasutamiseks ka tähtajatult, üks litsents – üks kasutaja mudeli alusel.
Teoste leviku kontrollimiseks on Soomes kasutusel erinevad meetodid - Adobe DRM, mis võimaldab
raamatuid lugeda ka ilma internetiühenduseta ja voogedastus, mis eeldab püsivat internetiühendust
e-raamatu kasutamiseks. Adobe lahendus eeldab Adobe Content Serveri kasutusvõimalust teoste
laenutajatelt ning spetsiaalset tarkvara ning Adobe kasutajakontot lugejatelt.
Tänaseks on Soomes raamatukogudel ligipääs umbes 83% ilmunud e-raamatutest ning raamatute
müügist moodustab Soomes e-raamatute osakaal vähem kui 5%. Aastal 2016 laenutati Soome avalikest raamatukogudest e-raamatuid 300,000 korral ning mitmes Soome piirkonnas on viimastel aastatel suur kasv olnud – näiteks Lapimaa raamatukogudest e-raamatute laenutamiste arv kasvas eelmisel aastal üle kaheksa korra võrreldes sellele eelnenud aastale. 26
Üldiselt järgivad Soome e-teosed trükiraamatute trende ning kõige populaarsem on ilukirjandus. Eraamatuid loevad sageli kõrgemalt haritud lugejad, kõrgemad ametnikud, õpilased ja pensionärid.
Keskmine laenutuse aeg on e-raamatu kohta on 11 päeva ja 13 tundi ning valdavalt meeldib soomlastele e-raamatuid lugeda kodus, vähem reisil olles ning ühistranspordis. Raamatukogude kasutajatest oli eelmise aasta jooksul e-raamatuid laenutanud 4,9%, aasta varem aga 2,8%. Kokku oli eelmisel aastal Soome raamatukogudest võimalik laenutada 7321 nimetust e-raamatuid, kuid piirkonniti
pole kõik neist saadaval, mis tekitab küsimuse regionaalsest võrdsusest. 27
Leedu
Raamatuturu ülevaade
26
27

E-book lending in Finland and Europe: success and challenges, esitlus, 03.11.2017
ibis
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Aastatel 2003-2008 püsis Leedu kirjastuste olukord stabiilne ning aastas anti välja keskmiselt 4500
trükist ja 8 miljonit eksemplari. Alates majanduskriisist 2009.aastal on väljaantavate nimetuste ja eksemplaride arv oluliselt vähenenud, olles madalaim 2010.aastal, mil publitseeriti veidi alla 3200 nimetuse ja 5 miljoni eksemplari. 2015.aastaks oli turg tõusnud 3400-le nimetusele, kuid eksemplaride
arv jätkab langust ning on langenud 4,3 miljoni eksemplarini. Kirjastustegevuse langust mõjutas ka
alandatud käibemaksumäära tõstmine 5%-lt 9%-le 2009.aastal. E-raamatutele alandatud käibemaksumäär ei kohaldu ning seega kehtib neile 21%-line käibemaks. E-raamatute turg moodustab kogu Leedu
raamatuturust 2% ning kõige populaarsemaks formaadiks on ePub. 2014.aastal oli e-raamatute nimetuste arv 1000 ringis, kuid turuosa kasv on olnud väga aeglane ning suurt kasvu ei oodata, seda peamiste takistavate tegurite piraatluse ning 21%-lise käibemaksumäära tõttu. Populaarsust on kogunud
Leedu e-raamatute müümine globaalsetel platvormidel nagu Apple, Amazon ja Kobo. 28
Kirjastajate seas korraldatud uuringus osalejatest 7 vastajat 10st arvasid, et e-raamatud vähendavad
trükiraamatute kirjastamist ja nende müüki (ülikoolide õppematerjalide puhul). 2 kirjastajat tõid välja,
et e-raamatute kirjastamine tõstab paberraamatute müüki. 29
Kirjastajad on e-raamatute turu kasvu takistavate teguritena välja toonud veel kodu- ja eksportturu
piiratuse, lugejate poolt trükiraamatu eelistamise, puuduva või kehva laenutamise litsentsimudeli, elugerite vm seadme kõrge hinna.30
Laenutuskeskkonna kirjeldus
Leedu Rahvusraamatukogu on loonud ka e-raamatute laenutuskeskkond ning see on ühendatud raamatukogu infosüsteemiga LIBIS, kus on võimalik e-raamatuid otsida, lehitseda, laenutada ja lugeda.
Teenuse kasutamiseks peab olema LIBIS süsteemi registreeritud kasutaja. Laenutuskeskkond sisaldab
ca 1000 e-raamatut. Lugejatel on võimalik laenutatud e-raamatuid lugeda veebileheküljel, kuid allalaadimise ning e-lugeris lugemise võimalus puudub. Ekraanipildi tegemise teel e-raamatute kopeerimise vältimiseks on e-raamatud märgistatud lugeja ees-ja perekonnanimega.
E-raamatut saab laenutada 14-ks päevaks ning laenutusperioodi saab kaks korda pikendada, juhul kui
e-raamatul pole ootejärjekorda. Ootejärjekorda saab ennast panna, kui raamatu kõik litsentsid on lugejate poolt kasutusel, ning litsentsi vabanemisel saadetakse lugejale automaatne e-maili teavitus võimaluse kohta e-raamat laenutada. Ühel lugejal on samaaegselt võimalik laenutada maksimaalselt kaks
raamatut. Lisaks on laenutuskeskkonnas võimalik e-raamatuid hinnata, kommenteerida ning märgistada loetud e-raamatud. Huvipakkuvat e-raamatut saab enne laenutamist kuni 10% ulatuses lehitseda
ning seda võimalust kutsub raamatukogu ohtralt kasutama, et hoida ära asjatut laenutamist ning litsentside raiskamist.31
Aastas kasutab laenutuskeskkonda ca 1250 lugejat tehes 6200 laenutust ehk keskmiselt laenutab üks
lugeja aastas 5 e-raamatut.
Litsentsimudel
Litsentsimudelina kasutatakse sarnaselt ELLU-le ’üks litsents-üks kasutaja’ mudelit ehk selleks, et raamatut saaks samaaegselt lugeda mitu kasutajat, peab soetama mitu kasutuslitsentsi. Oma olemuselt
sarnaneb see trükiraamatule ehk kui raamatukogul on ühele raamatule ostetud 10 kasutuslitsentsi,
siis saab seda samaaegselt laenutada 10-le lugejale. Litsentsi kehtivusaeg on üks aasta ja laenutuste
arv ei ole piiratud, küll aga ei saa sama litsentsi kasutada mitu lugejat korraga.
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http://www.lla.lt/en/prospect/report
http://www.informationr.net/ir/20-2/paper672.html
30
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123241.pdf
31
https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/el.-knyguskaitymas#pages/standart/document/search/searchWithRedirect.jsf?locale=en_US
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Kirjastajate seas korraldatud küsitlustulemused näitavad, et 56% vastanutest peab vajalikuks e-raamatute laenutamise piiramist litsentsimudeliga, mis sisaldab kindel arv laenutusi. 21% arvavad, et eraamatuid ei tohiks üldse raamatukogudele müüa, kuna vastasel korral on piiramatu laenutamise
oht.32
Rahvusraamatukogu soetab pea kõikide ilmuvate e-raamatute litsentsid. Seda tehakse riigihangete
teel igal aastal, milles osalevad raamatute hulgimüüjad. Selline süsteem toimib, kuna levitajate jaoks
on rahvusraamatukogu näol tegemist üsna suure kliendiga ning hankes tahetakse osaleda.
Taani
Raamatuturu ülevaade
Taani kirjastajate paberväljaannete käive oli 2015. aastal 186,7 mln eurot ning digitaalsete väljaannete käive 41 miljonit eurot, millest e-raamatud moodustavad 6,4 mln eurot. Digitaalsed väljaanded
moodustavad 18% väljaannete käibest ning ainult e-raamatud 2,8% käibest. Võrreldes aasta varasemaga on paberväljaannete käive langenud 10,4% ning digitaalsete väljaannete käive tõusnud 18,3%.
Digitaalsete väljaannete käive on tõusnud tänu audioraamatute ja muude digitaalsete väljaannete
(peamiselt õppematerjal) käibe tõusule, e-raamatute käive on seevastu aastases võrdluses langenud
9,6%. Küll aga on mitmed suured kirjastajad toonud välja plaanid rohkem e-raamatuid kirjastama hakata. Vastavalt 2015.aastal korraldatud lugejauuringule pole 60,6% vastajatest kunagi e-raamatut lugenud, võrreldes aasta varasemaga on näitaja langenud 3,2 protsendipunkti võrra. 33
Laenutuskeskkonna kirjeldus
Taanis avati novembris 2011 e-väljaannete laenutuskeskkond eReolen, mida rahastati läbi Taani Kultuuriagentuuri ning millega liitusid kõik avalikud munitsipaalraamatukogud.
Laenutuskeskkond eReolen baseerub platvormil Publizon, mille omanikeks on mitmed suured Taani
kirjastajad ning millel baseeruvad ka e-raamatute müügikeskkonnad. Kirjastaja lisab nimetuse e-raamatute platvormile Publizon ning otsustab, kas lisaks müügile võimaldatakse ka e-raamatu laenutus.
Seejärel otsustab raamatukogude keskne komplekteerimisüksus e-raamatu lisamise eReolen-i laenutuskeskkonda. Sama protsessi saavad kasutava ka isekirjastavad autorid.
E-raamatuid saab internetiühenduse korral lugeda nii süle-, laua- kui tahvelarvutitest ning läbi spetsiaalse rakenduse ka e-lugeritest ja nutitelefonidest. E-lugerite asemel on lugejate seas populaarsemad just tahvelarvutid. Rakenduse igakordsel käivitamisel on vajalik internetiühendus, kuid seejärel
saab laenutatud e-raamatuid lugeda ilma internetiühenduseta. DRM turvakaitse asemel on kasutusel
rakendusesisesed turvakaitsed, mis takistavad failide kopeerimist ning kustutavad failid peale laenutustähtaja möödumist.
Lugejatel on e-raamatute laenutamiseks vajalik keskkonda personaalse PIN-koodiga sisse logida, mille
abil seotakse iga lugeja konkreetse raamatukoguga, mille lugejaks ta on registreerunud. Sellisel viisil
on igal raamatukogul võimalik oma lugejaskonna e-raamatute laenutamise üle statistikat pidada. 34
Laenutuskeskkonna kasutatavus
2018.aasta alguses oli eReolenis saadaval 28 000 e-raamatut ja 7500 audioraamatut. 2017.aastal
tehti 2,9 miljonit laenutust (nende seas üle 600 erineva kirjastaja raamatud). Trükiraamatute laenutamine on aastaid olnud langustrendis, audioraamatud seevastu tõusutrendis. E-raamatute laenutamist mõjutab mitmete kirjastuste poolt e-raamatute laenutuskeskkonnast eemaldamine eesmärgiga
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mitte vähendada e-raamatute müügiturgu. Mõned suured kirjastajad katkestasid koostöö juba
2012.aastal, naasid 2014.aastal laenutuskeskkonda, kuid lahkusid 2016.aastal taas.35
Litsentsimudel
Suuremate kirjastajate e-väljaannete laenutuskeskkonda sisse-ja väljalülitumine peegeldab kirjastajate rahulolematust ning seda, et osapoolte jaoks sobivat litsentsimudelit on raske leida. Raamatukogu
lugejale on teenus seaduse alusel tasuta, litsentsitasu maksab raamatukogu. Igale laenutuskorrale
lisandub ka 0,60 eurot, millest pool läheb e-raamatute platvormile Publizon ning pool laenutuskeskkonna eReolen ülevalpidamiseks. Kasutusel on kolm litsentsimudelit36:
1. Laenutuskorral põhinev litsents (üks litsents – mitu kasutajat, tasu laenutuskorra eest). Ühe laenutuskorra litsentsitasu oleneb raamatu vanusest ehk mida vanem väljaanne, seda odavam laenutuskorra hind ulatudes 1,4-st eurost 2 euroni.
2. ’Üks litsents- üks kasutaja’ litsentsimudel, milles sisaldub 4 laenutuskorda. Nt 12-eurone litsents,
mis teeb laenutuskorra hinnaks 3 eurot.
3. Kokkuleppel kirjastajaga kasutatakse ka ühekordse tasu eest komplekti e-raamatute ostmist, mille
laenutamiskordade eest edaspidi kirjastajale eraldi ei maksta.

Et mitte riskida trüki- ja e-raamatute müügi vähenemisega, lisavad osad kirjastajad uued väljaanded
laenutuskeskkonda hiljem, nt 6 kuud peale ilmumist.
Kuna raamatukogu maksab litsentsitasu tihti vastavalt laenutuskordade arvule, siis eelarve juhtimiseks jälgitakse laenutusarvude ja litsentsitasude arvestust kuupõhiselt. Raamatukogudel on võimalik
eelarves püsimiseks piirata e-raamatute üheaegset laenutamist ning laenutuskordade arvu.37
Kokkuvõttev tabel välisriikide e-raamatute laenutuskeskkondadest
Tabel 2. Välisriikide e-raamatute laenutuskeskkondade tabel
Tunnus

Soome

Taani

Leedu

Litsentsimudel

Üks litsents – üks kasutaja,
12 kuud

Peamine mudel ’üks litsents – mitu kasutajat’,
tasu laenutuskordade eest

Üks litsents – üks kasutaja

Lugejatel võimalus samaaegselt sama raamatut
lugeda (kuigi raamatukogud võivad seda eelarve
huvides piirata)

Lihtne eelarvestada

Üks litsents – 20 kasutajat,
12 kuud
Litsentsimudeli
eelised

Lihtne eelarvestada 12
kuu peale.
Kollektsiooni kaupa hankimine vähendab halduskulu

Hind võtab arvesse väljaande vanust (mida vanem, seda odavam)
Litsentsimudeli
puudused

Piirkonniti erinev ligipääs
e-raamatutele
Raamatukogu peab võtma
terve kollektsiooni.

Keeruline eelarvestada

Ettemaks

Kuu lõpus võib tekkida vajadus piirata samaaegset

Laenutusjärjekorrad

35
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Tunnus

Soome

Taani

Kollektsioone palju ja kattuvad

laenutamist ja/või laenutuskordade arvu

Leedu

Ettemaks, mitte tasu reaalsete laenutuskordade eest
Litsentsi/laenutuskorra hind

Litsentsi hind 15€ - 20 €
(2014)

1,4€ - 2€ (2018) +0,6€
muud tasud

-

Kasutajaid

4,9% raamatukogu külastajatest (2015)

225 000 (2016 I pa)

1258 kasutajat aastas

Laenutuste arv

300 000 korda aastas(2016)

2,9 miljonit korda aastas
(2017)

6200 korda aastas(2016)

Kopeerimiskaitse

Adobe DRM offline lugemiseks

DRM puudub, selle asemel
äpist ehk rakendusest lugemine

DRM puudub, online lugemine ja vesimärk

28 000 (01.2018)

1000 (2017)

Online lugemine teose osalise edastamisega
Teoste arv laenutuses

Kuni 7321 nimetust (umbes 83% kõigist e-raamatutest)

Eesti ELLU e-raamatute laenutuskeskkond sarnaneb litsentsimudeli poolest enim Leedus kasutatavale
mudelile, mõlemad kasutavad ’üks litsents – üks kasutaja’ mudelit, millega kaasnevad samad eelised
ja puudused. Ka e-raamatute arvu poolest laenutuskeskkonnas sarnaneb Eesti enim Leedule. Mõlema
keskkonna puhul on võimalik e-raamatuid lugeda ainult internetiühenduse olemasolul ning kopeerimiskaitseks DRM-i ei kasutata. Küll aga on Leedu RR e-raamatud varustanud vesimärgiga, mis raamatu allalaadimisel kuvab sellele lugeja nime. E-raamatute keskkonda hankimine on aga Leedus kõikidest teistest riikidest erinev, kasutades selleks riigihanget. Ka Taani kasutab ühe litsentsimudelina
’üks kasutaja – üks lugeja’ mudelit, kuid see sisaldab kõigest 4 laenutuskorda ning laenutuskorra hind
on oluliselt kõrgem võrreldes ELLU-ga. Taani kasutab ainsana võrreldud riikidest platvormi, mis on
suurimate kirjastajate omandis ning mille kasutamise eest maksab raamatukogu tasu iga laenutuskorra kohta. Soome ja Taani laenutuskeskkondade puhul on e-raamatuid võimalik lugeda ka ilma internetiühenduseta (Taani puhul vajalik enne rakendus avada internetiühenduses olles).

3.2

Lugejauuring
Küsitlus
Selgitamaks välja lugejate eelistusi e-väljaannete ja nende laenutamise osas korraldati projekti käigus
veebiküsitlus. Küsitlusankeedi täitis 334 vastajat, kellest 241 ehk 72% on lugenud e-raamatuid. Nendest omakorda 51% on kasutanud e-raamatute laenutuskeskkondi. 28% vastajatest pole e-raamatuid
lugenud, kuid neist 13% arvavad, et hakkavad väga suure või pigem suure tõenäosusega järgmise 12
kuu jooksul e-raamatute lugejaks. Kõikidest vastajatest 61% leiab, et nad hakkaksid väga suure või
pigem suure tõenäosusega üle-eestilist e-raamatute laenutuskeskkonda kasutama.
Joonis 2 -Vastajate jagunemine e-raamatute lugejateks, laenutajateks ja laenutuskeskkonna potentsiaalseteks kasutajateks
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Suurim e-raamatute lugejate osakaal on vanusegrupis 26-35 aastat. E-raamatu peamisteks eelisteks
peetakse väikest vaeva kaasas kandmisel ning hankimisvõimalust sõltumata asukohast. Lugejad on
e-raamatute eeliste osas välja toonud lisaks seda, et menukaid raamatuid saab e-versioonis kiiremini
kätte, e-raamatud ei võta ruumi ja säästavad keskkonda, olemas on võimalus tekstis otsingut teha
jm. Vastajad, kes polnud e-raamatuid lugenud, hindavad kõige olulisemate põhjustena trükiraamatu
eelistamist (keskmine hinne 3,7 4-st, kus 4 tähendab kindlasti nõustumist ning 1 kindlasti mitte nõustumist) ja e-raamatu lugemise ebamugavust (keskmine hinne 3,2 4-st).
Joonis 3 - Hinnang e-raamatute mittelugemise põhjustele (keskmine hinne: 4- kindlasti nõustun, 1- kindlasti
ei nõustu)

trükiraamatu eelistamine

3,7

e-raamatu lugemine ebamugavam

3,2

puudub eelistatud seade

2,7

e-raamatute väike valik

2,7

puudub oskus

2,0
0

1

2

3

4

124 vastajat on kasutanud e-raamatute laenutuskeskkondi (37% kõikidest vastajatest, 51% e-raamatu lugejatest). E-raamatu lugejad, kes laenutuskeskkondi pole kasutanud, tõid olulisemate põhjustena välja, et e-raamatute valik on väike ning eelistatakse trükiraamatut. Sealjuures väitega, et eraamatute valik on väike, pigem nõustus või kindlasti nõustus 46% antud küsimusele vastajatest (suur
osa vastajaid ei osanud hinnangut anda) ning trükiraamatu eelistamise väitega pigem nõustus või
kindlasti nõustus 76% vastajatest.
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Joonis 4 - Hinnang e-raamatute laenutuskeskkondade mittekasutamise põhjustele (keskmine hinne: 4- kindlasti nõustun, 1- kindlasti ei nõustu)

e-raamatute valik väike

3,1

trükiraamat eelistatud

3,1

meeldib raamatukogus käia

2,7

puudub teadmine

2,4

puudub võimalus

2,2

puudub seade

2,2

puudub piisav oskus

2,0
0

1

2

3

4

Lugejate jaoks on kõige olulisem, et laenutuskeskkond oleks tasuta (keskmine hinne 3,62). Antud
tunnust pidasid väga oluliseks või pigem oluliseks 93% küsitlusele vastajatest. Kuna üleriigilise e-väljaannete laenutuskeskkonda võrreldakse raamatukogust trükiraamatu laenutamisega, siis ilmselt ka
eeldatakse, et see on lugeja jaoks tasuta. Vastajate jaoks on oluline, et laenutuskeskkond võimaldaks
e-raamatut alla laadida (hinne 3,56), mis oleks suur erinevus täna kasutada olevast tasuta laenutuskeskkonnast ELLU, kus saab e-raamatut lugeda ainult veebist internetiühenduse olemasolul. Allalaadimise võimalust pidasid väga oluliseks või pigem oluliseks 90% küsitlusele vastajatest. Kolmandaks
on lugejate jaoks oluline võimalus tähtaega pikendada (hinne 3,45): seda pidas väga oluliseks või
pigem oluliseks 92% küsitlusele vastajatest.
Joonis 5 - Hinnang laenutuskeskkonna omadustele (keskmine hinne: 4- väga oluline, 1- täiesti ebaoluline)

tasuta

3,6

allalaadimine

3,6

pikendamine

3,5

järjekorda panek

3,4

soovinimekirja lisamine

3,1

ostmisvõimalus

2,4

autori rahaliselt toetamine

2,2

sama žanri e-raamatute soovitus

2,2

e-raamatu hindamine/kommenteerimine

2,1
0

1

2

3

4

Vastajad tõid lisaks välja, et laenutuskeskkonnas peaks olema võimalus enne laenutamist lugeda eraamatu sisukokkuvõtet ja e-raamatut lehitseda, samuti soovitakse näha laenutatud e-raamatute
toppi. Kuigi lugejad pidasid oluliseks võimalust ennast e-raamatute järjekorda lisada, siis toodi kommentaarides välja, et e-raamatute puhul ei tohiks järjekordi tekkidagi. Lugejad rõhutasid e-raamatute
allalaadimise võimaluse olemasolu, et neid saaks mugavalt lugeda eelistatud seadmetes. Mitmed lugejad rõhutasid ka Kindle lugeri kasutamise võimalust ning seda, et üle-riigilises laenutuskeskkonnas
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ei tohiks olla reklaame. Ühe soovina toodi välja välismaa raamatukogudest e-raamatute tellimise võimaldamise.
Vastajad soovivad enim laenutada ilukirjandust (69% vastajatest), millele järgneb erialakirjandus
(53%) ja ajakirjad (44%), vähim soovitakse laenutada ajalehti (25%). Laenutuskeskkonnas peaksid
olema saadaval uued ja vanad e-raamatud ning kooli soovituslik kirjandus. Ühe mõttena on välja toodud ka eesti autorite tervikkogude lisamise laenutuskeskkonda. Lisaks on lugejad laenutussoovi osas
välja toonud keeleõppe e-raamatud, teatmeteosed, populaarteaduslikud e-raamatud, ajaloo ja elulood, võõrkeelse kirjanduse ning audioraamatud.
Tabel 3 - Vastajate eelistused laenutatavate e-väljaannete osas

Vastajate
arv
230
177
148
124
88
83

Kirjandus
Ilukirjandus
Erialakirjandus
Ajakirjad
Õppekirjandus
Laste- ja noortekirjandus
Ajalehed

Vastajate
osakaal
69%
53%
44%
37%
26%
25%

76% vastajatest soovivad korraga laenutada 2-5 e-raamatut, 16% üle viie ning 7% arvavad, et piisab
ühest e-raamatust korraga. 29 lugejat ehk 8% vastajatest ostaks e-raamatu, kui sama e-raamat oleks
tasuta saadaval. Kommentaarides on lisaks mitmed vastajad välja toodud, et kui e-raamat on tasuta
saadaval laenutuskeskkonnas, siis sama e-raamatut ei ostaks, trükiraamatut aga küll (endale riiulisse
või kinkimiseks). Mitmed vastajad on lisanud, et e-raamat ei asenda trükiraamatut ning olenemata
mõne e-raamatu laenutamisest ei loobuta trükiraamatutest. Kui laenutuskeskkond ei sisalda uudiskirjandust, siis pöördutaks pigem raamatukokku trükiraamatut laenutama, kuna vanemad raamatud
on reeglina ilma järjekorrata saadaval.

Fookusgrupp
Küsitluse järel viidi läbi 6 osalejaga fookusgrupi intervjuu eesmärgiga saada täiendavaid põhjendusi
küsitlusuuringu käigus käsitletud küsimustele:
•

Kui sagedasti loete e-raamatuid võrreldes trükiraamatutega?

•

Kuidas on e-raamatute olemasolu mõjutanud Teie trükiraamatute kasutamist?

•

Millistest kanalitest hangite e-raamatuid?

•

Millised on Teie jaoks täna kasutada olevate e-raamatute laenutuskeskkondade plussid?

•

Millised on Teie jaoks täna kasutada olevate e-raamatute laenutuskeskkondade miinused?

•

Millised oleksid loodava üle-riigilise laenutuskeskkonna olulised omadused Teie jaoks? Millistel tingimustel hakkaksite keskkonda kasutama?

•

Millistel tingimustel Te ei hakkaks laenutuskeskkonda kasutama?

Fookusgrupi arutelu tõi välja järgmised seisukohad:
•

5 fookusgrupi liiget kinnitasid, et loevad põhiliselt e-raamatuid. Trükiraamatuid loevad vaid siis,
kui e-raamatut pole ilmunud või ei saa e-raamatut laenutada.

•

E-raamatute põhiliseks eeliseks on võimalus tarbida seda ette planeerimata, kuna kogu raamatukogu on telefonis „kaasas“.
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•

Lugemise kohtadena toodi välja ühistransport, lennukid, tänaval kõndides aga ka näiteks poes
järjekorras olles.

•

Rõhutati vajadust „offline“ lugemise järgi.

•

Tõsteti esile Eesti e-raamatute keskmiselt oluliselt halvema kvaliteedi, võrreldes näiteks inglise
keelsete e-raamatutega.

•

1 fookusgrupi liige tõi hea näitena välja Saksa e-raamatute laenutuskeskkonna Die Onleihe, mida
on võimalik kasutada nii telefonirakenduse abil kui ka brauseri vahendusel.

•

Samuti tõi üks fookusgrupi liige, kes reisib palju ja viibib pool aastast välismaal, välja, et eestikeelsete e-raamatute laenutus oleks kõrgelt hinnatud võimalus väliseestlaste ning nende sugulaste poolt.

Arvestades lugejauuringu vastajate suurt huvi e-raamatute vastu ning fookusgrupis osalejate seas
levinud soovi lugeda eelkõige e-raamatuid võib eeldada, et e-väljaannete laenutusvõimaluse pakkumine raamatukogude poolt suurendab raamatukogu kasutajate rahulolu raamatukogu teenuste suhtes.

3.3

Õiguslik regulatsioon
Tänast e-raamatute turgu mõjutavad mitmed õiguslikud piirangud, millest olulisemad on autoriõiguse
seadus, käibemaksu alane regulatsioon ja laenutushüvitise mitte rakendumine e-raamatute puhul (vt
Vabariigi Valitsuse 11.02.2005 määrusega nr 29 kinnitatud „Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning
kord“). Need õiguslikud piirangud on omavahel seotud, kuna
•

üldjuhul (paberraamatu müügi korral) ammendub autori varaline õigus teose levitamisele esmamüügiga, kuid laenutuse puhul kehtib erireegel ja AutÕS §13.3 lubab teose koju laenutada, kuid
autoril on õigus selle eest saada tasu.

•

Infoühiskonna direktiiv aga ütleb, et online teenuse korral ei teki õiguse lõppemist teose müügiga. Seega tuleb saada autorilt luba laenutuseks. Sisuliselt tähendab, et on vaja litsentsi.

•

Teose rentimise direktiiv midagi täiendavat ei ütle – lubab laenutada ja rentida kui autor saab
tasu.

Euroopa Kohtu 10.11.2016 lahend kohtuasjas nr C-174/15 laenutusdirektiivi kohta (2006/115) ütleb, et võib laenutada füüsilise raamatuga samadel alustel. Allpool on antud ülevaade peamistest õiguslikest aspektidest seoses e-raamatute laenutamisega.

Õiguslikud mõisted ja printsiibid
E-raamatu laenutamine võib riivata järgmisi autori varalisi õigusi:
•

õigus teose levitamisele;

•

õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele.

Levitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise mõiste
Autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 13 lg 1 p 2 kohaselt loetakse levitamiseks teose või selle koopia
omandiõiguse üleandmist või üldsusele kasutada andmist mis tahes viisil, sealhulgas rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine.
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AutÕS § 13 lg 1 p 91 kohaselt tähendab õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele õigust teha teos
üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt
valitud kohas ja ajal.
Kaasaegses praktikas käsitletakse teose üldsusele kättesaadavaks tegemisena eelkõige teose avalikustamist arvutivõrgu, (peamiselt interneti) kaudu.
Raamatukogu õigus teoseid koju laenutada
AutÕS § 133 lg 1 sätestab, et raamatukogul on õigus autori, esitaja ja fonogrammitootja nõusolekuta
koju laenutada teost ja teose helisalvestist, kuid nimetatud isikutel on õigus saada koju laenutamise
eest tasu.
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Euroopa Kohtu tõlgendus mõiste „laenutamine“ kohaldamisel
Autoriõiguse seaduse sisustamisel on Eesti Vabariik muu hulgas lähtunud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12.12.2006 direktiivist 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega
kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (s.o direktiivi 92/100/EMÜ kodifitseeritud versioon).
Eelnimetatud direktiivi tõlgendamisel on Euroopa kohus 10.11.2016 kohtuotsuses kohtuasjas nr C174/15 (Vereniging Openbare Bibliotheken versus Stichting Leenrecht) asunud järgmisele seisukohale:
1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/115/EÜ
rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas artikli 1 lõiget 1, artikli 2 lõike 1 punkti b ja artikli 6 lõiget 1 tuleb
tõlgendada nii, et mõiste „laenutamine“ viidatud sätete tähenduses hõlmab raamatu digitaalse koopia laenutamist, kui see toimub nii, et see koopia pannakse avaliku raamatukogu serverisse ja selle kasutajal võimaldatakse see koopia allalaadimise teel enda arvutis reprodutseerida, eeldusel et laenutusperioodi vältel saab alla laadida üksnes ühe koopia ja pärast selle perioodi lõppu ei saa see kasutaja tema poolt alla laaditud koopiat enam
kasutada.
2.
Liidu õigust ja muu hulgas direktiivi 2006/6 artiklit 115 tuleb tõlgendada nii, et
nendega ei ole vastuolus, kui liikmesriik seob direktiivi 2006/115 artikli 6 lõike 1 kohaldamise tingimusega, et avaliku raamatukogu poolt digitaalselt kättesaadavaks tehtud
raamatu koopia on turule viidud selle koopia esmamüügi või omandiõiguse muul viisil
esmakordse üleminekuga Euroopa Liidus õiguste omaja poolt või tema nõusolekul Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja
sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli
4 lõike 2 tähenduses.
3.
Direktiivi 2006/115 artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus
nimetatud sättes ette nähtud üldsuse laenutusõiguse erandi kohaldamine avaliku raamatukogu poolt kättesaadavaks tehtud raamatu digitaalse koopia laenutamisele juhul, kui
see koopia on saadud ebaseaduslikust allikast.
Euroopa Kohtu lahendist tuleneb, et e-raamatu laenutamisega on tegemist juhul, kui on täidetud kõik
järgmised tingimused:
•

laenutusperioodi vältel saab alla laadida üksnes ühe koopia;

•

pärast laenutusperioodi lõppu ei saa kasutaja tema poolt alla laaditud koopiat enam kasutada.

Kui eeltoodud tingimused on täitmata, tuleb e-raamatu „laenutamist“ lugeda üldsusele kättesaadavaks tegemiseks AutÕS § 13 lg 1 p 91 tähenduses, millele ei laiene AutÕS § 133 lg 1 sätestatud
raamatukogu õigus teoseid koju laenutada.
Teose vaba reprodutseerimise õiguse piiramine
AutÕS § 18 lg 1 annab füüsilistele isikutele õiguse reprodutseerida ja tõlkida isiklikuks otstarbeks
autoriõigusega kaitstud teoseid ilma autori nõusolekuta ja ilma autorile tasu maksmata. AutÕS § 18
lg 2 on sätestatud nimekiri teostest, millele eeltoodud vaba reprodutseerimise õigus ei laiene. Sellisteks teosteks on näiteks arhitektuuriteosed, piiratud tiraažiga kujutava kunsti teosed ja arvutiprogrammid.
Kaaluda võiks autoriõiguse seaduse § 133 alusel elektrooniliselt laenutatud teose lisamist AutÕS §
18 lg 2 toodud piirangute nimekirja. Füüsilisest isikust lugeja saab tugineda AutÕS § 18 lg 1 ning
sellel alusel teha koopia elektrooniliselt laenutatud teosest. Kui autoriõiguse seaduses oleks selgelt
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öeldud, et lugeja ei tohi elektrooniliselt laenutatud teosest koopiat teha, toetaks see tasakaalustavalt
autorite ja kirjastajate huve.

E-raamatute laenutamise õiguslikud võimalused
E-raamatu ja paberraamatu kasutamise erisused
Paberraamatu laenutamiseks tuleb raamatukogul hankida raamatu eksemplar (raamatupoest, otse
kirjastajalt, kingitusena raamatu annetajalt jne). AutÕS § 13 lg 1 p 2 sätestab, et pärast raamatu esmakordset õiguspärast müüki (või omandiõiguse muul viisil üleandmist) levitamisõigus lõpeb ning
koosmõjus AutÕS § 133 lg 1 tekib raamatukogul õigus paberraamatut lugejatele laenutada.
Õigus teost üldsusele kättesaadavaks teha ning õigus teost laenutada teose õiguspärasel võõrandamisel ei lõpe (AutÕS § 13 lg 1 p 2 ja p 91).
E-raamatu kasutamisel on erisuseks, et raamatu kasutaja (lugeja) ning kirjastaja (õiguste omaja) sõlmivad e-raamatu kasutamiseks (s.t failile ligipääsuks) litsentsilepingu. Litsentsilepingu tingimuste
hulgas on tavapäraselt kohustus mitte anda e-raamatut edasi teistele isikutele (individuaalse kasutamise tingimus, edasilaenutamise keeld). Seega ei saa raamatukogu, kes soetab e-raamatu n.ö tavakliendina kirjastajalt, e-raamatut litsentsilepingu tingimustest tulenevalt kasutada lugejatele laenutamiseks.
E-raamatu laenutamine litsentsilepingu alusel
E-raamatu laenutamiseks tuleks raamatukogul sõlmida autori varaliste õiguste omajaga / omajatega
litsentsileping, millega õiguste omajad annavad raamatukogule õiguse teost lugejatele laenutada
/üldsusele kättesaadavaks teha lepinguga kokku lepitud korras.
Õiguste omajaks on kirjastaja, kui autorid on loovutanud kirjastajale varalised õigused teose laenutamiseks ja/või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks või andnud ainulitsentsi eelnimetatud autori varaliste õiguste ulatuses.
Kui autorid ei ole varalisi õigusi loovutanud ega andnud kirjastajale ainulitsentsi, tuleks raamatukogul sõlmida leping autoritega.
Käesoleva võimaluse eeliseks on, et litsentsilepinguid saab sõlmida olemasoleva autoriõiguse seaduse alusel, seadust muuta ei ole vaja. Läbirääkimistel on võimalik kokku leppida kõiki osapooli rahuldavad tingimused.
Õiguste omajatega sõlmitud litsentsilepingu puhul ei pea järgima Euroopa Kohtu poolt väljendatud
„1 e-laenutus – 1 kasutaja“ põhimõtet, mis võimaldab kokku hoida infosüsteemi arendamise ja järjepideva auditeerimise kulu.
Siinjuures tuleb aga arvestada , et e-raamatut ei saa laenutada niikaua, kuni kõik õiguste omajad on
andnud loa (litsentsi) e-raamatu laenutamiseks. Läbirääkimised õiguste omajatega võivad võtta
aega. Kirjastaja ei pruugi olla kõigi teoses kasutatud autorite varaliste õiguste omaja. E-raamatul
võib olla mitmeid autoreid (originaalteose autor, proosateksti tõlkija, värsside tõlkija, illustraator, fotode autor, jooniste autor, järelsõna autor jne), kellega kontakti leidmine võib olla ajamahukas. Erinevatel õiguste omajatel võivad olla erinevad soovid ja ootused litsentsilepingu tingimustele. Läbirääkimiste pidamine, litsentsilepingute sõlmimine ja haldamine tähendab raamatukogule täiendavat halduskoormust.
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E-raamatu laenutamine autorite kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt antud litsentsi alusel
Selle võimaluse rakendamiseks tuleks muuta autoriõiguse seadust.
Autoriõiguse seaduses on juba täna kehtestatud teatud kasutusviisid, mille puhul litsentsilepingu sõlmimine toimub ainult autorite kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu (AutÕS § 79 lg 3).
Litsentsilepingu sõlmimine kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu on raamatukogu jaoks lihtsam, sest on üks partner, autorite kollektiivse esindamise organisatsioon, kellega lepinguid sõlmida.
Kui kollektiivse esindamise organisatsiooni õigus laenutuslitsentse väljastada sätestatakse seaduses,
saab raamatukogu õiguskindluse, et e-raamatu laenutamiseks antud litsents tõesti kehtib. Samuti
võimaldab lepingu sõlmimine autorite kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu välja töötada
mõistlikud, tasakaalustatud, kõigile osapooltele sobivad tingimused.

E-raamatu laenutamine säilituseksemplari kasutades
Selle võimaluse rakendamiseks tuleks muuta autoriõiguse seadust ja säilituseksemplari seadust.
Säilituseksemplari seadust ja autoriõiguse seadust tuleks muuta viisil, mis annaks raamatukogule õiguse nõuda kirjastajalt e-raamatu n.ö laenutuskõlbliku eksemplari loovutamist ning annaks raamatukogule õiguse teose kasutuskoopiat lugejatele laenutada ka väljaspool autoriseeritud töökohti.
Selle võimaluse rakendamisel tuleks kinni pidada Euroopa Kohtu poolt väljendatud põhimõttest: „1 elaenutus – 1 kasutaja“.
Käesolev võimalus kujutab endast olemasoleva säilituseksemplari põhimõtete olulist muutmist, mis ei
pruugi olla autorite ja kirjastajate tõenäolise vastuseisu tõttu lähitulevikus võimalik. Tõenäoliselt tuleks vastavalt muuta ka olemasolevat raamatukogulaenutushüvitise süsteemi, et tagada õiglane kompensatsioon autorite ja kirjastajate õiguste sügavama riive tasakaalustamiseks. Kõne alla võib tulla ka
probleem, kas riigil on õigus sel viisil sekkuda kirjastajate ja autorite õigustesse (proportsionaalse
meetme küsimus).

3.4

Levinumad litsentsimudelid
Litsentsimudeleid võib vaadelda erinevate litsentseerimise aspektide lõikes. Maailmapraktikast võib
üldistatult välja tuua kolm litsentseerimise omadust:
•

E-raamatu kasutamise/lugejate samaaegsus
Kasutusel on nii sellised mudelid, mis toimivad põhimõttel – üks e-raamat – üks lugeja, kui ka sellised, kus ühte e-raamatut saavad lugeda kokkuleppeline arv lugejaid.
Eestis on täna kasutusel litsentsimudel, kus ühte e-raamatut saab laenutada ühele lugejale korraga.

•

Laenutuskordade arv
Laenutuskordade arv on üks peamisi litsentseerimistingimuste parameetreid. Eestis on kirjastuste, Kirjastuste Liidu ja EDRK ja Tallinna Keskraamatukogu vahel kokku lepitud laenutuskordade arv aja jooksul langenud. Kui algselt oli võimalik ühte e-raamatut laenutada 35 korda, siis
hetkel on selleks piiranguks enamasti 10 laenutuskorda. Võrreldes paberraamatutega on see arv
suhteliselt väike, sest paberraamat üldjuhul 10 laenutuskorraga veel läbi ei kulu. Samas sõltub
paberraamatu puhul laenutuskordade arv paljuski ka raamatu populaarsusest.

•

Litsentsi ajaline kestvus
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Laenutuslitsentside ajaline kestvus ulatub tavaliselt mõnest kuust kuni mitme aastani või kuni
laenutuskorrad on ära kasutatud. Ajalist kestvust võib kombineerida laenutuskordade arvu piiranguga.
Lisaks individuaallitsentsidele kasutatakse ka nn riigilitsentse, mille puhul riik ostab oma raamatukogudele laenutamiseks piiramatu litsentsi oma territooriumil.
Eelpool loetletud kolme peamist litsentseerimise omadust arvesse võttes on võimalik tuletada erinevaid kasutusel olevaid litsentsimudeleid.
•

•
•

•

•
•
•

„Üks litsents – üks kasutaja“ litsents, mis oma olemuselt sarnaneb kõige enam trükiraamatu laenutusele. See tähendab, et kui e-raamatul on üks litsents, siis seda saab lugeda üks lugeja korraga
ning järgmine lugeja peab ootama, kuni raamat tagastatakse.
„Üks litsents – mitu kasutajat“ litsents, mille kohaselt on e-raamatul üks litsents, mida saavad
lugejad samaaegselt kasutada.
Piiratud laenutuskordade arvuga litsents, mis sisaldab kindlaks määratud laenutuskordi ning mille
hind sõltub litsentsis sisalduvatest laenutuste arvust. Kui e-raamatut on vastav arv kordi laenutatud, tuleb soetada uus litsents.
Piiratud kehtivusajaga litsents, milles määratakse ära, kui kaua litsents kehtib (6 kuud, 1-2 aastat
või muu periood). Kui kehtivusaeg lõpeb, ei ole võimalik enam e-raamatut laenutada ning siinkohal
pole oluline, mitu korda on e-raamatut kehtivusajal laenutatud.
Alatine litsents tähendab sisuliselt e-raamatu ostmist raamatukogu püsikogusse ilma laenutuskordade arvu ja ajalise piiranguta. Tavaliselt on sellise litsentsiga e-raamatud autoriõigustest vabad.
Kombineeritud tingimustega litsents sisaldab samaaegselt kasutajate arvu ja/või laenutuskordade
ja/või ajalist piirangut.
Laenutuskorral põhineva litsentsi korral maksab raamatukogu õiguste omanikule kokkulepitud laenutuskorra tasu. Kui kõikide eelmiste laenutuslitsentside kasutamine eeldab raamatukogult tõenäoliselt ettemaksu ning ennustamist, kui populaarseks võib e-raamat lugejate seas osutuda, siis
laenutuskorral põhineva litsentsi eest maksab raamatukogu täpselt vastavalt nõudlusele (kasutuskordadele) ja ilma ettemaksuta. Antud litsentsi miinuseks on keerulisem eelarvestamine ning vajadus eelarvest kinnipidamiseks piirata e-raamatute (eelkõige bestsellerite) samaaegsete lugejate
arvu.
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4.

Üleriigilise e-laenutuse komponendid
Käesolev peatükk annab ülevaate e-raamatute laenutamise väärtusahelas osalevatest osapooltest ja
nende vahelistest suhetest. Peatükk kirjeldab osapoolte rolle ning hoiakuid e-raamatute kohta üldiselt
ja ka otseselt üleriigilisse e-laenutusse. Samuti tuuakse välja ning võrreldakse omavahel Eesti e-raamatute laenutusturu jaoks sobivamaid litsentsimudeleid ja keskkonna loomise erinevaid võimalusi.

4.1

E-raamatute laenutusteenuse osapooled
Raamatute laenutuse protsessi võib vaadelda väärtusahelana, mis algab autori poolt kirjandusteose
loomise ja väljaandmisega koostöös kirjastusega ning lõppeb väljaande laenutamisega lugejale avalikust raamatukogust ning sellele järgneva autorile laenutushüvitise maksmisega.
E-raamatute puhul on protsess mõnevõrra erinev trükiraamatu laenutusest, sest lisanduvad tehnilised
tegevused, millest peamisteks on e-raamatu (faili) loomine ning selle kasutamiseks võimaldamine raamatukogu asemel tehnilise keskkonna kaudu, millele on tagatud ligipääs ajast ja kohast sõltumatult.
Joonis 1 on kujutatud e-raamatute laenutusmudeli osapooled ja nende rollid.
Joonis 6- Laenutuste osapooled ja nende vahelised põhilised seosed

Allpool on antud ülevaade e-väljaannete laenutuse väärtusahelas osalevatest osapooltest.

Autor
E-raamatute puhul on määrava tähtsusega autor ja tema võimalik soov raamat ka e-raamatuna välja
anda. Kui paberraamatu puhul ei ole peale raamatu avaldamist ja levitamist autoril enam õiguslikku
kontrolli raamatute kasutamise üle ja raamatukogud võivad neid hankida ja edasi laenutada, siis eraamatute puhul on vajalik autoripoolne sellekohane kokkulepe kirjastajaga.
Eesti Kirjanike Liidu ja kirjastuste info põhjal ei ole Eesti autoritel täna välja kujunenud ühtset eelistust
e-raamatute tootmise osas. See on põhjustatud eelkõige asjaolust, et e-raamatute müügimahud on
võrreldes paberraamatuga väikesed ja sellest tulenevalt ka autoritasud suhteliselt väikesed.
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2017. aasta sügisel Sirbis ilmunud artiklis 38 avavad kirjanikud nii oma enda teoste kirjastamise tagamaid kui ka arutlevad selle üle, kas nende teosed võiksid ühel päeval jõuda ka digitaalsesse vormi.
Seisukohad on võrdlemisi vastandlikud: on neid, kes ei näe e-raamatute populaarsuse kasvu, mistõttu
pole neid majanduslikult mõttekas välja anda, samas ei välista mõned artikli tarbeks intervjueeritud
autorid, et tulevikus annavad nad oma raamatud ka elektroonilisel kujul välja. See-eest mainitakse
nimetatud intervjuus mitmel korral audioraamatuid ehk kuulderaamatuid, mis sobivad tänapäeva inimeste kiire elutempoga: kuulderaamatuid on mugav kuulata näiteks autoroolis või mõne muu tegevuse ajal.
Autorite poolset e-raamatute väljaandmise soovi ei soodusta ka praegune laenutushüvitiste süsteem,
mis e-raamatute laenutamist ei hõlma. Seega saavad autorid e-raamatute laenutusest tulu kirjastustega sõlmitud kokkulepete põhjal. Kuigi enamike autorite puhul ei ole laenutushüvitis märkimisväärse
suurusega, siis on autorihüvitisel ka teatav sümboolne tähendus.
E-raamatute autorite puhul tuleks eristada Eesti autoreid ja välisautoreid. Analüüsi käigus intervjueeritud kirjastuste väitel on väliskirjanduse korral e-raamatu väljaandmine enamasti lubatud. Siiski on
olukord väliskirjanduse osas mitmetahulisem ja andmed väliskirjanduse laenutusõiguse kohta on vastuolulised39.
Intervjuudel autorite esindajatega toodi välja, et hetkel pole e-raamatute väljaandmine autorite jaoks
prioriteet ja kui kirjastus teeb ettepaneku, et võiks ka e-raamatu välja anda, siis üldjuhul ollakse sellega
nõus. Autorite suhtumises e-raamatutesse ei ole selget eelistust, kuna mahud on niivõrd väiksed (keskmist e-raamatut müüakse 20 koopiat ja parimaid alla 100 koopia. Võrdluseks trükiraamatu keskmine
tiraaž 1100-1300 eksemplari40), et sissetulekut see oluliselt ei mõjuta. Olulisemad seisukohad, mis
autorid e-raamatute laenutamise osas välja tõid on järgmised:
•

laenutamine võib kahjustada trükiraamatu müüki;

•

mahud on nii väiksed, et ei tasu tegelemise aega ära;

•

levik võib mõjuda reklaamina ja võib seetõttu suurendada nii tava- kui e-raamatute müüki;

•

levik toob rohkem lugejaid, mis suurendab autori tuntust.

Õiguste omanik
Kirjastuste roll on e-raamatute väljaandmisel ja levimisel kriitilise tähtsusega, kuna nemad sõlmivad
kokkulepped autoritega õiguste omandamise osas ning ühtlasi lepivad kokku e-raamatu loomise. Üldjuhul Eestis kirjastajad ise e-raamatuid ei tooda, vaid müüvad e-raamatute tootmise ja levitamise õigused edasi ettevõtetele, kellel on olemas e-raamatute müügiks ja levitamiseks vajalikud keskkonnad
(nn agregaatorid). Eestis on üheks selliseks ettevõtteks Eesti Digiraamatute Keskus (EDRK), kes teeb
koostööd nii kirjastuste kui raamatumüüjatega, et välja anda e-raamatuid.
Eestis saab suurematest e-raamatute väljaandjatest esile tuua kirjastused Varrak, Pilgrim, Petrone
Print, Menu Kirjastus, Tänapäev ja Hea Lugu. Varrakule kuulub umbes 40% e-raamatute turust, paberraamatute puhul on nende turuosa 13–14%. Samal ajal moodustab e-raamatute müügitulu Varraku müügitulust 3%.
Mõnede kirjastuste korral avaldatakse kuni 50% kõigist välja antavatest raamatutest ka e-raamatuna.
Kirjastuste suhtumine e-raamatute üleriigilisse laenutusse on vastuolulised – ühest küljest kardetakse
trükiraamatu müügi langust, kuid samas ei peeta tänase ELLU mahte piisavalt suureks, et see võiks
oluliselt mõju avaldada. Seda hoolimata sellest, et ELLU-t saavad kasutada kõik Eesti elanikud.

http://sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/isekirjastaja-happy-end/
https://tehnika.postimees.ee/4390967/soed-tuha-all-eesti-e-raamatu-ari-varjutab-uks-probleem
40
https://kultuur.err.ee/648689/tauno-vahter-kimalase-lend-olukorrast-kirjastamises
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Peamised vastuargumendid e-raamatute väljaandmisele:
•

Laenutamine vähendab e-raamatute müüki;

•

Laenutamine vähendab trükiraamatute müüki;

•

E-raamatute tulu on nii väike, et nendega tegelemine ei tasu ära;

•

Tõlgitud väliskirjanduse õiguste haldamine on keeruline;

•

Tõlgitud väliskirjanduse õiguste omanikud ei luba laenutada;

•

Parem on tegeleda trükiraamatutega, sest kasumimarginaal on suurem;

•

E-raamatute loomine on liiga bürokraatlik;

•

Illustreeritud e-raamatute tootmine on tehniliselt veelgi keerukam – seega neid praktiliselt ei tehtagi.

Eesti Ajakirjade Liidu hinnangul võiks e-väljaannete laenutuskeskkond ajakirjade kirjastajatele kasuks
tulla, kui leitakse tasuv hinnastamise mudel. Väiksematel kirjastajatel puudub keskkond, kus e-ajakirju
saaks lugeda ning laenutuskeskkond võib siinkohal olla lahenduseks. Samas eesti suurimal ajakirjade
kirjastajal (AS Ajakirjade Kirjastus), kellele kuulub ca 60% turuosast, on välja arendatud keskkond, kus
saab digiajakirju lugeda, mistõttu ei pruugi antud kirjastus laenutuskeskkonnast samal määral huvitatud olla. Laenutuskeskkonnas võiks olla võimalus ajakirju ka artiklite kaupa lugeda, kuid antud variant
on tehniliselt kallim ning ka hinnastamise osas keerulisem ning puudub teadmine, kas see majanduslikult ära tasuks.

E-raamatute tootja (agregaator)
Kuna e-raamatu toomisprotsess (sh raamatu visuaalne ja tehniline küljendamine) on trükiraamatu
omast erinev ja kirjastustel ei ole otstarbekas endal e-raamatute tootmist väikeste mahtude tõttu
teha, siis on selline tegevus koondunud selleks spetsialiseerunud ettevõtetesse. E-raamatute tootjad
sõlmivad kokkulepped mitmete kirjastustega, pakkudes neile nii e-raamatu nn „faili“ loomist, kuid sageli ka turunduskanalit e-raamatute levitamiseks. Näiteks pakub EDRK nii e-raamatute toomise kui ka
levitusplatvormi (sh müük, laenutus) teenust.
Seega on e-raamatute tootjate ja levitajate puhul käibel ka termin „agregaator“, kuna ta agregeerib
paljude kirjastuste poolt välja antavaid raamatuid tehes need oma teenuste kaudu kättesaadavaks.
e-raamatute tootmisel ja levitamisel on Eestis täna kasutusel kaks erinevat autoriõiguste kaitse alast
lahendust:
•

õiguste tehniline kaitse e DRM (Digital Rights management), mis takistab e-raamatu faili kopeerimist ja õigusevastast levitamist:

•

sotsiaalne DRM kaitse, kus e-raamat on varustatud vesimärgiga, kus sisalduvad e-raamatu ostja
isikuandmed ja mis tehniliselt ei piira faili levitamist, kuid faili algupärane õiguste omanik on tuvastatav.

Eestis on hetkel olukord, kus e-raamatute tootjad loovad sageli erinevate e-raamatute levitamise
keskkondade jaoks erinevad failid, kuna müügikanaleid omavad ettevõtted omavahel e-raamatute
faile ei jaga.

Rahvaraamatukogud
2016. aastal tegutses Eestis 536 rahvaraamatukogu. See arv on viimase 4 aasta jooksul langenud ca
10% võrra. 2016.aastal oli rahvaraamatukogudel üle 351 tuhande lugeja, mida on 3,4% vähem võrreldes aasta varasemaga. Laenutuste arv oli 2016.aastal 10 miljonit (millest ELLU e-raamatud moodustavad 0,18%), mida on 3,7% vähem võrreldes aasta varasemaga. Kui Tallinna Keskraamatukogu
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kõrvale jätta, siis regionaalselt rahvaraamatukogud täna e-raamatute laenutusprotsessis ei osale. Samas pakuks suurimat võitu e-laenutus just suurematest linnadest kaugemal elavatele inimestele, kelle
jaoks raamatukogu külastamine on võrreldes linnaelanikele tülikam.
Rahvaraamatukogude jaoks on e-väljaannete laenutuskeskkonna positiivseim külg rahva lugemisharjumuse suurendamine ja uute lugemisharjumustega lugejarühmadele teenuse väljaarendamine . Küll
aga võib see rahvaraamatukogu jaoks kaasa tuua lugejate arvu ja laenutuskordade vähenemise, juhul
kui üleriigiline süsteem ei võimalda tuvastada lugeja seost konkreetse raamatukoguga. Vastupidisel
juhul aga rahvaraamatukogude lugejate arv suureneb ning see on nende jaoks igati positiivne mõju.
Seega on rahvaraamatukogudel vajadus e-väljaannete laenutuskeskkonnas oma lugejate laenutusi
analüüsida ja loendada. Kooliraamatukogud näevad e-raamatute laenutuskeskkonnas potentsiaalset
lahendust trükisena väga halvasti kättesaadava soovitusliku koolikirjanduse kasutusvõimaluste parandamiseks. Selle all mõeldakse eelkõige uudiskirjandust, vähemal määral ka maailmakirjanduse klassikat. Soovitusliku koolikirjanduse kättesaadavaks tegemine e-laenutuses võimaldab noorte seas e-raamatuid populariseerida, mis loob omakorda eeldused ka koolides e-raamatute kasutamise levikule.
Rahvaraamatukogud tunnevad oma piirkonna lugejaid ja nende lugemiseelistusi kõige paremini ning
nende soov on vähemalt mingil määral osaleda e-väljaannete valikus, näiteks lisaks üleriiklikult valitud
e-raamatutele soetada ainult enda lugejatele mõeldud lisaraamatuid või lisalitsentse olemasolevatele
e-raamatutele. Rahaliselt paremas olukorras olevad raamatukogud on valmis selleks ka raha eraldama, kuid üldine ootus on, et kuniks e-raamatute populaarsust laenutuskeskkonnas hinnata ei osata,
seni ei soovita seda ka finantseerida. Kindlasti pole rahvaraamatukogud huvitatud osalema litsentsiläbirääkimistes, see ülesanne peaks jääma laenutuskeskkonna haldajale. Kõige sobivama litsentsina
näevad rahvaraamatukogud tasumist vastavalt laenutuskordade arvule, kuna selline mudel võtab arvesse lugejate täpselt nõudlust ning seetõttu ei pea ette maksma e-raamatu eest, mida loetakse aastas
paar korda. See oleks oluline eelis ka trükiraamatu soetamise ees: e-raamat ei jää riiulisse seisma ning
selle soetamiseks pole tehtud asjatut kulu.
Üldiselt ei usu rahvaraamatukogud massilisse e-raamatute populaarsuse tõusu, samas ollakse valmis
e-väljaandeid ja neid sisaldavat laenutuskeskkonda igati lugejatele reklaamima ning korraldama koolitusi, et igas vanuses lugejad seda soovi korral kasutada oskaksid.

Sihtasutus Autorihüvitusfond
Sihtasutus Autorihüvitusfond on loodud Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute liidu poolt eesmärgiga maksta hüvitisi autoritele ja autori autoriõiguste omajatele avalikest raamatukogudest teoste laenutamise ja reprograafilise reprodutseerimise eest.
Kuna e-raamatute laenutamise käsitletakse õiguslikult teenusena, siis täna e-raamatute laenutamise
eest autoritele hüvitust ei maksta ja autorid saavad kasu ainult e-raamatu müügi kaudu.
E-raamatute laenutamise eest hüvitise maksmise õiguslikke võimalusi on analüüsitud jaotises 3.3

Kohalikud omavalitsused
Rahvaraamatukogud on õigusliku seisundi poolest kohaliku omavalitsuse asutused. Kohaliku omavalitsuse eelarvest finantseeritakse rahvaraamatukogu töötajate töötasud, majandamiskulud ning kogude regulaarse varustuse teavikutega lähtuvalt teeninduspiirkonna elanike arvust.

Lugejad
Lugejate põhiline soov on saada ligipääs võimalikult suurele hulgale e-raamatutele. Oluliste teemadena on välja toodud, et laenutamine peaks olema tasuta ning lihtne, võiks olla võimalik järjekorda
panna ja pikendada. Samuti soovitakse offline lugemisvõimalust ning e-lugerite tuge. Samas on lugejad tunnistanud, et ka nutitelefonidelt on päris mugav lugeda, kui rakendus võimaldab teksti suurust
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ning taustavärvi muuta. Paljud lugejad ongi nutiseadmetele üle läinud, kuna spetsiaalsed e-lugerite
puhul ei saa paljusid keskkondi kasutada, kust e-raamatuid laenutada või osta saab.

Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium toetab riigieelarvest rahvaraamatukogudesse teavikute soetamise ning maakonnaraamatukoguks oleva rahvaraamatukogu nelja töötaja kulu. Kultuuriministeeriumi toetust on
võimalik nii täna kui tulevikus kasutada ka e-raamatute soetamiseks

Vahendajad
Vahendajad on e-raamatute laenutuse mõistes eelkõige rahvusvahelised või kohalikud ettevõtted,
kes on kogunud enda kätte suurema hulga e-raamatute varalisi õigusi ning kelle kaudu on võimalik
hankida laenutuskeskkonda korraga mitmeid erinevaid teoseid.

Osapoolte hoiakud e-raamatute laenutuse suhtes
Intervjuude käigus koguti kokku erinevate osapoolt hoiakud ja hinnangud, kuidas üleriigiline e-laenutuse süsteem neid mõjutada võiks.
Tabel 4. E-laenutuse osapoolte hoiakud e-raamatute laenutuse osas

Osapool
Autorid

Plussid
►

►

Kirjastused

Miinused

Mõjub reklaamina ja võib
suurendada laenutatud eraamatule vastava trükiraamatu müüki
Rohkem lugejaid toob kaasa
rohkem tuntust ja ka rohkem ostjaid
-
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►

E-raamatute müük väheneb

►

Võib väheneda trükiraamatute
müük

►

E-raamatu laenutamise eest ei
maksta laenutushüvitist

►

E-raamatute mahud nii väikesed, et
nendega on ebaotstarbekas tegeleda

►

Väheneb e-raamatute müük

►

Väheneb trükiraamatute müük

►

E-raamatute laenutusest saadav
tulu litsentsitasude näol on nii
väike, et see ei tasu ära

►

Väliskirjanduse õiguste haldamine
on keeruline või ei anna õiguste
omanikud luba laenutamiseks

►

E-raamatute müügi kasumimarginaal on trükiraamatutest väiksem
ja nende väljaandmine ei tasu tihti
ära (eriti nt illustreeritud raamatud), laenutus vähendab tasuvust
veelgi

►

(E-raamatute väljaandmise bürokraatia on liiga suur)

Osapool
Rahvaraamatukogud

Lugejad

Plussid
►

Suureneb raamatukogu lugejate arv (eeldusel et eraamatu lugeja viiakse
kokku raamatukoguga)

►

Raamatukogu lugejate arv väheneb, kui e-raamatute laenutuskeskkonnas ei saa lugejat tema „koduraamatukoguga“ kokku viia

►

Väheneb trükiraamatute
järjekord

►

►

Moodsam kuvand raamatukogule

Suurem töökoormus seoses vajadusega koolitada lugejaid e-keskkonda kasutama

►

►

Võimalus pakkuda rohkem
teenuseid

Võib vähendada trükiraamatute
saadavust

►

►

Suureneb lugemisharjumus

Puuduv võimalus e-raamatute valikus kaasa rääkida (juhul kui raamatukogud ei saa ise otsustada)

•

Mugavus keskkonna kasutamisel (ükskõik kus ja millal)

•

E-raamatu lugemine ebamugavam
võrreldes trükiraamatuga

•

Kui olemas allalaadimise
võimalus, saab lugeda ilma
internetiühenduseta

•

Kui allalaadimise võimalus puudub,
siis ebamugav

•

Kui e-raamatute valik väike ja puudub uudiskirjandus, siis eelistatakse
pigem raamatukokku minekut

•

4.2

Miinused

Kui e-raamatute valik suur ja
olemas uudiskirjandus, saab
e-raamatu laenutada kiiremini

Litsentsimudelite võrdlus
Analüüsi käigus kaardistati erinevaid litsentsimudeleid ning võimalusi e-raamatute laenutusvõimaluste loomiseks. Seejuures võeti eelduseks, et e-raamatute laenutus peab olema lõpptarbijale ehk laenutajale tasuta ning e-laenutuskeskkonna halduskulud peaksid olema võimalikult väiksed.
E-raamatute laenutuskeskkonna toimimiseks vajalikeks osapoolteks on autorid, levitusõiguste omanikud, laenutuskeskkonna haldur, finantseerijad ning lugejad ja litsentsimudel peab olema kõigi osapoolte jaoks läbipaistev ning võimalikult väikese halduskuluga.

Litsentsimudel 1 – Laenutuskorra põhine tasustamine
Laenutuskorra põhise mudeli puhul on võimalik hoida suurt valikut teoseid laenutuses, kuid õiguste
omanikele tasutakse vaid lugejate poolt tehtud laenutuskordade eest. Sellise mudeli puhul on võimalik
suurel määral automatiseerida uute teoste lisamine ning laenutuskorra hind on läbipaistvam, kuna iga
laenutuse eest makstakse kokku lepitud summa. Samuti võimaldab mudel paindlikult laenutuskordade
finantseerimist, sest puudub vajadus litsentse ette osta.
Antud mudeli korral kirjeldatakse erinevad võimalikud teavikute tasugrupid. Näiteks võib eristada
uudiskirjandust (nn frontlist ehk alla aasta vanad teosed), 1-3 aastat vanu teoseid (nn mid-list) ja üle
3 aasta vanuseid teoseid (nn backlist), ning seadistada neile laenutustasu laenutuskorra eest. Praktikas on tasugruppe kindlasti rohkem ning mõistlik on eristada teoseid rohkemate parameetrite järgi kui
vanus ja žanr. Selle mudeli puhul sõlmitakse raamleping levitusõiguste omanikuga, mille alusel saab
keskkonnale ligipääsu. Õiguste omanik (autor ise või kirjastaja) lisab laenutuskeskkonda e-raamatute
failid ning märgib laenutuskordade maksimaalse arvu, mida ta laenutada lubab,, vajadusel kuu täpsusega. Süsteem määrab vastavalt varem kirjeldatud parameetritele laenutuskorra tasu ning laenutuskeskkonna haldur märgib omalt poolt juurde, kas on nõus antud teost laenutama ning mitme laenutuskorra eest on haldur nõus tasuma.
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Laenutuskorra põhine tasumudel võimaldab laenutuskeskkonnas soovi korral luua kolmandatele osapooltele (rahvaraamatukogu, kool, vald, eraettevõte jt) enda määratud lugejagruppe ja nende laenutuskordade eest tasuda juhul, kui näiteks laenutuskeskkonna komplekteerimise eelarve piirangust tulenevalt ei ole võimalik õiguste omaniku poolt lubatud mahtu laenutada.. Sellisel juhul tuleb luua kasutajate täpsema haldamise funktsionaalsus – kui muidu saaksid keskkonda sisse logida ja laenutuskeskkonda kasutama hakata kõik sobivat autentimisvahendit (ID-kaart, mobiil-ID, smart-ID, pangalink
jne) omavad inimesed, siis kolmandate osapoolte poolt pakutavate laenutuskordade puhul tuleb luua
süsteem, kus kasutajaid saab määrata nt ettevõtte töötajaks. Lisaks sellele tuleb lahendada olukorrad,
kus isikul on näiteks võimalik kasutada riigi poolt pakutavat laenutuskorda, kuid isik on tööl käiv üliõpilane, mistõttu võiks ta kasutada ka ülikooli poolt pakutavat laenutuskorda ning ka tööandja poolt pakutavat laenutuskorda. Sellised olukorrad on siiski pigem erandlikud ja laenutuskeskkonna esialgses
versioonis ei ole otstarbekas sellist spetsiifilist funktsionaalsust luua.

Tabel 5 – Rollid, tegevused ja mõju laenutuskorra põhisel tasustamisel

Roll

Tegevus

Mudeli mõju osapoolele

Autor

Kui autor on võõrandanud e-raamatu
levitusõiguse, siis tal tegevus puudub.

Positiivne juhul, kui levitusõiguste müügil on kokku leppinud tasu iga e-raamatu laenutuskorra pealt.

Levitusõiguste
omanik

Lisab teosed laenutuskeskkonda, valib maksimaalse laenutuskordade
arvu, aktsepteerib laenutuskorra
tasu.

Positiivne – väga väheste lisakuludega
saavad levitusõiguste omanikud paindliku turunduskanali, mille kaudu on võimalik teenida „pika saba“ (välja andmisest on möödunud rohkem kuid 3 aastat) teoste pealt kasu.

Tootja/
agregaator

Toodab e-raamatu faili. Lisab kokkuleppel levitusõiguste omanikuga
teose laenutuskeskkonda või on õiguste omaniku rollis.

Rahvaraamatkogud

Positiivne – rahvaraamatukogud saavad
võimaluse piirkondlikke eripärasid ja vaSoovi korral oma lugejate haldamine
jadusi arvesse võttes oma lugejatele
ja top-up laenutuskordade haldamine.
eelistustele paremini vastata. Säilib side
lugejaga.

Keskkonna
haldur

Teoste gruppide loomine, gruppidele
laenutustasu määramine, laenutuskordade kinnitamine ja haldamine.

Positiivne – võrreldes teiste mudelitega
on kulu tööjõule väiksem, kuna läbirääkimised õiguste üle on standardiseeritud ja toimuvad süsteemis.

Lugeja

Laenutab teose.

Positiivne – mudel loob eelduse võimalikult suure arvu soovitud e-raamatute
laenutuskeskkonda jõudmise.

Litsentsimudel 2 – Ettemaksupõhine tasustamine
Ettemaksupõhine tasustamine on kõige levinum mudel e-raamatute laenutamisel. Sisuliselt lepitakse
kokku teose või teoste grupi jaoks kindel arv kordi, mille jooksul raamatukogu võib teost oma lugejatele laenutada ning mitu inimest võivad teost samaaegselt laenutada (enamasti on piiratud ühe samaaegse lugejaga ühe litsentsi puhul). Tingimused kirjeldatakse litsentsitingimustes ja litsentsi eest
tasutakse litsentsi omandamisel. Mudeli puhul püüavad mõlemad pooled, nii raamatukogu kui ka levitusõiguste omanik, ennustada, kui suureks kujuneb lugejate huvi teost laenutada ning endale sood-
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samaid tingumusi saavutada. Näiteks ELLU puhul on litsentsitingimused pidevalt raamatukogu kahjuks muutunud – vähenenud on laenutuskordade arv litsentsi kohta ning litsentsi hind on samal ajal
tõusnud. Laenutuskorra tegeliku hinna arvutamiseks tuleb lisaks arvestada asjaoluga, et kõiki ostetud laenutuskordi ei pruugi õnnestuda ära kasutada, seda näiteks vähese laenutushuvi tõttu.
Laenutusõiguse kordade arvu piiramise põhjuseks ELLU keskkonnas võib olla asjaolu, et raamatute
populaarsust on keeruline hinnata ning riskide maandamiseks lepitakse kokku pigem väiksem arv
laenutuskordi litsentsi kohta, et siis järgmistel litsentsiläbirääkimistel mineviku andmete pealt täpsem prognoos teha. On esinenud ka juhtumeid, kus varem laenutuses olnud teoste jaoks ei olda nõus
enam lisalitsentse müüma.
Antud mudel on laialt levinud Euroopas ning ka Eestis juba kasutusel ELLU puhul, mis vähendab vajadust mudeli toimimispõhimõtteid osapooltele selgitada. Teisalt ei ole põhjust eeldada, et jõuline
hinnatõus laenutuskorra kohta ei jätkuks.
Tabel 6 - Rollid, tegevused ja mõju ettemaksu põhisel tasustamisel

Roll

Tegevus

Autor

Kui autor on võõrandanud e-raaPositiivne juhul, kui levitusõiguste müügil on
matu levitusõiguse, siis tegevus
kokku leppinud tasu litsentside müügi pealt.
puudub.

Levitusõiguste
omanik

Grupeerib teosed kollektsioonidesse. Peab läbirääkimisi tingimuste üle keskkonna halduriga.

Tootja/
agregaator

Toodab e-raamatu faili. Agregaator on levitusõiguste
omaniku rollis.

Rahvaraamatukogud

Mudeli korral ei ole mõistlik, et
kohalikud raamatukogud hakkavad eraldi läbirääkimisi pidama.
Tegevus puudub.

Keskkonna
haldur

Neutraalne – võrreldes esimese mudeliga on
Läbirääkimised levitusõiguste
läbirääkimised ja teoste haldamine töömahuomanikega, teoste laenutuskeskkam, kuid juba sõlmitud kokkulepete puhul
konda kandmine.
on kindlus, et eelarvet ei ületata.

Lugeja

Mudeli mõju osapoolele

Positiivne – levitusõiguste omanikele kindel
tulu, läbirääkimiste lõppedes. Tegeliku laenutushuvi puudumise risk jääb laenutuskeskkonna halduri kanda.

Neutraalne – rahvaraamatukogud ei saa võimalust oma kohalikke kogukonna lugejate
soove ja eripärasid arvestada, samas puudub enamikes rahvaraamatukogudes ka täna
e-laenutse võimalus.

Neutraalne – võimalik, et mudel ei too laenutusse jooksvalt uusi teoseid, kuid puudub
alus eeldada, et teoste arv märgatavalt väiksem oleks, kui teiste mudelite puhul.

Laenutab teose.

Litsentsimudel 3 – Kombineeritud lähenemine
Kombineeritud lähenemise puhul hallatakse erinevate teoste litsentse erinevate mudelite järgi vastavalt vajadusele. Kui Eesti autorite teoste puhul on mõistlik kasutada laenutuskorra põhist mudelit,
siis tõlkekirjanduse puhul võivad olla lepingulised piirangud, mis ei luba laenutuskorra põhise tasumudeliga nõustuda. Samas on oht, et õiguste omanikud hakkavad kõikide teoste puhul ettemaksupõhist mudelit nõudma ning laenutuskorra tasu tõuseb veelgi kõrgemale.
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Litsentsimudelite võrdlus
Tabel 7 - Litsentsimudelite plussid ja miinused

Mudel 1
Laenutuskorra põhine

Mudel 2
Ettemaksu põhine

Mudel 3
Kombineeritud lahendus

Tasu makstakse ainult laenutatud teose eest, vastavalt
selle hinnagrupile.

Mudel Eestis juba kasutusel ja
kohalikul turul toimiv, mistõttu
lihtsamini omaks võetav.

Kombineerib mõlema mudeli
head omadused.

Litsentsimudeli lihtsus ja kokkulepete ühetaolisus võimal- Tuntud mudel rahvusvaheliste
dab kõrget automatiseeriagregaatorite jaoks.
mise taset.

Võimaldab õiguste omanikul valida enda jaoks sobilikum mudel.

Soodustab suure arvu teoste
Eelarvestamine lihtne, kulud
laenutusse jõudmist, kuna
fikseeritud laenutuskordade
kulu teose lisamiseks on minilõppemiseni.
maalne.

Süsteemi keerukuse tõusu tõttu
kallim arendada ja hallata.

Kõige paindlikum keskkonna
haldurile ja õiguste omanikule.

Raske ennustada tegelike laenutuskordade arvu, mis viib litsentside liigse ostuni või puudujäägini.

Väikse kulu tõttu teoste lisamisel võib suureneda väiksemate arvu õiguste omanike lisatud teoste arv.

Tegelik laenutuskorra hind on
võimalik saavutada ainult kõikide litsentside täieliku ärakasutamise korral.

Vähelevinud lahendus vajab
suuremat selgitustööd

Väikese arvu õiguste omanikele võib läbirääkimine ebaproportsionaalselt ajamahukas
olla võrreldes võimaliku tuluga.

Väliskirjanduse õiguste omanikud ei pruugi nõustuda
nende jaoks vähelevinud litsentsimudeliga.

Väiksem paindlikkus võrreldes
esimese mudeliga.
Riskid ei ole ühtlaselt jaotatud
õiguste omaniku ja litsentsi
ostja vahel.

Muud litsentside omadused
Litsentsikokkuleppes on mõistlik ära reguleerida veel muud õigused:
•

Õigus mingit osa laenutatud teosest printida või salvestada näiteks PDF formaati
Näiteks võib lubada kuni 10% ulatuses teose salvestamist või printimist.

•

Õigus teose eelvaatele, ilma litsentsi kasutamiseta.
Eelvaadet võib piirata nii ajaliselt kui mahuliselt. Näiteks võib teost saada lugeda 10 minutit, pärast mida peab lugeja edasi lugemiseks raamatu laenutama. Levinud on ka lahendus, kus on võimalik lugeda näiteks 10% teosest enne laenutamist.

4.3

Laenutushüvitis e-raamatute laenutuse korral
Laenutushüvitise maksmise eesmärk trükiraamatute puhul on kompenseerida autoritele Autoriõiguse seaduses tehtud erand nende teoseid raamatukogude poolt laenutada. Seejuures ostavad raamatukogud teoseid tavahinnaga ning võivad neid laenutada piiramatul arvul, ainsaks piiranguks on
raamatu füüsiline kulumine.
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Litsentsi alusel laenutamise korral tasutakse õiguste omanikule igakordselt kokku lepitud tasu ning
eraldi tasu maksmine autorile ei ole põhjendatud, kuna autor on levitusõiguse müügil kokku leppinud
tingimused, mille eest talle tasu makstakse.
Autorihüvitise laiendamist e-raamatutele tuleb rakendada juhul, kui otsustatakse hakata e-raamatuid
laenutama ilma õiguste omanike käest litsentse ostmata, trükiraamatutega võrdsetel tingimustel,
tuginedes Euroopa kohu 10.11.2016 kohtuotsusele kohtuasjas nr C-174/15 (Vereniging Openbare
Bibliotheken versus Stichting Leenrecht).

4.4

Keskkonna loomise ja haldamise alternatiivid
E-raamatute laenutuskeskkonna loomise (sh arendamise) ja haldamise puhul on samuti võimalikud
erinevad mudelid vastavalt sellele, kui suures osas soovitakse teenust sisse osta. Sobiva keskkonna
funktsionaalsuse ja haldamise viis on oluline, kuna lahenduse loomine ja haldamine on suhteliselt
kulukas. Kui lahendus ja haldamine on ebasobivad, siis on oht, et liiga suur osa ressursist tuleb teha
keskkonna üleval hoidmiseks, mis võiks minna sisu hankimisele.
•

Laenutusteenuse täielik sisse ostmine
Laenutusteenuse sisse ostmise puhul antakse laenutusteenus tervikuna, sh tehnoloogiline platvorm, teavikute hankimine ja keskkonna haldus teenusepakkuja korraldada. Selle variandi puhul
lepitakse kokku parameetrid, millele peab laenutusteenus vastama ning kõik tegevused, mis on
vajalikud, et lugejad saaksid teoseid laenutada, teeb teenusepakkuja. Sellise variandi plussiks on
väike tööjõuvajadus kuid samas on keeruline pika perioodi peale teenust kirjeldada ning mõõdikuid seada. Samuti on vähetõenäoline teenusepakkuja leidmine, kes kõiki vajalikke tegevusi teha
suudaks.

•

IT lahenduse teenusena sisse ostmine
IT lahenduse hankimine teenusena võimaldab jagada IT keskkonna kulusid pikema perioodi peale
ning võimalik on ühtlaselt kulusid planeerida. Kuna sisu hankimine jääb keskkonna halduri ülesandeks, siis on selle lahenduse puhul pakutavate e-raamatute nimetuste üle keskkonna halduril
suurem kontroll, kui eelneva variandi puhul. Samas eeldab IT lahenduse teenusena sisse ostmine
küllaltki suurt algset investeeringut IT lahenduse looja poolt, mistõttu võib osutuda teenuse pakkuja leidmine raskeks.

•

Arendusteenuse ostmine
Laenutuskeskkonna haldur võib ka ise IT lahenduse luua, ostes sisse arendusteenust. Sellise võimaluse korral kaasneb keskkonna haldurile IT arendusprojekti juhtimise koormus, hilisem haldamise koormus ning samuti keskkonna sisu haldamise koormus.

Tabel 8 - Lahenduse loomise ja haldamise plussid ja miinused

Laenutusteenuse sisse ostmine
Kindel vastutaja teenuse toimimise eest

IT lahenduse sisse ostmine

IT arenduse sisse ostmine

Puudub vajadus IT arendusprojekti juhtimiseks

Võimalus arendada täpselt vajadustele vastav süsteem

Lihtsam eelarvestada, kulud ühtVõimalus vahetada partnerit
laselt jaotunud

Minimaalne tööjõuvajadus

Valmistoote puhul võimalik lühikese ajaga keskkond saada

Funktsionaalsuste lisamine lihtsam

Keeruline teenust muuta lepingu kehtivuse perioodil

Keskkona funktsionaalsuste
muutmine kallis

Keeruline eelarvestada
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Laenutusteenuse sisse ostmine

IT lahenduse sisse ostmine

IT arenduse sisse ostmine

Vähelevinud teenuse tõttu
vähe pakkujaid ja eeldatavalt
kõrge hind

Vajadus suhteliselt pika lepingu
järele

IT arendusprojekti juhtimine vajab kogenud tööjõudu

Vajadus valida partner mitmeteks aastateks

Pika lepingu jooksul võivad turutingimused muutuda, mis viib lepingu muutmise vajaduseni või
lepingu ülesütlemiseni.

Turule tulemise aeg pikem

Vähene kontroll lisanduvate
teoste üle laenutuskeskkonda

4.5

Vastutuse hajumine

Kopeerimiskaitse (DRM)
Kopeerimiskaitse eesmärk on tagada levitusõiguste omaniku kontroll teose üle. Selleks on põhiliselt
kasutusel kolm erinevat lahendust, mis erinevad oma eesmärkide, tehnoloogilise keerukuse ja kasutusmugavuse halvenemise osas. Tähtis on silmas pidada, et ükski kopeerimiskaitse tehnoloogia ei
paku täielikku kaitset kopeerimise eest. Kõik kopeerimiskaitsed on haavatavad.

Tugev kopeerimiskaitse
Tugeva kopeerimiskaitse puhul kasutatakse krüpteerimistehnoloogiaid või muid tehnoloogilisi vahendeid, mis muudavad e-raamatu kopeerimise tehniliselt keerukamaks. E-raamatut on võimalik
lugeda ainult kindlatel seadmetel ja kindla teenusepakkuja toe olemasolul. Võimalik on piirata alla
laadimiste arvu, ligipääsu pikkust ning ka seadmete arvu, millel e-raamatut lugeda saab. Laenutusteenuste puhul on tugev kopeerimiskaitse vajalik, kuna muul viisil ei ole võimalik tagada, et eraamatut ei kasutata pärast tagastamistähtaja lõppu.
•

Adobe DRM
Adobe DRM-i toetab suur hulk e-lugereid, olemas on ka nutiseadmete tugi ning võimalus arvutiekraanilt Adobe DRM-iga kaitstud teoseid lugeda. Suurimad miinused Adobe DRM-i puhul on
kasutusmugavuse langus – kõikidel lugejatel peavad olema isiklikud Adobe kasutajakontod, keerukam e-raamatute tootmisprotsess ning suhteliselt kõrge hind väiksemahulisel kasutamisel.
Adobe DRM on võimalik hankida otse – osta serveri litsents ning installeerida ja hallata servereid
ise või hankida DRM teenusena. Näiteks üks teenusepakkuja pakub Adobe DRM-i kuutasu ja laenutuskorra põhise tasu mudeliga, kus kuumakse jääb suurusjärku 1000 USD ning iga laenutuse
eest tuleb lisaks maksta 50 USD senti41 ehk 0,4 EUR-i. Arvestades Eestis 2017. aastal keskmist
laenutuskorra hinda 1,38 EUR-i, lisaks teenusena ostetud Adobe DRM laenutuskorra maksumusele vähemalt ~29%.

•

Nutiseadme rakendus
Levinud lahendus e-raamatute kopeerimise vältimiseks ja offline lugemise võimaldamiseks on nutiseadmetele eraldi rakenduse loomine. Sellisel juhul tagab rakendus, et raamatuid saab lugeda
ainult kindlal ajaperioodil kasutaja poolt, kes on rakendusse sisse loginud. Sealjuures ei ole kasutajatel vaja luua eraldi kontosid mitmesse keskkonda vaid rakendusse ja e-laenutuskeskkonna kasutajad on ühised.

•

Online lugemine
Tugeva DRM-i kõrge hind ja piirangud seadmetele ühelt poolt ja sotsiaalse DRM-i võimetus piirata
teoste ajalist kasutamist on loonud olukorra, kus laenutusteenuse pakkujad on sageli loobunud
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offline lugemise võimalusest ning pakuvad e-raamatute laenutamisel lugemisvõimalust ainult püsiva internetiühenduse korral. Sellisel juhul on võimalik tehniliselt luua olukord, kus e-raamatu
faili kasutaja arvutisse tervikuna ühelgi ajahetkel ei salvestata vaid kasutaja arvuti mälus hoitakse
raamatut nende osade kaupa, mida parajasti loetakse. Selline lahendus muudab e-raamatu kopeerimise mõnevõrra raskemaks, kuid lisaks on võimalik piirata raamatu kasutamise aega, mis on
oluline funktsionaalsus laenutuskeskkonna jaoks.

Pehme kopeerimiskaitse ehk sotsiaalne DRM
Sotsiaalse DRM-i eesmärk on samuti vältida teoste levimist ning kopeerimist, kuid erinevalt tugevast kopeerimiskaitsest ei krüpteerita faile ning ei omata tehnoloogilist kontrolli faili üle pärast
faili lugejale edastamist. Lugeja faili loomisel lisatakse aga failile lugeja nimi ning muud lugejat
tuvastavad andmed ja tihtipeale peidetakse samad andmed ka faili sisse nii, et neid näha ei ole.
Selline lahendus peaks piirama failide levikut, kuna on võimalik tuvastada, kellele oli algselt e-raamat lugemiseks ette nähtud.
Sotsiaalne DRM-i saab ehitada müügikeskkonda sisse ning eraldi litsentsi- ja teenustasusid sellega ei kaasne.
Sotsiaalse DRM-iga ei ole võimalik piirata raamatu kasutamise aega, ehk sobib eelkõige e-raamatute müümiseks aga mitte laenutuseks ning seetõttu järgnevas võrdluses seda ei käsitleta.

DRM lahenduste võrdlus
Tabel 9 - Kopeerimiskaitse lahenduste plussid ja miinused

Adobe DRM

Nutiseadme rakendus

Online lugemine

Toetab mitmeid platvorme,
sealhulgas ka e-lugereid

Võimaldab offline lugemist

Pole vaja hallata mitut rakendust/keskkonda

Võimalik teenusena sisse
osta

Pole vaja luua eraldi kasutajakontot

Vähem kulukam, kui nutirakenduse või Adobe DRM kasutamine

Püsivas arengus

Tugevdab laenutuskeskkonna
tuntust, brändi

Kasutajatele lihtne

Võimaldab offline lugemist

Mugav kasutada nutiseadmetel Ei võimalda offline lugemist

Kasutusmugavuse vähenemine mitme kasutajakonto
loomise vajaduse tõttu

Ei toeta e-lugereid

Suurte püsikuludega
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Erinevate seadmete jaoks keeruline samaväärsed kasutajakogemust tagada

5.

Eelistatud ärimudeli kirjeldus
Eelistatud ärimudel on kombinatsioon erinevatest võimalustest, kuidas korraldada laenutuskeskkonna loomine ja haldus, milliseid litsentsimudeleid kasutada ning millised rollid erinevatel osapooltel ärimudelis on. Lisaks on kirjeldatud ärimudeli toimimiseks vajalikku organisatsiooni ning loodud
prognoosid võimalike kulude kohta ärimudeli käivitamisel ning töös hoidmiseks. Eelistatud ärimudeli
kokkupanemisel on võetud eeldusteks, et ärimudel peab:
1. Tagama võimalikult suure kasutusmugavuse lugejale;
2. Nõudma võimalikult vähe haldustegevusi raamatukogudelt ja varaliste õiguste omanikelt;
3. Tagama teoste võimalikult turvalise laenutuse;
4. Soodustama võimalikult suure arvu teoste olemasolu laenutuskeskkonnas;
Sellise keskkonna olemasolu võimaldab suurele hulgale lugemisest huvitatud inimestele kuluefektiivselt tutvustada e-raamatute kasutamise plusse ning seeläbi suurendada nõudlust e-raamatute järgi.
Kui e-raamatute populariseerimises löövad kaasa ka e-raamatute tootjad ning lisaks võtavad e-laenutust kui reklaami ja levikukanalit võib nn „co-opetition“ konkurentsimudel tuua kasu nii raamatute
tootjatele, kui ka raamatukogudele ja lugejatele läbi mahtude kasvu, võrreldes praeguse olukorraga.

5.1

Organisatsioon
E-laenutuskeskkonna haldamise puhul on mõistlik eraldada igapäevaste tegevuste läbiviimine ja põhimõtteliste suuniste ja strateegia väljatöötamine ja kinnitamine. Seetõttu on pakutavasse juhtimismudelisse toodud laenutuskeskkonna nõukoda, mille eesmärk on eri osapooli kaasates kehtestada
laenutuskeskkonna toimimiseks vajalikud poliitikad ja suunised, sh e-teavikute komplekteerimisjuhend.
Joonis 7 kujutab laenutuskeskkonna juhtimismudeli üldist skeemi.
Joonis 7. Laenutuskeskkonna juhtimise ja finantseerimise mudel.
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Osapooled ja rollid
•

Nõukoda

Nõukoja eesmärk on lähtuda riiklikest kultuuri- ja teistest poliitikatest ning toetada avalike teenuste
arengut ning innovatsiooni. Nõukoda töötab välja ja regulaarselt uuendab laenutuskeskkonna toimimiseks vajaliku arengukava, mis parimal viisil toetab osapoolte huve arvestavat koostööd. Kuna elaenutuskeskkond on üleriigiline, siis peavad nõukogus esindatud olema:
•

erinevate piirkondade raamatukogude esindajad, kes oma piirkonna lugejate vajadusi kõige
paremini tunnevad;

•

finantseerijate esindajad, kes on kursis finantseerimisvõimaluste ja mahuga;

•

laenutuskeskkonna halduri esindajad, kes on kursis laenutuskeskkonna igapäevase tööga.

Nõukoja ülesandeks on jälgida e-väljaannete turu trende, suunata laenutuskeskkonna arengut ja kinnitada ärimudel(ite) üldised põhimõtted.
•

Keskkonna haldur

Keskkonna haldur on Rahvusraamatukogu.
Keskkonna halduri ülesanne on laenutuskeskkonna loomise juhtimine ja igapäevane tehniline ja sisu
haldamine. Keskkonna haldur sõlmib litsentsikokkulepped varaliste õiguste omanikuga ning tagab
laenutuskordade jälgimise. Korraldab uute teoste laenutusse võtmise, neile laenutuskordade määramise ja hinnagrupi kinnitamise. Samuti arveldab keskkonna haldur varaliste õiguste omanikega vastavalt kokkulepitud perioodile ning koostab aruandlust varaliste õiguste omanikele, raamatukogudele
ja finantseerijatele.
•

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium osaleb laenutuskeskkonna arendamises ja toetab rahvaraamatukogude lugejaile e-raamatute soetamist. Osaleb nõukoja töös.
•

Kohalik omavalitsus

Kohalikel omavalitsustel kui rahvaraamatukogude omanikel on võimalus ühiselt osaleda ja panustada
laenutuskeskkonna arendamisse ja haldamisse, et iga rahvaraamatukogu ei peaks välja arendama
oma lokaalset e-laenutuste keskkonda. Kuna kohalike omavalitsuste ja rahvaraamatukogude arv on
suur, siis võivad maakonna rahvaraamatukogude esindajaks nõukojas olla näiteks maakonnaraamatukogud. Kohalikud omavalitsused finantseerivad e-raamatute soetamist.
•

Varaliste õiguste omanik

Varaliste õiguste omanik võib olla näiteks autor, kirjastus või keegi muu, kes omab teose varalisi õigusi. Varaliste õiguste omanik korraldab e-raamatu tootmise ning lisab selle laenutuskeskkonda ning
valib, millise litsentsimudeli järgi ja mitu korda lubab teost laenutada.
•

Autor

Kui autor varalisi õigusi üle andnud ei ole, siis on autor varaliste õiguste omaniku rollis. Kui autor on
autorilepinguga oma varalised õigused e-raamatule üle andnud teisele poolele, siis autoril aktiivset
rolli ei ole.
•

Sihtasutus Autorihüvitusfond

Autorihüvitusfondile edastatakse laenutuskeskkonnast aruanded nende teoste osas, mille puhul on
alust autoritele laenutuste eest hüvitist tasuda. Autoritele hüvitise maksmise eelduseks on füüsilise
raamatu elukaart imiteeriva litsentsimudeli kasutamine ning „Autoriõiguse seaduse“ ja selle alusel
kehtestatud määruse „Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord“ muutmine.
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•

Lugeja

Lugeja on füüsiline isik, kellel on laenutuskeskkonnale ligipääs. Ligipääsu saavad kõik Eesti isikukoodi omanikud. Lugeja saab laenutuskeskkonda siseneda Eestis levinud tugevate autentimisvahendite abil – ID kaart, mobiil-ID jms ning kasutada keskkonda brauseri või nutiseadme rakenduse abil.
Kasutajad saavad teenust kasutada ka Eestist eemal viibides, eeldusel, et konkreetse teose litsentsilepingu kokkulepped ei piira levitusõigust Eesti territooriumiga.

5.2

Litsentsimudelid
Üleriigilise e-raamatute laenutuskeskkonna toimima hakkamisel on võtmetähtsusega erinevate osapoolte huvide tasakaalustamine. Kuna finantsvahendite hulk on piiratud siis tuleb eriti silmas pidada,
et laenutuskeskkonda e-raamatute laenutamiseks andmisel oleks lisanduva töö ja kulutuste hulk võimalikult väike ning võimalikult suur osa vahenditest kuluks sisu hankimiseks. Efektiivse protsessi tagab automatiseerituse kõrge tase, kuid sellise taseme saavutamiseks tuleb hoida litsentsimudelite
arv mõistlik ning mudelid võimalikult lihtsad. Kuigi maailmapraktikas on teada rohkem erinevaid litsentsimudeleid, siis arvestades esialgset küllalt väikesemahulist teavikute ja laenutuste arvu on
mõislik hoida erinevate mudelite arv väike. Vastasel juhul muutub laenutuskeskkonna haldamine
ebamõistlikult keeruliseks. Teiste riikide kogemuse ja intervjueeritud osapoolte vajaduste analüüsi
tulemusena on välja valitud kaks litsentsimudelit, mis peaksid tagama süsteemi läbipaistvuse, tasuvuse varaliste õiguste omanikele ja samal ajal toetavad võimalikult suure arvu teoste jõudmist laenutuskeskkonda:
•

Füüsilise raamatu elukaart imiteeriv mudel

Selle mudeli puhul on e-raamatu litsentsi põhitingimusteks piiramatu kehtivusajaga üks-lugeja-ükslitsents põhimõttel laenutamine. Litsentsi hind on samas suurusjärgus kui e-raamatu jaemüügihind
ning laenutuskordade arv vastab Eesti raamatukogude füüsiliste raamatute eksemplaride keskmisele
laenutuste arvule.
Mudeli eeliseks on osapoolte jaoks harjumuspärane mudel, kus tasutakse kindlate laenutuskordade
eest ettemaksega ning laenutuskeskkond laenutab teost lugejatele kuni litsentsitingimused seda võimaldavad. Samas on vaja keskkonna halduril varaliste õiguste omajaga kokku leppida iga teose jaehind ning vajadusel pidada läbirääkimisi varaliste õiguste omanikuga. Samuti ei soosi litsentsimudel
võimalikult suure arvu teoste jõudmist laenutuskeskkonda. Näiteks 100 000 € aastaeelarve puhul ja
e-raamatu keskmise hinna 13,84€ korral, saaks aastas tagada maksimaalselt 7225 eksemplari hankimise.
•

Laenutuskorra põhine mudel
Laenutuskorra põhise mudeli puhul lisab varaliste õiguste omanik laenutuskeskkonda e-raamatu
faili ning teeb pakkumise, mitu korda võib raamatut laenutada ja millise ajaperioodi jooksul. Laenutuskeskkond määrab automaatselt vastavalt eeldefineeritud hinnagruppidele laenutuskorra
tasu ning kui varaliste õiguste omanik sellega nõustub, saab süsteemis kohe lepingu sõlmida. Teiselt poolt on võimalik keskkonna halduril valida, mitme laenutuskorra eest on tema nõus tasuma,
et vältida eelarve ületamist.
Laenutuskorra põhise mudelil on kaks eelist:
1. Teoste arvu laenutuses ei piira eelarve
Teose lisamisel laenutuskeskkonda ei kaasne kohustust ettemaksuna osta kindlat arvu lugemiskordi, seega võivad olla laenutatavad korraga kõik teosed, mille puhul on varaliste õiguste
omanik lubanud vähemalt ühe laenutuse.
2. Lugejate soove on võimalik paindlikumalt täita
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Laenutuskorrapõhine mudel võimaldab täita suurema hulga lugejate soove – näiteks e-raamatu puhul, mille puhul on võimalik ennustada madalat lugejate huvi ei oleks mõistlik osta
ettemaksuga litsentsi paljude lugemiskordade jaoks ning seega e-raamat laenutusse ei
jõuaks. Teiselt poolt saab rohkem finantsvahendeid suunata nõutumate e-raamatute lugemisekordade eest tasumiseks.

5.3

Põhiprotsesside ülevaade
Käesolevas peatükis on kirjeldatud põhiprotsesside kaupa:
•

e-raamatu faili liikumine;

•

aruandluse loomine ja edastamine;

•

finantseerimise ja tasude liikumine;

•

litsentsikokkulepete sõlmimine;

•

laenutuste juhtimine.

Järgnevates kirjeldustes on eeldatud, et varaliste õiguste omanikud on saanud Kirjastajaportaalile
ligipääsu ning loonud sinna konto, kus on märkinud arveldamiseks vajaliku info, ning soovivad e-raamatut laenutusse anda.
Joonis 8 - Põhiprotsessid

•

E-raamatute failide liikumine

E-raamatu varaliste õiguste omanik korraldab faili loomise. Laenutuseks sobiva e-raamatu faili lisamiseks logib varaliste õiguste omanik kirjastajaportaali ning laeb sinna e-raamatu faili üles. Samal
ajal valib, kas soovib e-raamatu laenutamist ja millise litsentsimudeliga.
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•

Kui valitakse füüsilise raamatu mudel, siis märgib juurde e-raamatu hinna, millega on nõus litsentsikokkuleppe sõlmima ning kinnitab oma pakkumise. Keskkonna haldur vaatab hinna üle ja
kui on sellega nõus, siis kinnitab kokkuleppe ja lubab teose laenutusse. Muul juhul teeb lepitakse hind kokku süsteemi väliselt ning kokkulepitud hind kinnitatakse süsteemis. Lubatud laenutuskordade arv on määratud laenutuskeskkonna standardtingimustes.

•

Laenutuskorra põhise mudeli valimise puhul pakub süsteem automaatselt välja, millisesse hinnagruppi (hinnagrupid on kokku lepitud laenutuskeskkonna nõukojas) teos kuuluda võiks ja kui
varaliste õiguste omanik on tasuga nõus siis määrab mitme laenutuskorraga nõus on ja millise
ajaperioodi jooksul. Seejärel kinnitab pakkumise, mille vaatab üle keskkonna haldur, kes vastavalt eelarvele vajadusel piirab maksimaalset laenutuskordade arvu ning lubab teose laenutusse.

Kui teos on Kirjastajaportaali lisatud (eraldi laenutuseks mõeldud failina, mitte säilitusekseplarina),
siis muutub e-raamatu fail nähtavaks lugejakeskkonnas. Lugejakeskkonda on võimalik kasutada nii
brauseriga kui ka nutirakendusega, mille kasutamiseks on vajalik sisse logida. Keskkonda saavad logida kõik Eesti isikukoodi omanikud, ID kaardi, mobiil-ID jms abil. Pärast sisse logimist näevad lugejad kõiki e-raamatuid, mis Kirjastajaportaalis on ning laenutada neid, mille jaoks on vabu lugemiskordi. Vabade lugemiskordade puudumisel saavad lugejad oma soovist siiski märku anda ning lugemissoov jõuab nii keskkonna haldurile, kui ka varaliste õiguste omanikule.
E-raamatuid saab üks lugeja laenutada korraga piiratud arvul (näiteks 2-5 tükki) ja iga raamatu laenutuse pikkus on piiratud. Pikendamise võimalust ei ole – selle asemel saab lugeja meeldetuletusi, et
peagi lõppeb laenutustähtaeg (näiteks 5, 3 ja 1 päev enne tähtaja saabumist). Pikendamise võimalus
tuleks eraldi litsentsikokkulepetes ära reguleerida ning lisaks kogu mudelile keerukust.
Lugeda saab laenutatud raamatuid brauserist püsiva internetiühenduse korral või laadida alla spetsiaalsesse nutirakendusse, mis tagab kasutamise piirangud vastavalt litsentsile, mis võimaldab lugeda ka ilma internetiühenduseta. Samuti saab läbi nutirakenduse sirvida laenutuses olevaid raamatuid ning neid laenutada.
Raamatu tagastamine toimub laenutuskeskkonnas või nutirakenduses lihtsalt tagastamise nupu vajutamisel või automaatselt laenutustähtaja saabumisel.
•

Aruandlus

Laenutuskeskkond kogub andmeid laenutuste ja laenutussoovide kohta. Nende andmete põhjal koostatakse automaatselt aruandlus finantseerijatele, raamatukogudele ja varaliste õiguste omanikele
teoste ulatuses, mille õigused neile kuuluvad. Aruandes on näha näiteks laenutuste arv, laenutuste
keskmine pikkus ning muu statistiline info.
•

Tasumine

Laenutuskordade eest tasumist ning e-raamatute litsentside hankimist toetatakse riigieelarvest ja
finantseeritakse kohalike omavalitsuste poolt. Keskkonna omanikule määratakse ette aastaeelarve,
mille ulatuses on maksimaalselt võimalik e-raamatute litsentse osta ning lugemiskordade eest tasuda. Keskkonna haldur sisestab eelarve summa süsteemi ning süsteem tagab, et sellest üle minna
ei ole võimalik (piirab automaatselt laenutuskordade arvu). Keskkonna haldur saab ka jooksvalt lugemiskordade arvu suurendada või piirata aga mitte kunagi ei saa haldur lubada rohkem laenutuskordi,
kui on lubanud teose varaliste õiguste omanik. Kokkulepitud perioodi järel (näiteks kuu, pool aastat,
aasta, vastavalt käibele) koostatakse aruanne konkreetse varaliste õiguste omaniku laenutuste
kohta, mis on aluseks arveldamisele.
Kui muudetakse seadust ning otsustatakse hakata maksma autoritele hüvitist e-raamatute laenutuste pealt, siis genereerib süsteem aruande, mis on sisendiks SA-le Autorihüvitisfond tasude maksmiseks.
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Teises arenduse etapis on võimalik luua lahendus, kus kohalikel omavalitsustel on võimalik oma elanikele laenutuskordade eest täiendavalt tasuda, tagades nii oma elanikele vabu lugemiskordi. Sellisel
juhul kontrollib süsteem Rahvastikuregistrist lugeja elukohta. Millises järjekorras lugemiskordi kasutatakse, kui vabad on nii üleriigilised lugemiskorrad kui ka kohaliku omavalitsuse lugemiskorrad, on
vaja kokku leppida tulevikus.
•

Litsentsikokkulepped

Litsentsikokkulepped sõlmitakse keskkonna halduri ja varaliste õiguste omaniku vahel süsteemis eraamatu faili lisamisel tüüptingimustel, mis võimaldab enamikel juhtudel kogu protsessi läbi viia digitaalselt süsteemis, hoides nii kokku aega ning halduskulu. Keskkonna kasutamiseks vajalikud kokkulepped sõlmitakse varaliste õiguste omaniku ja keskkonna halduri vahel esmakordsel keskkonda kasutaja loomisel.

5.4

Üldised nõuded ja funktsionaalsused e-väljaannete laenutuskeskkonnale
Nõue
1. Süsteem peab võimaldama varaliste õiguste omanikel lisada e-väljaande faili (sh audioraamatud), mida laenutama soovitakse hakata.
2. Süsteem peab võimaldama määrata e-väljaande laenutuse parameetreid – vähemalt laenutuskorra ja/või mitmekordse laenutuse litsentsi hinda, laenutuskordade arvu, laenutuse algus- ja lõppkuupäeva.
3. Süsteem peab võimaldama sõlmida kokkuleppeid süsteemis e-väljaannete litsentside osas.
4. Süsteem peab võimaldama märkida varaliste õiguste omanikuga arveldamiseks vajalikke
andmeid – näiteks pangakonto number, arveldamise sagedus (näiteks iga kuu, iga kvartal
aga ka summa täitumisel - näiteks 100 euro ületamisel).
5. Süsteem peab võimaldama automaatselt ette valmistada arveldamiseks vajalikud andmed.
6. Süsteemi peab olema võimalik sisse logida igal Eesti isikukoodi omanikul, kasutades vähemalt eID lahendusi (Eesti ID-kaarti, mobiil-ID-d ja digi-ID-d).
7. Süsteem peab tagama laenutatud teoste turvalisuse sh tehniliselt piirama teose kopeerimise võimalust ning ligipääsu pärast lugemistähtaja möödumist kasutajate seadmetes.
8. Süsteem peab koguma statistilisi andmeid laenutuste kohta – näiteks laenutuste arv, laenutuse kestvus jms.
9. Süsteem peab automaatselt tagama süsteemis sõlmitud kokkulepete järgimise – piirama
laenutuskordade arvu, laenutuse perioodi jms.
10. Süsteem peab võimaldama halduril märkida laenutuste eest varaliste õiguste eest tasumiseks eelarveperioodi ja summa, mille täitumist süsteem jälgib ning välistab eelarve ületamise vajadusel laenutusvõimalusi piirates.
11. Süsteemi lugejafunktsionaalsus peab töötama nii nutiseadme rakendusena kui ka enimlevinud brauserite vahendusel.
12. Nutiseadme rakendus peab võimaldama laenutatud teoste tarbimist ilma internetiühenduseta (sh audioraamatud).
13. Nutiseadme rakendus peab tagama laenutatud teoste turvalisuse – kustutama teose pärast
laenutustähtaja möödumist ja tõkestama teose kopeerimist.
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5.5

Mõõdikud
Laenutuskeskkonna toimimise ja efektiivsuse jälgimiseks on mõistlik kasutusele võtta mõõdikud,
mida võib jagada kahte gruppi – laenutuskeskkonna efektiivsuse jälgimiseks mõeldud mõõdikud ja
litsentsimudelite ja litsentside hankimise eest kasutatud finantsvahendite efektiivsuse hindamise
mõõdikud.
Laenutuskeskkonna mõõdikud

►

•

Kliendi rahulolu (soovitusindeks)
Mõõdab kõige üldisemalt lugejate rahulolu teenusega. Näiteks on mõõdikut jälgides ja laenutuskeskkonna sisu muutes on võimalik analüüsida, milliste žanrite laenutuskordade suurendamine kõige enam kliendirahulolu tõstab.

•

Lehekülje külastajate arv
Võimaldab jälgida reklaamikanalite efektiivsust. Fikseerides enne ja pärast reklaamitegevuste
läbiviimist lehekülje külastajate keskmise arvu on võimalik tuvastada kõige efektiivsemad reklaamikanalid ja meetodid.

•

Viimase 6 kuu jooksul rohkem kui ühe laenutuse teinud kasutajate arv
Võimaldab hinnata, kui hästi on lugejad keskkonna omaks võtnud ja kui paljud lugejad on püsilugejad. Selle mõõdiku kõrvale võib vaadata ka neid lugejaid, kes on teinud ühe laenutuse ja
kelle kasutaja on vanem kui 6 kuud – need kasutajad leidsid keskkonna üles ja laenutasid tõenäoliselt teenuse katsetamiseks teose, kuid mingil põhjusel ei jäänud teenust kasutama.

•

Conversion rate ehk efektiivsus
Laenutajate arv jagatuna kõikide külastajate arvuga. Võimaldab hinnata, kui paljud lehe külastajad leidsid omale sobiva teose, mida oli võimalik laenutada.
Litsentsimudelite mõõdikud

►
•

Laenutuskorra keskmine hind

•

Laenutuskorra täituvus

Võimaldab võrrelda erinevaid litsentsimudeleid omavahel.
Mitu protsenti laenutuskorra maksimaalsest lubatud ajast lugeja ära kasutas. Näiteks võib
olla laenutuskorra pikkus 14 päeva aga lugeja tagastab teose 10. päeval. Mõõdik võimaldab
näiteks prognoosida maksimaalseid aasta jooksul tehtavate laenutuste arvu.
•

Tegelik lugemise periood
Jälgib, kui kaua lugejatel tegelikul teose lugemiseks aega kulus. Näiteks võib olla laenutusperiood 14 päeva aga mõõdik võib näidata, et 95% lugejatest luges teosed läbi esimese 10 päevaga. Sellisel juhul on võimalik leida optimaalne laenutusperioodi pikkus.

•

Kasutamata jäänud lugemiskordade arv ja kulu
Näitab, mitu korda oleks saanud veel teost laenutada, kui ajaline piirang poleks laenutust piiranud. Kasutatav eelkõige füüsilise raamatu elukaart imiteeriva mudeli puhul.

•

Laenutuses olevate teoste arv
Üldine mõõdik, mis kirjeldab kui palju teoseid on laenutusse mingil ajahetkel lubatud.

•

Hetkel vaba laenutuskorraga teoste arv
Võimaldab võrrelda nõudluse ja pakkumise suhet. Kui laenutuse nimekirjas on näiteks 4000
teost aga vaba laenutuskorraga teoseid on 400, siis on mõistlik panustada laenutuskordade
arvu suurendamisesse. Kui aga vabu laenutuskordi on enamikele teostele, siis on mõistlik panustada nimetuste arvu suurendamissesse.
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5.6

E-laenutuse teenuse käivitamisega seotud peamised riskid
►

Keskkonna hange ei õnnestu, kuna osapooled vaidlustavad hanke, mistõttu keskkonna loomine
lükkub edasi.
Riski maandamiseks tuleb selgelt põhjendada, miks hangitakse tehnilist lahendust, teenust või
arendusressurssi. Hanke läbiviimisel kaasata kogenud IT süsteemide tehnilise kirjelduse koostajaid ning tagada piisav aeg projekti läbiviimiseks.

►

Hange läheb kallimaks, kui planeeritud, kuna prognoosi tegemise ja hanke väljakuulutamise vahele jääb pikk aeg.
Riski maandamiseks tuleb tagada efektiivne projektijuhtimine hankesse minekuks. Kui hanke
väljakuulutamine viibib rohkem kui 6 kuud võib koostada uue hinnangu lahenduse võimalikule
maksumusele.

►

Keskkond ei saavuta populaarsust lugejate seas, kuna keskkonnas ei ole piisavalt vabu lugemiskordi, mis viib keskkonna hääbumiseni.
Riski maandamiseks tuleb jälgida mõõdikuid, mis näitavad, kui paljud keskkonna külastajatest
sobiva teose laenutada said ja kui suur on vabade laenutuskordadega teoste arv. Vastavalt sellele piirata reklaami tegemist või suurendada laenutuskordade hulka.

►

Keskkonna sisu jääb väikesemahuliseks, kuna varaliste õiguste omanikud eelistavad muid laenutuskeskkondi või üldse mitte laenutada, mis viib keskkonna hääbumiseni.
Riski maandamiseks tuleb keskkonna loomisega paralleelselt alustada laenutusmudelite tutvustamist kõikidele kirjastustele ja teistele varaliste õiguste omanikele. Keskenduda võib ka väiksematele kirjastustele, kellel võib olla suurem huvi jaotuskanali vastu, mille halduskulusid nemad
kandma ei pea.

►

E-raamatute populaarsuse langus, mille põhjustab audioraamatute levik, mis viib vajaduseni laenutusmudelite ja keskkonna muutmisele või keskkonna hääbumisele.
Riski maandamiseks tuleb jälgida trende ülemaailmselt ja piirkondlikult. Vajadusel tuleb aegsalt
planeerida sobivate litsentsimudelite ja keskkonna funktsionaalsuste täiendused audioraamatute jaoks.

►

Õiguslikud vaidlused mõne osapoolega, mis on põhjustatud õiguskeskkonna ebaselgusest ja mis
viivad teiste osapoolte ebakindluseni laenutuskeskkonna suhtes.
Riski maandamiseks tuleb läbi viia põhjalik õiguslik analüüs ning välja töötada põhjalikult ette
valmistatud litsentsilepingud varaliste õiguste omanikega sõlmimiseks.

►

Läbirääkimiste mahud kasvavad ebamõistlikult suureks, kuna keskkonna haldur nõustub eranditega mõne varaliste õiguste omanikuga standarttingimuste muutmise asemel.
Riski maandamiseks tuleb nõukoja poolt panna paika põhimõtted, millistel tingimustel erandeid
teha tohib. Üldise suunisena tuleb muuta standardtingimusi ja erandite tegemisel arvestada läbirääkimiste kuluga.

►

Laenutuskordade vähenemine keskkonnas ebastabiilse rahastuse tõttu, mis viib lugejate lahkumiseni keskkonnast.
Riski maandamiseks tuleb kokku leppida pikemajaline ja laiapõhjaline rahastuse mudel, et vältida olukorda, kus keskkonna loomisel ja reklaamimisel kulutatakse suur summa, kuid edaspidiseks laenutuskordade finantseerimiseks vahendeid napib.
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5.8

Teostatavusanalüüs
Teostatavusanalüüs annab ülevaate laenutusteenuse loomiseks vajalikest investeeringutest ja kulutustest.

Laenutuskeskkonna investeering ja halduskulu
E-raamatute laenutuskeskkonna loomiseks tehtavad kulutused võib liigitada mitmeti. Ühest küljest
tuleb finantsilises mõttes eristada alginvesteeringut ning edasisi püsiva loomuga kulutusi. Teisest
küljest jagunevad kulutused oma iseloomu järgi tehnoloogilise platvormi loomiseks ning e-raamatute
litsentside hankimiseks. Allpool vaatleme kulusid eelmainitud lõigetes.
E-raamatute litsentside hankimine
Laenutuskeskkonna loomisel on oluline, et see varustatakse piisava hulga lugejatele huvipakkuva sisuga. Vastasel korral ei ole investeering laenutuskeskkonna tehnoloogilisse platvormi ja protsesside
ülesehitusse õigustatud.
Allpool on püütud hinnata e-raamatute laenutuslitsentside hankimise otstarbekaid mahte ning prognoosida sellega kaasnevaid kulusid.
Prognoosi eeldustena on kasutatud Tallinna Keskraamatukogu laenutuskeskkonna ELLU kasutajastatistikat ning laiendatud seda Eestile tervikuna.
Lugejate arvu prognoosimise üheks võimaluseks on lähtuda tänastest e-raamatute laenutajate ja
laenutuste arvust. Esimese olulise näitajana tuleb vaadata potentsiaalset kogu lugejate arvu. Arvestades, et Tallinna Keskraamatukogu ELLU kasutajakeskkonnal on ligikaudu 7000 registreeritud kasutaja ja Tallinna elanike arv ca 450 tuhat, siis laiendades seda proportsiooni kogu Eestile (ca 1,32 miljonit elanikku) võib potentsiaalsete registreerunute arvuks hinnata ca 20 tuhat registreerunud kasutajat.
On ka teada, et Tallinna Keskraamatukogu ELLU ligikaudu 7000-st registreeritud kasutajast on tegelikult raamatuid laenutanud ca 2800 kasutajat, mis teeb aktiivsete laenutajate osakaaluks ca 40%
registreerunutest. Laiendades 40% aktiivsete laenutajate proportsiooni tulevase laenutuskeskkonna
20 tuhandele registreerunud kasutajale saame võimalikuks kasutajate arvuks 8000.
Laenutuskordade arvu hindamiseks on teada, et ELLU kasutajakeskkonnas on aastane laenutuskordade arv ca 19000, mis teeb ca 7 laenutust ühe kasutaja kohta.
Rakendades samu proportsioone e-Laenutuskeskkonnale saame hinnanguliseks laenutuskordade
aastaseks arvuks 8000 aktiivse laenutaja korral 56 tuhat. Tõenäoliselt nõuab sellise arvu lugejate
liitumine laenutuskeskkonnaga raamatukogude poolseid tutvustavaid tegevusi ja ka aega. Oleme teinud eelduse, et neljandal aastal saavutab laenutuskordade arv 60 tuhat.
Tabel 10. laenutuskordade prognoos

Laenutamise prognoos*
Tänane laenutuskordade (LK) arv ELLU-s 2017

19 000

Prognoositav LK arv 1. aasta

10 000

Prognoositav LK arv 2. aasta

20 000

Prognoositav LK arv 3. aasta

40 000

Prognoositav LK arv 4. aasta

60 000

Prognoositav LK arv 5. aasta

60 000

Ostetavate laenutuslitsentside maht
Täna on EDRK kataloogis üle 3000 e-raamatu ja igal aastal antakse välja 600-700 uut raamatut. Modelleerides võimalikke e-raamatute laenutuskordade mahte, peame hindama kolme tegurit, milleks
on:

49

•

Ostetavate e-raamatute nimetuste arv;

•

Ostetavate eksemplaride arv (juhul kui kasutatakse üks raamat – üks kasutaja);

•

Laenutuskordade arv ühe eksemplari kohta.

Sisenditega 2000-4000 e-raamatut, 2-3 eksemplari igast raamatust ning vastavalt 10, 15 ja 20 laenutuskorda saame järgneva mudeli.
Tabel 11. e-laenutuskeskkonnale hangitavad laenutuslitsentsid ja laenutuskorrad

Laenutuskordi

e-raamatuid
Eksemplare
Kokku eksemplare

2 000
2
3
4 000
6 000

3 000
2
6 000

3
9 000

4 000
2
3
8 000
12 000

10

40 000

60 000

60 000

90 000

80 000

120 000

15

60 000

90 000

90 000

135 000

120 000

180 000

20

80 000

120 000

120 000

180 000

160 000

240 000

Tabelist nähtub, et juhul kui hankida 3000 e-raamatut, igat raamatut 3 eksemplari ning saavutatakse kokkulepe 15 laenutuskorra osas, siis sellise tehingu käigus tekkib 135 tuhat laenutuskorda.
Modelleerides võimalikku edasist laenutuslitsentside soetamist, võib näitlikult võtta järgnevaks igaaastaseks soetuste mahuks 500 e-raamatut ning samuti 3 eksemplari. Sellisel juhul kujuneb järgneva viie aasta summaarseks hangitavaks laenutuskordade arvuks 225 tuhat ning e-raamatu tänase
keskmise hinna juures summaks 207,6 tuhat eurot.
Tabel 12. e-raamatute laenutuslitsentside soetamise kalkulatsioon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ostetavate nimetuste arv
Ostetavate eksemplaride arv
Eksemplaride arv (1. x 2.)
Ühe e-raamatu keskmine hind
Kokku summa (€; 3 x 4.)

e-raamatute
esmane soetamine
3 000
3
9 000
13,84
124 560,00

edasine igaaastane soetamine
500
3
1 500
13,84
20 760,00

15
135 000

15
22 500

Laenutuskordade arv/eksemplar
Laenutuskordade arv kokku
Keskmine laenutuskorra maksumus

Esimese 5 aasta
laenutuslitsentside kulu

207 600,00

225 000,00
0,922666667

Kombineerides eelpool välja arvutatud eeldatavaid laenutuskordade mahte ning hangitavate laenutuskordade arve, joonistub välja järgmine graafik (vt Joonis 9).
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Joonis 9. hangitud ja kasutatus laenutuskordade dünaamika 5 aasta jooksul

Laenutuskordade dünaamika
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1. aasta
LK Soetamine

2. aasta

3. aasta

LK kasutamine

4. aasta
LK kasutamine kum

5. aasta
LK saldo

Nagu jooniselt nähtub, siis eelpool kirjeldatud tingimustel laenutuslitsentside hankimise ja laenutamise korral hakkab laenutuskordade jääk alates kolmandast aastast langema ja väheneb viienda
aasta lõpuks 35 tuhandeni. Seega tuleks sellise laenutuse intensiivsuse korral hankida alates viiendast aastast 60 tuhat laenutuskorda.
Arvestades trükiraamatu loomise ajal e-raamatu loomiseks tehtava kulu väiksust võib ennustada eraamatute loomise huvi kasvu, kui e-laenutuskeskkonda hakatakse püsivalt ja stabiilses mahus laenutuskordi hankima. See elavdab omakorda e-raamatute turgu ning võib, olenevalt kokkulepetest
autori ja kirjastaja vahel, suurendada autorite sissetulekuid.
Tasuvusarvutus ettemaksu põhise mudeli korral
Eelpool kirjeldatud arvutus kehtib tingimustel, kus kõikide ostetud laenutuskordade järele esineb
nõudlus. Ehk selline arvutuskäik kehtib näiteks kasutuskorra põhise mudeli korral.
Ettemaksupõhise tasustamise korral tekkib tõenäoliselt olukord, kus mõnede raamatute korral on
nõudlus suurem kui 3 laenutuslitsentsi (vastab 15 laenutuskorra puhul litsentsi kohta 45-le laenutuskorrale), mõnede puhul aga väiksem. Sellisel juhul võib kujuneda ühe soetatud e-raamatu litsentsi
efektiivne maksumus kõrgemaks. Näiteks kui e-raamatu laenutuslitsentsi eest makstakse 13,84 eurot ja see võimaldab laenutada raamatud 15 korda, siis kujuneb ühe laenutuskorra maksumuseks
0,92 eurot. Kui aga huvi raamatu vastu on vähene ja seda laenutatakse ainult 5 korda, siis kujuneb
ühe laenutuskorra maksumuseks juba 2,77 eurot, ehk 3 korda rohkem. Selleks, et võrrelda erinevate
litsentsimudelite võimalikku mõju laenutuskeskkonna tasuvusele, teeme järgmised eeldused:
•

Uudiskirjanduse (frontlist), keskpika (midlist) ja nn „pika saba“ (long tail) vahekord on 1/3 kõigile
liikidele.

•

Uudiskirjanduse korral kasutatakse ära kõik laenutuskorrad (15 laenutuskorda ühe laenutuslitsentsi kohta, midlisti korral kasutatakse ära 60% (9 kasutuskorda) ja long taili korral 30%.
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Selliste tingimuste korral kujuneks tegelike laenutuskordade arvuks ca 237 tuhat. Kuna ettemaksupõhise mudeli korral hangitakse õigused 375 tuhandele laenutuskorrale, siis kujuneb efektiivseks
laenutuskordade kasutamise määraks 63% (237476/375000; vt Joonis 10).

Joonis 10. Laenutuskordade tegeliku kasutamise simulatsioon ettemaksu põhise mudeli korral

1. aasta
e-raamatu
tüüp
frontlist
midlist
long tail
Kokku

osakaal
komplek- laenutusteerimi- kordade
ses
kasutus
33,33%
100%
33,33%
60%
33,33%
30%

135 000
44 996
26 997
13 499
85 491

2. aasta

60 000
19 998
11 999
5 999
37 996

3. aasta

60 000
19 998
11 999
5 999
37 996

4. aasta

5. aasta

60 000
19 998
11 999
5 999
37 996

60 000
19 998
11 999
5 999
37 996

Laenutuskordade kasutamise efektiivsus

Kokku

375 000
124 988
74 993
37 496
237 476
63%

Seega kujuneks efektiivseks laenutuskorra hinnaks varasemalt näidatud 0,92 euro asemel 1,46 eurot, kuna litsentside ostmisele kulutatakse 346 tuhat eurot, kuid tegelik kasutuskordade arvuks kujuneb 237 tuhat korda (346000/237476=1,46).
Seega võib väita, et kuigi ettemaksu põhise mudeliga hangitud laenutuslitsentside arvestuslik hind
ühe laenutuskorra kohta on toodud eelduste korral madalam (0,92 eurot), siis efektiivne kasutuskorra maksumus võib kujuneda oluliselt kõrgemaks (toodud eeldustel 1,46 eurot).
Eeltoodud põhjustel tuleks eelistada kasutuskorra põhist mudelit, mis annab võimaluse paindlikumalt
hankida laenutuskeskkonda sellist kirjandust, mida lugejad soovivad ning võimaldab tasuda laenutuslitsentside eest siis, kui neid ka reaalselt laenutatakse, mitte ettemaksuna.
Investeering infosüsteemi
Laenutuskeskkonna loomise ja haldamise peamisteks kulukomponentideks on alginvesteering tarkvara arendusse ning tulevased püsikulud majutus- ja hooldusteenuse näol.
Laenutuskeskkonna tarkvara arenduskulude hindamine on keeruline, sest täpselt sellise süsteemi
loomise kogemust Eesti lähiminevikus ei ole. Praktika näitab, et ka keskmise põhjalikkusega lähteülesande olemasolu korral võivad tarkvarafirmade poolsed pakkumised teineteisest oluliselt erineda
(mõnedel juhtudel kordades). Seetõttu saab käesolevas etapis teha vaid väga ligikaudseid hinnanguid laenutuskeskkonna maksumuse kohta. Laenutuskeskkonna maksumust mõjutavad järgmised
tegurid:
►

Süsteemil on vähemalt kaks kasutajaliidest – autoriõiguste omaja ja laenutuskeskkonna haldur;

►

Süsteemil on mitmed liidestused (sh autentimislahendus, kirjastajaportaal);

►

Süsteem peab tagama laenutatavate raamatute kopeerimisvastase kaitse;

►

Süsteem peab toetama erinevate tehniliste vahenditega pöördumist laenutuskeskkonna poole
(vajalik on luua nii veebirakendus kui äpp nutiseadmetele);

Võrreldava keerukusega infosüsteemide arendusprojektide hinnad on Eestis viimastel aastatel olnud
ligikaudu 200 tuhat eurot. Näiteks kujunes Tallinna välireklaami- teabekandjate ning reklaamimaksu
järelevalveliste menetluste infosüsteemi (TERA) loomine ja hoolduse hanke maksumuseks 163 tuhat
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eurot. Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde
lubade menetlemise infosüsteemi maksumuseks kujunes 167 tuhat eurot. Kuna nende näidete puhul
on tegemist mõne aasta taguste hindadega, siis tänased hinnad on tõenäoliselt 10-20% kõrgemad.
Infosüsteemi majutamise kuluks kujunes TERA infosüsteemi puhul riigihankega (viitenumber
190168) 493€ kuus. Arvestades laenutuskeskkonna infosüsteemi kasutajaskonna potentsiaalset
suurust ning kasutajate arvu kõikumist võrreldes TERA süsteemiga võiks 5 aasta keskmiseks majutusteenuse kuluks kujuneda kuni 700 eurot kuus.
Seega oleme hinnanud laenutuskeskkonna ligikaudseks maksumuseks 200 tuhat eurot ja nutirakenduse arenduskuluks 60 tuhat eurot. Alljärgnevas tabelis (Tabel 13) on esitatud laenutuskeskkonna
loomise halduse kalkulatsioon 5 aastaks.
Tabel 13. Laenutuskeskkonna infosüsteemi arendus- ja halduskulude kalkulatsioon

Infosüsteemi loomine

Süsteemi arenduse I järk
Nutirakenduse arenduskulu
Hooldus ja halduskulu (aastas)
Infosüsteemi majutuskulu (aastas)
Kokku
Laenutuskeskkonna halduri kulu
Rakenduse peakasutaja/admin (1FTE)
Projektijuhtimise kulu (1FTE)
Kokku
Kõik kokku
* eeldus – brutopalk 1500,- eurot /kuus

Tarkvara hooldus/jätkuarendus (aastas)
15%
200 000,00
30 000,00
60 000,00
9 000,00
12 000,00
8 400,00
260 000,00
59 400,00

Alginvesteering

Esimese 5 aasta omamiskulu
350 000,00
105 000,00
60 000,00
42 000,00
557 000,00

Alginvesteering*
25 000,00
25 000,00

aastane kulu*
25 000,00

Kokku 5 aastat
150 000,00
25 000,00

50 000,00
310 000,00

25 000,00
84 400,00

175 000,00
732 000,00

Tabelis toodud arvutuste põhjal kujuneb e-väljaannete laenutuskeskkonna esimese viie aasta omamiskuluks ligikaudu 732 tuhat eurot, millest veidi alla poole moodustab alginvesteering ja teise
poole järgneva viie aasta haldus- ja majutuskulud ning laenutuskeskkonna halduri kulu.
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Lisad
Lisa 1. Lugejauuringu tulemused
Osa 1. Lugejauuringu küsimused ja vastused e-raamatute kohta

Vastajate
osakaal
Vastakõigist vasVastus
jate arv
tajatest
Kas olete lugenud e-raamatuid (näiteks laua- või sülearvutis, tahvelarvutis, nutitelefonis, e-lugeris)?
Ei
93
28%
Jah
241
72%
Kui olulised on Teie arvates e-raamatu kasutamise eelised võrreldes trükiraamatuga?
Täiesti ebaoluline
14
4%
Võimalus palju raaPigem ebaoluline
28
8%
matuid väikese vaePigem
oluline
95
28%
vaga kaasas kanda
(näiteks reisimisel)
Väga oluline
190
57%
Täiesti ebaoluline
25
7%
Võimalus teksti kuvaPigem ebaoluline
75
22%
mist ekraanil kohanPigem oluline
129
39%
dada (teksti suurus,
taustavärv)
Väga oluline
97
29%
Täiesti ebaoluline
18
5%
Võimalus e-raamatut
Pigem
ebaoluline
31
9%
hankida (osta, laenu83
25%
tada) sõltumata asu- Pigem oluline
kohast
Väga oluline
191
57%
Millistel põhjustel Te pole e-raamatuid lugenud?
Kindlasti ei nõustu
24
7%
Puudub sobiv seade,
Pigem ei nõustu
14
4%
mida sooviksin kasuPigem
nõustun
13
4%
tada e-raamatute lugemiseks
Kindlasti nõustun
39
12%
Kindlasti ei nõustu
35
10%
Pigem ei nõustu
25
7%
Pigem
nõustun
17
5%
Puuduvad oskused eraamatuid kasutada
Kindlasti nõustun
11
3%
E-raamatu lugemine
Kindlasti ei nõustu
6
2%
seadmetes on ebaPigem ei nõustu
9
3%
mugavam võrreldes
Pigem nõustun
33
10%
trükiraamatu lugemisega
Kindlasti nõustun
34
10%
Kindlasti ei nõustu
1
0%
Pigem ei nõustu
2
1%
18
5%
Eelistan lugeda trüki- Pigem nõustun
raamatut
Kindlasti nõustun
67
20%
Kindlasti ei nõustu
7
2%
Pigem
ei
nõustu
12
4%
Eestikeelsete e-raamatute valik on väike Pigem nõustun
14
4%
42

Kui polnud kõigile vastajatele kohustuslik
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Vastajate osakaal antud küsimusele kohustuslikest
vastajatest42

26%
15%
14%
42%
38%
27%
18%
12%
6%
10%
35%
37%
1%
2%
19%
72%
8%
13%
15%

Kindlasti nõustun
13
4%
Kui tõenäoline on, et hakkate e-raamatute lugejaks lähema 12 kuu jooksul?
Ei hakka
27
8%
Väga väike
26
8%
Pigem väike
19
6%
Pigem suur
10
3%
Väga suur
2
1%
Ei oska hinnata
9
3%

14%
29%
28%
20%
11%
2%
10%

Osa 2. Lugejauuringu küsimused ja vastused e-raamatute laenutamise kohta
Vastajate osaVastajate
kaal antud küosakaal
simusele koVastakõigist vas- hustuslikest
Vastus
jate arv
tajatest
vastajatest
Kas olete kasutanud mõnda e-raamatute laenutuskeskkonda (näiteks ELLU,
Overdrive, ELLIBS, EBL, Elisa Raamat, Fabula, Owner’s Lending Library vm)?
Ei
117
35%
49%
Jah
124
37%
51%
Millistel põhjustel Te pole e-raamatuid laenutanud?
Kindlasti ei nõustu
33
10%
28%
Puudub teadmine ePigem ei nõustu
24
7%
21%
raamatute laenutus33
10%
28%
keskkondade olema- Pigem nõustun
solust
Kindlasti nõustun
26
8%
22%
Kindlasti ei nõustu
30
9%
26%
Puudub võimalus/ligiPigem ei nõustu
37
11%
32%
pääs e-raamatute laePigem nõustun
21
6%
18%
nutamiskeskkonda
kasutada
Kindlasti nõustun
14
4%
12%
Kindlasti ei nõustu
37
11%
32%
Puuduvad oskused ePigem
ei
nõustu
44
13%
38%
raamatute laenutaPigem
nõustun
24
7%
21%
miskeskkonda kasutada
Kindlasti nõustun
8
2%
7%
Puudub sobiv seade, Kindlasti ei nõustu
46
14%
39%
mida sooviksin kasu- Pigem ei nõustu
28
8%
24%
tada e-raamatute laePigem nõustun
20
6%
17%
nutamiseks ja lugemiseks
Kindlasti nõustun
22
7%
19%
Kindlasti ei nõustu
8
2%
7%
Pigem ei nõustu
16
5%
14%
45
13%
38%
Eelistan lugeda trüki- Pigem nõustun
raamatut
Kindlasti nõustun
44
13%
38%
Kindlasti ei nõustu
2
1%
2%
Pigem ei nõustu
12
4%
10%
E-raamatute valik laePigem nõustun
29
9%
25%
nutuskeskkondades
on kesine
Kindlasti nõustun
24
7%
21%
Kindlasti ei nõustu
19
6%
16%
Pigem ei nõustu
33
10%
28%
28
8%
24%
Meeldib käia raama- Pigem nõustun
tukogus laenutamas
Kindlasti nõustun
33
10%
28%
Kui oluliseks peate e-väljaannete laenutuskeskkonna järgmiste
omaduste olemasolu?
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Täiesti ebaoluline
4
1%
Pigem ebaoluline
18
5%
Pigem oluline
77
23%
Laenutamine on tasuta
Väga oluline
232
69%
Täiesti ebaoluline
6
2%
Lugemine peaks
Pigem ebaoluline
18
5%
olema võimalik ilma
Pigem oluline
90
27%
internetiühenduseta
(allalaadimine)
Väga oluline
211
63%
Täiesti ebaoluline
6
2%
Pigem ebaoluline
17
5%
Pigem
oluline
128
38%
Võimalus lugemistähtaega pikendada
Väga oluline
178
53%
Täiesti ebaoluline
9
3%
Võimalust ennast rePigem ebaoluline
26
8%
gistreerida välja laePigem
oluline
129
39%
nutatud raamatute
ootejärjekorda
Väga oluline
162
49%
Täiesti ebaoluline
78
23%
Võimalus anda raaPigem
ebaoluline
150
45%
matutele hinnanguid
Pigem oluline
78
23%
või lisada kommentaare
Väga oluline
17
5%
Võimalus näha, milli- Täiesti ebaoluline
71
21%
seid sama žanri raa- Pigem ebaoluline
142
43%
matuid on konkreetse
Pigem oluline
89
27%
raamatu laenutajad
veel laenutanud
Väga oluline
23
7%
Täiesti ebaoluline
12
4%
43
13%
Võimalus valikus mit- Pigem ebaoluline
Pigem
oluline
182
54%
teolevat e-raamatut
soovinimekirja lisada Väga oluline
88
26%
Võimalus laenutami- Täiesti ebaoluline
46
14%
sel olevat e-raamatut Pigem ebaoluline
127
38%
osta (kui huvipakkuv
Pigem oluline
101
30%
e-raamat on välja laenutatud)
Väga oluline
37
11%
Täiesti ebaoluline
56
17%
Pigem ebaoluline
117
35%
Pigem
oluline
88
26%
Võimalus autorit rahaliselt toetada
Väga oluline
18
5%
Kui mitu e-raamatut peaks olema samaaegselt võimalik laenutada?
1
25
7%
2-5
255
76%
üle 5
54
16%
Kui suur on tõenäosus, et hakkate e-raamatuid laenutama üle-eestilisest e-väljaannete laenutuskeskkonnast?
Ei hakka
21
6%
Väga väike
27
8%
Pigem väike
57
17%
Pigem suur
106
32%
Väga suur
97
29%
Ei oska hinnata
26
8%
Milliseid e-väljaandeid sooviksite eelkõige laenutada?
Ilukirjandus
230
69%
Erialakirjandus
177
53%
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Ajakirjad
148
44%
Õppekirjandus
124
37%
Laste- ja noortekirjandus
88
26%
Ajalehed
83
25%
Kas ostaksite e-raamatu, kui sama e-raamat on tasuta saadaval
laenutuskeskkonnas?
Ei
139
42%
Pigem ei
166
50%
Pigem jah
24
7%
Jah
5
1%
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