ERÜ koduloobibliograafia töörühma koosolek
11. veebruaril 2011 Eesti Rahvusraamatukogus

Koosolekul osalesid: Kalli Kuhi (Viljandi Linnaraamatukogu), Külli Ots (Põlva
Keskraamatukogu), Ilmar Vaaro (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Helle Luik (Urania Com OÜ),
Heda Piiriste (Pärnu Keskraamatukogu, töörühma juht), Eha Marrandi (Oisu raamatukogu, ERÜ
liigitamise ja märksõnastamise toimkond), Leelo Tamm ja Riina Griffel (Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu), Anne Kelnik (Lääne Maakonna Keskraamatukogu), Liina Haas (Tallinna
Keskraamatukogu), Meelis Lilbok (OÜ Deltmar), Külli Solo (ISE haldur, ERR parlamendiinfo
keskus), Urve Ellandi (Rapla Keskraamatukogu), Halliki Jürma (Tartu Linnaraamatukogu), Ilse
Kenapea (Harju Maakonnaraamatukogu), Riin Olonen (ELNET Konsortsium).
Päevakorras:
1. URRAMi kodulooportaali ja selle kataloogimismooduli testimisest
2. kodulugu RIKSWEBis, tutvustus
3. spordialaste kirjete märksõnastamise probleeme
Sissejuhatus:
Heda Piiriste – Google Docsis on nüüd töörühmal olemas konto, kuhu dokumente laadida,
kalendrisse sündmusi lisada. Seal on ka tänase koosoleku jaoks spordimärksõnade teemaline info,
samuti URRAMi kodulooportaalile seni tehtud täiendus- ja parandusettepanekud, osad neist on ka
juba rakendatud.
Töörühma koosseisus on toimunud muudatused - Piia Vitkar ei tööta enam Uranias, teda asendab
töörühmas Helle Luik. Töörühmaga liitus vaatlejaliikmena Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
peaspetsialist Lea Lehtmets, kes koordineerib maakonnas kodulootööd, täna koosolekul ei osale,
teda asendab kolleeg Riina Griffel.
1. URRAMi kodulooportaal – tutvustab Helle Luik Urania Com OÜ-st
Heda Piiriste: testima asusid 2010. a. detsembri lõpupoole Pärnu keskraamatukogu ja Sindi
raamatukogu, ajanappuse tõttu Sindi pole jõudnud testida. Veebruari algusest on testvariandile
juurdepääsu saanud ka Rapla, Viljandi, Lääne-Virumaa ja Harjumaa.
Helle Luik: Põlval veel ei ole, lähemal ajal saab. Rakveres olid esialgu probleemid
operatsioonisüsteemiga, Linuxi puhul ei tahtnud käivituda (Pärnus toimis ka Linuxis).
Portaali avaleht http://www.kodulugu.ee/
Visuaalse otsingu osa jäeti vastuseisu tõttu kõrvale, portaali avalehel avanevad värsked kirjed.
Kataloogimismoodulist:
● analüütiline kirje: algul kohe on dubletsuse kontroll, võimalus teha masskataloogimist (ühe
ajalehe mitu kirjet järjest), kirjeväljade loetelu on ees, olemas on abiinfo väljade täitmiseks ja kirje
eelvaade.
● Võimalus teha võrgukirjet (publikatsioonid) ja teatmekirjet (sisuliselt normikirje) – selles
osas oodatakse ettepanekuid, millised välju need kirjed vajavad.
Meelis Lilbok: kas analüütiline kirje on seotud teaviku kirjega (nagu seda on RIKSis)? - hetkel ei
ole. Arutelu: võiks olla küll seotud, et kohe näha ajakirja või kogumiku leidumust.
Riin Olonen: kas on võimalik nn Global Update? - Helle: praegu ei ole. Arutelu: peaks olema
võimaldatud, kasutajate kaupa jagatav.

Ettepanekud: tühik alamväljade vahele automaatselt, väljade pealkirjadest veebikuvas „Täiendandmed“ ja „Allikas“ peaks olema eraldi (täiendandmed 700-ga väljad, muidu lähevad
väljaande nimetusega ühte ritta)
Riin Olonen: MARC väljade numbrid võiks olla kolmekohalised (näit. 040, praegu 40).
Külli Solo: lisada väli 900, et võimaldada kuupäevaotsingut vabasõnaotsinguna. Veebikuvas on
vajalik Help-osa või lühike, konkreetne tutvustus, ka iga alajaotuse –
bibliograafia/publikatsioon/teatmik kohta eraldi väike infolõik, mis paremal ääres avaneks.
Lisada ka avalehele, kes koostavad (vt. ISE või ESTERi infot)
Riin Olonen: mõelda, mida need jaotused bibliograafia/publikatsioon/teatmik sisaldama peaksid,
määratleda täpsemalt nende sisu, eriti publikatsiooni osa.
Kalli Kuhi: kas oleks võimalik URRAMiga siduda EMS (või et EMSi uuendamine automaatselt
URRAMisse tuleks?). Riin: praegu arendus viibib.
Külli Ots: millal tutvustada koduloolastele? Millal külakogudele? Kui palju oleks vaja teha
kataloogimismooduli koolitusi?
Eha Marrandi: kodu-uurijatele tuleks tutvustada nii RIKSi kui URRAMit kui muid võimalusi.
Arutelu: kui testimine on lõppenud, siis kindlasti tutvustada, info kodulooliste baaside kohta saab
saata EKUS-ile, lingid andmebaasidele (URRAM, RIKS, ISE, otsinguportaal)
Ilse: Harjumaa raamatukogudele toimub URRAMi koolitus aprilli alguses.
Liina: Tallinna keskrmtk. On plaanis hakata tutvustama oma töötajatele URRAMit ja RIKSi.

2. Kodulugu RIKSWEBis, kataloogimismoodul ja otsing – tutvustab Meelis Lilbok Deltmar OÜst
RIKSis on kirjed hierarhilised, st seotud omavahel –
koondteavik->aastakäigud->aasta number->üksiknumbrid (Võru ja Järvamaa raamatukogu näited)
Kataloogimismoodul on üks, väljad on valitavad.
Kodulooline fond on eristatud märksõna „kodulugu“ lisamisega.
RIKSi koduloolised kirjed on leitavad ka ERR otsinguportaali kaudu, saab valida raamatukogude
kaupa.
Riin: kas on võimalik otsingu piiramine?
Meelis: praegu eelistatud lihtotsing, kuid on võimalik piirata koha, isiku ja kollektiiviga (avaneb
loend). RIKSi otsing võimaldab leida ka vigaselt sisestatud otsisõna järgi (näide „Kipsik“ - >Sipsik)
Riin: küsimus nii RIKSi kui URRAMi kohta – kas on olemas kirjete sortimise ja väljaprintimise
võimalus (ja otsitulemuste meilile saatmise võimalus)?
Meelis: RIKSis on see olemas.
Helle: URRAMis veel ei ole.

3. Spordikirjete märksõnastamine – Liina Haas, Halliki Jürma
Heda: EMSis spordialaseid märksõnu vähe, spordialad on küll avatud märksõnarühm, kuhu võib
lisada alasid, kuid peamiselt on probleemiks spordivõistlused – turniirid, karikasarjad, erinevad
meistrivõistlused, liigad. Praegu liiga palju kasutatud „spordivõistlused“.
Google docsis on olemas Eesti Spordimuuseumi raamatukogult saadud võistluste liigitus, mida
MUISis kasutatakse.
Liina Haas: bibliografeerin ISEsse spordikirjeid mõnedest ajakirjadest ja mitte kõigilt spordialadelt.
Sageli kasutan ürituste kalendrit http://sportinfo.ee võistluste puhul.
Liina tutvustab oma kogutud märksõnu, mida veel EMSis ei ole.
ISE-s saab moodustada näit. olümpiamängude puhul eraldi märksõna väljale 611 611 24 Taliolümpiamängud|n(21 :|d2010 :|cVancouver)
Halliki Jürma: töö käigus (ISEsse bibliografeerimisel) on tekkinud ka mõned ettepanekud
märksõnade osas, praegu kasutan neid omamärksõna väljal, aga võiks olla EMSis olemas.
Külli Ots: näiteks võiks EMSis olla „Eesti meistrivõistlused“, mitte Eesti/meistrivõistlused.
Arutelu: võistluste märksõnad paneme Google docsi kirja, vaatame üle ja lähevad EMSile
ettepanekuga kasutusele võtta. Kui EMSis märksõna pole, siis panna omamärksõna väljale.
Kokkuvõtteks:
Käesoleva aasta ürituste plaan?
Arutelu: kas järgmine koosolek plaanida URRAMi kodulooportaali testkoolitusena töörühma
laiendatud koosseisule? Toimumisaeg kindlasti enne Harjumaa koolitusi. Rahvusrmtk. arvutiklass
sobiks, 16 kohta on klassis.
Edasisest tegevusest on kalendris kirjas veel Heda Piiriste sõnavõtt maaraamatukoguhoidjate
suveseminaril Pärnumaal 13. juunil, töörühma tegevuse ja koduloobibliograafia andmebaaside
tutvustamine.
Külli Solo: vaja oleks uuesti ka listi (listide) kaudu meelde tuletada näiteks DIGARi linkide
moodustamist ja muid kirje koostamisel vajalikke tõdesid. Heda teeb teated listidesse.
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