
Iseseisev töö nr 2 

 

1. Otsige üles Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu digikogust 

http://galerii.kirmus.ee/grafo/ lasteraamat „Munapühad“.  

● Kes on selle raamatu autor - Kersti Merilaas 

● Kes illustratsioonide autor -  A. Roosmann 

● Millal ja kus raamat ilmus? - Tartus 1940 a. 

 

2. Avage el. kataloog ESTER http://tallinn.ester.ee/ ning leidke vastus järgmisele 

küsimusele:  

● Kui palju eestikeelseid autoriõiguseteemalisi teavikuid leidub TLÜ Haapsalu 

Kolledži raamatukogus?  - Leiti 18 kirjet, nendest 6 võiksid olla eestikeelsed ja 

sobiva teemaga. 

● Mis laadi on leitud teavikud (raamatud, perioodilised väljaanded, artiklid, 

plaadid vms)? - Raamatud ja perioodilised väljaanded 

● Valige üks neist ja kirjutage selle lühike bibliokirje. -  

 

Autor Pisuke, Heiki, 1955-  

Pealkiri Autor ja ülikool : autoriõiguse alused / Heiki Pisuke 

Ilmunud Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2004 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda) 

Ilmumiskoht Tartumaa 

Kirjeldus 134, [2] lk. : ill. ; 21 cm 
 

Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1964739~S21*est  

 

 

 

 

● Kirjeldage lühidalt, kuidas otsingut teostasite? Otsisõnaks valisin autoriõigus, 

samuti valisin loetelust raamatukogu. Kasutasin lihtotsingut, kuna 18 valikut 

suudan ma visuaalselt ka läbi vaadata. Oleksin võinud kasutada ka täpsemat 

otsingut, liitotsingut. 

 

3. Samas kataloogis otsige Airika Harriku teoseid.  

Mitu teost leidub ESTER-kataloogis? - 3 

Nimetage need ära -  Elu pärast surma Airika Harrik ; [toimetanud Vilve Torn ; 

kujundanud Villu Koskaru ; kaanefoto: Jose Vicente Cairon Sanchez] : RR, TlnKR, 

TlnKR buss, TlnKR lastekirjandus, TLÜAR, TLÜAR teadusrk, TTÜ raamatukogu, TTÜR   

 RAAMAT  2013 

     Iseenda laps Airika Harrik ; [toimetanud Helen Eelrand ; 

kujundanud Villu Koskaru ; kaanefoto: Jose Vicente Cairon Sanchez] : RR, TlnKR, 

TlnKR buss, TlnKR lastekirjandus, TLÜAR, TLÜAR teadusrk, TTÜ raamatukogu, TTÜR   

 RAAMAT  2011 

http://tallinn.ester.ee/search~S21*est?/aPisuke%2C+Heiki%2C+1955-/apisuke+heiki+1955/-3,-1,0,B/browse
http://tallinn.ester.ee/record=b1964739~S21*est


     Õnnistatud needus Airika Harrik ; [toimetanud Helen Eelrand ; 

kujundanud Villu Koskaru] : RR, TlnKR, TlnKR buss, TlnKR lastekirjandus, TLÜAR, 

TLÜAR teadusrk, TTÜ raamatukogu, TTÜR    RAAMAT 

Kirjeldage otsingu käik -  Valisin Tallinna täieliku kataloogi - märksõnaks valisin 

AUTOR – kirjutasin Airika Harrik, see ei toiminud – kasutasin ainult perekonnanime – 

sain kolm vastet – valisin õige  

 

4. Kuidas on ESTER-kataloogis võimalik leida teost/teavikut, kus on Priit Pulleritsa 

fotod?  

Teostage vastav otsing ning kirjutage mitu vastust saite.  Leidsin kaks (Ameerika : 

idaranniku pilvelõhkujatest Metsiku Lääne kanjoniteni / Priit Pullerits ; [toimetaja 

Monica Kiik ; kaardid: Artur Kuus ; kujundaja Einike Soosaar ; fotod: Priit Pullerits ... 

jt.]  

Tervist, tervis! : 5. klassi inimeseõpetuse õpik / Kersti Lepik ; [toimetanud Kärt Jänes-

Kapp ; joonistused: Kirke Kangro ja Natalja Litvinova ; kujundanud Endla Toots ; fotod: 

Toomas Huik ... jt.] 

Kirjutage bibliokirje ühest tulemusest. 

 

Autor Pullerits, Priit, 1965-  

Pealkiri Ameerika : idaranniku pilvelõhkujatest Metsiku Lääne kanjoniteni / Priit 

Pullerits ; [toimetaja Monica Kiik ; kaardid: Artur Kuus ; kujundaja Einike 

Soosaar ; fotod: Priit Pullerits ... jt.] 

Ilmunud [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, c2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda) 

Ilmumiskoht Harjumaa 

Kirjeldus 263 lk. : ill. ; 21 cm 
 

Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b2436451~S1*est  

 

 

 

 

5. Avage oma kodukandi rahva- või kooliraamatukogu veebileht. Otsige üles el. kataloog 

(RiksWeb või URRAM) ning otsige konkreetselt selles raamatukogus leiduvaid viltimise 

teemalisi teavikuid.  

Kas ja kui palju tulemusi saite?  - Leidsin 10 teavikut  

http://www.lugeja.ee/libraryHomepageSearch 

Tooge üks bibliokirje:  

  ISBN: 9789949421817 (köites);  

  UDK: 745.52 (035) est;  

  Pealkiri: Suur viltimise raamat : märgviltimine. Nõelviltimine. Käsitöövilt / [saksa keelest 

tõlkinud Pille Sahku];  

  Teisendpealkiri-variant pealkiri: Das grosse Buch vom Filzen. Eesti keeles; Viltimise raamat;  

  Ilmumisandmed: Tallinn : Tormikiri, 2008 (Tartu : Greif); 

 Kirjeldus: 125, [1] lk. : ill. ; 27 cm; 

http://tallinn.ester.ee/search~S1*est?/aPullerits%2C+Priit%2C+1965-/apullerits+priit+1965/-3,-1,0,B/browse
http://tallinn.ester.ee/record=b2436451~S1*est
http://www.lugeja.ee/libraryHomepageSearch


6. Samas kataloogis uurige, kas teie raamatukogus leidub Arvo Pärdi loomingu 

helisalvestisi? 

Kui leidub, siis kirjutage ühe salvestise kirje.  

Kuidas otsingut teostasite? Põhjalik otsing – märksõna Arvo Pärt ja otsingusse heli- ja 

videosalvestised ei andnud tulemusi. Põhjalik otsing sama märksõnaga ja otsing 

kõikidest teavikutest andis ühe tulemuse:  

  Pealkiri: Eesti muusika [Videosalvestis] : õppematerjal üldhariduskoolidele ja 

muusikakoolidele / koostajad Eeva Potter ja Eve Karp;  

  Ilmumisandmed: Tallinn : Eesti Muusikaõpetajate Liit, ERR 2010;  

  Kirjeldus: 1 DVD (2 t. 22 min.) : värv. ; 12 cm; 

http://www.lugeja.ee/libraryRecord/579826 

 

7. Samas kataloogis otsige, kas teie raamatukogus leidub ajakirja „Akadeemiake“ 

numbreid ja milliseid aastakäike leidub? – ei leidu 

Kuidas otsingut teostate? Põhjalik otsing – pealkiri – eesti keel - ajakiri 

Mis ajakirjaga tegemist on? Urrami teavikukataloog ütleb, et tegemist on õpilaste 

teadusajakirjaga. 

Kas antud ajakiri on veebis täistekstina kättesaadav? Jah, Kättesaadav ka 

võrguteavikuna. Alates 5. ak., nr. 3 (12) 2011 jätkab ilmumist ainult võrguteavikuna  

http://www.lugeja.ee/record/409024 

 

8. Avage Rahvusarhiivi fotode infosüsteem FOTIS http://www.ra.ee/fotis/ ning leidke 

seal Kalju Suure poolt tehtud foto Mart Laarist lastega.  

Mis aastal oli foto tehtud ning kus seda säilitatakse? 1989, ajakirja Noorus toimetuse 

arhiivis. Saan aru, et see asub Eesti Filmiarhiivis, Ristiku 84, Tallinn? 

Tooge ära fotokirje link e. URL-aadress, mida saate kopeerida veebaadressi realt.  

http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=158077 

 

 

9. Avage Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv DIGAR http://www.digar.ee/arhiiv/et 

Millest kirjutati 1988.a. ajakirja Vikerkaar 12-ndas numbris? Nimetage 1-2 teemat ja 

autorit.  

- Lauri Vahtre „Noor-Tartu lugu“ 

- Ilmar Soomre Konstantin Pätsi viibimisest Jämejala haiglas 

 

10. Avage Eesti Kunstimuuseumi otsinguvorm http://digikogu.ekm.ee/ekm/search ning 

otsige üles mängufilmi „Naerata ometi“ originaalafišš (foto).  

Mis aastal on see tehtud? 1986 

Kes on afišši autor? Vastuseks tooge leitud afišši kirje link (veebiaadress).  

http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-

4669/?searchtype=simple&searchtext=naerata%20ometi&offset=1 

 

http://www.lugeja.ee/libraryRecord/579826
http://www.lugeja.ee/record/409024
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=158077
http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-4669/?searchtype=simple&searchtext=naerata%20ometi&offset=1
http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-4669/?searchtype=simple&searchtext=naerata%20ometi&offset=1


 

11. Samas kogus otsige nüüdiskunsti esindaja Mark Raidpere loomingu fotosid. Kui 

palju tulemusi leidsite?  - 23 

Avage üks neist ning kirjutage selle pealkiri vastuseks.  – Linnafotod 

http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-

11063/?searchtype=simple&searchtext=mark%20raidpere&offset=1 

 

Kes on Mark Raidpere (kunstniku nimel saab foto juures klõpsata). – vabakutseline 

fotograaf ja videokunstnik 

 

12. ERR arhiivis http://arhiiv.err.ee/ otsige üles videoklipp jüripäevast (Eesti 

rahvuskalendri seeriast). Otsida saab sirvides Hariduse-kategooriat või otsisõna abil. 

Mis aastal on antud saateklipp loodud ja mitmes osa see on? 1989, 6.osa. 

 

http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-11063/?searchtype=simple&searchtext=mark%20raidpere&offset=1
http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-11063/?searchtype=simple&searchtext=mark%20raidpere&offset=1

