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Mida pakume?

• Tee end lugejaks – tasuta

• kohapeal või elektrooniliselt ID-kaardiga

• avaneb palju võimalusi - nt saad 
kasutada rahvusraamatukogu 
otsinguportaali materjale ka kodus, 
koolis jne

• Saad ka raamatuid koju laenata

• Koju laenutatakse hoidlates ja 
lugemissaalides asuvaid raamatuid, 
jätkväljaandeid ja noote, millel on e-
kataloogis ESTER staatus KOHAL ja
infoteaduste ning Saksa, Austria ja 
Šveitsi avakogude ajakirju

www.nlib.ee

https://www.nlib.ee/


Kuidas saab
rahvusraamatukogu (RR)
aidata uurimistöö tegijat?

• Erinevad teematunnid, mis 
abistavad allikate leidmisel

Nt

• Infoallikate teematund: Kuidas leida 
usaldusväärseid allikaid uurimistöö 
koostamiseks? (gümnaasium)

• Infootsingutund humanitaarteaduste varasalves 
(gümnaasium)

• DEARIMUFOT - sinu abiline loov-
ja uurimistöös (gümnaasium)

• DEA, DIGAR, MUIS, FOTIS

• Vt kõiki teematunde
https://www.nlib.ee/et/haridustegevus

https://www.nlib.ee/et/haridustegevus


Uurimistöö allikate 
tunni eesmärk on...
õppida tundma ja kasutama

• otsingumootoreid

• Google Scholar ja Google Books

• e-raamatukogu andmekogusid

• e-kataloog ESTER

• portaal DIGAR Eesti ajalehed

• Rahvusraamatukogu (RR) otsinguportaal

• e-raamatute ja e-ajakirjade kogud

Õpilased saavad praktiliste otsinguharjutuste kaudu 
leida uurimistöö jaoks nii teiste uurimistöid kui ka 
erinevaid teadustöid; teavikuid; e-raamatuid; e-ajakirju 
ja palju muud.



DEARIMUFOT tunni 
eesmärk on...

õppida tundma ja kasutama

• DIGAR Eesti Ajalehed portaali

• ajalehe- ja ajakirjaartiklid, kuulutused 

• Digitaalarhiivi DIGAR

• plakatid, postkaardid, fotod, kaardid 

• MUIS, FOTIS

• fotod, kavandid, eskiisid

Õpilased saavad nippe, kuidas otsida ja 
kasutada oma uurimis- või loovtöös erinevaid 
ajaloolisi visuaalseid materjale: plakateid, pilte, 
kaarte, kuulutusi ja palju muud.



Humanitaarteaduste 
varasalve infootsingu 
tunni eesmärk on...

õppida tundma ja kasutama

• RR humanitaarsaali teenuseid tulevasteks 
teadustöödeks

• saali ülesehituse tutvustus

• kuidas riiulitelt vajalikke teavikuid leida

• erinevate andmebaaside kasutamine 
(ISE artiklite andmebaas; DIGAR; 
kaartkataloog)

• leitud materjalidele ja allikatele 
viitamise harjutamine



Oluline allikas –
digitaalarhiiv DIGAR

DIGARis sisalduvad materjalid

• raamatud,
• ajakirjad,
• jätkväljaanded,
• noodid,
• kaardid, 
• plakatid,
• postkaardid,
• helisalvestised,
• standardid,
• graafika

Kõik väljaanded pole kättesaadavad ühes 
keskkonnas
• Ajakirjad 2017- | Ajalehed 1821-

vaata DIGARi Eesti artiklite portaalis

www.digar.ee

http://www.digar.ee


DIGAR Eesti artiklid

DIGARi Eesti artiklite portaalis

• Ajalehed
• aegade algusest peale, st alates 1821.aastast

• Ajakirjad
• alates 2017.aastast, varasem digitaalarhiivis 

DIGAR

• Jätkväljaanded
• alates 2017.aastast, varasem digitaalarhiivis 

DIGAR

Vastavalt kirjastajate poolt määratud 

juurdepääsuõigustele:
• ajaline, väljaandja poolt seatud perioodi alusel

• IP aadress, täistekstid kättesaadavad 
kindlaksmääratud aadressil

dea.digar.ee

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea


Otsing ühest kohast -
Rahvusraamatukogu 
otsinguportaal

Ühe otsingu kaudu on leitavad nt

• e-kataloog ESTER

• Digitaalarhiiv DIGAR

• portaal DIGAR Eesti ajalehed

• ISE artiklite andmebaas

• erinevad trükised, kataloogiandmed

• digitaalsed kollektsioonid

• e-ressursid (sh litsentsiandmebaasid)

Aktiveeritud üle 600 teadusinfot 
sisaldava andmekogu

• võõrkeelsete e-raamatute ja e-
ajakirjade täistekstid!

portaal.nlib.ee

http://portaal.nlib.ee


Kuidas saab RR veel 
aidata uurimistöö tegijat?

• Vajad abi infootsingul?

• Infopäringutele vastamine ja aitame 
mahukatest andmebaasidest ning 
kogudest leida vajalikku infot

https://www.nlib.ee/infootsing

• Personaalne nõustamine

• Tudengitele, õpetajatele, teadlastele, 
spetsialistidele ja kõigile, kes soovivad 
professionaalset abi erialase info 
otsimisel

https://www.nlib.ee/personaalne-
noustamine

• Teenus on tasuta!

https://www.nlib.ee/infootsing
https://www.nlib.ee/personaalne-noustamine


Ja veel pakume:

• Leia uurimistöö kaasjuhendaja rahvusraamatukogu
humanitaaria ja kunstide osakonnast

• Küsi meilt!
• telefoni teel 630 7100

• e-posti teel info@nlib.ee

• Broneeri rühmaruum tasuta - bron.nlib.ee

• Tule klassiga mõnda teise teematundi!

https://www.nlib.ee/et/haridustegevus

mailto:info@nlib.ee
https://euc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/bron.nlib.ee
https://www.nlib.ee/et/haridustegevus


Ootame teid!

Kaasjuhendajate leidmine: 
pille.slabina@nlib.ee

Teematundidesse broneerimine: 
www.nlib.ee/et/haridustegevus


