Raamatukogu sõnastik kasutajale


aastakäik (Volume) :
o perioodikaväljaande ilmumisaasta järjenumber alates ilmumise
algusest;
o aastakomplekt, perioodikaväljaande aasta jooksul ilmunud
üksiknumbrite kogu



andmebaas – ühise kasutajaliidese ja andmete otsingut ning käitlust
võimaldava tarkvaraga varustatud elektrooniliselt talletatud andmekogum
(faktid, bibliokirjed, referaadid, täistekstid jm)
o e-ajakirjade ja e-raamatute (online)andmebaasid TTÜ Raamatukogu
veebis, täistekstid avanevad TTÜ arvutivõrgus; väljastpoolt TTÜ-d
VPN portaali kaudu, st üksnes TTÜ üliõpilastele ja töötajatele
o CD-ROM-andmebaasid – andmebaasid kompaktandmeplaadil (koju
kaasa)
o bibliograafiaandmebaas – bibliograafiaandmeid (lühikirjeid) sisaldav
andmebaas
o täistekstiandmebaas – dokumentide täielikke tekste sisaldav
andmebaas



A-to-Z – otsivahend erinevate vahendajate kaudu raamatukogusse ostetud
e-ajakirjadest (e-raamatutest); teave selle kohta, millises andmebaasis
ajakiri/raamat sisaldub, mis ajast mis ajani on kättesaadavad täistekstid



auvis – teavik, milles valdava osa moodustavad heli ja/või pilt ning mida saab
vaadata ja/või kuulata eriseadmetega



bibliograafiakirje – reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis
võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida



DOI – digitaalse dokumendi identifitseerimistunnus



e-kataloog (elektronkataloog) – raamatukogude kogusid peegeldav
interaktiivne bibliograafiaandmebaas



e-kataloog ESTER on 13 Eesti raamatukogu ühiskataloog
o Minu ESTER – e-kataloogi ESTER iseteeninduslik ala, mis võimaldab
kasutajal vaadata oma laenutusi, pikendada laenutähtaega, salvestada
otsinguid jne



e-infoteenindus – infokonsultant vastab TTÜR veebilehe e-vormi Küsige infot
vahendusel või e-postiga info@lib.ttu.ee saabunud päringutele



e-raamatukogu – elektroonilised infoallikad ja teenused, mida saab kasutada
raamatukogusse kohale tulemata



RR – Eesti Rahvusraamatukogu



H-Index – teadlase mõjukuse näitaja (Jorge Hirschi järgi)
H-indeks näitab seda, milline on mingi teadlase suurim arv artikleid N, millele
on viidatud vähemalt n korda.
Näiteks kui teadlasel on ilmunud 10 artiklit, mida igaühte on viidatud 10 või
enam arv korda, siis on selle teadlase H-indeks 10.

H-indeksit saab otsida andmebaasist Web of Science. Leidnud autori tööd,
tuleb klikkida nupul „Create Citation Report”.
Vt ka artikleid:
Hirsch, J. E. “An index to quantify an individual’s scientific research output“
Allik, J. “Kuidas mõõta Eesti teadust?”


ikoon



Impact Factor – IF, ajakirja mõjutegur (mõjufaktor) näitab, kui suur on
keskmine viidete arv mingi teadusajakirja artiklitele kindla ajaperioodi
jooksul.
NB! IF ei näita mitte konkreetse artikli kvaliteeti, vaid ajakirja kui terviku
kvaliteeti. Vt Journal Citation Reports (WoS)



ISBN – raamatu identifitseerimist võimaldav rahvusvaheline standardnumber



infokiosk:
o TTÜR avakogu juht on abiks teavikute otsimisel ainevaldkonna järgi
(mis korrusel ja riiulil otsitav teavik asub);
o rühmatööruumide ja individuaaltööruumide reserveerimise kalender,
mis võimaldab kasutajal endale veebipõhiselt sobiv ruum reserveerida



ISE – Eesti artiklite andmebaas "Index Scriptorum Estoniae", mida
koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike
ja jätkväljaannete põhjal



ISSN – ajakirja identifitseerimist võimaldav rahvusvaheline standardnumber



Issue (number) – suurema teose, sarja või jätkväljaande osa, ajakirja, ajalehe
vm jadaväljaande üksikväljaanne



kohaviit – tingmärk (numbrite ja tähtede kombinatsioon) teavikul (raamatul)
tema asukoha määramiseks raamatukogu riiulil



köide (Volume):
o mitmest raamatust koosneva teose üks raamat;
o aastakäik – perioodika- või jätkväljaande kokkukuuluvad numbrid;
o aastakomplekt – perioodikaväljaande aasta jooksul ilmunud
üksiknumbrite kogu
LibChat – TTÜR infokonsultant vastab päringutele reaalajas



e-kataloogi ESTER TTÜR kohaviida lahtris näitab korruse plaani ja
riiulit, millel otsitav raamat asub



MetaLIB – firma Ex Libris tarkvara, mis võimaldab üheaegset otsingut
(metaotsingut) mitmest andmebaasist ühtses keskkonnas



Minu ESTER – e-kataloogi ESTER iseteeninduslik ala, mis võimaldab
kasutajal vaadata oma laenutusi, pikendada laenutähtaega, salvestada
otsinguid jne



number (Issue) – suurema teose, sarja või jätkväljaande osa, ajakirja, ajalehe
vm jadaväljaande üksikväljaanne



patent – patendi valdaja (leiutaja) õigusi sätestav juriidiline dokument; äri- või
tööstustunnistus



SFX – TTÜR linkserveri teenus, mis võimaldab andmebaase ja raamatukogu
katalooge infootsingus leitud viidete alusel omavahel siduda, linkides leitud
artikli või raamatu viite täistekstiga (kui raamatukogul on vastav litsents)



sundeksemplar (SA, SB, SH) – raamatukogudele tasuta loovutatav trükise,
auvise ja elektroonilise teaviku eksemplar põlise säilitamise eesmärgil, lubatud
ainult kohalkasutus



teavik – ükskõik millisel kujul jäädvustatud infokandja (raamat, käsikiri, foto,
heliplaat, trükis, allalaaditud täistekst vms)



Toru.ttu.ee on vpn ühendus, mis võimaldab kaugligipääsu raamatukogu
andmebaasidele. Eelduseks on ülikooli kasutajatunnuse Uni-ID omamine.



UDK – universaalne detsimaalklassifikatsioon, rahvusvaheline
kümnendliigitus



viide – kasutatud andmestiku (allika) näitamine tekstis, joonealuse märkusena,
viiteloetelus; andmed tekstis kasutatud allika kohta



Volume:
o mitmest raamatust koosneva teose üks raamat;
o aastakäik – perioodika- või jätkväljaande kokkukuuluvad numbrid;
o köide – aastakomplekt, perioodikaväljaande aasta jooksul ilmunud
üksiknumbrite kogu



vöötkood – kodeeritud andmed (teaviku kaane kleebisel või lugejakaardil),
mis on vajalikud automatiseeritud laenutussüsteemi kasutamiseks

Koostas T. Nurmiste (2015 uuend)

