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Seisuga 1. jaanuar 2013 oli EMTA raamatukogu fondi suurus 227 322 eksemplari: 

 36 838 raamatut;  

 159 301 nooti;  

 2711 teadustööd;  

 24 088 helisalvestist (sh 13 808 CDd);  

 3155 videosalvestist (sh 2387 DVDd);  

 117 nimetust perioodilisi väljaandeid. 

2012. aastal täienes fond 4324 eksemplari võrra: 

 1339 raamatut;  

 1908 nooti;  

 34 teadustööd;  

 855 helisalvestist (sh 705 CDd);  

 148 DVDd;  

 38 perioodilise väljaande aastakäiku. 

Aasta jooksul lisas EMTA raamatukogu Eesti raamatukogude e-kataloogi ESTER 3298 

bibliograafilist kirjet ja 6064 eksemplarikirjet. Seisuga 1. jaanuar 2013 oli raamatukogu 

fondist ca 51% (115 924 kirjet) kataloogitud ESTERisse. Eesti artiklite andmebaasi ISE 

(Index Scriptorum Estoniae) lisati 161 kirjet ja rahvusvahelist muusikateadusliku kirjanduse 

bibliograafilist andmebaasi RILM (Répertoire international de littérature musicale) täiendati 

26 ingliskeelse sisukokkuvõttega artiklitest, mis on ilmunud EMTA väljaannetes. 

 

Veebruaris viidi läbi raamatukogu tagasiside küsitlus. Küsitluse eesmärk oli välja selgitada 

lugejate rahulolu raamatukogu teenuste kvaliteediga ning koguda ettepanekuid raamatukogu 

paremaks muutmiseks. See on oluline algatus, mis kavatsetakse muuta traditsiooniks. 

Raamatukogus toimus mitu selleteemalist koosolekut, küsimustiku lõplik versioon esitati 

raamatukogu nõuandvale kogule kinnitamiseks 7. detsembril 2011. 

 

1. veebruaril 2012 saadeti kõigile EMTA raamatukogu lugejatele e-kirjaga elektrooniline 

küsitlusankeet. Lisaks reklaamiti küsitlust ka EMTA kodulehekülje avalehel ning 

raamatukogu teenindusletis olid kättesaadavad paberankeedid. Seega oli ankeeti võimalik 

täita nii paberil kui internetikeskkonnas. 

 

Küsimustik oli jaotatud viide temaatilisse plokki: (1) andmed vastaja kohta; (2) üldised 

küsimused raamatukogu kohta; (3) e-teenused; (4) tehnilised vahendid ning raamatukogu kui 

õpikeskkond ja (5) lugejateenindus. Kõik küsimused olid valikvastustega ning iga ploki lõpus 

oli ettepanekute ja kommentaaride rubriik vaba teksti jaoks. 

 

Küsimustele vastas 7% lugejatest: 180 vastusest 175 oli täidetud e-keskkonnas ja 5 paberil. 

Ootuspäraselt oli arvukamalt vastanuid EMTAst, kuid küsitlusest võttis osa ka teiste 

muusikaasutuste ja väljaspool muusika valdkonda tegutsevaid inimesi. Küsitlusele vastas 51 

meest ja 129 naist, pooled ankeedi täitnutest olid alla 30-aastased. 

 

Ülevaade raamatukogu tagasiside küsitlusele vastanute kohta: EMTA bakalaureuseõpe - 78, 



EMTA magistriõpe - 26, EMTA doktoriõpe - 5 (sh 3 EMTA töötajat), EMTA töötaja - 44, 

muusikat (mujal) õppiv inimene - 18, muusika alal (mujal) töötav inimene - 31, muu - 9 

inimest. Kokku oli vastanuid 180. 

 

Nagu öeldud, koosnes küsimustik viiest osast. Raamatukogu on iga osa vastuseid analüüsinud 

erinevate kasutajagruppide kaupa. Alljärgnevalt on toodud ära küsitluse üldkokkuvõte. 

 

Joonis 1. Kokkuvõte raamatukogu rahuloluküsitlusest (180 ankeeti) 

 

 
 

Ankeedi vabavastustes tõsteti positiivsena esile raamatukogu head kollektsiooni, 

komplekteerimise efektiivsust, töötajate abivalmidust, muusika andmebaaside kättesaadavust. 

Lisaks positiivsetele momentidele juhiti tähelepanu ka probleemsematele valdkondadele. 

Ettepanekud/probleemid saab jagada neljaks suuremaks teemagrupiks: (1) raamatukogu 

pikemad lahtiolekuajad; (2) liiga palju mittelaenutatavaid teavikuid; (3) arvutite ja 

printimisega seotud probleemid; (4) rohkem vaikust raamatukogus. 

 

Kuna üha rohkem õppematerjale on interneti vahendusel kättesaadavad, ei ole lähiajal 

raamatukogu lahtiolekuaegu kavas suurendada. Suure nõudlusega (punase kleebisega) 

ainueksemplaridele ostetakse juurde teised (ja kolmandad) eksemplarid ning haldus- ja IT-

alased ettepanekud on edastatud haldusosakonnale. 

 

Küsitlus näitas, et suhteliselt vähe kasutatakse EMTAsse ostetud litsentsiandmebaase. 

Andmebaaside propageerimisel on esimesed sammud tehtud: 18. aprillil toimus EMTAs 

õppejõudude koolituspäev, kus ettekandega "Elektroonilised andmebaasid EMTA 

raamatukogus ja nende kasutusvõimalused õppetöös" esinesid Ilvi Rauna ja Toomas Siitan. 

 

Kokkuvõttes sai raamatukogu tänu küsitlusele palju olulist tagasisidet (eriti vabas vormis 

ettepanekute näol). Samas ei toonud see endaga kaasa suuri üllatusi, vaid konstateeris juba 

teadaolevat. 



 

Septembris sai valmis kolm uut raamatukogu tutvustavat esitlust: "Raamatukogu 

üldtutvustus", "Muusikateose otsimine e-kataloogis ESTER" ja "EMTA raamatukogu e-

ressursid". Presentatsioonid on loodud veebipõhises esitlusprogrammis Prezi ja on igale 

huvilisele kättesaadavad raamatukogu koduleheküljel. Need on heaks õppematerjaliks ka 

esmakursuslastele õppeaine "Sissejuhatus ülikooliõpingutesse" läbimisel. Saades innustust 

presentatsioonide aktiivsest kasutamisest ja mõeldes meie maja arvukatele välistudengitele on 

raamatukogu töötajatel lähiajal plaanis esitlused ka inglise keelde tõlkida. 

 

Raamatukogu nõuandva kogu koosolek oli 12. detsembril. Koosolekul kiideti 

heaks  ettepanek muuta raamatukogu kasutuseeskirja, lubades nüüdsest lisaks Tallinna 

Muusikakeskkooli gümnaasiumiosa õpilastele lugejaks registreeruda ka Georg Otsa nim 

Tallinna Muusikakooli ja Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli sama vanuseastme õpilastel. 

Võeti teadmiseks tagasiside küsitluse kokkuvõte ning arutati läbi 2013. aastaks kavandatud 

andmebaaside ja heliloojate kogutud teoste ostud ning EMTAga seotud persoonide 

tähtpäevanäitused raamatukogus. 

 

 

Komplekteerimine ja andmebaasid 

 

2012. aastal eraldas Haridus- ja Teadusministeerium EMTA raamatukogule 31 956 eurot 

teadusinformatsiooni hankimiseks, umbes samas mahus finantseeris raamatukogu ka EMTA. 

Alustati Georg Philipp Telemanni  ja Henry Purcelli kogutud teoste tellimist. Hetkel on 

Telemanni 51 köitest ilmunud 35 ning Purcelli 32 köitest 28. Lisaks jätkati juba varasematel 

aastatel alustatud heliloojate koguteoste täiendamist: Robert Schumann, Franz Schubert, 

Eduard Tubin, Claude Debussy, Gioacchino Rossini. Märkimisväärselt täienes fond ka eesti 

nüüdismuusika, audiovisuaalse kompositsiooni, elektroakustilise muusika, muusikalise 

algõppe jms materjalidega. 

 

Suuremate annetustena jõudsid meieni Kanadas elanud pianist Stella Pahapilli noodi-ja 

raamatukogu ning harrastusviiuldaja, kunagise Tartu Ülikooli keemiaprofessor Andrei 

Verhoustinski noodikogu. 

 

2012. aastal oli EMTA raamatukogu lugejatel jätkuvalt juurdepääs järgmistele tasulistele 

andmebaasidele ja e-ressurssidele: 

 Grove Music Online;  

 EBSCO elektrooniliste ja täistekstajakirjade ning teatmeteoste andmebaasid;  

 RILM (Répertoire international de littérature musicale);  

 RIPM (Retrospective Index to Music Periodicals);  

 JSTOR: kollektsioon Arts & Sciences III: Music;  

 International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text;  

 Cambridge UP e-ajakirjad;  

 Naxos Music Library;  

 Naxos Video Library;  

 Medici.tv;  

 Keelevara;  

 Web of Knowledge;  

 IPA (International Phonetic Alphabet) Source;  

 e-ajakirjade haldamise süsteem EBSCO A-to-Z. 



Uue tootena osteti: 

 Education Full Text - sisaldab hariduse, muusikateraapia- ja muusikapedagoogika-

alaseid täistekste umbes 400 ajakirjast. 

Oktoobris ja novembris olid tutvumiseks avatud veel kaks andmebaasi: 

 The Index to Printed Music (IPM) - andmebaasi on indekseeritud üksikteosed, mis on 

ilmunud heliloojate kogutud teostes või teaduslikult kommenteeritud akadeemilistes 

noodiväljaannetes;  

 RIPM Online Archive of Music Periodicals (FullTEXT) - sisaldab täistekste aastail 

1800-1950 ilmunud muusikaajakirjadest, näiteks Allgemeine musikalische Zeitung, 

Neue Zeitschrift für Musik, The Musical World, Le Guide musical, Revue Pleyel jt. 

Erialane enesetäiendamine ja muu tegevus 

 

EMTA raamatukogu töötajad jätkasid väljakujunenud koosseisudes osalemist ELNET 

Konsortsiumi jt erialaorganisatsioonide töörühmade töös. Töömahukas protseduur oli 

dokumendi "Nootide ja muusikaliste auviste ühtluspealkiri. Normikirjete koostamine" 

loomine. Juhend valmistati ette Eesti Muusikakogude Ühenduse koosolekutel koos teiste 

muusikaraamatukogus töötavate kolleegidega. Dokument kinnitati detsembris Konsortsiumi 

kataloogimise ja nimenormandmete töörühmas. 

 

Lisaks osaleti järgmistel koolitustel, seminaridel jm üritustel:  

 Täiendkoolitus "Infokirjaoskuse olemus ja õpetamine raamatukogus. 

Kasutajakoolituse ettevalmistamine, läbiviimine ja hindamine" Eesti 

Rahvusraamatukogus - Mary Tedre, Viida Raag, Kristel Kurahashi, 17.02.2012 ja 

23.03.2012;  

 Programmi Primus koolitus EMTAs "Enesekehtestamine I", lektor Angela Jakobson - 

Ilvi Rauna, 27.-28.02.2012;  

 Mäluasutuste talveseminar "Digitaalse kultuuripärandi kasutuskeskkond: mis mõtteis, 

mis tegemisel?" Otepääl - Mary Tedre, 6.-7.03.2012;  

 Täiendõpe "Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes" - Mare Bubõr, 

14.03.2012;  

 Kursus "Hääl, kõne ja eneseväljendus" Tallinna Õpetajate Majas - Viida Raag, 15.02, 

22.02, 29.02, 7.03, 14.03, 21.03.2012;  

 EBSCO infopäev Tallinnas Swiss Hotelis - Ilvi Rauna, 18.04.2012;  

 ELNET Konsortsiumi Eesti artiklite andmebaasi ISE (Index Scriptorum Estoniae) 

koolituspäev Tartu Linnaraamatukogus - Viida Raag, 12.06.2012;  

 ELNET Konsortsiumi üritus XI Eesti IUG I osa Eesti Rahvusraamatukogus - Kristi 

Sarapuu, 03.05.2012;  

 Eesti Muusikakogude Ühenduse üldkogu Tallinna Keskraamatukogus ja väljasõit 

Laulasmaale Rahvusvahelisse Arvo Pärdi Keskusse - Eli Lend, Eti Sukmit, Helle 

Uukkivi, Ilvi Rauna, Kristel Kurahashi, Mare Bubõr, Mary Tedre, Viida Raag, 

10.05.2012;  

 ELNET Konsortsiumi kataloogijate päev Eesti Rahvusraamatukogus - Mary Tedre, 

Urve Leemets, Viida Raag, 21.05.2012;  

 ELNET Konsortsiumi suveseminar XI Eesti IUG II osa Võru maakonnas Seedri 

puhkekülas - Kristi Sarapuu, 28.-29.05.2012;  



 LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) aastakonverents Tartus - 

Ilvi Rauna, 27.-29.06.2012;  

 IFLA (International Federation of Library Associations) aastakonverents "Libraries 

Now! - Inspiring, Surprising, Empowering" Helsingis - Mary Tedre ja Ilvi Rauna, 14.-

15.08.2012;  

 IFLA järelkonverents "Beyond libraries - subject metadata in the digital environment 

and semantic web" Tallinnas - Urve Leemets, 17.-18.08.2012;  

 Infopoliitika foorum "Kultuuripärand ja e-haridus" Eesti Rahvusraamatukogus - Urve 

Leemets, Ilvi Rauna, 20.09.2012;  

 Eesti Muusikakogude Ühenduse seminar Rakveres Lääne-Virumaa Keskraamatukogus 

- Eli Lend, Mare Bubõr, Urve Leemets, Viida Raag, Mary Tedre ja Ilvi Rauna, 29.-

30.09.2012;  

 BAAC (Baltic Audiovisual Archival Council) aastakonverents "From digitization to 

access and research" Helsingis - Mary Tedre, 4.10.2012;  

 Nordic IUG (Innovative Users Group) aastakoosolek Espoos - Maris Pajuste, Viida 

Raag, 9.-11.10.2012;  

 XI Kirjepäev Tartu Ülikooli Raamatukogus - Mary Tedre, Viida Raag, Mare Bubõr, 

28.11.2012. 

 


