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 Kinnitatud EMTA raamatukogu nõuandva kogu koosolekul 02.12.2009 

  

 EMTA raamatukogu komplekteerimise põhimõtted 
  

 

1.  Üldsätted 

 

1.1. Käesolev dokument määratleb komplekteerimise põhimõtted ja korra Eesti Muusika- 

ja Teatriakadeemia (EMTA) raamatukogus. 

 

1.2. Käesolevas dokumendis määratletu aluseks on: 

  EMTA põhikiri 

  EMTA raamatukogu põhimäärus 

  Teadus- ja erialaraamatukogude tegevust reguleerivad normdokumendid. 

 

 

2.  Komplekteerimise alused  

 

2.1. EMTA raamatukogu kogude kujundamisel arvestatakse raamatukogu funktsioone, 

eesmärke ja ülesandeid.  

 

2.2. Komplekteerimisel lähtutakse EMTA õppe-, loome- ja teadustöö vajadustest, pidades 

samas silmas kogude kujundamist tervikuna. 

 

2.3. EMTA raamatukogu on komplekteeritud kahes teadusvaldkonnas: 

humanitaarteadused ja sotsiaalteadused.   

 

2.4. EMTA raamatukogus komplekteeritakse muusika-, teatri-, õpetajakoolituse ja 

kultuurikorralduse alaseid teavikuid ning elektroonilisi sidusandmebaase. 

 

2.5. EMTA väljaandeid, EMTA teadustöid, EMTA kontsertide, etenduste ning ürituste 

heli- ja videosalvestisi komplekteeritakse täielikult, EMTA üliõpilaste magistritöid 

komplekteeritakse valikuliselt. 

 

 

3.  Teavikute komplekteerimise viisid 

 

EMTA raamatukogu komplekteerimise viisid on jooksev komplekteerimine, 

järelkomplekteerimine ja dekomplekteerimine.  

 

3.1. Jooksva komplekteerimise käigus täiendatakse raamatukogu uudisväljaannetega.  

 

3.2. Järelkomplekteerimisel täiendatakse raamatukogu kogusid varem ilmunud 

teavikutega.  
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3.3. Dekomplekteerimise käigus kantakse maha vananenud, kulunud, mitteprofiilsed 

teavikud ja üleliigsed eksemplarid.  

 

 

4.  Teavikute laadid ja valdkonnad 

 

EMTA raamatukogu komplekteeritavate väljaannete laadid on raamatud, noodid, heli- ja 

videosalvestised, jadaväljaanded (ajalehed, ajakirjad, jätkväljaanded), käsikirjad, 

elektroonilised teavikud ja sidusandmebaasid. 

 

4.1. Raamatute komplekteerimisvaldkonnad:  

Teatmeteosed 

Muusikaajalugu 

Heliloojate elu ja loomingu ülevaated 

Muusikažanrid (instrumentaalmuusika, vokaalmuusika, lavamuusika, 

sakraalmuusika, elektrooniline muusika, populaarmuusika) 

Muusikateooria (elementaarteooria, harmoonia, polüfoonia, kontrapunkt, 

vormianalüüs, orkestratsioon, notatsioon, kompositsioon) 

Interpretatsioon ja interpreedid 

Õpetajakoolitus 

Muusikapedagoogika, muusikaga seonduv kasvatusteaduste valdkond 

Muusikateadus (muusikaesteetika, -filosoofia, -kriitika, -semiootika, -

sotsioloogia, -psühholoogia, -akustika, etnomusikoloogia) 

Kultuurikorraldus  

Teater (teatriteooria, -ajalugu, draamateooria, dramaturgia, lavastajatöö, 

näitlejatöö, lavakõne, lavaline liikumine) 

Filosoofia  

Psühholoogia 

Kunst 

Ajalugu 

Religioon 

Sõnastikud ja keeleõpikud 

Eesti folkloor 

 

4.2. Nootide komplekteerimisvaldkonnad: 

Heliloojate kogutud teosed  

Antoloogiad 

Klahvpillimuusika (klaver, orel, klavessiin, akordion) 

Keelpillimuusika (viiul, alt, tšello, kontrabass, viola da gamba, kitarr, lauto, harf, 

kannel) 

Puhkpillimuusika (flööt, plokkflööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, 

trompet, tromboon, tuuba) 

Löökpillimuusika 

Orkestrimuusika 

Kammermuusika 

Lavamuusika 
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Soololaul 

Koorilaul 

Liturgiline muusika 

Jazzmuusika 

Populaarmuusika  

Pärimusmuusika 

Muusikaõpetus (laulikud, koolimuusika noodid, solfedžo, partituuri lugemine) 

 

4.3. Heli- ja videosalvestiste komplekteerimisvaldkonnad: 

Interpretatsioon ja interpreedid 

Muusikažanrid (klahvpillimuusika, keelpillimuusika, puhkpillimuusika, 

löökpillimuusika, orkestrimuusika, kammermuusika, lavamuusika, soololaul, 

koorilaul, liturgiline muusika, jazzmuusika, populaarmuusika, pärimusmuusika) 

Väärtfilmid  

Eesti filmiklassika ja telelavastused 

EMTA üritused, kontserdid ja etendused 

 

4.4. Jadaväljaanded:  

Eestikeelsed kultuurialased väljaanded 

Võõrkeelsed erialaajakirjad 

 

4.5. Käsikirjad: 

õppejõudude ja üliõpilaste teadustööd 

  

4.6. Elektroonilised teavikud ja sidusandmebaasid: 

Humanitaar- ja sotsiaalteadusi hõlmavad täistekstilised, bibliograafilised ja 

faktiandmebaasid, elektroonilised teadusajakirjad, CD-ROMid ning 

muusikaandmebaasid 

  

 

5.  Komplekteeritavate teavikute eksemplaarsus 

 

5.1. Üldjuhul komplekteeritakse teavikuid ühes eksemplaris. Vajadusel 

komplekteeritakse EMTA õppe-, loome-  ja teadustegevuseks tarvilikke teavikuid 

suuremas eksemplaarsuses.  

 

5.2. EMTA väljaandeid, EMTA väitekirju, EMTA ürituste, kontsertide ja etenduste heli- 

ja videosalvestisi komplekteeritakse vähemalt kahes eksemplaris. 

 

 

6.  Teavikute hankimine komplekteerimisallikate järgi 

 

EMTA raamatukogu komplekteerimisallikad on ost, vahetus ja annetus. 
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6.1. Ostmise teel hangitakse teavikuid vastavalt vajadusele ja võimalustele kauplustest, 

kirjastajatelt, toimetustelt, vahendusfirmadelt ja eraisikutelt arvestades 

komplekteerimisvaldkondi.  

 

6.2. Vahetuse teel saadakse asutustelt ja organisatsioonidelt uusi ja varasemate aastate 

teavikuid.  

 

6.3. Annetuste vastuvõtmisel lähtutakse EMTA raamatukogu 

komplekteerimisvaldkondadest, teaviku seisukorrast ja teaviku esindatusest 

raamatukogus. 

 

 

7.  Komplekteerimise kord  

 

7.1. Raamatukogu komplekteerimise, kogude kujundamise ja eelarve täitmise eest 

vastutab raamatukogu juhataja. 

 

7.2. Raamatukogu nõuandev kogu annab nõu kogude kujundamisel. Suuremad ostud – 

heliloojate kogutud teoste, andmebaaside tellimine – kooskõlastatakse raamatukogu 

nõuandva kogu koosolekul üks kord aastas. 

 

7.3. Komplekteerimisettepanekuid võivad teha kõik raamatukogu kasutajad, ettepanekute 

täitmisel arvestatakse eelisjärjekorras EMTA osakonnajuhatajate (või nendega 

kooskõlastatud) EMTA õppe-, loome- ja teadustegevusega seotud ettepanekuid. 

 

7.4. Komplekteerimisotsuse langetavad raamatukogu juhataja ja raamatukogu 

spetsialistid, kes vajadusel konsulteerivad EMTA õppejõudude või teiste vastava 

valdkondade spetsialistidega. 


