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Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu põhimäärus 

 

I Üldsätted 
 

1.1. Käesolev põhimäärus sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi 

akadeemia) raamatukogu eesmärgid ja ülesanded, tema juhtimise ja struktuuri, 

vara valdamise ja kasutamise korra. 

 

1.2. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on 

akadeemia tugistruktuuri üksus, eesti teadusraamatukogu, mis tegutseb 

akadeemia põhikirja, käesoleva põhimääruse, Eesti Vabariigi ülikooliseaduse ja 

teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel. 

 

1.3. Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO, IFLA (Rahvusvaheline 

Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Assotsiatsioon), IAMLi 

(Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude Assotsiatsioon) ning teiste 

rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide soovitustest ülikooliraamatukogudele. 

 

1.4. Raamatukogu asub Tallinnas, aadress on Tatari 13, 10116 Tallinn. 

 

1.5. Raamatukogu ametlik lühend on EMTAR. 

 

1.6. Raamatukogu nimetus inglise keeles on Estonian Academy of Music and Theatre 

Library, saksa keeles Bibliothek der Akademie für Musik und Theater Estland. 

 

II Eesmärgid ja ülesanded 
  
2.1. Raamatukogu eesmärgid on avaliku raamatukogu- ja infoteenuse osutamine ning 

akadeemia õppe-, loome- ja teadustegevuse toetamine.  

 

2.2. Eesmärkide saavutamiseks täidab raamatukogu järgmisi ülesandeid: 

 

2.2.1. kogub, töötleb, säilitab ja teeb kättesaadavaks õppe-, loome- ja 

teadustegevuseks vajalikud infoallikad; 

2.2.2. kogub, töötleb, säilitab ja teeb kättesaadavaks EMTA väljaanded ja 

akadeemias kaitstud doktoritööd; 

2.2.3. teenindab akadeemia liikmeskonda ja osutab avalikku 

raamatukoguteenust;  

2.2.4. õpetab infootsingut ning elektrooniliste andmebaaside kasutamist 

üliõpilastele, akadeemia töötajatele ja teistele raamatukogu kasutajatele; 

2.2.5. arendab elektroonilisi teenuseid, levitab elektroonilisi inforessursse ja 

loob juurdepääsu teadusandmebaasidele vastavalt kasutuslitsentsidele; 

2.2.6. edendab koostööd eesti ja välismaa raamatukogude, infokeskuste ja 

erialaliitudega ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega. 

 

III Struktuur ja juhtimine 
 

3.1. Raamatukogu kuulub akadeemia õppe- ja teadusprorektori haldusalasse. 



 

3.2. Raamatukogul on üks filiaal – EMTA lavakunstikooli raamatukogu. 

Lavakunstikool asub Tallinnas, aadress on Toom-Kooli 4, 10130 Tallinn. 

 

3.3. Raamatukogu juhib raamatukogu juhataja. 

 

3.4. Raamatukogu juhataja: 

  

3.4.1. juhib ja korraldab raamatukogu tööd;  

3.4.2. vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu ja tulemuslikkuse, kogude 

säilimise ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;  

3.4.3. esindab raamatukogu vastavalt rektorilt saadud volitustele.  

 

3.5. Raamatukogu juhatajat asendab tema äraolekul juhataja poolt määratud töötaja. 

 

3.6. Raamatukogu tegevust suunab raamatukogu nõuandev kogu, mille koosseisu 

kinnitab rektor raamatukogu juhataja ettepanekul.  

 

3.7. Nõuandev kogu: 

3.7.1. hindab raamatukogu tegevust ja juhtimist; 

3.7.2. arutab läbi raamatukogu arengusuunad ning abinõud nende 

elluviimiseks; 

3.7.3. annab nõu raamatukogu töö korraldamisel ja kogude kujundamisel. 

 

3.8. Nõuandva kogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 

kord aastas.  

 

IV Vara ja vahendid 
 

4.1. Raamatukogu vara on osa akadeemia varast.  

4.2. Raamatukogu eelarve on osa akadeemia eelarvest, selle kinnitab akadeemia 

nõukogu. Raamatukogu kasutab seda sihtotsarbeliselt oma ülesannete 

täitmiseks.  

 

4.3. Raamatukogu vajadused kaetakse akadeemia eelarvest, võimalusel ka muudest 

allikatest. 

 

4.4. Raamatukogul on õigus osutada tasulisi teenuseid, nõuda hüvitist kahjustatud 

vara eest ja võtta viivist. Saadud summad kasutatakse raamatukogu soetusteks. 

Tasuliste teenuste hinnad ja viiviste suuruse kinnitab rektor. 

 

V Põhimääruse kinnitamine ja muutmine 
 

5.1. Raamatukogu põhimääruse ning selle täiendused ja muudatused kinnitab 

akadeemia nõukogu. 

 

5.2. Akadeemia nõukogu 2001. aasta otsusega nr 5 kinnitatud EMTA raamatukogu 

põhimäärus tunnistatakse käesolevaga kehtetuks. 
 


