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Kava

• Lugejaks registreerimine.
• Laenutuseeskirjad, lahtiolekuajad.
• Kogude paiknemine.
• Teenused.
• E-kataloog ESTER, pikendamine.



Raamatukogu asukoht ja sissepääs
(Akadeemia tee 1/Ehitajate tee 7)



II korrus – infolaud 
            pääs raamatukokku 

• Külastuste 
registreerimine.

• Lugejakaartide 
väljastamine ja 
pikendamine.

• Külaliskaartide 
väljastamine.



ID - kaart lugejakaardina

• ID - kaart automaatselt ei ole 
lugejakaart.

• Täida raamatukogu registreerimiskaart.
• ID - kaardile lisatakse TTÜ 

raamatukogu lugejakaardi funktsioon.



Raamatukogu lugejakaardi 
vormistamiseks on vaja:

• Isikuttõendav fotoga 
dokument (ID-kaart, 
autojuhiluba, ISIC-kaart).

• 1,30 € (ainult sularaha).
• Täidetud 

registreerimiskaart.





Lugejakaardi kasutamise reeglid

• Lugejakaardi kehtivusaeg on üks 
õppeaasta. 
Igal aastal tuleb alates 31. augustist 
lugejakaardi kehtivusaega pikendada, 
st kontaktandmete uuendamist. 

• Ülikooli lõpetanud üliõpilased saavad 
jääda edasi raamatukogu kasutajaks. 



 Oled lugejakaardi / ID-kaardi 
maha unustanud

• Raamatukokku sisenemiseks on vajalik 
pildiga dokument.

• Saad raamatukogu külastada, kuid 
laenutada ei saa. 



Raamatukogu lahtiolekuajad

E - R 8.30 - 20.00
L       11.00 - 16.00

Raamatukogu suletud:
iga kuu viimane reede – korrastuspäev,
enne riiklikke pühi – avatud kuni 12.00.



Raamatukogu arvudes

• Kogude suurus  
700 000 eksemplari.

• Avakogus 
210 000 eksemplari.

• 82 000 e-ajakirja.
• 167 000 e-raamatut.



Raamatukogu majajuht

• I korrus    TTÜ muuseum. Kohvik. Köitekoda.
• II korrus   Sotsiaal- ja majandusteadused.
• III korrus  Õpikute kogu.

 Loodusteadused.
• IV korrus  Tehnikateadused.
• V korrus   Humanitaarteadused.

 Ilukirjandus.

.



Teeninduskeskus II korrusel
tel. 620 3555     teenindus@lib.ttu.ee

• Teavikute hoidlast tellimine 
(5 – 10 min).

• Laenutusjärjekorra alusel 
tellitud teavikute 
kättesaamine.

• Teavikute laenutamine ja 
tagastamine.

• Viiviste tasumine (sularahas).
• Infokonsultant annab nõu: 

– teavikute otsing e-kataloogist 
ESTER, 

– andmebaaside kasutamine jne.



III korrus

• Kõigi erialade 
õpikud.

• Loodus – ja 
täppisteaduste 
erialakirjandus.



Õpikute kogu: 
laenutähtajad, viivised

• Õpikuid saab laenata 90 päevaks,
– viivis 0,03 € teaviku kohta päevas.

• Eriti nõutavad õpikud (punane triip kaanel) 
laenuaeg 30 päeva, 
– viivis 0,06 € teaviku kohta päevas.

• Teavikuid saab pikendada lõpmatu arv kordi, 
kui teavikule ei ole järjekorda.

• Korraga saab laenata 25 raamatut.



3. korruse õpikute kogust saate 
teavikuid laenata kui lugejakirjes on 
IT Kolledži üliõpilaskood.



IV korrus  - tehnikateadused

• Erialateatmeteosed, sõnastikud.
• Erialakirjandus 1-5 eks.
• Lühikese tähtajaga õppekirjandus :

30 päeva,
14 päeva,

 7 päeva,
kohalkasutus.

• Standardite kogu - Eesti standardid ja 
Eestis ülevõetud Euroopa standardid.



Märgistused teaviku kaanel

• Punane mumm – 
kohalkasutus

• Kollane mumm – 
14 päeva / viivis 0,06 €

• Sinine mumm – 
7 päeva / viivis 0,19 €

• Tähistuseta – 
30 päeva / viivis 0,03€ 



IV korrus - tehnikateadused

• Lubatud ei ole:
– jutuajamine,
– telefoni kasutamine,
– Arvutikõlarid.

Arvuti lisaseadmete 
laenutus: kuvar, klaviatuur, 
skanner, arvutihiir, numbri-
klaviatuur, laadija.



V korrus 

• Humanitaarteadused.
• Ilukirjandus.
• Eestikeelsed ajalehed ja ajakirjad.



Laenutusautomaat II ja III korrusel 

(jälgi juhiseid ekraanil)



Tagastusautomaat  
I korrusel



Individuaal- ja rühmatööruumid

• 26 individuaaltööruumi:  
III ja IV korrusel.

• 6 rühmatööruumi: 
III, IV, V korrusel.

• NB! Rühmatööruume ja III 
korruse individuaaltöö-
ruume saad 
ise reserveerida.



Tööruumide reserveerimine



Arvutite kasutamine

• 200 arvutivalmidusega töökohta.
• 70 arvutit: MS Office 2010, Open Office 

3.4.1, Ubuntu Linux.
• Printida saab igast raamatukogu 

arvutist.



Tasulised teenused

• Iseteeninduslikud 
printer/koopiamasinad.
Overall-i teenus, mille 
kasutamiseks on vajalik  
ID-kaart.

• Raamatukogu teavikutest 
koopiate tegemine 
sularaha eest V korrusel.

• Iseteeninduslik skanee-
rimine on tasuta.

• Pilveprint



Raamatukogu veebilehekülg 

www.ttu.ee/raamatukogu



www.ester.ee



Vali raamatukogu enne otsingu alustamist



Raamatu otsing ESTERis

• Autor: Ivar Tammeraid
• Pealkiri: Matemaatiline analüüs I
• Ilmumisaasta: 2002



Sõnaotsing – sisesta autori perekonnanimi ja 
mõned sõnad raamatu pealkirjast



Leia loetelust 2002. aastal ilmunud raamat





Vali raamat 3. korruse 
õpikute kogust









Liitotsing 
e-kataloogi ESTER esilehel



Raamatu otsing

• E-kataloog ESTER.
• E-ressursside portaal 

www.ttu.ee/raamatukogu-portaal
• Andmebaasid TTÜ arvutivõrgus:

– Ebrary
– IEEE-MIT Press eBooks
– IEEE-Wiley eBooks 
– Springer LINK: Lecture Notes in Computer Science

– Safari



Ajakirja otsing

• e-kataloog ESTER.
• e-ressursside portaali otsivahend A – Z.
• Andmebaasid TTÜ arvutivõrgus:

– ACM Digital Library
– IEEEXplore
– ScienceDirect 
– Springer LINK
– Taylor & Francis Online
– Wiley Online Library 



Perioodika – 
ainult kohapeal kasutamiseks

• Ajalehed – 5. korrusel 1 kuu
Ajakirjad 
– avariiulitel jooksev ja sellele eelnev aasta
– vanemaid numbreid tuuakse hoidlast, 

selleks tee tellimus 2. korruse 
teeninduskeskuses



Ajakiri Horisont (1)
vali kataloogi osa - perioodika



Ajakiri Horisont (2)





Laenutähtaja pikendamine

• Laenutähtaega saab pikendada, kui 
seda tehakse tagastustähtajal või 
varem ja kui teavikule pole järjekorda.

• Isikliku kasutajakonto kaudu/ Logi sisse
 e-kataloogi esilehel

• E-posti teel teenindus@lib.ttu.ee
• Telefonil 620 3555
• Raamatukogu teeninduspunktides



E-kataloogi esilehel logi sisse 

• Lugejaks registreerides 
saad salasõna.

• Logi Minu ESTERisse, vali 
Muudan salasõna ja  
vaheta praegune salasõna 
enda poolt valitud 
salasõnaga.



Laenutähtaja pikendamine





Pikendamine ei ole võimalik

• kui tähtaeg on möödunud, 
• kui laenutatud nimetusel on järjekord, 
• kui maksmata viiviste summa on 

suurem kui 3 €,  
• kui lugejakaart on aegunud.



Kohtumiseni raamatukogus!


