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Sügis 

Eksam 

Aine koduleht 

/ e-õppe 

platvorm: 

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=24840 

Eesmärk: Toetada teadmiste kujunemist digitaalraamatukogudest, nende planeerimisest, 

korraldamisest, uurimisest, hindamisest, probleemidest ja perspektiivist ning 

peamistest tehnoloogiatest. Analüüsida digitaalraamatukogude, nende  haldamise 

ja tehnoloogiatega seonduvat problemaatikat. 

 

Aine 

lühikirjeldus: 

(sh iseseisva 

töö sisu 

kirjeldus 

vastavuses 

iseseisva töö 

mahule) 

Käsitletakse järgmiseid aspekte: 

 Digitaalraamatukogude olemus, kontseptuaalne raamistik ja 

lähenemisviisid; 

 Digitaalraamatukogu planeerimine; 

 Digitaalkogude arhitektuur ja disain; 

 Digitaalraamatukogude uurimine ja hindamine; 

 Marketing; 

 Probleemid, väljakutsed ja tulevikumudelid. 

 

Iseseisev töö: Magistrantidelt eeldatakse temaatilise erialakirjanduse 

läbitöötamist ja mõistmist ning 4 iseseisva töö tegemist ning seminarides aktiivset 

osalemist (loetud materjali arutelu, oma tööde esitlust ning teiste tööde 

kommenteerimist). Iseseisvate individuaaltööde (1) puhul eeldatakse 

teemakohase kirjandusega kursisolemist, analüüsi- ja kriitikavõimet. Grupitööde 

(3) puhul väärtustakse meeskonnatööd, valdkonna tundmist ning uute ideede 

genereerimise võimet.  

 

Õpiväljundid: 

 

Kursuse läbinud üliõpilane:  

 

 tunneb digitaalraamatukogu olemust ja kontseptsioone;  

 mõistab digitaalraamatukogu rolli kaasaegses infoühiskonnas; 

 suudab planeerida ja kujundada digitaalraamatukogu; 

 on võimeline analüüsima ja hindama digitaalraamatukogu; 

 on suuteline turundama raamatukogu digitaalseid teenuseid; 

 on kursis digitaalraamatukogude probleemidega ja tulevikumudelitega. 

Hindamismeet

odid: 

Eksam. Koondhinne kujuneb 4 iseseisva töö (1 individuaal- ja 3 grupitööd) ning 

seminarides (4) osalemise põhjal (loetud kirjanduse arutelud ja iseseisvate tööde 

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=24840


 
ettekandmine). 
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Asenduskirjan
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töötatava 

kirjanduse 

loetelu, mis 

katab 

ainekursuse 

loengulist osa) 
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Õppetöös 

osalemise ja 

eksamile/arves

tusele 

pääsemise 

nõuded 

 

Eksami sooritamiseks on vajalik kõigi iseseisvate ülesannete õigeaegne esitamine 

ning aktiivne osalemine arutlustes.  

 

Koondhinde komponendid: 

 Grupitööd (3)  (60%), millest 

 „Digitaalkogu planeerimine“ (20%) ja 

 „Raamatukogu e-teenuse turundus“ (20%) 

 „Digitaalraamatukogu tulevikumudel“ (20%). 

 

 

 Iseseisev individuaaltöö (1) (20%): 

 lühiessee (1-2 lk) teemal „Milleks meile (digitaal)raamatukogu, 

kui olemas on Amazon ja Google?“ (20% )  

 

 Loetud materjalide arutelu seminarides (20%). 

 

Võlgnevuste likvideerimine kokkuleppel õppejõuga marianne.paimre@tlu.ee 

 

 

Iseseisva töö 

nõuded 

Erialakirjanduse läbitöötamine. Grupitööde teostamine ja esitlus.  

Individuaaltööde sooritamine ja esitamine. Kaasmagistrantide tööde 

kommenteerimine. 

https://www.amazon.com/Edward-M.-Corrado/e/B00GSJL3Q2/ref=dp_byline_cont_book_1
mailto:marianne.paimre@tlu.ee


Eksami 

hindamiskritee

riumid või 

arvestuse 

sooritamiseks 

vajalik 

miinimumtase  

1.kriteerium praktilistele grupitöödele, milleks on „Digitaalkogu 

planeerimine“ (ettekandmine 16.11), „Turundus“ (30.11) ja 

„Digitaalraamatukogu tulevikumudel“ (14.12)“. 

Hindamiskriteeriumid: 

1. Teema relevantsus, 

2. Ülesehituse loogilisus, 

3. Analüütilisus, 

4. Terviklikkus, 

5. Uudsus.  

 

A (suurepärane) -  Ettekanne on väga hea (asjakohane, loogiline, analüüsiv, 

kriitiline, teemakohast erialakirjandust arvestav, problemaatikasse uusi aspekte 

lisav),  

B (väga hea) -   Ettekanne on üldiselt väga hea, grupp on tõhusat tööd teinud, ent 

üksikutes aspektides esineb puudujääke või on vähe teravust ja uudsust,  

C (hea) -   Ettekanne  on asjakohane, terviklik ja piisavalt analüüsiv, kuid uut 

infot eriti ei paku ning erialakirjandust on arvestatud vaid mõneti, 

D (rahuldav) -   Ettekanne on sooritatud, kuid see pole eriti analüüsiv ega arvesta 

ka eriti erialakirjandust ning ei paku ka midagi uut. 

E (kasin) -    Ettekanne ei ole eriti teemakohane ega analüüsiv, ülesehitus pole 

terviklik või pole valitud sobiv uurimisobjekt.  

 

 

2. kriteerium individuaaltöödele (17.11-ks) 

Hindamiskriteeriumid: 

1. Teema relevantsus,  

2. Probleemi mõistetavus, 

3. Ülesehituse loogilisus ja analüütilisus, 

4. Terviklikkus, 

5. Uudsus . 

 

A (suurepärane) -  Iseseisev töö on väga hea (analüüsiv, loogiline, hõlpsasti 

mõistetav, teemakohast kirjandust arvestav, novaatorlik, kriitiline, uusi ideid 

pakkuv ja uusi aspekte tutvustav); 

B (väga hea)  -   Iseseisev töö on üldiselt väga hea, ent vajaka jääb analüüsist ja 

kriitilisusest või uutest ideedest, 

C (hea)  -   Iseseisev töö on hea (põhinõuded on täidetud), ent ei arvesta 

teemakohast kirjandust ega lisa midagi uut või ei ole hõlpsasti hoomatav, 

D (rahuldav -   Ettekanne on teemakohane, kuid olulistes aspektides esineb 

puudujääke,  

E (kasin)  -    töö on tehtud ja esitatud, ent ei moodusta tervikut, olulised aspektid 

on puudu, rääkimata uutest ideedest. 

 

3.kriteerium loetud materjali arutelule seminarides:  

Hindamiskriteeriumid: 



1. Kirjanduse läbilugemine, 

2. Selle mõistmine, 

3. Suutlikkus selle üle seminaris arutleda, 

4. Analüütilisus, 

5. Kriitilisus. 

 

A (suurepärane)  -  Materjalid on läbi loetud, aru saadud ning magistrant suudab 

neid seminaris kommenteerida, 

B (väga hea)   -  Enamus materjale on läbi loetud, aru saadud,  ent seminaris 

arutletakse vähevõitu või puudub kriitiline lähenemine, 

C (hea)  -  Osad tekstid on läbi loetud, nende põhjal suudetakse seminaris ka 

arutleda, 

D (rahuldav – Mõned tekstid on läbi vaadatud, puudu jääb analüüsivast 

lähenemisest, 

E (kasin)  -  Mõni üksik tekst on läbi vaadatud, selle põhjal ei suudeta lülituda 

arutellu. 

 

Informatsioon 

kursuse sisu 

kohta, kursuse 

jaotumine 

teemade kaupa 

sh 

kontakttundide 

ajad 

Kohtumised toimuvad 5 korral:   

 

P 20.10 kell 14.15-17.45 

L 16.11 kell 14.15-17.45  

P 17.11 kell 14.15-17.45  

L 30.11 kell 14.15-17.45  

L 14.12 kell 14.15-17.45 

 

 

20.10 

Loeng: Sissejuhatus kursusesse. Digitaalraamatukogude määratlus. Teoreetiline 

raamistus ja filosoofilised aspektid. 

Loeng: Digitaalraamatukogu planeerimine  

 

16.11 

Digitaalraamatukogude problemaatika teadusuuringutes. Kogude disain ja 

arhitektuur. Infootsing. 

Seminar. Loetud materjalid arutelu.  

 

17.11 

Loeng: Kogude arendamine. Raamatukogu digiteenuste turundus 



Seminar. Esimese grupitööga esinemine. Loetud materjalide arutuelu. 

 

30.11. Meta- ja suureandmed. Infoturvalisus. 

Loeng: Seminar: 2. grupitöö ettekandmine ja arutelu. 

 

14.12. 

Loeng: Digitaalraamatukogu tulevikumudelid ja perspektiivid. 

Seminar: Individuaalse lühiettekande esitlus ja arutelu. Aine lõpetamine. 
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