
BAKALAUREUSEEKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED 

Sissejuhatus infoteadustesse 

1. Raamatukogu tüpiseerimisvõimalusi, eri tüüpi raamatukogudele omased tunnusjooned ja 

tegevusvaldkonnad. 

2. Raamatukogude tegevuse õiguslik ruum, raamatukogude tegevust reglementeerivad 

seadusandlikud aktid Eestis.  

3. Infoteaduse määrang ja peamised uurimisvaldkonnad 

4. Infoteaduse kujunemist mõjutanud tegurid, uurijad ja sündmused. 

5. Infoteaduse arenguetapid.  

6. Infoteaduse seosed teiste teadusvaldkondadega, infoteaduse ja raamatukoguteaduse seosed 

7. Raamatu defineerimine ja raamatu vormide areng läbi ajaloo. 

8. Raamatuteaduse kujunemine iseseisvaks uurimissuunaks välismaal ja Eestis.  

 

Infoallikad ja infootsing 

1. Infoallikate klassifikatsioon/liigitus. Viiteinfoallikad - olemus, tähtsus, näiteid. 

2. Infootsingu mõiste. Fakti-, teaviku- ja teemaotsing ning nendeks sobivad infoallikad. 

3. Rahvusbibliograafia konseptsioon ja eesti rahvusbibliograafia väljaanded. 

4. Infootsing andmebaasides: avatud juurdepääsuga ja litsentseeritud AB-sid, nende 

otsivõimalused. 

5. Interneti infootsivahendid - tüübid, otsivõimalused, eelised ja puudused. Veebiressursside 

hindamiskriteeriumid. 

 

Teavikute kirjeldamine ja sisu analüüs 

1. Bibliokirje ja sellele esitatavad funktsionaalsusnõuded. 

2. Elektronkataloog: areng, kihid, infokogumid 

2. Kataloogimisreeglite rahvusvaheline ühtlustamine 20. sajandil.  

3. Annotatsioon ja referaat: sarnasused, erinevused, tüpoloogia. 

 

Liigitamine ja indekseerimine 

1. Tesauruse mõiste, selle ülesehitus. Semantilised seosed tesauruses (ekvivalentsusseos, 

hierarhiaseos, assotsiatsiooniseos) ja nende vormistamise sümbolid  

2. Märksõnastamine elektronkataloogis tänapäeval, aineotsingu võimalused ja erinevused 

3. UDK väljatöötamine, UDK tabelite tüübid, UDK arenguperioodid, levik, 

rakendusvaldkonnad  

4. Liigitamise ja märksõnastamise võrdlus 



 

Kogude kujundamine  

1. Komplekteerimise allikad ja viisid. 

2. Sundeksemplariseadus Eesti Vabariigis 

3. Inforessursside valiku põhimõtted.   

 

Infoteenindus 

1. Raamatukogu poolt pakutavate infoteenuste iseloomustus. 

2. Infovajaduse väljaselgitamise ja uurimise meetodid 

3. Päringuintervjuu tähtsus infoteenindusprotsessis. Teenindaja suhtlemisoskuse osa selles 

4. Raamatukogu- ja infoteenuste muutumist mõjutavad tegurid  

5. E-teatmeteeninduse kujunemine, selle olukord eesti raamatukogudes 

 

Raamatu ja raamatukogude arengulugu 

1. Trükikunsti kasutuselevõtu ja leviku tähtsus kirjakultuurile. 

2. Raamatu väliskujus toimunud suured muutused ajaloo jooksul ja nende mõju informatsiooni 

säilimisele. 

3. Avalike (rahva)raamatukogude asutamine 19. sajandil ja nende tegevuse põhimõtted. 

  

Organisatsiooni teabeprotsessid 

1. Organisatsiooni infopoliitika väljatöötamise etapid 

2. Mida peab sisaldama infopoliitika väljatöötamise alusuuring 

3. Infopoliitika eesmärgid eri tüüpi organisatsioonides 

 

Kirjastamine ja kirjastustegevus. 

1. Kirjastuse funktsioonid ja töölõigud.  

2. Raamatutootmise taset väljendavad näitajad. Trükistatistika. 

3. Raamatupoliitika olemus ja roll erinevates poliitilistes režiimides. 

4. Sõnavabadus ja juurdepääs informatsioonile kirjastustegevuse kontekstis.  

5. Kirjastustegevuse arengutendentsid maailmas ja Eestis. 

6. Raamatukaubanduse erijooned ja erinevad vormid. 

 

 


