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1. Bibliografeerimisel lähtutakse ELNET Konsortsiumi andmebaasi ISE töö-
rühmas kokkulepitud väljaannete nimekirjast ja jaotusest. 

2. Bibliografeerimisele ei kuulu: 

• väljaanded, mis käsitlevad spiritismi, hiromantiat, astroloogiat, numero-
loogiat jt pseudoteadusi  

• väljaanded, mis sisaldavad usupropagandat  

• koolialmanahhid  

• reklaamväljaanded  

• erootikaajakirjad 

3. Bibliografeeritavad väljaanded jagunevad täielikult ja valikuliselt biblio-
grafeeritavateks väljaanneteks. 

4. Ettepaneku väljaande lülitamiseks bibliografeeritavate väljaannete nime-
kirja võib töörühmale teha iga raamatukogu. Uutest ilmuma hakanud 
väljaannetest teavitab töörühma ka Eesti Rahvusraamatukogu kogude 
arenduse osakonna perioodika töörühma spetsialist. 

5. Töörühm arutab ettepanekut ja teeb väljaande sisu põhjal otsuse väljaande 
kuulumisest täielikult bibliografeeritavate väljaannete hulka. 

6. Täielikult bibliografeeritavast väljaandest bibliografeeritakse artiklid kõigil 
teemadel. 

7. Täielikult bibliografeeritavast väljaandest on raamatukogul õigus välja 
jätta: 

• sõnumid  

• uudised  

• kommertstekstid, reklaamtekstid, lugejate kirjad  



• artiklid, mis käsitlevad spiritismi, hiromantiat, astroloogiat, numero-
loogiat jt pseudoteadusi või usupropagandat. 

8. Täielikult bibliografeeritava väljaande bibliografeerimisest loobumiseks 
peab raamatukogu sellisest soovist teisi osapooli ette teavitama ja neilt 
nõusoleku saama. 

9. Valikuliselt bibliografeeritavad väljaanded valib ja vajadusel muudab valikut 
iga raamatukogu ise, kuid annab oma otsustest töörühmale teada. 

10. Kui väljaannet bibliografeeritakse valikuliselt mitmes raamatukogus, võib 
töörühmas arutada väljaande lülitamist täielikult bibliografeeritavate välja-
annete nimekirja. 

11. Kui väljaanne ei kuulu täielikult bibliografeeritavate väljaannete hulka ja 
ükski raamatukogu ei ole selle valikulisest bibliografeerimisest töörühmale 
teada andnud, lisatakse nimetus analüütiliselt avamata jäävate väljaannete 
nimekirja. 

12. Igal raamatukogul on kohustus bibliografeerida oma asutuse väljaanded või 
tuleb nende bibliografeerimises kokku leppida mõne teise raamatukoguga. 

13. Bibliografeerimise tähtajad on kokku lepitud järgnevalt: 

• kogumikud poole aasta jooksul peale raamatukokku saabumist,  

• ajakirjad ühe kuu jooksul peale raamatukokku saabumist,  

• nädala- ja päevalehed 3 tööpäeva jooksul peale raamatukokku saabu-
mist. 

14. Väljaannete jaotuse ja bibliografeerimisega seotud probleemidest tuleb 
koheselt teavitada töörühma. Täielikult bibliografeeritavad väljaanded ei tohi 
jääda bibliografeerimata.  

15. Bibliografeeritavate väljaannete nimekirja peab ELNET Konsortsiumi andme-
baasi ISE töörühm. Nimekirjas sisalduvad andmed ka väljaannete kohta, 
mis on ilmumise lõpetanud ja/või mille bibliografeerimine on lõpetatud. 
Eraldi nimekirja peetakse nimetustest, mille kaasamist bibliografeeritavate 
väljaannete hulka on töörühm arutanud ja otsustanud seda mitte teha. 


