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Aardejaht e-kataloogis ESTER. Variatsioonid.

ELNET Konsortsiumi 20.juubeli puhul korraldasime aardejahi e-kataloogis ESTER. Aarde leidmiseks 
tuli vastata seitsmele küsimusele ja saadud vastustest moodustada aardejahi võti. Võtme järgi 
kataloogis otsides jõuti aardeni, mille lahendus tuli auhinna loosimises osalemiseks konsortsiumile 
saata.  

ELNET Konsortsium

*Required

1. Lahenda anagramm - VAAKUM LITRID - ja saad teada kirjaniku, kes on kasutanud eestlase
võrdkujuna tsibihärblast. *
Vastuseks kirjuta tsibihärblasega seotud teose pealkirja teine sõna.

2. Mis numbrit kannab riiul, millel asub Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus (TTÜR) raamat
"Informatsioon : ajalugu. Teooria. Uputus"? *
Vastuseks sisesta ainult number.

3. E-kataloogis ESTER tuuakse välja ka auhinnatud teosed. Leia 2008. aasta Bookeri
kirjanduspreemia saanud raamat, mis on ilmunud ka eesti keeles. *
Vastuseks kirjuta raamatu lehekülgede arv.

4. Aastatel 1928-1930 andis asutis Fenno-Ugria välja lendajakirja kultuurisuhete
arendamiseks. Leia ajakiri e-kataloogis üles ja kirjuta vastuseks ajakirja pealkirja esimene
täht. *
Vastuseks kirjuta pealkirja esimene täht.



5.

Mark only one oval.

1) kooliõpilastele kokkupandud kohustuslikku kirjandust

2) teadlaste poolt uurimisretkedelt kogutud taimi, kivimeid jm näidiseid

3) kõrgkoolide kursuste materjale või lugemissaalides asuvaid õppematerjale

6.

7.

Mark only one oval.

1) Ei, selle teenuse tellimiseks peab võtma ühendust raamatukoguga

2) Jah, selleks on kirje juures nupp TELLI

3) Jah, teavituste tellimiseks tuleb soovitud otsitunnused salvestada (salvesta otsing) ja teha
vastav märge veergu Teade e-posti

AARDEJAHI VÕTI JA AARDE KOOD

8.

9.

VASTAJAST

5. Mida sisaldavad ainepaketid? *
Aardejahi võtme jaoks kasuta õige vastusega rea numbrit.

6. E-kataloog ESTER sisaldab ka üliõpilastöid. Leia magistritöö hüdroksümetüülfenoolide ja
resortsiinide kokondensatsiooni seaduspärasuste kohta. *
Vastuseks kirjuta magistritöö lehekülgede arv.

7. Kas e-kataloog ESTER saadab kataloogi lisatavate uute väljaannete kohta automaatseid
teavitusi? *
Aardejahi võtme jaoks kasuta õige vastusega rea numbrit.

Pane vastusest kokku aardejahi võti (täpselt küsimuste järjekorras) ja tee selle alusel
sõnaotsing e-kataloogis ESTER. Õige võtme puhul leiadki peidetud aarde üles. Edukalt
lahendatud aardejahi lõppvastuseks saada aardejahi võti ... *
Sisesta aardejahi võti (kõik tähed ja numbrid järjest, ilma vahedeta).

... ja leitud aarde kood. *
Sisesta e-kataloogist ESTER leitud aarde kood.
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Nimi *

E-posti aadress *

 Forms
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