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Aardejaht e-kataloogis ESTER. Haruldused.
Eelmise aasta 4. aprillil täitus Eesti Raamatukoguvõrgu (ELNET) Konsortsiumil 25 aastat 
asutamiskoosolekust, kus seitse raamatukogu otsustasid alustada ühise elektronkataloogi 
loomist. Nii sündis Eesti suurim raamatukogude koostöökogu ja selle e-kataloog ESTER. 
Tänaseks on koostööpartnereid 19, osalevaid raamatukogusid aga pea 100. 

Tähistamaks eelmist juubeliaastat ja käesolevat Raamatukogude Aastat kutsub ELNET 
Konsortsium kõiki huvilisi osa võtma põnevast aardejahist e-kataloogis ESTER. Aarde 
leidmiseks tuleb lahendada 6 ülesannet, saadud vastuste põhjal moodustub aardejahi võti. 
Kui otsid võtit e-kataloogis ESTER, jõuad peidetud aardeni.  

Iga aardejahi edukalt lõpetanute vahel loosime välja aardejahi võitja. Kes lahendab edukalt 
kõik aardejahid, võib loosi tahtel saada ka aardejahi üldvõitjaks. Võitjaid ootavad väärilised 
auhinnad. On ka mitmeid eriauhindu.  

Vastuseid ootame kuni 13. maini kell 23.59. Võitjad kuulutatakse välja 16. mail.  
Jälgige meie kodulehte www.elnet.ee ja e-kataloogi ESTER Facebooki lehte. 
  
Head aardejahti! 
ELNET Konsortsium

*Required

1. Kus asub raamatu "Minu mänguasju: [pildiraamat lastele]" digikoopia? *

Vihje: otsinguks piisab pealkirjast "Minu mänguasju". Aardejahi võtme jaoks kasuta repositooriumi nime.

2. Esimese meditsiiniliste nõuannetega eestikeelse raamatu ainueksemplari

säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus. Raamat kuulub

kollektsiooni Eesti trükise punane raamat I, 1535-1850. Mis on selle raamatu

kohaviit Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus ehk KMARis?

*

Vihje: kohaviit algab A-tähega. Aardejahi võtme jaoks kasuta kohaviida esimest numbrit.

3. Millal ilmus esimene eestikeelne taimetoitude raamat? *

Aardejahi võtme jaoks sisesta 4-kohaline aastaarv.

http://www.elnet.ee/
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AARDEJAHI VÕTI JA AARDE KOOD
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VASTAJAST

Andmeid kasutame ainult võitjatega kontakteerumiseks.

4. Kes peitub pseudonüümi Milli Mallikas taga? Ta on avaldanud selle

pseudonüümi all romaani "Imbi" ning mitmeid novellikogusid. Lisaks on ta

kasutanud veel mitmeid pseudonüüme. Mine lehele Eesti biograafiline

andmebaas ISIK (http://www2.kirmus.ee/biblioserver/isik) ja leia vastuseks tema

pseudonüüm, mida ta kasutas, kui kirjutas ajalehtedes Vaba Maa 1930, nr 255 ja

Vaba Sõna 1934, nr 39.

*

Vihje: vali ISIKu lehel otsimiseks "Pseudonüüm". Aardejahi võtme jaoks kasuta pseudonüümi 2 esimest
tähte.

5. Kui mahukas oli esimene aabits, kus oli esmakordselt esitatud täht "õ"? *

Aardejahi võtme jaoks kasuta lehekülgede arvu (ESTERi järgi).

6. Leia H. Laakmanni trükikojas trükitud kaart, mis sisaldab Ilma-kaart ; Eüroopa ;

Aasia ; Aafrika ; Ameerika ; Austraalia ; Eüropa Venemaa ; Palästina. ESTERi

raamatukogudest leidub seda ainult Eesti Kirjandusmuuseumi

Arhiivraamatukogus. Kui palju raamat maksis?

*

Aardejahi võtme jaoks sisesta hind numbriga.

Pane vastustest kokku aardejahi võti (täpselt küsimuste järjekorras). *

Sisesta aardejahi võti (kõik tähed ja numbrid järjest, ilma vahedeta).

... ja leitud aarde kood. *

Tee eelmises punktis kokkupandud võtme alusel sõnaotsing e-kataloogis ESTER. Õige võtme puhul
leiadki peidetud aarde üles. Kirjuta siia leitud aarde kood.

http://www2.kirmus.ee/biblioserver/isik
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This content is neither created nor endorsed by Google.

Nimi *

E-posti aadress *

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

