
KÜSIMUSED

1.

Aardejaht e-kataloogis ESTER. Variatsioonid.
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 7 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. Kunstnik Eerika Klement on loonud plakati pealkirjaga „Ajakirjandus on

tähtsam ideoloogiarinde löögijõud“. Leia kataloogist plakat ja ava see. Plakati

alaserva on kirjutatud, et tellimine on alanud ja välja on toodud kindel aastaarv.

Küsimus: mis on see aastaarv?

*

Aardejahi võtme jaoks kasuta 4-kohalist aastaarvu.

http://www.elnet.ee/


2.

Mark only one oval.

1 tund

2 tundi

3 tundi

3.

4.

5.

6.

2. Igal lugejal on Minu ESTER-is võimalik oma salasõna uuendada. Lugejale

saadetakse lugejakirjes olevale e-posti aadressile teade koos vastava lingiga

parooli muutmiseks. See link on aktiivne aga ainult teatud aja vältel. Küsimus: kui

kaua on salasõna uuendamise link aktiivne?

*

Aardejahi võtme jaoks kasuta õiget tundide arvu (number)

3. 2020. aastal ilmus Valve-Liivi Kingisepa koostatud sõnastik Otto Wilhelm

Masingu „Marahwa Näddala Lehhe” kohta. Mitu lehekülge on e-kataloogi ESTER

andmetel sõnastikus?

*

Aardejahi võtme jaoks sisesta lehekülgede arv (numbriliselt).

4. Mitmes Eesti raamatukogus on e-kataloogi ESTER andmeil foto professor

Juhan Peegelist, kui ta osales 1989. aasta mais Otto Wilhelm Masingu

mälestuskivi avamisel Äksi kiriku pargis?

*

Aardejahi võtme jaoks kasuta raamatukogude arvu (number).

5. Ellu Saar on eesti sotsioloog. Mitme kursusega ta e-kataloogis ESTER seotud

on?

*

Vihje: tutvu ainepakettidega ESTERis. Aardejahi võtme jaoks sisesta kursuste arv (number).

6. Malle Salupere avaldas 2006. aastal raamatu eesti ajakirjanduse suurmehest

Johann Voldemar Jannsenist. Otsi üles raamatu täpne pealkiri. Raamatu täiskirje

alt näed lühendit UDK. Mis on seal kirjes esimese UDK koodi kolm esimest

numbrit?

*

Aardejahi võtme jaoks kasuta esimese UDK koodi kolme esimest numbrit.



7.

AARDEJAHI VÕTI JA AARDE KOOD

8.

9.

VASTAJAST

Andmeid kasutame ainult võitjatega kontakteerumiseks.

10.

11.

This content is neither created nor endorsed by Google.

7. Tallinna Keskraamatukogust saab laenutada lisaks raamatutele ka tööriistu.

Mitu osa on akutrelli Makita DDF482RTJ otsikute komplektis Dewalt?

*

Aardejahi võtme jaoks sisesta osade arv (numbriliselt).

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.

Nimi *

E-posti aadress *

 Forms

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

