
Tartu Ülikooli raamatukogu digiteerimise põhimõtted 

 

Üldised põhimõtted: 

Digiteerimise eesmärk on tagada laialdane kasutus ning vaba juurdepääs informatsioonile. Samuti 
vähendada ohtu originaalidele kas sagedase kasutuse, rariteetsuse või kahjustumise korral. 

Põhimõtete rakendamisel on arvestatud Tartu Ülikooli raamatukogu tehnilisi võimalusi ja parimat 
rahvusvahelist praktikat. 

Säilituskoopia luuakse trükistest, millede puhul ei ole nende füüsiline säilimine muutumatul kujul 
tagatud. Säilituskoopia digiteerimisel lähtutakse originaali autentsest esitusest.   

Kasutuskoopia digiteerimisel lähtutakse infokandjate kogumi terviklikust esitusest. Kasutuskoopiaid 
töödeldakse vastavalt vajadusele, et parandada nende kvaliteeti, nt teravustamine, äärte lõikamine jne. 

 

1. Digiteerimiseks valitakse parim eksemplar kogudest. Valikul arvestatakse teaviku 
terviklikkust ning üleüldist seisundit. 

2. Digiteerimiseks köidet lahti ei võeta. Juhul kui ilma köidet lahti võtmata ei ole võimalik 
köitest kvaliteetset digitaalkoopiat saada, otsitakse võimalusel täiendav eksemplar teisest 
mäluasutusest. Võimaluse puudumisel jäetakse köide digiteerimata.  

3. Ei digiteerita kui see kahjustaks teavikut. Teaviku olukorda hindab  enne digiteerimisse 
suunamist kogude kuraator. Vahetult enne digiteerimist hindab teaviku olukorda lähtuvalt 
skannerite nõuetest ka digikogude spetsialist ja/või digiteerija ning vajadusel suunatakse 
teavik restaureerimisse. 

4. Ei digiteerita kui sama teavik on digiteeritud ja vaba ligipääsuga. 
5. Teavik digiteeritakse üks kord. 
6. Teavik digiteeritakse kaanest kaaneni, v.a tühjad lehed. Juhul kui teavikus esineb järjest 

rohkem kui 5 tühja lehekülge, siis digiteeritakse neist esimene ja viimane. Juhul kui 
vähem kui 5, siis digiteeritakse kõik tühjad leheküljed. Juhul kui tühjad leheküljed 
kuuluvad numeratsiooni, siis need digiteeritakse. 

7. Kasutuskoopia digiteerimisel kombineeritakse vajadusel erinevate eksemplaride lehekülgi, 
et maksimaliseerida info terviklikkus. 

8. Digiteerimise parameetrid sõltuvad originaali laadist ja seisundist ning ei ole üheselt 
rakendatavad kõikidele teavikutele. 

9. Juhul kui teavikul ei ole eelnevalt bibliokirjet, siis see koostatakse vahetult enne 
digiteerimist. 

10. OCR-i rakendatakse kõikidel võimalustel. 
11. Digitaalse koopia terviklikkuse ja originaalile vastavuse tagab digiteerija ning teostab 

kontrolli vahetult pärast teaviku digiteerimist. 
12. Skannerite töökohtade ja valgustite paigutusel on arvestatud peegelduva valguse  ning 

päevavalguse tõkestamisega. Tööruumide seinad on neutraalsetes toonides. 
13. Failide nimetamisel ei kasutata täpitähti ega erisümboleid. Tühikuid ja sidekriipse esindab 

alakriips. Ei kasutata suuri tähti. 



14. Kunstikogu, fotokogu, graafikakogu ja kaardikogu säilituskoopiad hoiustatakse TÜR 
repositooriumis DSpace koos kasutuskoopiatega. Käsikirjade ja trükiste säilituskoopiad 
hoiustatakse kettamassiividel. 

15. Kasutuskoopiad hoiustatakse TÜR repositooriumis DSpace. 
16. Digitaalsed kasutuskoopiad on kirjeldatud vastavalt Dublin Core metaandmeelementide 

standardile. 
17. Digitaalsed säilituskoopiad on seotud vastava kasutuskoopiaga ning ka viimase Dublin 

Core metaandmeelementide standardile vastava kirjeldusega. 
18. Autorikaitse all olevaid digitaalkoopiaid ei tehta avalikult kättesaadavaks.  
19. Pärast digitaalkoopia avalikustamist repositooriumis DSpace, lisatakse püsilink ka 

ESTER’i kirjesse, et laiendada info kasutatavust. 

 

Laad Dpi Värvisügavus Vorming Märkused 
Graafika Originaal 

>=210x297mm 
400dpi. Originaal 
<210x297mm 
600dpi. 

24bit TIFF; 
pdf; jpg 

Skaneerimisel jäetakse paari millimeetrine 
äär ümber kujutise. Kaadrisse lisatakse 
värvitabel. Kasutuskoopial võidakse 
värvitabel eemaldada. 

Eksliibris 600dpi 24bit TIFF; jpg Skaneerimisel jäetakse paari millimeetrine 
äär ümber kujutise. Kaadrisse lisatakse 
värvitabel + joonlaud. Kasutuskoopial 
võidakse joonlaud ja värvitabel eemaldada. 

Kaart Originaal 
>=210x297mm 
400dpi. Originaal 
<210x297mm 
600dpi. 

24bit TIFF; 
pdf;jpg 

Paari millimeetrine äär kujutise ümber 
jäetakse vastavalt vajadusele, digiteerija 
hinnangul. Kaadrisse lisatakse värvitabel. 
Kasutuskoopial võidakse värvitabel 
eemaldada. 

Foto 600dpi 24bit TIFF; jpg Skaneerimisel jäetakse paari millimeetrine 
äär ümber kujutise. 

Käsikiri 400-600dpi 24bit TIFF; pdf Skaneerimisel jäetakse paari millimeetrine 
äär ümber kujutise. Vajadusel lisatakse 
joonlaud ja värvitabel. Digiteeritakse alati 
mõlemad leheküljed ühes kaadris. 
Kasutuskoopial võidakse joonlaud ja 
värvitabel eemaldada. 

Trükis  400-600dpi 24bit TIFF; pdf Paari millimeetrine äär kujutise ümber 
jäetakse vastavalt vajadusele, digiteerija 
hinnangul. Juhul kui teavikus esineb järjest 
rohkem kui 5 tühja lehekülge, siis 
digiteeritakse neist esimene ja viimane. 
Juhul kui vähem kui 5, siis digiteeritakse 
kõik tühjad leheküljed. Juhul kui tühjad 
leheküljed kuuluvad numeratsiooni, siis 
need digiteeritakse. Teavik digiteeritakse 
kas tervikuna ühes kaadris või leheküljed 
eraldi kaadritena, olenevalt köitest, 
digiteerja hinnnangul. Värvitabel lisatakse 
vastavalt vajadusele ja kogude kuraatori 
ning digiteerja otsusel. 
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