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Lugejate poolt kaotatud, rikutud või laenutähtajaks
tagastamata teavikute hüvitamine
Lähtudes Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu 21. märtsi 2017. a
otsusega nr 4 kinnitatud "Eesti Rahvusraamatukogu
kasutuseeskirja" punktist 8.3, kehtestan tagastamata teavikute
hüvitise määramiseks järgmise korra:
1. Teaviku väärtuse määramise aeg
Kogude arenduse osakond teatab 3 tööpäeva jooksul teaviku
väärtuse ja võimalusel asendusteaviku leidumuse kauplustes.
Erandkorras selgitatakse samal tööpäeval välja kuni kolme raamatu
väärtus ja leidumus kauplustes.
2. Teaviku asendamine
Teavikute asendamisel lähtutakse Eesti Rahvusraamatukogu
seadusest, mille kohaselt on raamatukogu ülesandeks rahvusliku
kultuuripärandi ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste alase
informatsiooni kogumine ja säilitamine.
Teavikute asendamise põhimõtted:
• rahvusteavik – asendab sama trüki väljaanne;
• välisteavik – asendab sama või uuema trüki väljaanne.
Komplekti osa kaotamise või rikkumise korral tuleb asendada
komplekti kaotatud/rikutud osa.
3. Teaviku väärtuse määramise põhimõtted
Teaviku väärtuse määramisel lähtutakse lisaks teaviku turuhinnale ja
raamatukogu poolt tehtud kulutustele teaviku eksemplaarsusest
Eesti Rahvusraamatukogu kogudes.
3.1 Rahvusteaviku väärtuse määramise üldpõhimõtted
• tagastamata jääb teavik, millest jääb kogusse ainult
sund/säilituseksemplar - teaviku viiekordne soetusmaksumus;
• tagastamata jääb teavik, millest jääb kogusse lisaks
sund/säilituseksemplarile veel üks eksemplar - teaviku kolmekordne
soetusmaksumus;
• tagastamata jääb teavik, millest jääb kogusse enam kui kaks
eksemplari - teaviku kahekordne soetusmaksumus;
• tagastamata jääb teavik, mis on raamatukogu ainueksemplar, kuid
ei kuulu säilitamisele arhiivkogus (näiteks teatud perioodil arvele

võetud diplomi-ja magistritööd, hall kirjandus) – väärtuseks
määratakse vähemalt 35 eurot.
3.1.1 Annetatud rahvusteaviku väärtuse määramine
Annetuste puhul lähtutakse teaviku arvelevõtmisel märgitud
väärtusest. Kui annetust ei ole hinnatud, võetakse aluseks
kaotamisele eelneva kalendriaasta rahvusteaviku keskmine hind.
Annetatud teaviku minimaalne väärtus on 15 eurot.
3.1.2 Vanema rahvusteaviku (ilmunud enne 2011) väärtuse
määramine
Vanema rahvusteaviku minimaalseks väärtuseks määratakse 15
eurot.
3.2 Välisteaviku väärtuse määramise põhimõtted
Välisteaviku minimaalseks väärtuseks määratakse 25 eurot.
• tagastamata välisteaviku väärtuseks määratakse teaviku
kahekordne soetusmaksumus, selle puudumisel võetakse aluseks
kaotamisele eelneva kalendriaasta kahekordne välisteaviku
keskmine hind;
• kui asendusteavikut hankida ei ole võimalik, siis määratakse
teaviku ainueksemplari/komplekti osa kaotamisel väärtuseks
kolmekordne soetusmaksumus, selle puudumisel kaotamisele
eelneva kalendriaasta kolmekordne välisteaviku keskmine hind.
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