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EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU
RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND
I.

ÜLDSÄTTED

1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi nimetatud RVL) teel
teavikute ja artiklite koopiate tellimise, laenutamise ja saatmise korra Eesti
Rahvusraamatukogus.
2. Rahvusvahelise RVLi teenuse osutamisel lähtutakse täiendavalt IFLA dokumendis "Model
National Interlibrary Loan" soovitatud RVLi reeglistikust ja arvelduskorrast.
3. Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid järgnevalt:
3.1.tellija – tellija-raamatukogu või Eesti Rahvusraamatukogu lugeja;
3.2.täitja-raamatukogu - tellimust täitev raamatukogu
4. RVLi teenust osutatakse raamatukogude vahendusel kahel alljärgneval viisil:
4.1. teavikute ja artiklite koopiate tellimine teistest Eesti ja välismaa raamatukogudest. Teenust
saavad kasutada Eesti Rahvusraamatukogu lugejad;
4.2.teavikute laenutamine ja artiklite koopiate tegemine Eesti Rahvusraamatukogu kogudest.
Teenust saavad kasutada teiste Eesti ja välismaa raamatukogude lugejad oma raamatukogu
vahendusel.
5. RVLi teenuse maksumus koosneb järgmistest kuluartiklitest:
5.1. saate- ning tagastamiskulud;
5.2. tellimis,- teenus- ja kopeerimistasud.
6. Teenuse osutamisel rakendatakse järgmist arvelduskorda:
6.1.Eesti Rahvusraamatukogu tasub oma kogudest tellitud teavikute saatekulud, täitja-raamatukogu
määratud tellimis- ja teenustasud. Teenustasu maksmiseks kasutatakse IFLA vautšereid;
6.2. tellija tasub saadud koopiate eest (Eesti Rahvusraamatukogu tasuliste teenuste hinnakiri) ning
teavikute tagastamiskulud täitja-raamatukogule.
7. Laenutatud teavikute säilimise ja õigeaegse tagastamise eest vastutab tellija. Laenutatud teaviku
kaotamisel või rikkumisel tuleb see tellijal asendada sama teavikuga või kui see ei ole võimalik,
hüvitada teaviku väärtus. Teaviku väärtuse määrab täitja-raamatukogu.
8. Autoriõigusega kaitstud teoste kopeerimisel tuleb juhinduda "Eesti Rahvusraamatukogu
kogudes olevate teoste reprodutseerimise juhendis" sätestatust.
9. RVLi tellimusi saab esitada teatmesaalis, e-raamatukogu teenusena või kirja teel. Tellimused
vormistatakse tellimislehel (lisad 1, 2 ja 3).

II.

TEAVIKUTE JA ARTIKLITE KOOPIATE TELLIMINE TEISTEST EESTI JA
VÄLISMAA RAAMATUKOGUDEST

10. Tellida saab Eesti Rahvusraamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid. Tellida ei saa
teatmeteoseid, perioodilisi väljaandeid, käsikirju, bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid,
geograafilisi kaarte ning auviseid.
11. Välismaa raamatukogudest tellijate kohta peetakse eraldi andmebaasi, mille eesmärk on siduda
teenus seda kasutava lugejaga. Andmebaasi sisestatakse järgmised andmed: lugeja perekonna- ja
eesnimi, raamatukogukaardi number, kontaktandmed; tellitavate teavikute andmed ja
tagastamise tähtaeg. Andmeid säilitatakse kuni teaviku tagastamiseni täitja-raamatukogule.
Andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel
raamatukogu töötajatel.
12. Tellimus saadetakse teistele raamatukogudele välja üldjuhul ühe tööpäeva jooksul.
13. Teavikute laenutustähtaja määrab täitja-raamatukogu. Laenutustähtaega ei pikendata.
14. Tellitud teavikute saabumisest teavitatakse lugejat telefoni või e-posti teel. Teistest
raamatukogudest laenutatud teavikuid koju ei laenutata, neid saab kasutada ainult Eesti
Rahvusraamatukogu lugemissaalis.

III.

TEAVIKUTE LAENUTAMINE JA ARTIKLITE KOOPIATE TEGEMINE EESTI
RAHVUSRAAMATUKOGU KOGUDEST

15. Eesti Rahvusraamatukogu kogudest laenutatakse raamatuid ja noote, millel puudub suur
lugejanõudlus. RVLi teel
ei laenuta sundeksemplare (e-kataloogis tähisega "S"),
eraarhiividesse, arhiiv-, haruldaste raamatute ja kunstikogudesse kuuluvaid teavikuid,
teatmeteoseid, perioodilisi väljaandeid, kaarte ja auviseid. Juhul, kui tellimust ei ole võimalik
täita, edastatakse tellimus tellija nõusolekul teisele raamatukogule.
16. Teavikute laenutustähtaeg on 15 - 30 päeva. Laenutustähtaega ei pikendata.
17. Teavikud ja artiklite koopiad saadetakse tellija-raamatukogule välja üldjuhul kahe tööpäeva
jooksul tähitud postisaadetisena. Tellija tagastab teavikud tähtaegselt tähitud postisaadetisena.
18. Laenutatud teavikuid võib kasutada ainult tellija-raamatukogu lugemissaalis.

Lisa 1
Eesti Rahvusraamatukogu RVL-i juhendile

“ …… “ …………………….. 200…. a.
ARTIKLI KOOPIA TELLIMINE
Autor: _________________________________________________________________
Pealkiri: ________________________________________________________________
Ajakiri / ajaleht / kogumik: _________________________________________________
Ilmumisaasta, köide, nr., lk: ________________________________________________
Muud andmed, mida soovite täpsustamiseks lisada ______________________________
_______________________________________________________________________
Koopia valmistamise viis:
 valguskoopia
digitaalkoopia (salvestatud CD-le PC form.; mõõt 1:1 kuni A4 (210 mm x 297 mm)
150 dpi/*.jpg
300 dpi/*.jpg

Koopiad soovin kätte saada:

 Kesktellimispunktis, tasun sularahas
 Postiga, tasun ülekandega
Postiaadress:_________________________________________________________
 Faksiga, tasun ülekandega
Faksi number: _______________________________
Tellija

19. Eesti Rahvusraamatukogu lugeja

Ees- ja perekonnanimi:

Raamatukogukaardi number: _______________ E-post / telefon:

________________________

_________________________

20. Asutus Asutuse nimi: _________________________________________________
Asutuse esindaja nimi:

__________________ E-post / telefon:__________________________

21. Raamatukogu
Raamatukogu nimi, RVLi abonendi nr.:
Raamatukogu töötaja nimi:

____________________________________________

_______________ E-post / telefon: __________________________

Olen teadlik, et “Autoriõiguse seadusest” tulenevalt on teose kopeerimine lubatud üksnes isiklikeks vajadusteks või õppe-, uurimis- või teadustöö
eesmärgil. Teose kopeerimine muul, s.h. ärilisel eesmärgil on lubatud autori, teda esindava organisatsiooni või õiguste omaja kirjalikul loal.
___________________________________________________________________________________________________________
(nimi, allkiri)

Lisa 2
Eesti Rahvusraamatukogu RVL-i juhendile

“ …… “ …………………….. 200…. a.

RVLi teel teaviku tellimine Eesti Rahvusraamatukogust
(täidab tellija-raamatukogu)

Tellimiseks palume märkida vähemalt teose autor, pealkiri, ilmumisaasta ja köide.
Autor: _________________________________________________________________
Pealkiri: ________________________________________________________________
Ilmumiskoht: ____________________________________________________________
Ilmumisaasta: ____________________________________________________________
Köide: __________________________________________________________________
ISBN/ISMN: ____________________________________________________________
Märkused: ______________________________________________________________

Tellija-raamatukogu andmed
Nimetus: ________________________________________________________________
Abonendi number: ________________________________________________________
Aadress: ________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________
E-post: _________________________________________________________________
Töötaja nimi: ____________________________________________________________

Lisa 3
Eesti Rahvusraamatukogu RVL-i juhendile

“ …… “ …………………….. 200…. a.

RVLi teel teaviku tellimine teisest raamatukogust
(täidab Eesti Rahvusraamatukogu lugeja)

Autor: _________________________________________________________________
Pealkiri: ________________________________________________________________
Ilmumiskoht: ____________________________________________________________
Ilmumisaasta: ____________________________________________________________
Köide: __________________________________________________________________
ISBN/ISMN: ____________________________________________________________
Märkused: ______________________________________________________________

Lugeja andmed
Ees- ja perekonnanimi: ____________________________________________________
Raamatukogukaardi number: ________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________
E-post: _________________________________________________________________

