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Lihtotsing
Otsingu tegemiseks sisesta otsingureale üks või mitu sõna ja klõpsa Otsi nuppu.
NB! Süsteem eeldab, et otsid kõiki sisestatud sõnu, tingimusel, et sõnade vahel pole kasutatud OR
või NOT loogikaoperaatoreid.
Keerukamate otsingute tegemiseks kasuta Täpsema otsingu võimalusi.
Fraasiotsing
Täpse fraasi otsimiseks kasuta jutumärke. Inglise keelsel otsingul leitakse fraasiotsingul ka vasteid,
milles sisetatud fraasi asemel leitakse fraasile vastav samatähenduslik sõna (nn seotud
märksõnad).
NB! Kui jutumärke ei kasutata, siis leitakse otsitav kõigi sisestatud sõnade põhjal, olenemata
nende järjestusest.
Näiteks, otsides artiklitest globaalset soojenemist kui fraasi, sisesta otsing alljärgnevalt:

Loogikaoperaatorite OR, NOT kasutamine
AND - vaikimisi valitud ja seda sisestama ei pea.
OR - laiendab otsingut.
NOT - kitsendab otsingut, välistades soovimatu otsisõna.
NB! Kui loogikaoperaatoreid ei kasutata, eeldab süsteem, et otsitakse kõiki sisestatud sõnu või
fraase.
NB! Loogikaoperaatorid tuleb sisestada alati suurtähtedega (OR, NOT). Vastasel juhul loeb
süsteem nad otsisõnadeks.
Näiteks, otsides artikleid nii Tallinna kui ka Harjumaa kohta, sisesta otsing alljärgnevalt:

Sõnade katkestamine otsingul
?

Küsimärk (?) kärbib sõna keskelt või lõpust ühe tähe.
NÄIDE: sisestades sõna wom?n, leitakse kirjed, mis sisaldavad sõnu woman, women jne.

*

Kui on vaja otsida mingit sõna kõigis vormides ja liitsõna osana, saab otsisõna kärpida,
kasutades tärni (*). Võimalik on kärpida nii sõna lõppu kui ka algust.
NÄIDE: sisestades sõnaosa *psühholoog*, leitakse kirjed, mis sisaldavad sõnu
psühholoogia, psühholoogiast, psühholoogid, üldpsühholoogia, õiguspsühholoogia
jne.

Vali teema
Teema saad määrata otsingurea kõrval olevast rippmenüüst.
Vaikimisi on valitud universaalse temaatikaga Võõrkeelsed artiklid (Primo Central), mis hõlmab
sadu miljoneid elektroonilisi allikaid, sisaldades e-raamatuid, artikleid ja digitaalseid kollektsioone.
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Otsing selles kogumis toimub kiiremini kui teiste valdkondade kogumites, sest otsing tehakse juba
varem indekseeritud teabe hulgast ja süsteem ei võta sel hetkel ühendust kogumis olevate
andmekogude originaalkeskkondadega.
Samas ei pruugi see kogum sisaldada kõiki rahvusraamatukogu otsinguportaali kaudu
kättesaadavaid andmekogusid. Täielikuma tulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada siiski
eraldi teemasid, mida saab valida samast rippmenüüst.
Näteks, otsides infot Artur Alliksaare kirjutatud luule kohta, kasuta eestikeelseid andmekogusid ja
sisesta otsing alljärgnevalt:

Täpsem otsing
Täpsema otsingu valimisel on võimalik otsingut täpsustada ja piirata mitmesuguste tunnustega,
lisaks on võimalik omavahel kombineerida eri välju.
Otsingut määratledes on vasakpoolses veerus võimalik valida, kas otsing tehakse üle kõikide
väljade või otsitakse ainult ühe välja (pealkiri, autor, märksõna) piires. Samuti on võimalik valida,
kas otsitav sõna on eraldiseisev või mingi sõna osa.

Otsiakna parempoolses osas saab otsingut
veelgi kitsendada, kas ilmumisaja või mingi
ajavahemiku, teaviku laadi (raamatud, artiklid,
ajakirjad, pildid, auvised), keele või teemaga.
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Otsitulemused
Otsitulemuste lehel näidatakse tulemused vastavalt otsingutunnustele. Iga tulemuse kohta
kuvatakse järgmine info:
Allika tüüp

Otsitulemuse vormingu info – raamat, artikkel, ajakiri, kaart vms.

Pealkiri

Otsingutulemuseks saadud kirje pealkiri. Võimalusel viib lingitud pealkiri
otse täistekstini.

Autor, väljaandmise
aeg ja andmekogu

Otsitulemuses esitatud teaviku autor, väljaande aeg ja andmekogu,
millest vastav otsitulemus leiti.

Tähekese ikoon

Hallil tähekesel klõpsates kopeeritakse antud tulemus E-riiuli kausta,
täheke ise muutub kollaseks. Kui uues otsitulemuses on juba kollase
tähekesega kirjeid, tähendab see, et need kirjed on juba saadetud Eriiuli kausta.

Täistekst

,

Sõna „Täistekst” kirje all eri variantides ja värvides viitab sellele, kas
antud tulemus on täistekstina kättesaadav või mitte:
Täistekst – täistekst on olemas ja kättesaadav Lisateenuste
kaudu;
Täistekst puudub – täisteksti ei ole;
Täistekst võib olla – süsteem ei oska öelda, kas täistekst on
kättesaadav või mitte. Sellisel juhul tuleb kontrollida Täiskirje lingi alt,
kas seal on esitatud link Online.
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Selleks et näha kirje kohta rohkem informatsiooni, klõpsa kirje all olevatel linkidel:
Täiskirje
Lingi alt leiab kogu kättesaadava info antud kirje kohta.

Lisateenused
Selle nupu alt avatakse lisateenuste aken, mille kaudu on võimalik saada kas juurdepääs artikli
täistekstile või seotud lisateenustele (nt Telli teisest raamatukogust või Leia raamatukogust) ja
veebiteenustele (nt otsivõimalus Amazonis või Google Scholaris).

Soovitusnimestik
Võimalusel kuvatakse iga otsitulemuse alla soovitusnimestiku link. Lingi alt leiab kirjed, mis on
selle tulemusega seotud ja kasutusstatistika alusel välja valitud. Vaikimisi kuvatakse kolm
soovituslikku artiklit, kokku esitatakse 10 artiklit. Soovitusnimestik kuvatakse juhul kui antud kirje
põhjal leitakse vähemalt kolm artiklit.
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Vaata lisaks andmekogusid
Kui otsingu tegemisel on kasutatud andmekogusid,
mille puhul otsitulemust ei ole võimalik portaali
keskkonnas kuvada, esitatakse need andmekogud
eraldi otsitulemuste lehe vasakpoolses osas pealkirja
all Vaata lisaks andmekogusid.
Andmekogu nimele klõpsates avaneb uus aken, kus
esitatakse otsitulemused originaalkeskkonnas.
Otsitulemuste täpsustamine
Pärast otsingu tegemist kuvatakse lehe paremal pool
võimalused otsitulemusi kitsendada. Pakutakse
järgmisi võimalusi: teemad, autorid, andmekogud,
aastad, allika tüübid, keeled ja allikad.
Klõpsates Andmekogude taga oleval lingil rohkem
infot, kuvatakse ekraanile loend kõigist otsingusse
kaasatud andmekogudest ja neist leitud tulemuste arv.
Klõpsates lingil Rohkem valikuid saab otsitulemusi
kitsendada või laiendada.
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Soovituslikud uued otsingud
Soovituslikud uued otsingud pakuvad kas variante juba
tehtud otsingust (teiste sõnadega või sõnad teises
järjekorras) või pakuvad laiendavat otsingut teemal, mis
hõlmab juba olemasolevat otsitulemust.
Soovituslikke uusi otsingud esitatakse Otsitulemuste
täpsustamise all vasakus veerus ja pakutakse üldjuhul
kas autori nime või teema järgi.
Lingitud sõnadel klõpsates tehakse uus otsing ja
kuvatakse uus otsitulemus.

Otsingu ja otsitulemuste salvestamine
Otsingu salvestamise võimalus esitatakse otsitulemuste
lehe all vasakus veerus koos RSS uudisvoo
salvestamise ja kõigi sellel lehel asuvate otsitulemuste
salvestamise võimalusega.
Otsingu salvestamiseks klõpsa
nupu taga oleval lingil Salvesta otsing (vajalik on portaali
sisselogimine, sest tegemist on isikustatud teenusega) ning otsing salvestatakse Salvestatud
otsingute alla.
RSS uudisvoo tellimiseks klõpsa
nupu taga oleval lingil rss, avaneb uudisvoo tellimise aken.
NB! RSS uudisvoogu saab tellida ainult Primo Centralis tehtud otsingutele.
taga asuval lingil Lisa lehekülg E-riiulisse klõpsates salvestatakse kõik sellel lehel olevad
otsitulemused E-riiuli kausta.

Leia e-ajakiri
E-ajakirjade A-Z loendi kaudu leiab rahvusraamatukogus kättesaadavate võõrkeelsete e-ajakirjade
kataloogi, mis sisaldab üle 60 000 täistekstajakirja.
Ajakirja leidmiseks kataloogist on mitu võimalust:
 kasuta pealkirjaotsingus tähestikloendit või sisestada otsikasti soovitud ajakirja nimi
 vali ajakirju teemade ja alateemade kaudu
 tee otsing, kombineerides omavahel mitu tingimust:
o ajakirja pealkiri
o ISSN
o väljaandja
o teemad
Pärast valiku tegemist klõpsa nupul
Tühjenda.

. Olemasoleva valiku tühistamiseks klõpsa lingil

8

Rahvusraamatukogu otsinguportaali kasutusjuhend

Uuendatud 27.11.2012

Leia e-raamat
E-raamatute loendi kaudu leiab rahvusraamatukogus kättesaadavad võõrkeelsed e-raamatud, mis
on kättesaadavaks tehtud eri andmekogude kaudu. Kataloog sisaldab üle 80 000 e-raamatu.
Enamik raamatuid on kas html- või pdf- vormingus ega vaja e-raamatu lugerit või eraldi tarkvara.
Olenevalt andmekogust on mõningal juhul vaja end andmebaasi kasutajaks eraldi registreerida ja
kinnitada end rahvusraamatukogu lugejana.
Raamatu leidmiseks on mitu võimalust:
 otsi kas pealkirja, ISBNi, autori või väljaandja järgi
 kombineeri eespool nimetatud otsitunnuseid
Väljaandjaid on võimalik valida mitu. Vali soovitud nimed CTRL-klahvi all hoides.
Pärast valiku tegemist ja vajadusel ka teiste väjade täitmist klõpsa nupul
valiku tühistamiseks klõpsa lingil Tühjenda.

. Olemasoleva

Leia andmekogu
Otsinguga Leia andmekogu saad andmekogusid otsida nime, kirjastaja, märksõna või kategooria
järgi.
Otsingu avamiseks klõpsa portaali kõikide lehtede ülemises osas toodud lingil Leia andmekogu
või täpsemas otsingus toodud lingil Leia andmekogu.

Andmekogude otsimine
Kui tahad leida konkreetset andmekogu või kogusid mingi teema kohta, peab kasutama hüpikakna
ülemises osas asuvaid välju.
Peale vajalike väljade täitmist ja valikute tegemist klõpsa nupul
andmekogud kuvatakse sakil Tulemused.

. Leitud
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Andmekogude valimine
Andmekogusid saab valida nii Kõik andmekogud kui ka Tulemused (kui enne on tehtud otsing)
saki alt.
NB! Selleks, et kasutada kõiki andmekogusid, on soovitav otsinguportaali sisse logida.
Andmekogu valimiseks klõpsa selle ees oleval märkeruudul. Andmekogu lisatakse loendisse, mis
avaneb saki alt Valitud andmekogud.
Kui soovitud andmekogud on valitud, klõpsa kinnitamiseks nupul
. Sind suunatakse
automaatselt otsingu tegemise lehele, kus rippmenüüs Vali teema on valikuna lisandunud uus rida
Valitud andmekogud, mis sisaldab varem märgistatud andmekogusid. Edasi sisesta vajalikud
otsiparameetrid ja tee otsing.

Isikustamine portaalis
Kui oled portaali sisse loginud, on tegutsemisvõimalusi rohkem.

Miks ma peaksin sisse logima?
Salvesta oma eelistused

Saad määrata, mis keeles portaali kasutad ja kui palju kuvatakse
edaspidi otsitulemusi ekraanile.

Salvesta otsinguid ja
otsitulemusi

Saad salvestada Primo Centralis tehtud otsinguid ja kõiki
otsitulemusi edaspidiseks kasutamiseks.

Salvesta teavitus

Kui teed pidevalt ühesugust otsingut, on sul võimalik pärast Primo
Centralis tehtud otsingu salvestamist selle kohta võimalik tellida
teavitus. Saad määrata, kui sageli süsteem sinu eest otsingu teeb
ja mille alusel sulle teate e-posti aadressile saadab.

Ligipääs
litsentsiandmebaasidele

Raamatukogu pakub ka selliseid andmebaase, mille kasutamiseks
peab sisse logima.

Kasuta teisi raamatukogu
teenuseid

Sisseloginuna on portaali kaudu võimalik kasutada ka teisi
raamatukogu teenuseid, nt tellida raamat teisest raamatukogust kui
seda rahvusraamatukogus ei ole.

Lisa märkusi

Loodud kaustadele ja salvestatud otsitulemustele (artiklikirjetele) on
võimalik lisada omapoolseid märkusi.

Miks ma peaksin pärast töö lõpetamist välja logima?
Sa peaksid portaalist välja logima, et teistel poleks võimalik sinu otsinguid ja isiklikke seadeid
kasutada. Eriti hoolas tuleb olla üldkasutatavates arvutites, nt rahvusraamatukogu lugejaarvutites.

Minu portaal
Minu portaal koondab info sinu eelistuste kohta, salvestatud otsingud, andmebaaside ja
otsitulemuste valikud, teavitused ja kommentaarid.
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Eelistused
Eelistuste alt on võimalik määrata, millisena tahaksid portaali näha, kui seda kasutad. Saad valida
endale sobiva keele, maksimaalse ekraanil kuvatavate otsitulemuste hulga, määrata e-posti
aadressi, millele hiljem saadetakse sinu poolt tellitud teave, ning lisada ka telefoninumbri.
Vaikimisi valitud valik on seotud logimisega, eelkõige varem märgistatud teemadega. Samas saad
alati oma valikuid muuta, klikates rippmenüüs otsingu tegemiseks vajaliku portaali osa või teema
nimetusel.
NB! Kui soovid ka edaspidi eelistusi kasutada, pead nende määratlemiselks sisse logima.

E-riiul
E-riiul võimaldab salvestada ja korrastada sessioonide kestel leitud ja kasutatud tulemusi.
Tulemuste salvestamine E-riiulisse
Kui vajutatakse otsitulemuse juures tähekesekujulist ikooni , siis ikooni värvus muutub ning
süsteem salvestab valitud tulemuse koopia E-riiuli kausta.
NB! Selleks et salvestatud tulemus oleks kaustas kättesaadav ka edaspidi, peab olema portaali
sisse logitud. Vastasel juhul säilib kausta sisu ainult aktiivse sessiooni vältel.
Tulemuste eemaldamine E-riiulist
Kui sa siiski arvad, et hetkel märgistatud tulemus ei ole see, mida salvestada tahaksid, klõpsa taas
kollasel tähekesel ja tulemus eemaldatakse E-riiuli kaustast automaatselt. Rohkem infot
tulemuste eemaldamise kohta E-riiuli kaustadest vaata Kaustade kasutamine alt.
Salvestatud tulemuste vaatamine E-riiulis
E-riiulisse salvestatud tulemuste vaatamiseks klõpsa E-riiuli kaustal või sinna loodud
alamkaustadel. Olles valitud kaustas, klõpsa tulemusel, mida soovid näha.
Kaustade haldamine
Sisseloginuna on E-riiulis võimalik uusi kaustu luua ja olemasolevaid hallata:
Nupp
Kirjeldus
Uue kausta loomine.
Valitud kausta ümber nimetamine. Kui kausta pole valitud, on nupp hall.
Valitud kausta kopeerimine. Algne kaust jääb alles.
Eelnevalt mällu kopeeritud kausta kleepimimine uude asukohta.
Valitud kausta kustutamine E-riiuli kaustast. E-riiuli kausta ei ole võimalik kustutada.
Kaustale märkuse lisamine.
Kaustale lisatud märkuse toimetamine.
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Toimingud kaustades
E-riiuli kaustades on salvestatud tulemustega võimalik teha järgmisi toiminguid:
Nupp
Kirjeldus
Valitud kirje(te) väljalõikamine loendist.
Valitud kirje(te) kopeerimine. Esialgsed kirjed jäävad alles.
Varem mällu kopeeritud või lõigatud kirje(te) kleepimine valitud kausta.
Valitud kirje(te) kustutamine. Kirje(d) eemaldatakse üksnes aktiivsest kaustast.
E-post

Valitud kirje(te) saatmine e-postiga. Avaneb uus aken, aadressirida on täidetud
Eelistustes sisestatud aadressiga. Selle muutmiseks kirjuta aadress lihtsalt üle.

Prindi

Valitud kirje(te) trükkimiseks klõpsa nupul.
Vali rippmenüüst salvestamise viis ja klõpsa nupul. Valitud kirje(d) salvestatakse
arvuti kõvakettale ettemääratud kohta.
Kirjele märkuse lisamine.
Kirjele lisatud märkuse toimetamine.

Minu otsingud
Minu otsingud võimaldavad:
 näha aktiivse sessioni vältel tehtud otsinguid ja nende tulemusi;
 salvestada otsinguid edaspidiseks kasutamiseks;
NB! Selle teenuse kasutamiseks peab olema sisse logitud
 tellida salvestatud otsingute automaatseid teavitusi etteantud e-posti aadressile;
NB! Ainult Primo Centralis tehtud otsingutele
 tellida salvestatud otsingutele RSS uudisvoogusid.
NB! Ainult Primo Centralis tehtud otsingutele
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Sakk Minu otsingud sisaldab järgmisi linke:
Sessiooni kestel tehtud
Lingi alt avaneb loend aktiivse sessiooni kestel tehtud otsingutega.
otsingud
Seda loendit saab kasutada ka sisse logimata.
Lingi alt avaneb loend otsitulemuste lehel salvestatud otsingutega.
Salvestatud otsingud &
Otsingute salvestamiseks peab olema sisse logitud. Salvestatud
teavitused
otsinguid saab uuesti kasutada või nende jaoks teavitusi tellida.
Mis on teavitus?
Teavitus aktiveerib sinu otsingu automaatselt teatud aja möödudes ning saadab uued
otsitulemused etteantud e-posti aadressile. Teavituste nägemiseks klõpsa kaustal Salvestatud
otsingud & teavitused. Et luua või muuta teavitust, klõpsa vajaliku otsingu taga lingil Uuenda.
Seejärel määratle oma teavitusesoov avanenud hüpikaknas.
RSS uudisvoo aktiveerimine
RSS aktiveerimisel saadetakse vastava otsingu uued tulemused valitud RSS uudisvoo lugejasse.
Aktiveerimiseks klõpsa vajaliku otsingu taga RSS lingil. Avaneb hüpikaken, mille kaudu saad
uudisvoo tellida.
NB! Ainult Primo Centralis tehtud otsingutele.

