Kataloogimiskohtade koodide moodustamise juhend
040 kataloogimiskoht (NR); seotud väljaga 008 pos. 39
Indikaatorid määratlemata
Alamväljad:
|a – originaalkataloogija
|b – kataloogimiskeel – alati eesti keel (est)
|c – transkribeeriv asutus
|d – kirjet muutnud asutus
NB! Täpitähti kasutada ei tohi. Diakriitiline sümbol tuleb asendada põhitähega, nt. “Ü”
asemel kasutatakse tähte “U” (mitte “Y”).
Nõuded rahvus-, teadus- ja erialaraamatukogudele väljal 040 kasutatava
kataloogimiskoha tähise loomiseks.
1. kood algab alati riigi tähisega Er;
2. teisel kohal (kohe pärast riigi tähist) on raamatukogu või asutuse nimest
moodustatud tähis.
Eesti Rahvusraamatukogu
RR
Tehnikaülikooli Raamatukogu TTUR
Soome Instituut (Eestis)
SIE-Tln
Nõuded rahva- ja kooliraamatukogudele väljal 040 kasutatava kataloogimiskoha
tähise loomiseks.
1. kood algab alati riigi tähisega Er;
2. teisel kohal (kohe pärast riigi tähist) on 3-kohaline esisuurtähega maakonna või
ainsa erandina Tallinna linna kood:
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Põlvamaa

Hrj
Hii
IVm
Jgv
Jrv
LVm
Lnm
Plv

Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tallinn
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

Prn
Rpl
Saa
Tln
Trt
Vlg
Vlj
Vrm
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3. kolmandal kohal (pärast kriipsu) on 2-5-kohaline geograafilise punkti või asutuse
raamatukogu puhul asutuse nime konsonantlühend või esimesed tähed;
mitmeosaliste nimede puhul võtta igast sõnast esitäht (suurena) ja vajadusel teisi
tähti väikesena juurde; ühtegi seniesinevat koodi korrata ei tohi, lühend KR on
reserveeritud ja tähistab keskraamatukogu.
Kõrveküla raamatukogu
Järva-Jaani raamatukogu
Koeru raamatukogu

ErTrt-Krv
ErJrv-JJn
ErJrv-Koe

või ErJrv-JJaan
või ErJrv-Koeru

NB! Keskraamatukogu koodis tuuakse ära geograafilise punkti 3-kohaline tähis koos
koodiga KR.
Kohtla-Järve Keskraamatukogu
Järvamaa Keskraamatkogu
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu
Lääne Maakonna Keskraamatukogu

ErKJrKR
ErJrvKR
ErLVmKR
ErJgvKR
ErLnmKR

Juhul, kui keskraamatukogu nimes puudub sõna “kesk”, võib koodi moodustamisel
kasutada ka teisi nimest tulenevaid lühendeid (maakonnaraamatukogu – MR,
linnaraamatukogu - LR).
Harju Maakonnaraamatukogu
Viljandi Linnaraamatukogu

ErHrjMR
ErVljLR

NB! Kooliraamatukogu koodis võib piirduda ka kooli nimest moodustatud tähisega.
Koeru raamatukogu
Koeru Keskkooli raamatukogu
Tartu Kõrgema Kunstikooli rmtk.

ErJrv-Koe
või ErJrv-Koeru
ErJrv-KoeKK
ErTrt-KKK
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