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E-teavikute laenutamine

Kehtestan käskkirja Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määruse nr 31 „Tallinna
Keskraamatukogu põhimäärus“ § 6 lõike 2 punkti 5 ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016. a
määruse nr 19 „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ § 1 lõike 4 alusel.

1.

Üldsätted
1.1 Käskkiri reguleerib Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) lugejatele
e-teavikute laenutamist, nende kasutamist ning lugeja kohustusi ja vastutust.
1.2 Selles käskkirjas reguleerimata nõuded ja tingimused on sätestatud “Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirjas”.
1.3 Käskkirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.3.1 raamatukogu e-raamatukogud on ELLU, OverDrive ja RBdigital;
1.3.2 e-teavik on e-raamat, audioraamat, e-ajakiri või eelnevad koos nimetatult.
1.4 E-raamatukogude kasutamise õigus on raamatukogu lugejal.
1.5 E-teavikute laenamine on tasuta.
1.6 Raamatukogu võlgnikule e-teavikuid ei laenutata.
1.7 ELLU ja OverDrive’i kasutajakontole sisselogimisel ning RBdigitali kasutajakonto
loomisel ja kasutajakontole sisselogimisel kontrollib tarkvara automaatselt lugeja
isikuandmeid raamatukogu lugejate andmebaasis. Raamatukogu tagab lugeja
isikuandmete kaitse.
1.8 ELLU e-raamatuid saab lugeda veebikeskkonnas. E-raamatute laenamiseks ja
lugemiseks on vajalik internetiühendus. E-raamatuid ei saa oma seadmesse alla
laadida.
1.9 OverDrive’i e-teavikuid saab lugeda/kuulata nii veebikeskkonnas kui ka oma
seadmesse alla laadida. Peale allalaadimist saab e-teavikuid OverDrive’i või Libby
rakendusest või brauseris lugeda/kuulata internetiühenduseta.
1.10 RBdigitali e-ajakirju saab lugeda nii veebikeskkonnas kui ka oma seadmesse alla
laadida. Peale allalaadimist saab e-ajakirju RBdigitali rakendusest lugeda
internetiühenduseta.

2.

ELLU kasutamine
2.1 E-raamatute laenamiseks ja lugemiseks tuleb ELLUsse järgmiste andmetega sisse
logida:
2.1.1 isikukood;
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2.1.2 Minu ESTERi salasõna.
Korraga saab laenata kuni viis (5) e-raamatut 21 päevaks ilma tagastustähtaja
pikendamise võimaluseta.
E-raamatu saab sama lugeja laenata uuesti peale 24 tunni möödumist.
E-raamatutele ei ole võimalik ennast ootejärjekorda lisada.
Tagastustähtpäeva möödumisel kaob e-raamat lugeja kasutajakontolt automaatselt, kuid lugejal on õigus tagastada laenatud e-raamat ka enne tagastustähtpäeva.
Kehtivaid laenutusi ja laenutuste ajalugu näeb lugeja oma kasutajakontolt.
Välisriikides asuvate Eesti koolide õpilastel ja õpetajatel tuleb e-raamatute laenamisõiguse saamiseks e-posti aadressil ellu@tln.lib.ee saata järgmised andmed:
2.7.1 ees- ja perekonnanimi;
2.7.2 sünniaeg (pp.kk.aaaa);
2.7.3 isikukood;
2.7.4 e-posti aadress;
2.7.5 kooli nimetus;
2.7.6 staatus (õpilane või õpetaja).

3.

OverDrive’i kasutamine
3.1 E-teavikute laenamiseks ja lugemiseks/kuulamiseks tuleb OverDrive’i järgmiste
andmetega sisse logida:
3.1.1 isikukood;
3.1.2 Minu ESTERi salasõna.
3.2 Korraga saab laenata kuni viis (5) e-teavikut 21 päevaks.
3.3 Kui tagastatud e-teavikule ei ole ootejärjekorda, saab sama lugeja selle kohe
uuesti laenata.
3.4 Ootejärjekorda saab end korraga panna kuni viiele (5) e-teavikule. Lugejal on
võimalus oma kasutajakonto sätete alt aktiveerida järjekorraga temani jõudnud eteavikute automaatne laenamine.
3.5 Tagastustähtaja möödumisel kaob laenatud, sh alla laaditud e-teavik lugeja
kasutajakontolt automaatselt, kuid lugejal on õigus tagastada laenatud e-teavik ka
enne tagastustähtaega.
3.6 Kehtivaid laenutusi ja laenutuste ajalugu näeb lugeja oma kasutajakontolt.

4.

RBdigitali kasutamine
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

E-ajakirjade laenamiseks ja lugemiseks tuleb luua RBdigitali kasutajakonto.
Kasutajakonto loomisel määrab lugeja endale kasutajanime ja salasõna.
Sisselogimiseks tuleb sisestada järgmised andmed:
4.2.1 kasutajanimi;
4.2.2 salasõna.
Lugeja saab oma kasutajakontole laenata piiramatu arvu e-ajakirju.
E-ajakirjadel puudub tagastustähtaeg.
Laenatud e-ajakirju näeb lugeja oma kasutajakontolt. Laenatud e-ajakirju on
võimalik oma kasutajakontolt kustutada.
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5.

Lugeja vastutus ja kohustused
5.1 E-raamatukogude kasutamise eest vastutab lugeja. E-raamatukogude kasutamiseks määratud kasutajanime ja salasõna on keelatud anda teistele isikutele. Alla
18-aastase isiku (lugeja) e-teavikute eakohase kasutamise eest vastutab vanem või
eestkostja.
5.2 E-raamatukogudes olevaid e-teavikuid võib kasutada vaid isiklikuks otstarbeks.
5.3 E-teavikutest koopiate tegemine on keelatud.
5.4 E-raamatutest või nende üksikosadest on väljatrüki tegemine keelatud.
5.5 E-ajakirjadest võib teha isiklikuks otstarbeks väljatrükke, kui teenusepakkuja
RBdigital ei ole sätestanud teisiti.

6.

Juhul kui lugeja ei järgi käesolevat korda, on raamatukogul õigus lugeja e-teavikute
kasutusõigus lõpetada.
Tunnistan kehtetuks direktori 4. septembri 2018. a käskkirja nr 1-2/37 „E-teavikute laenutamine“.

7.

Kaie Holm
direktor
Jaotus:
Aivi Sepp

töötlusosakonna juhataja

aivi.sepp@tln.lib.ee

Andrea Ruud

e-raamatukogu spetsialist

andrea.ruud@tln.lib.ee
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