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Eesti Riiklik Meditsiiniraamatukogu
on teisenenud Tallinna Ülikooli
akadeemilise raamatukogu
meditsiiniinfokeskuseks
Tõnu Peets − Tallinna Arstide Liit

11. jaanuaril avati Tallinnas Rävala pst 10
Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu meditsiiniinfokeskus. Ülikooli rektor
professor Rein Raud tervitas meedikuid
uute lugejatena. Raamatukogu direktor
Andres Kollist rõhutas vajadust aruka
tellija järele, kes meditsiinibibliograafi a
teenuse eest raamatukogule tasub – selleks peaks olema Sotsiaalministeerium.
Sotsiaalminister Maret Maripuu õnnitles
meditsiiniperet uue võimaluse puhul kasutada meditsiinikirjandust. Helsingi Ülikooli riikliku terviseteaduste raamatukogu
direktor Pirjo Rajakiili rõhutas meditsiiniraamatukogu töö spetsiifi kat ja kutsus osalema Euroopa meditsiiniraamatukogude
liidus ning selle 40. kongressil Helsingis
eeloleval suvel, samuti pakkus ta raamatukogu töötajatele Helsingis täiendusvõimalust. Tallinna Arstide Liidu nimel tervitanud Tõnu Peets, tänades Tallinna Ülikooli
abikäe eest, meenutas, et teeneka Eesti
meditsiiniraamatukogu teisenemine sai
alguse Sotsiaalministeeriumi omaaegsete
ebakompetentsete ametnike plaanist müüa
maha raamatukogu maja Lai tn 22, ja pidas
meditsiiniinfokeskuse tulevikku nüüdki
ebakindlaks, kuni pole tagatud püsirahastamine Sotsiaalministeeriumi poolt ja kuni
fondile pole piisavalt ruumi. Põhja-Eesti
Regionaalhaigla õendusjuht Aleksei Gaidajenko teatas rõõmuga, et praktikud ongi
juba meditsiiniinfokeskusse tee leidnud.
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Meditsiiniinfokeskuses koosneb kahest
70-ruutmeetrisest ruumist raamatukogu
esimesel korrusel. Teenindussaalis on avariiulitel raamatuid ja ajakirju, kolm arvutit
tööks andmebaasidega, printimisvõimalus,
mõned lugemislauad ja hubane diivaninurk. Õhus hõljub Internet (WiFi). Teine
ruum on fondihoidla. Keskuses on 3 töötajat, neist kaks endise meditsiiniraamatukogu bibliograafi. Keskust juhatab Heli
Sirotkin. Meditsiiniinfokeskuse fondi on
tänaseks üle toodud 25 000 eksemplari
meditsiiniraamatukogu 217 000-st. Kogu
ületoodud kirjandus on kantud elektroonilisse kataloogi, mida pidevalt täiendatakse.
Tellida saab ka Laia tänava fondis asuvat
kirjandust. Elektrooniliste andmebaaside
kaudu on praegu olemas juurdepääs 3628
meditsiiniajakirja täistekstile. Andmebaaside Interneti-põhine kasutusvõimalus
on arendusjärgus. Rektor prof Rein Raua
sõnul loodab ülikool raamatukogu ja ka
meditsiiniinfokeskuse ruume laiendada lähemas tulevikus, kui valmib juurdeehitus

Minister Maret Maripuu ja direktor Andres
Kollist meditsiiniinfokeskuse avamisel.
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Tallinna Ülikooli rektor professor Rein Raud.

või uus hoone. Praegused ruumid pole just
avarad, kuid on hubased, personal lahke
ja abivalmis. Samas lähedal on raamatukogu kohvik, arvutisaal, teeninduskeskus
(skaneerimis- ja paljundamisvõimalus,
restaureerimis- ja köitetööd). Hoones on

võimalik kasutada ka 100-kohalist konverentsisaali ja 15kohalist koosolekuruumi.
Lugejatel on juurdepääs ka kõigisse teistesse akadeemilise raamatukogu lugemissaalidesse, kirjanduse kojulaenutuse võimalus
kogu fondist, võimalus kasutada raamatukogudevahelise laenutuse teenust ning osaleda andmebaaside kasutamise koolitustel.
Asukoht südalinnas endise Akadeemia
Raamatukogu majas on mugavalt ligipääsetav. Lahtiolekuaeg on tööpäeviti 10–18 ja
laupäeviti 10–17.
Akadeemilise raamatukoguga saab lähemalt tutvuda koduleheküljel http://www.
tlulib.ee/ (g teeninduspunktid g meditsiiniinfokeskus). Samas on ka link Tallinna
raamatukogude elektroonilisse kataloogi
(http://ester.nlib.ee/), mis sisaldab ka meditsiiniinfokeskuse kataloogi.
Tonup001@yahoo.com

VABANDUS

Eesti Arsti 2007. aasta 11. (novembrikuu)
number oli pühendatud teemale „Onkoloogiline haigestumine Eestis“ ja lepingu
kohaselt toetas seda Eesti Haigekassa.
Viimasega oli kooskõlastatud avaldatud
artiklite sisu ja autorid. Toimetus käsitles
Eesti Arst 2008; 87(2):80−81

väljaannet temaatilise, mitte erinumbrina
ja seepärast oli selles numbris avaldatud ka
ravimireklaam ja ära toodud kahe ravimifi rma logod, millised 2007. aastal toetasid
ajakirja väljaandmist. Toimetus vabandab
Haigekassa ees.
81

