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Euroopa Liit 

• ELi e-valitsemise raamprogramm i2010 

• Euroopa Digitaalne arengukava 

• Europeana (2005) www.europeana.eu/portal/ 

– Koostöö u. 1500 institustiooniga üle Euroopa 

– 15 miljonit digitaalset objekti: tekstid (raamatud, kirjad, 

arhivaalid); visuaalsed teosed (maalid, joonistused, kaardid); 

audiovisulaased teosed (filmid, telesaated); muusika, 

raadiosaated 
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• E-ait http://e-ait.tlulib.ee 

• Saaga http://www.ra.ee/ 

• DIGAR www.digar.nlib.ee 

• Kivike http://kivike.kirmus.ee 

• dSpace http://dspace.utlib.ee/dspace/ 

• MUIS www.muis.ee (infosüsteem) 

Suuremad Digitaalarhiivid Eestis 
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• Kirjastuste deponeeritud või sundeksemplari seadusest tulenevalt 

loovutatud ja trükisena või võrguväljaandena avaldatud raamatud, 

ajalehed, ajakirjad, jätkväljaanded, kaardid, noodid 

• Raamatukogude digiteeritud kogud 

• 2010 – 10 276 erinevat nimetust,  

kokku 1 387 370 faili 

• Otsinguid päevas 2010 – 391 ; 2011- 704 
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• Eesti Trükise Punase Raamatu ja käsikirjade digiteerimise projekt 

– teosed vahemikul 1535-1850 ; 1851-1917 (Osalejad: Eesti 

Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Eesti Rahvusraamatukogu, 

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Tartu Ülikooli 

Raamatukogu) 240 000 lk. kultuuriloolisi materjale 

• Europeana Travel - (Osaleja: Eesti Rahvusraamatukogu) 7000 

enne teist maailmasõda ilmunud turismiteemalist postkaarti 

• DEA – http://dea.nlib.ee/ Digiteeritud Eesti Ajalehed (1821-1944)  

  (Osalejad: Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti 

 Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Tallinna Ülikooli 

 Akadeemiline Raamatukogu)   1 079 785 lk, 270 nimetust. 

Suuremad projektid 
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• Probleem – autorit või õiguste omajat ei ole võimalik tuvastada 

• Eestis puudub kirjanike ja fotograafide esindusühing, autori pärijate 
kohta andmebaasides info puudub 

• Õigusjärgluse küsimus - eriti, mis puudutab nõukogudeaegseid 
väljaandeid. 

• Ajalehes ilmunud artiklite õiguste omajate tuvastamine väga 
keerukas, aeganõudev ja vähe positiivseid tulemusi andev 

Küsimused 
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Orbteosed 

• Seeking New Landscapes: A rights clearance study in the context of 

mass digitisation of 140 books published between 1870 and 2010 – 

British Library. 2011 

• "Tarkade komitee" KULTUURI- 

 PÄRANDI TAASSÜND - kuidas  

 kultuuripärandit kaitsta, säilitada,  

 teha kättesaadavaks 
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• Kohaldatakse: raamatutele, ajakirjadele, ajalehtedele või muu 
kirjutisena avaldatud teostele, mis asuvad haridus- või mäluasutuste 
kogus; audio- või audiovisuaalteostele, mis asuvad aõ 
ringhäälinguorganisatsioonide kogus ja on nende poolt toodetud; 
audiovisuaalteostele, mis asuvad filmipärandit säilitava asutuse 
kogus 

• Ei kohaldata fotodele (v.a kui foto on avaldatud teoses); 
kunstiteostele (maal, graafika), fonogrammidele 

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv orbteoste teatavate 

lubatud kasutusviiside kohta 
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• Eelnevalt tuleb teha põhjalik otsing erinevatest registritest ja 

andmebaasidest 

• Otsitulemused avaldada kõigile kättesaadavas andmebaasis 

• Kui teosel mitu autorit ja üks neist on leitud, ei saa teost lugeda 

enam orbteoseks 

• Orbteose võib teha internetis kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel 

kättesaadavaks 

• Orbteose staatus kehtib kogu ELis 

Orbteoste direktiiv 
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• 20.09.2011 

• Vastastikuse mõistmise  

memorandum nende teoste  

kättesaadavaks tegemiseks, 

mida enam ei müüda. Õiguste 

omaja on teada ja temaga saab 

läbi esindusühingu sõlmida 

kokkuleppe. Eesmärgiks edendada 

kollektiivsete litsentsilepingute sõlmimist 
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  Tänan! 
 karmen.linask@nlib.ee 


