Under-Adsoni pagulusaegse raamatukogu otsijuhis
Marie Underi ja Artur Adsoni raamatukogu suurus on hinnanguliselt 2650 nimetust.
Kogu on pea täielikult sisestatud Muuseumide Infosüsteemi MuIS www.muis.ee
ja raamatute kirjed andmekogus täpsustuvad pidevalt.
MuISis otsingu läbiviimiseks avage veebiaadress www.muis.ee , klõpsake sakil „Otsing“ ja
otsinguvälja all „Detailne otsing“
Detailse otsingu vaates valige muuseumiks „Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus“ ja UA
raamatukogu leidmiseks täpsustage museaali numbri välja lisades kogu tunnuse „KT“ väljale
„R“ ja kogu lisanumbri „KL“ väljale „UA“.

Selliselt on võimalik sirvida UA raamatukogu täies mahus. Under-Adsoni raamatukogu
sisaldab aga enam kui 2000 säiliku, seega on otstarbekas otsingut kitsendada.
Üldises plaanis on võimalik otsingut kitsendada kolme peamise välja kaudu: „Nimetus“,
„Kirjeldus“ ja „Teema“. Nimetus ja Kirjeldus on vabatekstilised väljad, seega sõltub otsingu
edukus otsingusõna täpsusest. Nimetuse välja soovitame kasutada, kui teate raamatu või
ajakirja pealkirja või osa sellest. Juhul, kui ei ole teada täpne nimetus, autor või otsisõna,
tasub otsitav sõna panna tärnide või protsendimärkide vahele, nt %Illimar%.
UA raamatukogu teeb eriliseks selle raamatutes esinevad mitmesugused sissekirjutused:
pühendused, autograafid, signeeringud jm. Sissekirjutustega raamatuid on võimalik leida
„Kirjelduse“ välja kaudu, kasutades otsisõnu *lugejamärkused*, *autorimärkused*, *märk*,
*pühendus*, *autoripühendus*, *sign*. Kirjelduse väli võimaldab leida ka bibliofiilseid
raamatuid, kasutades otsisõna „bibliof*“. Ajapikku täieneb ka digiteeritud sissekirjutuste
hulk MuISis, need võib leida lisades detailses otsinguvaates linnukese „Pildiga museaalid“
taha.
Täiendavaid otsinguvõimalusi pakub „Teema“ väli. Teema väli võimaldab raamatukogu
sorteerida teemasündmuse või valdkonna kaupa ja kombineerides teiste väljadega

täpsustada üldist otsingut (vt allpool). Peamiselt võib Teema välja otsingud jagada kaheks:
üldine trükise sisu ja publitseerimisega seonduv ning konkreetse eksemplariga seotud
sündmused.
Teema väljalt on võimalik raamatukogu kirjeid sorteerida vastavalt trükise iseloomule, nt
leida UA raamatukokku kuuluvad ilukirjanduslikud, aimekirjanduslikud või teadusliku sisuga
teosed. Ilukirjandust on võimalik omakorda liigitada luule, proosa ja näitekirjanduseks, leida
üles romaanid, novellid ja antoloogiad. Teema väli võimaldab sooritada otsingut ka
ainevaldkondade kaupa, nt meditsiin, filosoofia, ajalugu. Konkreetse eksemplari
hankimisega seotud sündmused on võimalik leida kasutades otsisõnu „kinkimine“,
„autograaf“, „sünnipäev“, „jõulud“ jm.
Otsingut saab täiendavalt täpsustada
• museaali numbri järgi (väljal „Number“ lisage kogu seeriatähise väljale „KS“),
• publitseerimisdaatumi või raamatu hankimisega seotud ajaga (väli „Aeg“,
täpsustades „Teema“ väljal aja iseloomu näiteks „publitseerimine“ või „kinkimine“),
• autori, omaniku või mõne muu seosisiku kaudu (väli „Isik“, täpsustades seosisiku rolli
rippmenüüst „Roll“),
Välju saab omavahel kombineerida, et leida üles just teid huvitavad raamatud, nt kõik UTKK
kogusse kuuluvad MuISis registreeritud Marie Underile 1953. aastal 70. juubeliks kingitud
raamatud:

