
Liikumispiirangud peavad paraku kestma veel mõnda
aega, samamoodi on koolid distantsõppel. Et viia
inimesteni teadmine e-raamatukogudest, 
palun ma taas teie abi – reklaamida eraamatukogusid
oma lugejatele. Kultuuriministeerium on otsustanud
toetada audio- ja e-raamatute hankimist e-
raamatukogudesse, et tagada 2021. a I poolaastal
rikkalik valik ja rohkem litsentse kogu Eesti vajadustest
lähtuvalt

Anname endast parima, et eestikeelsest raamatust
saaks ELLUs olema maksimaalne valik neist,
mille ostmiseks laenutamise eesmärgil saame õiguste
omajatelt nõusoleku. Täieneb muidugi ka
OverDrive, kus on võõrkeelsed, sh venekeelsed
audio- ja e-raamatud, samuti NAXOS

Eelmisel suvel võttis meie raamatukogu kasutusele *Naxose*, mis tagab juurdepääsu
klassikalise  ja  džässmuusika  andmebaasidele.  Teine  suurem  muudatus  toimus
nüüd  veebruari  lõpus:  e-raamatukogud  RBdigital  ja  OverDrive  ühinevad  ning
nüüd*saab e-ajakirju sarnaselt audio- ja e-raamatutele laenata OverDrive’ist*:
https://keskraamatukogu.overdrive.com/ <https://keskraamatukogu.overdrive.com/>.
RBdigitali e-raamatukogu lõpetab mõne aja jooksul tegevuse.

Alates 2020. aasta juunist kuuluvad OverDrive ja RBdigital samale ettevõttele, kes otsustas
raamatukogudele suunatud teenused koondada OverDrive’i. Teade e-ajakirjade
liikumisest  OverDrive’i  on RBdigitali  esilehel  lugejate  jaoks väljas.  Kui  praegu on meie
raamatukogu  RBdigitali  e-kogus  38  uuenevat  e-ajakirja,  siis  *OverDrive’is  saavad
lugejad ligipääsu kogu paketile, milles on enam kui 3000 e-ajakirja*. Nende
täpsem  väljapaneku/kollektsiooni  leidmise  koht  selgub  pärast  ajakirjade  viimist
OverDrive’i.

E-ajakirjade laenuperiood on 7-21  päeva (täpsustub varsti),  laenatavate   e-
ajakirjade  arv  ei  ole  piiratud.  E-raamatutele  ja  audioraamatutele  jääb
kehtima  viie  e-teaviku  laenamise  limiit.  E-ajakirju  saab  lugeda  nii
veebilehitsejas  kui  Libby  ja  OverDrive’i  rakendustes.  *OverDrive’i
sisselogimisel on vaja kasutada isikukoodi ja Minu ESTERi salasõna.  Senised
RBdigitali kontode kasutajatunnused kaotavad kehtivuse.*RBdigitali laenutuste ajalugu ei
viida  üle  OverDrive’i.  Lugejatel  tuleb  soovi  korral  ise  laenutuste  ajalugu  arvutisse
salvestada.  Selleks  on  vaja  oma  kontole  sisse  logida  ja  avada  profiil  (My  account  -->
Profiles). Andmed saab profiili lehelt eksportida csv-failina (avaneb Excelis), kui vajutada
lingile „Export My Transaction History“.Eelinfo lugejatele inglise keeles: ZINIO Transition
Preview  ·  OverDrive:  ebooks,  audiobooks,  and  videos  for  libraries  and  schools
<https://www.overdrive.com/ZINIO-transition-preview>
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