Koostiiiileping

Eesti Rahvusraamatukogu (edaspidi raamatukogu), keda esindab seaduse alugel
peadirektor Janne Andresoo,

ja
Eesti Kirjandusmuuseum (edaspidi muuseum), keda esindab p6himiitiruse alusel
direktor Urmas Sutrop (siin ja edaspidi Pool vdr Pooled), sOlmisid koostOdlepingu
(edaspidi Leping) allj Argnevas.
1. Lepingu eesmflrk
1.1. Leping on sdlmitud eesmiirgiga tagada koost66 kaudu eesti rahvusteavikute
tiiieliku kogu komplekteerimine, pikaajaline siiilimine ja parem kattesaadavus.

toimingud eesmiirgi saavutamiseks:
1 .2. 7 . r ahvrsteavikute riiklik bib I iograafi I ine regi streerimine

1.2 Poolte

I .2.2. r ahvtsteavikute arhiivkogu komplekteerimine
I .2.3 . trukrpiirandi di giteerimine ;
| .2. 4. truktpar andi digitaalne s?iilitamine ;
1.2.5. teadus- ja arendustegevus.

;

;

2. Rahvusteavikute riikliku registreerimise osas Pooled:
2.1. juhinduvad ,,Eesti rahvusbibliograafra andmebaasi pidamise p6himiiiiruses"
siitestatust;
2.2. teev ad koo st66d rahvu sbib I i o gr aafra andmeb aasi arendami s el ;
2.3. teevad koost66d registreerimata rahvusteavikute andmete leidmiseks ja teavikute
registreerimiseks.
3. Rahvusteavikute arhiivkogu komplekteerimise osas Pooled :
3 . 1 . koosk6lastavad Estonica teavikute komplekteerimist,
3.2. teevad koost66d sundeksemplaride (alates 2017 . aastast siiilituseksemplaride)
hankimisel;
3 3 . teevad koost66d rahvusteavikute desideraatide osas;
3.3. teevad koostood rahwsbibliograafias registreeritud viiljaannetele veebilinkide
lisami sel, kontrollimisel j a vaj adusel uuendami sel.
.

4. Triikipiirandi digiteerimise osas Pooled:
4. I . koosk6lastavad digiteeritavate tri.iki ste nimekirj ad;
4.2.teevadkoostood digiteeritud Eesti perioodika arhiveerimisel digitaalarhiivis
DIGAR ja kattesaadavaks tegemisel DIGARi Eesti ajalehtede portaalis.
5. Triikipiirandi digitaalse sflilitamise osas Pooled:
5.1 teevad koostood digiteeritud ja digitekkeliste trtrkiste arhiveerimisel ja pikaajalise
siiilitamise teostamisel;
5 .2 te ev ad ko o std 6 d digitaalarhiiv i d e varu ndami sel .

6. Teadus-ja arendustegevuse osas Pooled:
6.f . informeerivad vastastikku teadus- ja arendustegevusest;
6.2. teevad koost66d e-teenuste arendamisel.

7. Poolte 6igused ja kohustused
ja vahetavad
7, 1. pooled irvestavad oma tegevuse kavandamisel teise poole vajadusi
kontaktisikute kaudu regulaarselt informatsiooni, korraldades vastavalt vajadusele
iihisn6upidamisi koostootulemuste arutamiseks ja perspektiivide seadmiseks.
T.2.pooledteavitavad oma struktuuritiksusi Lepingust ja Lepingu tiritmiseks
vahetatavast informat sio onist.
7.3. pooled informeerivad teist poolt oma tegevusvaldkonnas toimuvatest ja
Lepinguga seonduvatest muudatustest.
2.4. pooled osutavad vajadusel ja vdimalusel kaasabi Lepingu raames toimuvate t6ode
teostamisel.
8. Poolte kontaktisikud
Lepingu taitmisel on poolte kontaktisikuteks :
Raamalukogu poolt:
teenindusjuht Kristel Veimann, e-post kristel.veimann@.nlib.ee, tel630 7416
Muuseumi poolt:
arhiiwaamatukogu juhataja Merike Kiipus, e-post merike@kirmus.ee,tel737 7711

9. Lepingu jdustumine ja l6ppemine
9.1. Leping jdustub peale allakirjutamist ja kehtib tahtajatult.
9.2. Uks Pool vSib Lepingu tiles 6e1da, esitades teisele Poolele tilestitlemisavalduse.
9.3. Avaldus esitatakse teisele Poolele v?lhemalt kolmktimmend (30) piieva enne
kavandatavat Lepingu l6petamise piieva.
10. Muud tingimused
10.1. Pooltevahelised Lephgaga seotud teated, mis omavad diguslikaehgajdrgi,
peavad olema kirjalikus vormis.

t0.2. Lepingut v6ib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel.
10.3. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kumbki Pool saab tihe
eksemplari.

Poolte rekvisiidid:

Eesti Rahvusraamatukogu
registrikoo d 7 4000139
Tdnismiigi 2
15189 Tallinn

Eesti Kirj andusmuuseum
registrikood 70003879
Vanemuise 42
50090 Tartu

Janne Andresoo

Urmas Sutrop
Direktor

Peadirektor
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