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SISSELOGIMINE 
 

• Klõpsa lehekülje ülaservas nupul “Toimetus”, sisesta oma kasutajanimi ja parool 
 

• Ununenud kasutajanime ja parooli saab üle küsida e-posti teel: eestipiltnik@google.com 
 
TEABE SISESTAMINE 

Andmebaasis olemasolev teave pole kindlasti lõplik – mistahes täpsustused (varustatuna korrektsete viidetega) on väga teretulnud. 
Olemasolevate isikute andmete täiendamiseks otsi soovitud nime otsinguakende või tähestiku abil ning klõpsa nimel loendis. Enne uue piltniku 
andmete sisestamist veendu, et ta ei ole juba esindatud mõnel teisel nimekujul (kasuta selleks nime- ja üldotsingut või tähestikku).  
 

• Nõuanded teabe täpseks vormistamiseks leiab vastava välja pealkirja kõrval, klõpsates nupul  
 

• Andmeridade eristamiseks ühe välja piires kasuta semikoolonit ( ; ) 
 

• Uue isiku andmete sisestamise alustamiseks klõpsa nupul “Toimetus”, sisesta perekonnanimi levinuimal nimekujul ning 
klõpsa nupul “Loo uus kirje”. Uus nimi ilmub alfabeetilisse loendisse. Nime teisendid saad sisestada hiljem selleks 
ettenähtud väljale.  
 

• Tegevusaja algus- ja lõpudaatumite sisestamisel märgi vastavasse kasti linnuke, kui sisestatud daatum on ligikaudne. 
 

• Tehtud sisestuste/muudatuste salvestamiseks klõpsa sisestuslahtrite bloki allservas oleval nupul “salvesta”. 
  
VIIDETE LISAMINE 

 

Viited teabe allikatele on väga vajalikud, et andmeid saaks vajadusel kontrollida. Nii on esitatud andmed ka edasiseks uurimistööks sobilikud.  
Viiteid tuleb lisada kõigile täidetavatele väljadele. Vt. viidete vormistusnäited lk 2. 
 

• Viite lisamiseks klõpsa vastava välja kõrval nupul , sisesta viide (lehekülje täpsusega) ning klõpsa “salvesta”.  
Avalikus vaates on lisatud viited näha iga välja juures, kui klõpsad nupul   

 
PILTIDE LISAMINE 

 

Oodatud on ennekõike piltnikke endid kujutavad fotod, (auto)portreed, lisaks ka reljeeftemplid ja templid piltnike ja ateljeede nimedega, 
reklaamkirjed (nt visiit- või kabinetfotode esi- ja tagaküljel), piltnike reklaamid ajalehtedes, telefoniraamatutes, jm otseselt piltniku elu ja  
tegevusega seotud aines. Piltnike loomingu väärikaks esitamiseks leiab kindlasti kohasemaid veebikeskkondi. (VNS, Picasa, vms) 
 

• Pildi lisamiseks klõpsa lehekülje allosas nupul “Vali pildid”, vali avanenud aknas soovitud pildifail ning  
klõpsa “ava” / “open” 

• Pildi maksimaalne suurus: 800 pikslit (pikem külg); fail jpg-formaadis 
  

• Pildiallkiri peaks sisaldama täisviidet (mõnda muuseumikogusse kuuluva foto puhul ka kogunumbrit)  
digirepro aluseks olnud originaali kohta, lisaks kindlasti ka dateeringut ning muud olulist teavet originaali vormistuse 
kohta (nt foto puhul formaadi nimetus - visiitformaat, kabinetformaat, postkaart, vm., suurus, fotomenetlus, jms). 



 
________________________ 
 
Viidete vormistus: 

 
Raamat 
Kaljula Teder, Eesti fotograafia teerajajaid. Tallinn: Eesti Raamat, 1972. Lk 100 
 
Akadeemiline uurimistöö 
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010. Lk 113 
 
Artikkel 
Jüri Karm. Fotode kirjeldamisest ja sõnastikest. // Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat nr 52. Lk 98-113 
 
Arhiivisäilik  
Tallinna tööoskusamet, ERA.1569.1.2094. Leht 1p 
(p = pöördel) 
 
Veebilehekülg (Sisu: Autor. Pealkiri. Külastuskuupäev. Veebiaadress) 
Virve Õunapuu. Vaadake tähelepanelikult vanu perekonnaalbumeid: Jaan Kaeli pärand vajab kokkukogumist. // Kohila Valla Infoleht (30.04.2011) 
http://eestielu.delfi.ee/eesti/raplamaa/kohila/kultuur/vaadake-tahelepanelikult-vanu-perekonnaalbumeid-jaan-kaeli-parand-vajab-
kokkukogumist.d?id=44855865 
 
Foto (Sisu: Autor. Kirjeldus. Dateering. Asutus ja kogunumber.) 
Foto: Johannes Parikas. Toomkirik Tallinnas. 1929. Eesti Ajaloomuuseum F23404:1  
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