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Üldine tutvustus 
E-raamatute platvormilt Ebook Central  (endine EBL ja ebrary koos) leiate üle 800 000 ingliskeelse 

raamatu maailma juhtivatelt teaduskirjastustelt. Kõiki neid raamatuid on huvilistel võimalik nii 

online’is lugeda kui ka teatud reeglite kohaselt oma arvutisse, e-lugerisse, nutitelefoni vms. 

seadmesse alla laadida – selleks tuleb vormistada tähtajaline e-laenutus.  Raamatukogu kasutajatele 

on raamatute sirvimine, lugemine ja allalaadimine tasuta – teenuse eest tasub raamatukogu.  

Sisenemine 
TTÜ Uni-ID  kasutajanime ning parooliga aadressilt http://ebookcentral.proquest.com/lib/tuee 

Parooli saate TTÜ autentimissüsteemilt https://pass.ttu.ee  Probleemide korral võtke ühendust 

ülikooli IT HelpDesk’iga: SOC-129, tel.  620 3333, helpdesk@ttu.ee 

Raamatute otsimine 
Ebook Central võimaldab otsingut nii märksõnade kui teemade järgi.  

Otsingutulemustes kuvatakse nii need raamatud, mis on raamatukogule juba ostetud (ja mida saate 

kohe laenata või alla laadida) märkega „Available“ kui need, mille kohta te saate sooviavalduse saata 

märkega „Available on request“. Samas on võimalik kõiki raamatuid 5 minutit täies mahus sirvida.  

 

Soovides näha üksnes neid raamatuid, mis on raamatukogule juba ostetud, märgistage linnukesega 

link „Owned and subscribed to by my library“ : 

 

 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/tuee
https://pass.ttu.ee/
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Raamatute laenamine 
Et raamatut täismahus lugeda (ka osaliselt printida ja kopeerida), tuleb sellele raamatule vormistada 

laenutus. Laenutusperioodi pikkus on online-is lugemise puhul  1 ööpäev ning allalaadimiste korral 

valitud laenutusperioodi pikkus (peale allalaadimist kehtib ka online-is lugemise korral sama 

laenutusperiood).  Printida on võimalik 20% ning kopeerida 5% raamatu sisust. Järelejäänud 

lehekülgede arv on näha raamatu online-is lugemise „Details“ menüüst. 

Kõiki raamatuid on võimalik enne laenutuse vormistamist täies mahus 5 minutit sirvida. Nende 

raamatute puhul, mis ei ole raamatukogule ostetud, ilmub vaba sirvimisaja möödudes teade, mis 

küsib, kas soovite küsida raamatukogult luba e-raamatu laenamiseks (Request). 

 

 

Nende raamatute puhul, mis on raamatukogule juba ostetud, ilmub aken, mis küsib, kas soovite 

raamatut laenata. Raamatu edasilugemiseks piisab kui klikite nupul „Check Out Ebook“, misjärel 

registreeritakse teile selle raamatu ühepäevane laenutus. Laenutusperioodi möödumisel tuleb teil 

teha sama protsess uuesti läbi, s.t. hakata lihtsalt raamatut lugema ning kui ilmub aken, siis vajutage 

„Check Out Ebook“. 
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Raamatute puhul, mis ei ole raamatukogule ostetud, tuleks raamatukoguhoidjalt küsida luba nende 

laenamiseks. Selleks klikkige raamatu tutvustaval lehel oleval nupul „Request“. 

 

Seejärel ilmub vorm, kuhu saate sisestada oma kontaktandmed ning valida ka laenuperioodi pikkuse. 

Teie päringule vastatakse orienteeruvalt ööpäeva jooksul. Peale laenutuse heakskiitu (teile 

saadetakse vastav e-mail), saate te raamatut lugema hakata. 

 



4 
 

Raamatu allalaadimine 
Raamatu allalaadimiseks peab raamat olema raamatukogule ostetud või siis on raamatukogu teie 

laenusoovi heaks kiitnud. Sellisel juhul on raamatu tutvustuse lehel nupp „Full Download“, millel 

klikkides saate valida kui pikaks ajaks ning, mis formaadis te soovite raamatut alla laadida. 

Kui te soovite raamatut lugeda tava- või tahvelarvutis, siis soovitame valida PDF formaadi, juhul kui 

kasutate e-lugerit, siis valige EPUB formaat. 

Enne allalaadimist peate looma endale Adobe ID ning installeerima arvutisse Adobe Digital 

Editions’i.  Adobe ID saate luua aadressil https://accounts.adobe.com/ ning seal tuleks klikkida 

"Hangi Adobe ID". Adobe Digital Editions tarkvara saate alla laadida aadressilt 

http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html. Installeerimise viimasel etapil 

tuleb teil sisestada Adobe ID. Kontrollimaks, et kõik toimib, võite alla laadida mõne tasuta e-raamatu 

Adobe leheküljelt: http://www.adobe.com/products/digital-editions/eBook.html. 

Peale Adobe Digital Editions installeerimist, klikkige raamatu juures nupul „Full Download“ ning 

viimases etapsi valige brauseri dialoogiaknas „Open“, mis käivitab Adobe Digital Editions’i ning teie 

raamat laaditakse teie arvutisse. Peale laenutusperioodi lõppu ligipääs raamatule katkeb ning edasi 

lugemiseks peate te raamatu uuesti alla laadima (laenutust pikendama). 

Ebook Central raamatuid on võimalik lugeda ka e-lugerites, mis toetavad Adobe DRM’i. Seadmete 

nimekirja leiate aadressilt http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices. Raamatu 

kopeerimiseks e-lugerisse toimige järgnevalt: 

1. Veenduge, et olete loonud endale Adobe ID ning installeerinud Adobe Digital Editions'i. 

2. Klikkige Ebook Central keskkonnas "Full Download" ning  viimases etapis valige brauseri 

"Open", misjärel peaks avanema Adobe Digital Editions ning e-raamat laaditakse alla teie 

arvutisse. 

3. Ühendage e-luger USB juhtmega arvutiga ning oodake kui arvuti on seadme üles leidnud.  

E-lugeri ikoon peaks tekkima ka Adobe Digital Editionsi'i vasakul all asuvasse menüüsse. 

Eelnevalt võib Adobe Digital Editions küsida teilt "Authorize device", millele peate vastama 

jaatavalt. 

4. Lohistage ADE nimekirjas olev e-raamat e-lugeri ikoonile. 

5. E-raamat ilmub e-lugeri nimekirja ning te saate hakata seda lugema. 

E-raamatute lugemiseks Android tahvelarvutites ning nutitelefonides, peate laadima endale vastava 

lugemise tarkvara. Kaks tuntumat tasuta e-raamatute lugemise programmi on Aldiko Book Reader 

ning BlueFire, mille leiate Google Play’st. Täpsema info, kuidas lugeda Aldiko programmiga leiate 

aadressilt: http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/help-android.html#help_aldikoq2 ning Bluefire’iga 

aadressilt: http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/help-android.html#help_bluefireq2. 

Lisainfot e-raamatute lugemiseks iPhone/iPad/iPod'is leiate aadressilt http://www.kriso.ee/cgi-

bin/shop/help-ipad-iphone.html#help_ipadq5 

https://accounts.adobe.com/
http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html
http://www.adobe.com/products/digital-editions/eBook.html
http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices
http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/help-android.html#help_aldikoq2
http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/help-android.html#help_bluefireq2
http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/help-ipad-iphone.html#help_ipadq5
http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/help-ipad-iphone.html#help_ipadq5
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Peatükkide allalaadimine 
Ebook Central keskkonnas on võimalik ka eraldi peatükke alla laadida.  Klikkige raamatu tutvustuse 

juures oleval lingil „Chapter Download“ ning siis saate valida, mis peatükki te alla laadite. Erinevalt 

kogu raamatu allalaadimisest ei ole peatükkide lugemise aeg piiratud, s.t. te ei pea ligipääsu 

uuendama.  

 

Raamatuid on võimalik ka lehekülgede kaupa salvestada PDF failidena. Selleks klikkige online 

lugemise menüüs „Print to PDF“ ikoonil. 

 

Raamatute online-is lugemine 
Klikkides nupul „Read Online“ avaneb raamatute online-is lugemise aken. Siin saate raamatut 

lehekülgeda kaupa sirvida samuti lubatud piires teksti kopeerida ning  lehekülgi PDF failidesse 
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printida. Raamatute lugemisreziimis on võimalik vaadata ka raamatute detailsemaid andmeid 

(„Details“ tab), kus on näha ka kui palju on võimalik veel lehekülgi kopeerida või printida. Samuti 

saab teha raamatus täisteksti otsinguid  , lehitseda sisukorra järgi ,   lisada ja eksportida 

märkmeid   ning vajadusel ka raamatut arvutisse alla laadida . 

Lisavõimalused 

Ebook Centrali lehel on võimalik koostada endale huvipakkuvatest raamatutest nimekirju (  „Add 

to Bookshelf“ lingid raamatute otsingutulemuste ning detailvaate juures), saata raamatu otselinki  

e-mailiga (  „Share link“ detailvaates) saata ning eksportida ka korrektses formaadis viiteid 

raamatute kohta viitehalduritega RefWorks või Endnote  (  „Get Citation“  link detailvaates). 

Põhjalik Ebook Central’i tutvustus on saadaval ka ProQuesti kodulehel: 

http://proquest.libguides.com/ebookcentral/home 

Samuti on seal valik tutvustavaid videosid:  

http://www.proquest.com/go/ProQuestEbookCentralVideos 

 

 

http://proquest.libguides.com/ebookcentral/home
http://www.proquest.com/go/ProQuestEbookCentralVideos

