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Kaitseväele on avatud e-raamatute platvorm „Ebook Library“.  

Autentimine toimub sisselogimisandmetega, iga lugeja peab e-raamatukogu keskkonnas 

endale looma eraldi konto. Konto loomiseks valige avalehel „Create new account“ ning täitke 

vajalikud väljad. Kui lugejakonto luuakse Kaitseväe arvutist, saate seda ka kohe kasutama 

hakata. Teie meilile peab tulema kinnitus konto aktiveerimise kohta. Kui juhtub, et seda ei 

tule, siis võtke ühendust KVPS raamatukoguga (kristina.rallmann@mil.ee), aktiveerime kohe 

teie konto. KVÜÕA töötajatel ja õppuritel palun võtta ühendust KVÜÕA raamatukoguga 

(Ulle.Laidna@mil.ee).  

Kui konto luuakse väljaspool Kaitseväe arvutivõrku, on eelnevalt vajalik raamatukogu 

kinnitus, mis saadetakse teie meilile kohe, kui raamatukogu poolt on konto registreerimine 

kinnitatud. 

E-raamatuid, mis on Kaitseväe põhikogus (märgitud rohelise täpiga), saate kohe lugema 

hakata. Kõiki ülejäänud e-raamatuid (märgitud kollase täpiga) saate laenutada. Kuna 

laenutus on tasuline (tasutakse raamatukogu eelarvest), siis peab raamatukogu laenutuse 

kinnitama. Kui soovite e-raamatut laenutada, vajutage lingile „Request Loan“ ja täitke ära 

vajalikud väljad. Et oleks võimalik eristada KVÜÕA laenutusi, siis palume kindlasti täita 

väli „Your School or Unit Name“ – sinna kirjutage oma struktuuriüksuse nimi. Kui 

KVÜÕA või KVPS raamatukogu on laenutussoovi kinnitanud, saate meilile teate ning võite e-

raamatut lugema hakata.  

Enne laenutuse tellimist saate e-raamatuga tasuta tutvuda 5 min. Nii saate veenduda 
laenutuse vajalikkuses.  
 

Kõik Kaitseväe põhikogus olevad e-raamatud on leitavad  ka e-kataloogi ESTER 

vahendusel. Kasutage nende leidmiseks pealkirja otsingut, sisestades otsisõnadeks „EBL 

Collection KV“ või märksõna „e-raamatud“ (edasi valida „Täpsusta otsingut“, rippmenüüst 

valida „Sõnad PEALKIRJAS“ ja sisestada otsisõnad „EBL Collection KV“). 

Korraga saab ühte e-raamatut laenutada mitu kasutajat. 

Esmasel sisselogimisel avaneb kogu kataloogi avaleht, kus saab teha otsinguid või sirvida 

kataloogi. Kui soovite näha ainult meie kogus olevaid raamatuid, tehke „linnuke“ kasti „Limit 

search to titles owned by your Library“. Kui olete juba midagi laenutanud, siis sisselogimisel 

kuvatakse ette teie „raamaturiiul“. Kataloogi sirvimiseks vajutage paremas servas olevale 

lingile „View Full Catalogue“ või kasutage otsinguks „Browse by category …“. 

E-raamatut saab lugeda nii veebis (Read Online) kui ka alla laadida oma arvutisse või e-

lugerisse (Download). Allalaadimiseks peab teie arvutis olema installeeritud Adobe Digital 

Editions lisaks Adobe Readerile. 

Allalaadimisel on vaja luua endale ka Adobe ID: 

 https://accounts.adobe.com/. 
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Kui on vajalik koduarvutisse alla laadida Adobe Digital Editionsi tarkvara, siis seda saab teha 

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

etapil tuleb teil sisestada Adobe ID. 

Leides huvipakkuva e-raamatu, mis on meie põhikogus olemas, saate seda lugeda ilma 

laenutuseta 10 minutit (klõpsake raamatu kaanepildil või pealkirjal). Nii saate ilma laenutust 

vormistamata veenduda, kas e-raamat on teile vajalik või mitte. Kui aeg saab täis, ilmub 

ekraanile teade: 

Your time browsing this book has elapsed. 

Do you wish to continue?  

Yes (create a loan)No (return to catalogue) 

Kui valite „Yes (create a loan), toimub laenutus – te peate e-raamatu alla laadima oma 

arvutisse või valima variandi „Read Online“. Online laenutuse puhul on laenuperioodiks alati 

24 tundi, selle möödudes jääb e-raamat teie „raamaturiiulisse“ ning uuesti e-raamatut avades 

saab kohe uue laenutuse vormistada. Allalaadimise puhul saab valida laenutuse pikkuseks 

1-21 päeva. Selle lõppedes kustub fail teie arvutist või e-lugerist. Pikendamiseks tuleb 

vormistada uus laenutus.  

Printida on lubatud 20% e-raamatust ning kopeerida 5% e-raamatust iga kasutaja kohta. 

Läbi raamatu on võimalik kasutada vajaliku sõna otsingut, selleks pärast e-raamatu avamist 

valige „Search“ ning sisestage vajalik termin. 

On võimalik teha märkusi (Notes). Märkused saate luua käsuga „Create New Note“ ning 

järgmisel korral sisse logides on nad olemas. 

Allalaaditud e-raamatute lugemiseks avage oma arvutis Adobe Digital Editions. 
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