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Sissejuhtus 

 

1802. a. taas tööle asunud Tartu ülikool sai samal aastal ka keemiaprofessuuri ja asuti 
seadma keemialaboratooriumi. 1803. a. hakkas keemiakursusi lugema professor 
A. N. Scherer, 1805. a. D. H. Grindel ja jätkasid teised nimekad keemiaprofessorid. Rajati 
alus keemia õpetamisele teaduslikel põhimõtteil ja ülikool kujunes ühtlasi keemia alal 
oluliseks teaduskeskuseks. Eriti kasvas keemiateaduse autoriteet 19.  sajandi II poolel ja 
käesoleval ajal. 
Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute manuskriptide kogus (f. 1) leidub 
rohkesti prof. D. H. Grindeli kirju ülikooli kuraatorile M. F. Klingerile ja isikufondidena 
säilitatakse osakonnas silmapaistvate keemiaprofessorite J. E. F. Giese, 
C. Chr. F. T. Goebeli ja C. E. H. Schmidti pärandeid (f.13, f. 24, f. 22). 
Käesolev Tartu ülikooli keemiaosakonna fond (f.55, nim.4) hõlmab dokumente ajajärgust 
1827-1945, kusjuures 19. sajand on esindatud vaid väheste säilikute varal. Kõige 
varasemaks käsikirjaks fondis on 1823. aastal tööle asunud keemiaprofessori G. W. Osanni 
keemiapäevik a. 1827-1828, mis sisaldab uurimismärkmeid uurali plaatinamaakide kohta. 
Suure tähtsusega on maailmamainega keemiku Gustav Tammanni sajandivahetusest 
pärinevad uurimismärkmed füüsikalises keemias, leidub katse- ja töömärkmeid ning 
katkendlikke käsikirju talle tunnustuse toonud tööst kristalliseerumuse, sulamis- jt. 
probleemidest. Fondis on ka G. Tammanni õpilase, Tartu ülikooli kauaaegse professori, 
G. Landeseni analüütilise keemia loengud 1903. a. alates, samuti kandidaadikraadiga 
ülikooli lõpetanute töid aastatest 1892-1904, mitmed neist kirjutatud G. Tammanni 
juhendamisel. 
Ulatuslikuma osa keemiaosakonna arhiivifondist moodustavad 1920.-1939. aastate 
dokumendid. 1919. a. sai osakond anorgaanilise, orgaanilise ja tehnilise keemia 
professuurid. 1921. a. koosseisud täienesid, lisandus füüsikalise keemia professorikoht jt. 
õppekohti. 1922. a. haaras Tartu ülikooli Keemia instituut anorgaanilise, orgaanilise ja 
füüsikalise keemia ning tehnoloogia laboratooriumi. Käesolevas fondis domineerivad 
anorgaanilise keemia laboratooriumi ja kateedri dokumendid. 1936. aastast viidi 
keemikute ettevalmistamine üle Tallinna Tehnikainstituuti, kuhu siirdus tööle ka osa Tartu 
ülikooli õppejõude. Tartus piirduti vaid keemia õpetamisega kõrvalainena, pidurdus ka 
keemiateaduse areng. 
1920.-30 aastatest on käesolevas fondis loenguid, õppekavu ja –programme, üliõpilaste 
töid, keemiapraktikumide ja didaktilis-metoodilise seminari tööga seotut. Täielikumalt on 
säilinud varanduslik-majanduslik dokumentatsioon. Leidub ka uue instituudihoone 
ehitamisega seotud kirjavahetust, esitisi ja akte. Kirjavahetusest hõlmavad ulatusliku osa 
tellimused kirjandusele, kemikaalidele, töövahenditele ja aparatuurile ning kaadrialane 
dokumentatsioon. Käesolevasse nimistusse on liidetud ka kümmekond keemiaosakonna 
raamatukogu tööd puudutavat säilikut, sealhulgas laenutuspäevikud aastatest 1848-1939. 



Keemiaosakonna dokumendipärandi andis Tartu ülikooli raamatukogule üle dots. Tullio 
Ilomets, kes andis nõu ka materjalide läbitöötamisel. Suurem osa dokumentidest saabus 
raamatukogusse 1980. a. aprillis ja 1983. a. oktoobris-novembris, täiendavalt laekus 1987. 
a. mais (tulmed 1980:7, 1983:25, 1983:27, 1987:13). Üleantud materjalidest eraldati 
Akadeemilise Keemia Seltsi dokumentatsioon, mis liideti Tartu ülikooli fondi nimistu 2 
teiste akadeemiliste seltside materjalide kõrvale. 1990.a. andis Tullio Ilomets TÜ KHO-le 
üle Jaan Maramaa poolt üleskirjutatud Tartu ülikoolis peetud loengute konspektid ja 
praktikumide tööd (tulme 1990:24). Materjalid saadi tema poja dots. Sulev Maramaa 
käest. Tulme lisati 1995. a. fondi lõppu (s. 174-185). 

Nagu kogu Tartu ülikooli nii ka keemiaosakonna arhiividokumentidest asub põhiosa Tartu 
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I Korraldused, juhendid, kodukorrad, aruanded, tööplaanid, protokollid 

 

1   Положение военного министра, циркуляр Рижского учебного округа и 
циркуляры правления Тартуского университета, касающиеся эвакуации 
имущества университета, акты и примечания, связанные с реэвакуацией 

[Var.l.], 1914-1924 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi ja paljundatud materjalid 
Vene keeles 

 
2   Tartu ülikooli keemialaboratooriumide jt. matemaatika-loodusteaduskonna 

asutuste juhendid õppeteadusliku töö korraldamiseks : 3 varianti 
[Tartu], 30. okt. 1939-28. nov. 1939 
122 l. 
Paljundused käsikirjaliste täiendustega 
Eesti keeles 
L. 1: dekaani saatekiri 

 
3   Tartu ülikooli keemialaboratooriumide, Keemia instituudi jt. matemaatika-

loodusteaduskonna asutuste kodukorrad 
[Tartu], [1939] 
55 l. 
Paljundused, masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
L. 54-55: hääletamiskorrast ülikooli nõukogus; l. 46-51: Keemia Instituudi 

kodukorra variandid masinakirjas käsikirjaliste paranduste ja täiendustega 
Eeldatav kuupäev määratud s. 2 kuupäeva arvestades 

 
4  Käskkirjad, kirjad, aktid ja eeskirjad mürkainete hoidmise kohta Tartu 

ülikooli keemialaboratooriumides 
[Tartu], 1935-1941 
18 l. 
Originaalid ja koopiad. - Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 

 
 
 
 
 



2 
 

5  Tartu ülikooli Keemia instituuti laekunud juhendid ja kirjad seoses kohaliku 
õhukaitse korraldamisega, vastusena esitatud andmestik 

[Tartu], 1934-1941 
12 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
Restaureeritud 1988. a. 

 
6  Tartu ülikooli füüsikalise keemia laboratooriumi aruanded : väljakirjutused 

ja masinakirjakoopiad ; Aruande koostamise juhendid : rotaatorpaljundused 
[Tartu], 23. apr. 1929, 1933 
8 l. 
Eesti ja saksa keeles 

 
7  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi tegevuse- ja õppetöö 

aruandeid, aruande katkendeid : originaalid, koopiad, mustandid 
[Tartu],  1934-1941 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 

 
8  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia kateedri teadusliku töö plaan 1941. 

aastaks : mustand ; Anorgaanilise keemia kateedri assistendi E. Raup´i 
ajajaotusplaan 1941. a. kevadsemestriks 

[Tartu], 1941 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
9  Tartu ülikooli keemia instituudi ja ülikooli valitsuse koosolekute protokollid 

: kontseptid ja väljavõtted ; Matemaatika-loodusteaduskonna koosolekute 
teadaandeid (päevakorraga) 

[Tartu], 1927-1938 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, rotaatorpaljundus 
Eesti keeles 
L. 6: Ringkiri koosolekute korraldamise kohta. 23. sept. 1933. 

Rotaatorpaljundus 
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10  Особый протокол заседания Совета Юрьевского университета и особое 
мнение проф. И. Л. Кондакова по вопросу о командировании приват-доцента 
Н. В. Култашева  заграницу для подготовления к профессорскому званию : 
копии 

[Юрьев], 19. nov. 1909-8. dets. 1909 
12 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 

II Kirjavahetus 
 

1. Koosseis 
 
11  Tartu ülikooli valitsuse, matemaatika-loodusteaduskonna jt. kirju ning 

ringkirju keemiaosakonnale osakonna koosseisu küsimustes 
[Tartu], 1923-1941 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
L. 2: G. Landeseni märkustega; l. 4, 7: G. Landeseni vastuse kontseptid. 
Saksa keeles 

 
12  Kutsed keemiaosakonnale Tartu ülikooli valimiskogu koosolekutele 

[Tartu], 1931-1935 
9 l. 
Rotaatorpaljundused 
Eesti keeles 

 
13  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia jt. Keemia instituudi laboratooriumide 

kirjavahetus rektori ja dekaaniga töötajate kohale määramise, töölt vabastamise, 
töötasu ja koormuse küsimustes : töötajad H. Arro-K. Loskit : originaalkirjad, 
koopiad, kontseptid 

[Tartu], 1921-1941 
177 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
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14  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia jt. Keemia instituudi laboratooriumide 
kirjavahetus rektori ja dekaaniga töötajate kohale määramise, töölt vabastamise, 
töötasu ja koormuse küsimustes : töötajad R. Mark-A. Värismaa : originaalkirjad, 
koopiad, kontseptid 

[Tartu], 1920-1941 
218 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 

 
15  Tartu ülikooli keemiaosakonna kirjad ja esitised rektorile, dekaanile, 

majandusosakonnale jt. asutustele kaadrialastes küsimustes : koopiad ja 
kontseptid 

[Tartu], 1940-1941 
32 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 

2. Pidulikud sündmused, õppejõudude mälestuste jäädvustamine 
 
16  Tartu ülikooli keemiaosakonda laekunud kutsed ja kirjad seoses juubelite jt. 

pidulike sündmustega ning ekskursioonide läbiviimisega 
[Tartu], 1924-1940 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti, saksa, prantsuse, vene keeles 

 
17  Tartu ülikooli keemiaosakonda laekunud kirju, korjanduslehti jt. 

dokumente seoses Georg Landeseni mälestuste jäädvustamisega 
[Tartu], 1935-1939 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
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3. Õppe-ja teadustöö 
 
18  Kirjavahetus, esitised ja otsused seoses õppetöö küsimustega Tartu ülikooli 

keemiaosakonnas ning matemaatika-loodusteaduskonnas : originaalid, koopiad, 
kontseptid 

[Tartu], 1914-[1942] 
72 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 

 
19  Tartu ülikooli keemiaosakonna kirjavahetus seoses keemiapraktikumide, 

loengute ja eksamite läbiviimisega põllumajandus-, loomaarsti- ja 
arstiteaduskonna üliõpilastele: originaalid, koopiad, kontseptid 

[Tartu], 1922-1941 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, saksa, vene keeles 

 
20  Kirjad seoses toiduainete ja kohtukeemia õpetamise probleemiga Tartu 

ülikoolis / kokku koondanud P. Kogerman 
[Tartu], 10. sept. 1931-10. dets. 1931 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi  ja masinakirjas 
Eesti keeles 

 
21  Kirju seoses Tartu ülikooli keemiateaduskonna teadustööga ja väljaannete 

publitseerimisega : originaalkirjad ja koopiad 
[Tartu],|c1929-1943 
15 l. 

Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
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4. Kirjanduse, kemikaalide, töövahendite ja aparatuuri tellimine 
 
22  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi kirjavahetus seoses 

käsiraamatute ja ajakirjade tellimisega seltsilt "Deutsche Chemische Gesellchaft“: 
originaalkirjad, koopiad, kontseptid, reklaamitrükised 

Tartu , Berliin, 1909, 1920-1943 
195 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja saksa keeles 
Lisa: Satzung der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Trükis 

 
23  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi kirjavahetus seoses 

kirjanduse tellimisega Leipzigi kirjastuselt "Verlag Chemie" : originaalkirjad, 
koopiad, kontseptid, reklaamitrükised 

Tartu ; Leipzig, 1923-1941 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 

 
24  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi kirjavahetus seoses 

kirjanduse tellimisega Leipzigi raamatukaubanduse ja kirjastusfirmadelt 
K. F. Koehlers Antiquarium, Buchhandlung Gustav Fock, Verlagsbuchhandlung 
J. A. Barth jt. : originaalkirjad, koopiad, kontseptid, reklaamitrükised 

Tartu ; Leipzig, 1920-1940 
81 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja saksa keeles 
Restaureeritud 1988. a. 

 
25  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi kirjavahetus saksa 

raamatukaubanduse ja kirjastusfirmadega ning keemiaseltsidega : originaalkirjad, 
koopiad, kontseptid, reklaamitrükised 

[Var.l.], 1924-[1943] 
62 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja eesti keeles 
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26  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi kirjavahetus seoses 
kirjanduse tellimisega seltsilt "Русское физико-химическое общество" (nov. 1930 
alates "Ленинградское научно-исследовательское общество") ja Leningradi 
Polütehniliselt Instituudilt : originaalkirjad, koopiad, kontseptid, pisitrükised 

Tartu ; Leningrad, 1924-1935 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti, vene, saksa keeles 
L. 24-27: Устав Ленинградского научно-исследовательского общества 
Restaureeritud 1988. a. 

 
27  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi kirjavahetus seoses 

kirjanduse tellimisega New-Yorgi, Londoni, Pariisi, Baseli, Amsterdami jt. linnade 
raamatukaubanduse ja kirjastustega, kindlustus- ja ekspresskompaniidega ning 
Tartu ülikooli valitsusega : originaalkirjad, koopiad, kontseptid, reklaamitrükised 

[Var.l.], 1917-1941 
71 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja saksa keeles 

 
28  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi kirjavahetus Berliini 

vabrikute ja aktsiaseltsidega seoses aparaatide, tarbeesemete ja kemikaalide 
tellimisega : originaalkirjad, koopiad, kontseptid 

Tartu ; Berlin, 1919-1933 
37 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 

 
29  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi kirjavahetus Hamburgi 

vabrikute ja kaubandusettevõtetega seoses kemikaalide ja töövahendite 
tellimisega : originaalkirjad, koopiad, kontseptid, trükitud hinnakirjad 

Tartu ; Hamburg, 1924-1933 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Saksa  keeles 
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30  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi kirjavahetus Hanau, 
Jena jt. saksa linnade vabrikute ja kaubandusettevõtetega seoses aparatuuri, 
töövahendite ja kemikaalide tellimisega : originaalkirjad, koopiad, kontseptid, 
reklaamitrükised 

[Var.l.], 1920-1940 
92 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Saksa keeles 

 
31  Tartu ülikooli keemiaosakonna kirjavahetus koos lisadokumentidega seoses 

aparaatide, kemikaalide ja töövahendite tellimisega Soome, Rootsi, Norra, Austria 
jt. firmadelt : originaalkirjad, koopiad, kontseptid 

[Var.l.], 1924-1935 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, saksa, prantsuse, inglise keeles 

 
32  Tartu ülikooli keemiaosakonna kirjavahetus Tallinna ja Tartu 

kaubandusettevõtete, aktsiaseltside ja välisfirmade esindajatega seoses 
kemikaalide, tarbeesemete ja aparaatide tellimisega : originaalkirjad, koopiad, 
kontseptid 

Tartu ; Tallinn, 1920-1940 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, saksa, vene keeles 
 

5. Majandus- ja ehitusküsimused 
 
33  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi ja keemiaosakonna 

teiste laboratooriumide kirjad ülikooli valitsusele, majandusosakonnale, 
matemaatila-loodusteaduskonnakogule jt. asutustele majanduslikes küsimustes  
: originaalkirjad, koopiad, kontseptid 

[Tartu], [1911]-1940 
64 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, vene, saksa keeles 
Sisaldab andmeid laboratooriumi aparatuuri kohta 
Eeldatav kuupäev määratud kirjade järgi: F 55, nim.4,s.35, l.6-8 
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34  Tartu ülikooli keemiaosakonna laboratooriumide kirjad ülikooli 
majandusosakonnale jt. asutustele rahalistes jt. majanduslikes küsimustes : 
koopiad ja kontseptid 

[Tartu], 1940-1941 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 

 
35  Tartu ülikooli valitsuse, majandusosakonna, matemaatika-

loodusteaduskonna jt. asutuste kirjad ja ringkirjad keemiaosakonnale rahalistes jt. 
majanduslikes küsimustes : originaalkirjad ja koopiad 

[Tartu], 1895-1942 
75 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, vene, saksa keeles 
L. 6-9: I. Lembergi digestori laenamisest Peterburi Polütehnilisele 

Instituudile 
 
36  Tartu ülikooli keemiaosakonna kirjavahetus seoses ruumide jaotusega ja 

juurdetaotlusega, koos ruumide pindalaarvestuse märkmete ja visanditega : 
originaalkirjad, koopiad, mustandid 

[Tartu], 1920-1943 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, saksa, vene keele 

 
37  Tartu ülikooli keemiaosakonna kirjavahetus ja vajadusaktid seoses ruumide 

remondi, ümberehitamise ja mitmesuguste parandustöödega : originaalkirjad, 
koopiad, kontseptid 

[Tartu], 1920-1941 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 

 
38  Haridusministeeriumi, Tartu ülikooli valitsuse, Keemia instituudi ja 

matemaatika-loodusteaduskonnakogu kirjavahetus, aktid ja esitised seoses 
ülikooli uue instituutide hoone ehitamisega : originaalkirjad, ärakirjad, kontseptid 

[Tartu ; Tallinn], 1922-1941 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi, tindi- ja pliiatsikiri 
Eesti ja saksa keeles 
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III Õppetöö 

 
1. Loengud ja õppevahendid 

 
38a Тамман, Густав, 1861-1938 

Курс органической химии / по лекциям проф. Г. Таммана 
[Юрьев], 1898  
473, [3] lk.  
Litograafiatrükis 
Vene keeles 
Esikaane siseküljel: Arvid Leyenberg. Goldingen d. 13. IV 1892, 4. IX 1892, 

30. XI 1892 
 
39 Ландезен, Георг, 1867-1935 

Лекции по аналитической химии, прочитанные в Юрьевском 
университете в I семестре 1903 : с дополнениями до 1932 г. 

[Юрьев], 1903 
316 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja saksa keeles 
L. 316: Eksamipiletite küsimused 

 
40 Ландезен, Георг, 1867-1935 

Заметки для лекций и демонстрационных опытов по аналитической 
химии в Юрьевском университете 

[Юрьев], 1906-[u.1930] 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja saksa keeles 

 
41  Tartu ülikooli keemiaosakonna loengute demonstratsioonikatsete 

päevikumärkmed 
[Tartu], 1918-1939 
73 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, saksa, vene keeles 
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42 Paumees, Artur, 1908-1992 
Toiduainete keemia konspekt / koostanud õppekavale vastavalt Tartu 

ülikooli assistent A. Paumees 
[Tartu], [1935-1936] 
90 l. 
Rotaatorpaljundus 
Eesti keeles 

 
43 Scharbe, Sergei 

Hülfstafel zum Berechnen der Gewichts- und Molekularconcentrationen 
binärer Gemische  

Dorpat : Mattiesen, [190-?] 
2 lk. 
Pisitrükis 
Saksa keeles 
Oli kasutusel Tartu ülikooli keemiaosakonnas õppevahendina 

 
44 Tamm, Heinrich 

Anorgaaniline keemia : loengumärkmed, programm ja kava Tartu ülikooli 
arstiteaduskonna, [põllumajandus- ja loomaarstiteaduskonna?] üliõpilastele / 
[Heinrich Tamm?] 

[Tartu], 1941-1942 
136 l. 
Pliiatsikiri 
Eesti keeles 

 
45 Tamm, Heinrich 

Anorgaaniline keemia : mustandmärkmed loenguteks ja katseteks Tartu 
ülikooli arstiteaduskonna, [põllumajandus- ja loomaarstiteaduskonna?] 
üliõpilastele / [Heinrich Tamm?] 

[Tartu], 1941-1942 
77 l. 
Pliiatsikiri 
Eesti keeles 

 
46  Anorgaaniline keemia : Tartu ülikooli üliõpilaste loengukontsept 

[Tartu], [u.1941-1942] 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L. 25-27: toiduretsepte 



12 
 

47 Tiganik, Leonhard 
Keemiline tehnoloogia : loengud Tartu ülikooli farmaatsia üliõpilastele / 

[Leonhard Tiganik?] 
[Tartu], 2. veebr. 1942-20. veebr. 1942 
40 l. 
Pliiatsikiri 
Eesti keeles 
Säilinud lünklikult 

 
48 Kiisk, O. 

Orgaanilise kvantitatiivse analüüsi ja sõjagaaside keemia põhijooni : õpiku 
käsikiri masinakirjas / koos H. Raudsepa retsensiooni, autori vastuse ja L. Tiganiku 
arvamusega 

[Tartu], 1942 
97 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 

 
48a  Таблицы по неорганической химии : [учебное пособие на отделении 

химии Тартуского университета] 
[Тарту], [19--?] 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
2. Õppeprogrammid, õppekavad ja –plaanid, eksamikorrad, eksamilehed 

 
49  Tartu ülikooli keemiaosakonna õppeprogrammid ja õppekavad 

[Tartu], [enne 1917], 1931-[u.1940] 
49 l. 
Masinakirjas ja trükised, käsikirjaliste märkmetega 
Eesti keeles 
L. 47-49: Kommertskooli kaubanduse õppekava 
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50  Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna õppekavad ja õppeplaanid 
keemia alal , anorgaanilise keemia kateedri õppetöö plaanid koos töökoormuse 
tabelitega 

[Tartu], [1940-1942?] 
45 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
L. 42-43: riiklike ülikoolide anorgaanilise keemia ja teoreetilise keemia 

tüüp-õppeplaanid. Vene keeles 
 

51  Tartu ülikooli arstiteaduskonna õppekava ja määrused eksamite kohta : 
rotaatorpaljundus allkirjaga ; G. Landeseni kriitika eksamite määruse kohta : 
masinakirjas allkirjaga 

[Tartu], 13. sept. 1926-15. dets. 1926 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 

 
52  Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna ja keemiaosakonna 

eksamikorrad ja -kavad 
[Tartu], 1927-1936 
31 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Eesti keeles 
L. 15-16 restaureeritud 

 
53  Tartu ülikooli keemiaosakonnaüliõpilaste eksamilehti (koos hinnetega) ja 

eksamiküsimusi 
[Tartu], 1902-[1938?] 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 

3. Praktikumide materjalid 
 
54  Eeskirjad ja teadaanded Tartu ülikooli keemiapraktikumidest osavõtjatele 

[Tartu], 1922-1935 
14 l. 
Masina- ja käsikirjas, pliiatsikiri 
Eesti ja saksa keeles 
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55  Tartu ülikooli üldise ja anorgaanilise keemia praktikumide kavad ja 
juhendid, praktiliste harjutuste, preparaatide ja laboratoorsete töövahendite 
loendid 

[Tartu], 1920-[193-?] 
55 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 

 
56  Üldkeemia praktikumide juhendid Tartu ülikooli bioloogia- ja 

farmaatsiaosakonna üliõpilastele koos praktikumidest osavõtjate 
registreerimislehtedega 

[Tartu], 1941-1944 
148 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 
Praktikume läbiviinud 1941. a. alates või varem E. Raup, 1944. a. alates 

L. Imelik. Osavõtjate registreerimislehed E. Raupi käega 
 
57  Eintragsbuch des Anorganischen Chemischen Laboratoriums der 

Universität Tartu für Prüfungs-Aufgaben der Praktikanten / geführt von  
G. Landesen 

[Tartu], 1923-1932 
49 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Algab numbrist 344 

 
58  Книга химической лаборатории Юрьевского университета для 

регистрации практических занятий студентов 
[Юрьев], 1907-1913 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja saksa keeles 
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59  Tartu ülikooli Keemia instituudi abilaboratooriumi sissekanderaamatud 
põllumajandusteaduskonna üliõpilaste praktiliste tööde, tentaamenite ning neile 
väljaantavate töövahendite registreerimiseks. I-II 

[Tartu], 1923-1938 
171 l. 
Kirjutatud käsitsi, ajalehelõigendid 
Eesti keeles 
Alates l. 157: K. Loskiti aruandvaid iseloomustusi praktikumidest ja 

kirjakoopiad; alates l. 107: ajalehelõigendid ülikooli elust 
 
60  Tartu ülikoolis keemiapraktikumi ja tentaameni sooritanud, kohustusi mitte 

täitnud üliõpilaste nimestikke, tõendeid 
[Tartu], 1918-1941 
62 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
 

4. Didaktilis-metoodiline seminar 
 
61  Tartu ülikooli didaktilis-metoodilise seminari keemia metoodika osakonna 

aruanded ja kirjavahetus : originaalkirjad, koopiad, kontseptid 
[Tartu], 1923-1937 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
L. 2 ja 3: Peeter Põllu allkiri 
 

62  Tartu ülikooli didaktilis-metoodilise seminari keemia metoodika osakonna 
õppekavad, tööde ja harjutuste kavad, juhendid ning tentaamenite küsimused 

[Tartu], 1923-[193-?] 
39 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 
 

63  Tartu ülikooli didaktilis-metoodilise seminari keemia metoodika osakonna 
tööst osavõtjate nimekirju : mustandid, koopiad 

[Tartu], 1924-1938 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
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64  Tartu ülikooli üliõpilaste koolipraktika materjale keemia alal: üliõpilaste 
koostatud proovi- ja eksamitundide kavad, juhendajate märkustega, üliõpilaste 
aruanded kuulatud tundidest, juhendid aruande koostamiseks 

[Tartu], 1937-1941 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
65  Tartu ülikooli didaktilis-metoodilise seminari loodusteaduste osakonna 

juures korraldavate kesk- ja kutsekooliõpetajate kutseeksamitega seotud kirju, 
protokolle, õppekavu, juhendeid ja esitisi : originaalid, kontseptid, koopiad 

[Tartu], 1932-1940 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 

5. Üliõpilaste tööd 
 
66  Tartu ülikooli keemiaosakonna üliõpilaste eksamitööd 

[Tartu], 1923-1936 
89 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, vene, saksa keeles 
G. Landeseni ja P. Kogermani märkmetega 

 
67  Tartu ülikooli keemiaosakonna üliõpilaste tööd 

[Tartu], 1925-1943 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, saksa, vene keeles 

 
68  Tartu ülikooli keemiaosakonna üliõpilaste tööd keemilises tehnoloogias 

[Tartu], 1922-1925 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja saksa keeles 
L. 13-16: tabelid 
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69  Tartu ülikooli keemiaosakonna üliõpilaste tööd keemilises tehnoloogias : 
käsikirjalised tekstid, joonised, valguskoopiad 

[Tartu], 1933-[193-?] 
24 l. 
Eesti keeles 

 
70  Tartu ülikooli üliõpilaste tööd keemia metoodikas / õppejõudude 

märkustega 
[Tartu], 1935-1943 
80 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L. 29-31: Endel Varepi töö 
 

IV Kandidaaditööd 
 
71 Berg, Georg 

Beiträge zum Kentniss des Titans : zur Erlangugn des Grades eines 
Kandidaten der Chemie [an der Universität Jurjew] 

[Jurjew], 1895-[189-?] 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles  

 
72 Боголюбов, Павел Георгиевич 

Об изменинии растворимости изомеров бром-нитро-бензола и хлор-
нитро-бензола : диссертация на степень кандидата химии, представленная 
физико-математическому факультету Юрьевского университета 

[Юрьев], 1904 
37 l. : joonised 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
Dekaan N. Kuznetsovi märkusega. 25. okt. 1904.; l. 37: A. Bogojavlenski 

retsensioon. 8. okt. 1904 
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73 Богоявленский, Александр Дмитриевич, 1868-1941 
Влияние внутреннего давления на вращательную способность 

растворов : [диссертация на степень кандидата химии, представленная 
физико-математическому факультету Юрьевского университета] 

[Юрьев], 30. mai 1895 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
L. 16: G. Tammanni hinne 

 
74 Bruner, Ludwik 
  Über Hüdrolüse der Salzlösungen : eine zur Erlagnung d. Grades einen 

Kandidaten der Chemie der physico-mathematischen Facultät der Kaiserlichen 
Universität Dorpat verlegte Abhandlung 

[Dorpat], 12. jaan. 1893 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
L. 15-17: kirjutatud G. Tammanni poolt 

 
75 Buxhoewden, Alfred 

Über Zirkonverbindungen : verfasst zur Erlangung des Grades eines  
 Kandidaten der Chemie [an der Universität Jurjew] 

[Jurjew], [u.1895] 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
76 Buxhöveden, Hellmuth 

Die Hydrate des Magnesiumplatincyanür und deren Löslichkeit : 
[Kandidatenschrift an der Universität Jurjew] 

[Jurjew], [u.1895] 
26 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
L. 18-19: G. Tammanni? märkmetega 
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77 Faber, Hermann 
Über die Wärmeausdehnung verschiedener Salz- u. Gelatinelösungen in 

Wasser : eine Abhandlung zur Erlangung des Grades eines Kandidaten der Chemie 
[an der Universität Jurjew] 

[Jurjew], [u.1894] 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
78 Fitzner, Carl 

Beiträge zur Kenntniss der phosphorigen Säure : zur Erlangung des Grades 
eines Kandidaten der Chemie [an der Universität Jurjew] 

[Jurjew], [1895] 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 

79 Friedländer, Jakob 
Über Krystallisationsgeschwindigkeit einiger überkalten organischen 

Substanzen in ihrer Abhängigkeit von dem Grade der Unterkühlung : 
[Kandidatenschrift an der Universität Jurjew] 

[Jurjew], 1896-1897 
33 l. : tab. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja vene keeles 

 
79a Hallik, Osvald, 1906-1964 

Alküülhalogeniidide toime mõnede hapnikuvabade Pb-organosoolide 
stabiilsusesse : [magistritöö], tehtud TÜ füüsikalise keemia laboratooriumis 

[Tartu], 1932 
65 l. 
Masinakirjas  
Eesti keeles 
L. 1-3: tindiplekid 

 
 
 
 
 
 
 



20 
 

80 Hasselblatt, Robert 
Über die absolute thermische Ausdehnung wässriger Salzlösungen bei 

verschiedenen Konzentrationen : eine zur Erlangung des Kandidatengrades der 
Kaiserlichen Jurjewschen Univetsität verfasste Abhandlung 

[Jurjew], [u.1895] 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
81 Lerche, Walter 

Die Wärmeausdehnung einiger wässeriger Salzlösungen : eine zur 
Erlangung des Kandidatengrades der Kaiserlichen Jurjewschen Univetsität 
ausgeführte Untersuchung 

[Jurjew], [u.1893] 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
82 Лявданский, Егор Викентиевич 

О скорости кристаллизации бинарных солей : диссертация на степень 
кандидата химии, [представленная физико-математическому факультету 
Юрьевского университета] 

[Юрьев], 1905 
75 l. : tab. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
Dekaan N. Kuznetsovi märkusega dissertatsiooni kinnitamise kohta. 9. 

märts 1905.- L. 75: A. Bogojavlenski retsensioon dissertatsioonile, L. Pisarževski 
allkirjaga 

 
83 Лущевский, Владимир 

Определение удельных весов и удельных объемов некоторых 
спиртных и водных растворов при температуре 20⁰ 07 : [канидатская работа 
[?] по химии, представленная физико-математическому факультету 
Юрьевского университета] / [руководитель работы Г. Тамман] 

[Юрьев], [u.1893] 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
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84 Рогуйский, Казимир 
Зависимость между температурой и давлением при адиабатическом 

расширении некоторых растворов и зависимость их электропроводности от 
высоких давлений : работа на соискание степени кандидата химии 
представленная физико-математическому факультету Императорского 
Юрьевского университета  

[Юрьев], 24. dets. 1895-7. veebr. 1896 
13 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
L. 13 G. Tammanni märkus: "Работа вполне соответствует требованиям" 

 
85 Rohrbach, German 

Zahlenmaterial zu "Über die Volumänderung bei der Neutralisation" : 
[Kandidaten- oder Studentenschrift [?] an der Jurjewschen Universität] 

Tartu, [u.1896] 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
86 Ротарский, Тадеуш Феликсович 

Жидкие кристаллы Lehmanna : кандидитская работа [по химии, 
представленная физико-математическому факультету Юрьевского 
университета] / руководитель работы Г. Тамман 

[Юрьев], [u.1899] 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 

 
87 Шмерлинг, Берка Мовшович 

Растворимость органических изомеров : диссертация на степень 
кандидата химии, представленная физико-математическому факультету 
Юрьевского университета 

[Юрьев], 1904 
67 l. : tab. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
N. Kuznetsovi märkusega dissertatsiooni kinnitamise kohta. Dets. 1904.- L. 

65: A. Bogojavlenski retsensioon dissertatsioonile, L. Pisarževski allkirjaga 
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88 Zilchert, Paul 
Über die elektrische Leitfähigkeit einiger geschmolzener Salze und 

Salzgemische : eine behufs Erlangung des Grades eines Candidaten der Chemie der 
Hochverordneten, Physico-Mathematischen Fakultät der Kaiserlichen Universität 
Dorpat verlegte Abhandlung 

[Jurjew], dets. 1892 
27 l. : tab. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
89 Zur Mühlen, Hellmuth von 

Über hydrolytische Dissoziation der Salze bei 200⁰ Celsius : eine zur 
Erlangung des Grades eines Kandidaten der Chemie der physico-mathematischer 
Fakultät der Kaiserlichen Universität Jurjew vorgelesene Abhandlung 

[Jurjew], [u.1895] 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
90 Trampedach, Eduard 

Über die Beziehungen zwischen Dampfdruck und Temperatur bei den 
Aldehyden : Kandidatenschrift [an der Universität Jurjew] 

[Jurjew], [u.1900] 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 

V Laboratooriumide päevikud. Teadustöö. Diplomid 
 
91  Chemisches Tagebuch / geführt von G. Osann an dem chemischen Kabinet 

der Universität Dorpat 
[Dorpat], 29. nov. 1827-[1828] 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
L. 45-48 ilma tekstita. - Uuralist pärit plaatina keemilisest analüüsist 
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92  Chemisches Tagebuch [des Chemischen Kabinets der Universität Dorpat] / 
geführt von Constantin Schmidt, Heinrich Struve, Rudolph Lehrbert 

[Dorpat], 1840-1858 
146 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
L. 16-143 ilma tekstita 

 
93  Дневники химической лаборатории Тартуского университета по 

анализу воды колодцев города Тарту / аналитики: Н. В. Култашев, 
А. Д. Богоявленский, Н. Виноградов и др. 

[Тарту], 18. dets. 1915-23. aug. 1917 
69 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
L. 54-69: analüüsiga seotud kirjad ja märkmed 

 
94  Über Gefrierpunkte wasseriger Losungen von Nichtelektrolyten / unter 

Leitung von G. Tammann 
[Jurjew], [u.1895] 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
95 Tammann, Gustav, 1861-1938 

Untersuchungsbemerkungen in physikalischer Chemie 
Dorpat, [1897-1899?] 
84 l. 
Pliiatsikiri 
Saksa keeles 

 
96 Tammann, Gustav, 1861-1938 

Einfluss des Druckes auf den Schmelzpunkt : Untersuchungsbemerkungen 
Tartu, [1898-1902] 
I, 33 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
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97 Tammann, Gustav, 1861-1938 
Untersuchungsbemerkungen und Aufsätze betreffs 

Kristallisierungsprobleme 
Tartu, 1898-1902 
108 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
98 Дрейер, Фридрих, 1879-1934 

Благородные газы воздуха 
[Юрьев], [u.1906] 
68 l. 
Paljundatud eksemplar 
Vene keeles 

 
99 Култашев, Николай Викторович, 1874-1948 

Система нафталин-бромистая камфора : дневник экспериментов. II 
Тарту, august 1910-18. jaan. 1911 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 

 
100  Arbeitsbemerkungen und Exzerpte in physikalichen Chemie / Elmar Raup, 

H. Feldmann u.a. 
Tartu, 1924-[193-?] 
54 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
101 Tamm, Heinrich 

Eesti õli-kivi hüdreerimine rõhu all 
Tartu, 10. juuli 1926 
34 l. : tab. 
Masinakirjas  
Eesti keeles 
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102 Loskit, Karl, 1884-1936 
Über Polymorphie : Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnale 

esitatud habilitatsiooni töö 
Tartu, 1927 
I, 31 l. : tab 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 

 
103 Loskit, Karl, 1884-1936 

Kulla valmistamise võimalikkusest 
[Tartu, 1934] 
4 lk.  
Eesti keeles, kokkuvõte saksa keeles 
Äratrükk: Eesti Rohuteadlane nr. 3, 1934 

 
104 Kuusk, Jaak, 1901-1962 

Beitrag zur Kalisalzgewinnung bei der Zementbrennung mit besonderer 
Berücksichtigung der estländischen K-Mineralien : [vorgeschlagen für venia 
legendi [?]] 

Tartu, 1930 
53 l. : ill. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis. A, 20.4 

 
105 Laur, Ants, 1899-1996 

Beitäge zur Kenntnis der Reaktion des Zinks mit Kaliumferrocyanid. I : 
Korrekrurbogen und vorläufige Bemerkungen 

Tartu, [192-?]-1930 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja korrektuurpoognad 
Saksa ja eesti keeles 

 
106 Laur, Ants, 1899-1996 

Isesüttimine tulekahjude põhjusena 
Tallinn, 1936 
[6] lk. : bill. 
Eesti keeles 
Autori pühendusega 
Separaat väljaandest: Tehnika Ajakiri, 1936, nr. 11 
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107 Rägo, Natalie 
Emulsioonide laostumine / [Natalie Rägo?] 
14 l. 
[Tartu],|c[193-?] 
Pliiatsikirii 
Eesti keeles 

 
108  Väljakirjutusi ja töömärkmeid füüsikalises orgaanilises keemias /[Leonhard 

Tiganik? jt.] 
[Tartu], [ [193-?] 
97 l. 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Eesti ja saksa keeles 

 
109  Aine agregaatolekud ning polümorfsed modifikatsioonid. III 

[Tartu], [193-?] 
10 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 

 
110  Bemerkungen und Vorschriften in chemischer Technologie / nach 

Norrenberg[?] 
Tartu, [1940-1943] 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi, L. 13 ja 19 H. Tiganiku käega 
Saksa keeles 

 
111  Tartu ülikooli Keemia instituudi teadustööde nimestik : 1919-1.V.1932 

[Tartu], 1932 
3 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 

 
112  Tartu ülikooli diplom Gustav Tammannile keemia magistri kraadi andmise 

kohta : allkirjade ja pitserita : ladina ja vene keeles ; Tartu ülikooli diplom Elmar 
Reinhold August Raupile keemia magistri kraadi andmise kohta : tõestatud ärakiri 
pitsatiga : eesti keeles 

Tartu, 1886, 29. sept. 1936 
2 l. 
Trükitud 
 



27 
 

VI Varanduslik-majanduslikud dokumendid 
 

1. Aruanded, eelarved, kassaraamatud 
 
113  Tartu ülikooli keemialaboratooriumide varanduste ja materjalide aruanded 

(1. apr. 1934-1. apr. 1944) koos sissetuleku- ja väljaminekudokumentide 
registritega ja täiendavate dokumentidega : originaalid, kontseptid, koopiad 

[Tartu], 1935-1944 
66 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Sisaldab koondandmeid 1924. a. alates 

 
114  Tartu ülikooli keemia instituudi ja üksikute laboratooriumide eelarved ja 

eelarvete koostamise materjalid (1924-1944/45 kohta) : kontseptid, koopiad 
[Tartu], 1923-1944 
49 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 

 
115  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi sissekanderaamat 

aastaeelarve täitmise kohta 
[Tartu], 1928-1935 
159 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
116  Tartu ülikoolikeemialaboratooriumide krediidinõudluse tabelid ; Kirju ja 

kassadokumente seoses anorgaanilise keemia laboratooriumi krediidi 
uuendustega 

[Tartu], 1938-1940 
57 l. 
Originaalid ja koopiad. - Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 

117  Приходно-расходная книга химической лаборатории Юрьевского 
университета ; Kasse des chemischen Laboratoriums (Nr 1) 

[Tartu], 1909-1924 
133 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, vene, saksa keeles 
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118  Tartu ülikooli Keemia instituudi anorgaanilis-analüütilise laboratooriumi 
kassaraamat (nr 2) 

[Tartu], 1924-1929 
74 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
119  Tartu ülikooli Keemia instituudi anorgaanilis-analüütilise laboratooriumi 

kassaraamat (nr 3) 
[Tartu], 1929-1934 
122 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
120  Tartu ülikooli Keemia instituudi anorgaanilise laboratooriumi kassaraamat 

(nr 5) 
[Tartu], 1935-1940 
107 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
121  Tartu ülikooli Keemia instituudi abilaboratooriumi 

(põllumajandusosakonnale) kassaraamatud 
[Tartu], 1921-1931 
65 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L. 54-65: gaasiarved 1. veebr. 1923-1. jaan. 1929 
 

2. Varade sissekanderaamatud, inventuuri nimestikud, vastuvõtu- ja 
kustutusaktid 

 
122  Tartu ülikooli Keemia instituudi [anorgaanilise keemia?] laboratooriumi 

kemikaalide ja töövahendite sissekanderaamat 
[Tartu], 1923-1932 
96 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Kaanel: Laboratooriumi tarvituseks. - Köide lagunenud 
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123  Tartu ülikooli Keemia instituudi kemikaalide ja töövahendite 
sissekanderaamat 

[Tartu], 1924-1930 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L. 27-30: K. Loskiti nõudesedelid kemikaalidele ja töövahenditele. - Kaanel: 

Rüütli tn. 5 
 

124  Tartu ülikooli Keemia instituudi kemikaalide sissekanderaamat koos  
 märkustega ainete lõppemise kohta 

[Tartu], [192-?]-1941 
73 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
125  Tartu ülikooli Keemia instituudi anorgaanilise keemia laboratooriumi 

anorgaaniliste kollektsioonide registreerimise vihikud 
[Tartu], [193-?] 
39 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
126  Tartu ülikooli Keemia instituudi abilaboratooriumi 

(põllumajandusosakonnale) kemikaalide ja töövahendite registreerimise vihik 
[Tartu], 1922-1924 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
127  Tartu ülikooli Keemia instituudi õlikivide uurimise laboratooriumi 

kemikaalide ja töövahendite sissekanderaamatud 
[Tartu], 1928-1932 
26 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
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128  Tartu ülikooli Keemia instituudi laboratooriumide mürkainete 
registreerimise raamat 

[Tartu], 1941 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
1941. a. numereeritud 200 lk. 

 
129  Tartu ülikooli Keemia instituudi laboratooriumide varade (aparatuur, 

esemed, mööbel, raamatud, ained) inventuurinimestikud ja -loendid : originaalid, 
koopiad, mustandid 

[Tartu], 1922-1942 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 

 
130  Tartu ülikooli füüsikalise keemia laboratooriumi tehniliste riistade 

inventuurikaardid 
[Tartu], 1939-1941 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Tartu ülikooli ja füüsikalise keemia laboratooriumi pitseriga 

 
131  Tartu ülikooli Keemia instituudi laboratooriumide varade ühendamise ja 

vastuvõtmise aktid, aktid seoses mööbli ümberehitamisega : originaalid ja koopiad 
[Tartu], 1927-1940 
7 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 

 
132  Tartu ülikooli apteegi nimele ja anorgaanilise keemia laboratooriumile 

välismaalt saadetud kemikaalide ja esemete lahti- ja vastuvõtmise aktid : 
dublikaadid ja koopiad 

[Tartu], 1940 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
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133   Tartu ülikooli Keemia instituudi laboratooriumide varade kustutusaktid, 
kirju ja nimestikke seoses varade kustutamisega : originaalid, koopiad, kontseptid 

[Tartu], 1927-1941 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 

3. Varade väljaandmise raamatud 
 
134  Quittungsbuch des Chemischen labotatoriums der Universität Dorpat für 

Ausgabe der Chemikalien und Arbeitsmittel der Chemikalien an die Praktikanten 
[Tartu], 1891-1897 
121 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 

 
134a   Tartu ülikooli Keemia laboratooriumi ja Keemia instituudi kemikaalide 

väljaandmise raamat analüütilise keemia praktikumi läbinud üliõpilaste lõputööks 
[Tartu], 1890-1923 
65 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja vene keeles 

 
135  Tartu ülikooli Keemia instituudi plaatina ja hõbeda väljaandmise 

registreerimise raamat 
[Tartu], 1911-1928 
164 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, vene, saksa keeles 

 
136  Tartu ülikooli Keemia instituudi töövahendite väljaandmise raamat keemia, 

loodusteaduste ja agronoomia üliõpilastele. Raamat B 
[Tartu], 1919-1923 
75 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
L. 74-75: hiljem koostatud register 
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137  Tartu ülikooli Keemia instituudi töövahendite väljaandmise raamat 
keemikutele jt. matemaatika-loodusteaduskonna üliõpilastele. Raamatud C ja D 

[Tartu], 1922-1925 
124 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L.61, 62, 123, 124: hiljem koostatud registrid 

 
138  Tartu ülikooli Keemia instituudi töövahendite väljaandmise raamat keemia 

jt. matemaatika-loodusteaduskonna ning põllumajandusteaduskonna üliõpilastele. 
Raamat E 

[Tartu], 1924-1934 
126 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L. 123-125: register 
 

139  Tartu ülikooli Keemia instituudi töövahendite ja kemikaalide väljaandmise 
raamat keemikutele jt. matemaatika-loodusteaduskonna, arsti- ja 
põllumajandusteaduskonna üliõpilastele. Raamat F 

[Tartu], 1931-1938 
146 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L. 41a: kiri anorgaanilise keemia kateedri juhatajale 

 
140  Tartu ülikooli Keemia instituudi töövahendite ja kemikaalide väljaandmise 

raamat arstiteaduskonna üliõpilastele. Raamat C 
[Tartu], 1936-1943 
164 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Köide lagunenud 
L. 164: võlgnike nimekiri 
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141  Tartu ülikooli Keemia instituudi töövahendite väljaandmise raamat 
matemaatika-loodusteaduskonna üliõpilastele ja õppejõududele 

[Tartu], 1924-1932 
96 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, saksa, vene keeles 
Köide lagunenud. - Kaanel number: IV 

 
142  Tartu ülikooli Keemia instituudi kemikaalide ja töövahendite väljaandmise 

raamat professoritele, assistentidele, laboratooriumidele ja kabinettidele 
[Tartu], 1922-1926 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Kaanel pealkiri: Professorite ja assistentide poolt võetud materjalide 

raamat 
 
143  Tartu ülikooli Keemia instituudi kemikaalide ja töövahendite väljaandmise 

raamat professoritele, assistentidele ja laboratooriumidele 
[Tartu], 1924-1928, 1936 
98 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
144  Tartu ülikooli Keemia instituudi kemikaalide ja töövahendite väljaandmise 

raamat magistrantidele, eradotsentidele, abijõududele jt. 
[Tartu], 1924-1938 
94 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 

145  Tartu ülikooli Keemia instituudi kemikaalide ja töövahendite väljaandmise 
raamat professoritele, assistentidele, laboratooriumidele ja üliõpilastele 

[Tartu], 1929-1932, 1948 
167 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
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146  Tartu ülikooli Keemia instituudi kemikaalide ja töövahendite väljaandmise 
raamat orgaanikutele. Raamat A ja B 

[Tartu], 1924-1929, 1938 
227 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Kaanel pealkiri: Orgaanikeride materjali raamat 

 
147  Tartu ülikooli Keemia instituudi kemikaalide ja töövahendite väljaandmise 

raamat organ. tehnoloogidele. Raamat A ja B 
[Tartu], 1924-1938 
163 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Kaanel pealkiri: Orgaan.-tehnoloogide materjali raamat 

 
148  Tartu ülikooli stipendiaadile Jaak Kuusele (Kuusk) Keemia instituudi poolt 

välja antud kemikaalide ja töövahendite sissekandevihikud 
[Tartu], 1927-1930 
43 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
149   Tartu ülikooli keemiaosakonna nimestikke, kirju, tõendeid ja volitusi 

kemikaalide, aparatuuri, raha, töövahendite jt. esemete vastuvõtmise ja 
üleandmise kohta : originaalid ja koopiad 

[Tartu], 1918-1943 
43 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
 

4. Arved, kaaskirjad 
 
150  Tartu ülikooli Keemia instituudi laekunud raamatukaupluste, kirjastuste, 

keemia- jt. kaupluste, apteekide, töökodade ja tehaste arved, kaaskirjad, 
kviitungid : originaalid ja koopiad 

[Var.l.], 31. aug.1916, 3. apr. 1929-30. märts 1930 
394 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L. 2, 3-5, 7-8: Keemia instituudi arved teistele asutustele 
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151  Tartu ülikooli Keemia instituudi anorgaanilise keemia laboratooriumile 
esitatud raamatu-, keemia- jt. kaupluste, apteekide, töökodade ja tehaste arved, 
kaaskirjad, kviitungid : originaalid ja koopiad 

[Var.l.], 1. apr. 1930-31. märts 1931 
274 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
152  Tartu ülikooli Keemia instituudi anorgaanilise keemia laboratooriumile 

esitatud kirjastuste ja raamatukaupluste, keemia- jt. kaupluste, apteekide, 
töökodade ja tehaste arved, kaaskirjad, kviitungid : originaalid ja koopiad 

[Var.l.], 10. apr. 1931-11. apr. 1932 
226 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 

153  Tartu ülikooli Keemia instituudi anorgaanilise keemia laboratooriumi 
laekunud raamatukaupluste, kirjastuste, keemia- jt. kaupluste, apteekide, 
töökodade, tehaste ja tolliinspektsiooni arved, kaaskirjad, kviitungid : originaalid ja 
koopiad 

[Var.l.], 4. apr. 1932-2. mai 1933 
224 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 

 
154  Tartu ülikooli Keemia instituudi anorgaanilise keemia laboratooriumi 

laekunud raamatukaupluste, kirjastuste, keemia- jt. kaupluste, apteekide, 
töökodade, tehaste ja tolliinspektsiooni arved, kaaskirjad, kviitungid : originaalid ja 
koopiad 

[Var.l.], 7. apr. 1933-21. märts 1934 
306 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
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155  Tartu ülikooli Keemia instituudi anorgaanilise keemia laboratooriumi 
laekunud raamatukaupluste, kirjastuste, keemia- jt. kaupluste, apteekide, 
töökodade, tehaste ja tolliinspektsiooni arved, kaaskirjad, kviitungid : originaalid ja 
koopiad 

[Var.l.], 10. apr. 1934-31. dets. 1940 
278 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
L. 274, 276-278: füüsikalise keemia jt. laboratooriumide arved 

 
156  Tartu ülikooli Keemia instituudi laboratooriumide korrarikkumiste 

trahvitšekid 
[Tartu], 1923-1926 
43 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
157  Tartu ülikooli Keemia instituudi saadetiste (arved, tunnistused, kirjad, 

aktid) sissekanderaamat 
[Tartu], 1918-1923 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 

 
158  Tartu ülikooli keemiaosakonna jooksva asjaajamise planke, pitsatijäljendeid 

[Tartu], [192-?-193-?] 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
159  Tartu ülikooli keemialaboratooriumi tööpaberite hoidmise kaaned : (1911-

1912) 
Berliin, [u.1910] 
Kaunistatud 4 vaskreljeefiga 
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VII Raamatukogud 
 
160  Tartu ülikooli keemialaboratooriumist laenatud töövahendite ja ajakirjade 

registreerimise raamat 
[Tartu], 1848-1879 
58 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
161  Tartu ülikooli keemialaboratooriumi raamatukogu laenutuste 

registreerimise raamat 
[Tartu], 1878-1901 
127 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Kaanel pealkiri vene keeles. - Leidub sissekandeid ka töövahendite 

laenutamise kohta 
 
162  Tartu ülikooli keemialaboratooriumi raamatukogu laenutuste 

registreerimise raamat 
[Tartu], 1901-1923 
73 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
163  Tartu ülikooli Keemia instituudi raamatukogu laenutustööd puudutavaid 

kirju, teateid ja eeskirju : originaalid ja koopiad 
[Tartu], 1924-1939 
7 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 

 
164  Tartu ülikooli orgaanilise keemia laboratooriumi raamatukogu 

inventariraamat. II 
[Tartu], 1923-1943 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sissekanded 11 lehel 
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165  Tartu ülikooli [orgaanilise keemia laboratooriumi] raamatukogu 
inventariraamat 

[Tartu], [1945?]-1948 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Kuni l. 11 ümberkirjutis. Võrdle F 55, nim.4,s.164 

 
166  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi raamatukogu 

inventariraamat. B. Üksikteosed 
[Tartu], [u.1932]-1945 
IV, 158 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sissekanded 115 lehel. - L. 158: rektor J. Kõppu kinnitus 26. sept. 1933 ja 

pitser; l. II: E. Raupi märge. - Sisaldab märkusi endiste inventarinumbrite ja 
raamatute kustutamise kohta 

 
167  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia laboratooriumi raamatukogu 

inventariraamat. C. Dissertatsioonid [ja separaadid] 
[Tartu], [u. 1932]-1953 
160 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sissekanded 106 lehel. - L. 160: rektor J. Kõppu kinnitus 6. sept. 1933 ja 

pitserid. - Sisaldab andmeid raamatute kustutamise kohta 
 
168  Tartu ülikooli keemiaosakonna raamatute sissekanderaamat 

[Tartu], [u.1945?-1962] 
300 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sissekanded 255 lehel. - Märgitud kateedrite ja laboratooriumide 

inventarinumbrid 
 
 
 
 
 
 



39 
 

169  Tartu ülikooli keemiaosakonna raamatukogude komplekteerimist, 
kirjanduse arvele võtmist, köitmist ja kustutamist puudutavaid kirju, nimestikke, 
akte : originaalid, koopiad, mustandid 

[Tartu], 1911-1941 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 
L. 1-4 restaureeritud 1988. a. 
 

Keemiaosakonna raamatukogude komplekteerimise kohta vt. s. 22 jj. 
Keemiakabineti raamatute kataloogisedelid vt. F 4,nim.1,s.750 

 
VIII Teiste asutuste materjale 

 
170  Über die Arbeiten von Emil Tuckum aus Riga am chemischen Institut der 

Universität Halle (1906-1907) 
Halle, 1. nov. 1908 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Allkirjad: Dr. phil. Adolph Riedel, Prof. Vorländer 

 
171  Mitglieder-Verzeichnis der Deutschen Chemischen Gesellschaft 

[Saksamaa], [1920] 
LXXXVI lk. 
Trükis 
Saksa keeles 
Sisaldab 14 liiget Eesti- ja Liivimaalt 

 
172  Inseneride kutseõiguse seadus : eelkava 

[Eesti], [pärast 1928] 
10 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 

 
173  Loodusvarade Instituudi materjalid : 1939. a. töökava ning lisad 1939. a. 

eelarve juurde, kirjavahetus A. Parisega 
Tallinn ; Tartu, 1938-1939 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, rotaatorpaljundus 
Eesti keeles 
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IX Hiljem juurde lisatud materjalid 
 
174 Landesen, Georg, 1867-1935 

Anorgaanilise keemia loengud Tartu ülikoolis / [G. Landesen] ; üles 
kirjutanud J. Maramaa (Marfeldt) 

[Tartu], 1919 või 1921 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
1919, 1921 anorgaanilist keemiat luges G. Landesen, 1920 - J. Narbut. 

Mõlemad lugesid vene keeles 
 
175 Landesen, Georg, 1867-1935 

Analüütilise keemia loengud Tartu ülikoolis / [G. Landesen] ; üles kirjutanud 
J. Maramaa (Marfeldt) 

[Tartu], [u.1920-1921] 
32 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 

 
176  Teoreetiline keemia : loengud Tartu ülikoolis / üles kirjutanud  

[J. Maramaa] 
[Tartu], [u.1919-1925] 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
Nendel aastatel võisid teoreetilist keemiat lugeda G. Landesen või  

J. Narbut. Loengute kavas ei ole see kursus ära märgitud 
 
177  Tint : loengud Tartu ülikoolis / üles kirjutanud [J. Maramaa] 

[Tartu], [u.1919-1925] 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L. 9-11: märkmed eesti keele kohta 
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178 Wittlich, Michael, 1866-1933 
Nahatehnoloogia : loengud Tartu ülikoolis / [Michael Wittlich] ; üles 

kirjutanud [J. Maramaa] 
[Tartu], [u.1919-1925] 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
179 Jaakson, Hermann, 1891-1964 

Loengud Tartu ülikoolis matemaatilises analüüsis /|c[H. Jaakson] ; üles 
kirjutanud J. Maramaa (Marfeldt) 

[Tartu], [u.1919-1925] 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
1919-1920 H. Jaakson luges kõrgemat analüüsi 

 
180 Sarv, Jaan, 1877-1954 

Analüütiline geomeetria : loengud ja harjutused Tartu ülikoolis / [Jaan Sarv] 
; üles kirjutanud J. Maramaa (Marfeldt) 

[Tartu], 1919-1920 
37 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 

 
181 Perlitz, Harald, 1889-1972 

Termodünaamika : loengud Tartu ülikoolis / [Harald Perlitz] ; üles 
kirjutanud J. Maramaa (Marfeldt) 

[Tartu], 3. okt. 1921-10. okt. 1921, 1923 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
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182 Kogerman, Paul, 1891-1951 
Õlide ja rasvade keemia : loengud Tartu ülikoolis / [P. Kogerman] ; üles 

kirjutanud J. Maramaa (Marfeldt) 
[Tartu], 1923-1925 
32 l. 
Tindi ja pliiatsikiri 
Eesti keeles 
L. 16-32: J. Maramaa magisrtitöö "Eesti värvitsatööstuse värvitsa uurimine" 

mustand prof. M. Wittlichi soovitusega. - 1925. a. luges P. Kogerman orgaanilist 
keemiat, värvide keemiat ja maaõlide keemiat. 1923-1925 luges M. Wittlich 
orgaanilist tehnoloogiat 

 
183 Maramaa, Jaan, 1891-1986 

Mahtanalüüsi praktikum Tartu ülikoolis [G. Landeseni juhendamisel] /  
J. Marfeldt 

[Tartu], [1920] 
17 l. 
Pliiatsikiri 
Vene keeles 
1920. a. analüütilised harjutused ja praktilised tööd keemias viis läbi  

G. Landesen 
 
184 Maramaa, Jaan, 1891-1986 

Kaaluanalüüs : praktikum Tartu ülikoolis [G. Landeseni juhendamisel] 
[Tartu], 1921 
49 l. 
Pliiatsikiri 
Vene keeles 
1921. a. analüütilised harjutused ja praktilised tööd keemias viis läb 

G. Landesen 
 
185  Jaan Maramaa analüütilise keemia eksamitöö Tartu ülikoolis 

[Tartu], [u.1921-1925] 
18 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
1920-1925. a. luges analüütilise keemia loenguid ja juhendas praktikume  

G. Landesen 
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186 Mark, R. 
Über die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeitrn des beim 

Raffinieren von Brennschilfer-Rohbenzin mit Schwefelsäure entstehenden 
Säureteers : in den J. 1934 bis 1944 in den chemischen Laboratorien der 
Universität Tartu durchgeführte Forschung 

[Tartu], 1944 
39 l. : ill. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sellesse inventarinimistusse on sisse kantud 190 säilikut numbritega 1-186, 38a, 48a, 79a, 
134a. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas vanemraamatukoguhoidja Ingrid Loosme. 
Fondi täiendas pearaamatukoguhoidja T. Šahhovskaja 1. okt. 1995 
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