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87. Reservfondi kataloog, sedelkataloog 

 
Kataloogi ülesanne. Kataloog oli reservfondi sisetöökataloog, mis  peegeldas trükiseid, olenemata 
keelest ja ilmumiskohast.  
 
Viimane asukoht Vahetusfondi ruum  
Koostamise aastad 1952-1967 
Mis aastate kirjandus 1700-1990ndad 
Koostajad Vana raamatu osakonna töötajad 
Lisainfo 1999. a. kataloog likvideeriti, sest otsustati reservfondi 

läbitöötamist jätkata trükiste järjestuse järgi riiulitel. 
 
  
 

88. Vahetusfondi tähestikkataloog, kaartkataloog 
 
Kataloogi ülesanne. Kataloog on vahetusfondi sisetöökataloog, mis peegeldab trükiseid, olenemata 
keelest ja ilmumiskohast.  
 
Asukoht Kataloogide säilitamise ruum (nr. 254).  
Koostamise aastad 1967-1990ndad 
Mis aastate kirjandus 1700-1990ndad 
Kaartide arv 2015.a seisuga 13 kasti (venekeelsed raamatud ja perioodika), 61 kasti 

(võõrkeelsed raamatud ja perioodika), 8 kasti 
(autoreferaadid, diplomitööd, noodid jm.)  

Koostajad Vana raamatu osakonna töötajad  
Lisainfo Kataloogi kasutatakse kirjanduse otsimisel vahetusfondist. 

Fondi läbitöötamine on pooleli. 
Kataloogi säilitamisotsus  21. aprillil 2015. a. otsustas kaart- ja sedelkataloogide 

säilitamise töögrupp: Vahetusfondi tähestikkataloog 
kuulub  säilitamisele kuni fondi sisuline läbitöötamine 
hoidlas lõpetatakse.  
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 89. Vahetusfondi süstemaatiline kataloog, kaartkataloog 
 
Kataloogi ülesanne. Kataloog on vahetusfondi sisetöökataloog, mis peegeldab trükiseid, olenemata 
keelest ja ilmumiskohast. 
 
Asukoht Kataloogide säilitamise ruum (nr. 254).  
Koostamise aastad 1973-1990ndad 
Mis aastate kirjandus 1700-1990ndad 
Kaartide arv 2015.a seisuga 65 kasti (raamatud ja perioodika UDK süsteemis), 2 kasti 

(autoreferaadid) 
Koostajad Vana raamatu osakonna töötajad  
Lisainfo Kataloogi kasutatakse kirjanduse otsimisel vahetusfondist. 

Fondi läbitöötamine on pooleli. 
Kataloogi säilitamisotsus  21. aprillil 2015. a. otsustas kaart- ja sedelkataloogide 

säilitamise töögrupp: Vahetusfondi süstemaatiline kataloog 
kuulub  säilitamisele kuni fondi sisuline läbitöötamine 
hoidlas lõpetatakse.   

 
 
 

90. Varufondi tähestikkataloog, kaartkataloog 
 

Kataloogi ülesanne. Kataloog on varufondi sisetöökataloog, mis peegeldab trükiseid, olenemata keelest 
ja ilmumiskohast. 
 
Asukoht Kataloogide säilitamise ruum (nr. 254).  
Koostamise aastad 1972-1990ndad 
Mis aastate kirjandus 1700-1990ndad 
Kaartide arv 2015.a seisuga 5 kasti (venekeelsed raamatud ja perioodika), 11 kasti 

(võõrkeelsed raamatud ja perioodika) 
Koostajad Vana raamatu osakonna töötajad  
Kataloogi säilitamisotsus  21. aprillil 2015. a. otsustas kaart- ja sedelkataloogide 

säilitamise töögrupp: Varufondi tähestikkataloog kuulub  
säilitamisele kuni fondi sisuline läbitöötamine hoidlas 
lõpetatakse.  
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