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SAATEKS 

Raamat, aeg, restaureerimine - need märksõnad on saanud 

hügieeni- ja restaureerimisosakonna tegevuse iseloomulikeks 

sümboleiks. Süstemaatiline �aamatuvara hooldus-, konservee
rimis- ja restaureerimistöö on Tartu Ülikooli Raamatukogus 

kestnud Ule 30 aasta. Iseseisva 0sakonna staatus saadi 1. 

juulil 1970. Praegu on koosseisus 35 töötajat, nendest staa

zikamad Veera Sillasoo, Virve Nagel, Aime Espenberg, Evi 

Lang, Maie Austa, Asta Rohtmets, Viive Kasumets. 

Käesolev kogumik on �ühendatud osakonna 20. aastapäevale. 
Avaartiklis annab v. Klement ülevaate osakonna tegevusest 

aastail 1970-1989. Nende aas-ta�e jooksul on toimunud oluliRi 

muutusi kogu kultuurivarade kaitse süsteemis, välja on antud 

mitu vabariiklikku seadust ja määrust. See on positiivsP.lt 

mõjutanud ka üldsuse hinnanguid ja arusaamu sellesuunalisest 

tööst. 
Tartu Ülikooli Raamatukogu hiigieeni- ja reRtau.reerimis

osakonna tegevuse pÕhitelJeks on olnud kaasaaitamine kultuu

rivarade kaitsele laiemalt :mi a:i.nult. ülikooli raamatukogus. 

Oma osa selles on ete-ndanud ka viis artiklikogumikku 11Rr-tamat 

- aeg - restaureerimine", milles ttldisem<-1te raamatuhoolduse
ja konserveerimise küsimu�te kõrval on ka pohjalikumaid kä

sitlusi restauraatorite töömejlt.

Aastapäevakogumikus on illes eriline lisa - möödunud tege
vusaastaid meenutavad pÕgusalt restauraotorid Llidia Noodla, 

Virve Nagel, Aime Espenberg ja bioloogist sektorijuhataja 

Elli Kool, kogu NÕukogude Liidus tuntuks saanud oma ala 

uurijad ning praktikud. Neistki meenutnstest selgub, kui 

keerukas ja vastnoluline oli täiesti uue tööloigu väljaku

jundamine raamatukogu struktuuris. Osakonna mitmehaaTdelise, 

stabiilse, ka tõusvas joones kulgenud tegevuse läbi, aja

kontrollis läbiproovitud tööprintsiipide ja metoodika ra
kenduse kaudu on kujunetud hinnatud Õppebaasiks kolleegidele 

Eestist ja kaugemaltki. 
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ZUM GELEIT 

Buch, Zeit, Restaurierung - diese Stich.wHrter sind zu
charakteristischen SY111bolen der Tätigkeit der Abteilunf!: fUr
Buchhygiene und Restaurierung geworden. Man hat aich 1n der
UB Tartu mit syetematischen Pflege - , Konservierunt;s- un4
Restaurierungsarbeiten der B!lcher mehr als JO Jah.re beaohllf
tigt. Den Status einer selbständigen Abteilung erhielt man
am 1. Juli 1970. Zur Zeit zählt die Abteilung 35 Mitarbei
ter, längeres Dienstalter haben Veera Sillasoo, Virve Nagel,
Aime Espenberg, Evi Lang, Maie Austa, Asta Rohtmeta, Viive
Kasumets. 

Die vorliegende Sammlung ist dem 20. Jahrestag der Abtei
lung gewidmet. Im ErHffnungsartikel gibt v. Kl.ement einen 

Uberblick Uber die Tätigkeit der Abteilung 1n den Jahren 
1970-1989. Während dieser Jah.re haben wesentliche Velilnde

ruagen im ganzen System des Kulturgutschutzes stattgefunden, 

viele Republiksgesetze und -bestimmungen sind erlassen wor

den. Das hat auch die Bewertungen der Öffentlichkeit und 
Verständnisse !Ur derartige .Arbeit positiv beeinfluflt. 

Zum Orundprinzip der Tätigkeit der Abteilung ist die Mit
wirkung beim Kulturgutsohutz weiter als nur 1n der UB ge-

sen. Ihren Beitrag dazu haben auch die !Unf Artikelsammlun

gen "Buoh - Zeit - Restaurierung" geleistet, die neben all
gemeinen Pragen der Buohpflege und Konservierung auoh aus
!Uhrliohere Behandlungen von dem Gebiet der Restaurierung 
beinhalten. 

Die Jahrestagsammlung enthiilt einen besonderen Beitrag -
an vergangene Tätigkeitsjahre erinnern flUchtig die Restau
ratoren Liidia Noodla, Virve Nagel, Aime Espenberg und Sek
torleiterin Biologin Elli Kool, alle 1n der ganzen �owjet

union bekannt gewordene Praktiker und Porsoher ihres Paoh
gebiets. Auch aus diesen Erinnerungen geht hervor, wie komp
liziert und widerspruchsvoll die Herausbildung eines vHllig 
neuen Arbeits!eldes in der Struktur der UB war. Durch ihre 
um!assende, 
Tätigkeit, 

stabile, auch 1n steigender Linie verlaufende 
duroh Anwenden der bewährten Arbeitsprinzipien 

und Methodik ist die Abteilung zu einer geschätzten Lehrba
sis'!Ur Kollegen aus Estland und anderswoher geworden. 
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IIffiMCJIOBHE 

KHHI'a, BpeMH, pecTaBparzyu1 3TH CJIOBa CTa-
JIH CBOeI'O po,Ila CHMBOJiaMH ,IVIH OT,[\eJia I'HI'HeHbl H pec-
TaBpaQHH. CHCTeMaTHqecKaH 3a60Ta O KHH�HOM 6oI'aTCTBe BH6JIHO
TeKH TapTyCKOI'O YHHBepCHTeTa, eI'O KOHcepBanHH H pecTaBpanHH 
npO,IIOJI�aIOTCH õonee TPH.IlnaTH JieT. CTaTyc caMOCTOHTeJibHOI'O OT
JJ,eJia 6HJI noJI�eH I HIOJIH I9?0 I'. B HacTO.fll.11ee BpeMH B rnTaTe 
OT,[\eJia 35 qeJIOBeK. M3 IDIX e HaH60JibillHM CT8.lKeM pa6oTaIOT Bepa 
c11·nnacoo, B11pBe HaI'eJib, At!Me 3cneH6epI', SBH . JlaHI', Mati e Ayc
Ta, AcTa PoxTMeTc, B11t!ae Ka3YMeTc. 

IIpe,I1JiaI'aeMh!t! c6opHHK nocB.fll.11eH JJ,Ba!:\naT11JieT11IO OTJJ,eJia. BcTy
n11TeJibHaH CTaTbH B11tly KJreMeHT JJ,aeT o6sop ,[\eHTeJibHOCTH OT,JJ,eJia 
B I9?0-I989 I'I'. B TeqeHHe aTHX JieT npo113ornJI11 CYll\eCTBeHHble 
113MeHeIDIH BO Bceil CHCTeMe oxpaHbI KYJibTypHbIX neHHOCTet!, 113,JJ,a
HO HeCKOJibKO pecny6Jil1KaHCKHX 3aKOHOB 11 npeJJ,n11caH11tl. &ro no
JIO�HTeJibHO noBJIHHJIO Ha oneHKy o6�eCTBeHHOCTH 11 nOHHMaHHe He
o6XO,I111MOCTl1 pa60Tbl B ,[\aHHOM HanpaBJieHHl1. 

ÜCHOBHb!M CTeplKHeM JJ,eHTeJibHOCTH OT,[\eJia I'HI'H€Hbl 11 pecTaBpa
n1111 B116Jil10TeKl1 TapTyCKOI'O yIDIBepCHTeTa 6HJIO CO,IletlCTBl1e oxpa
He KyJibTypHbIX neHHOCTet! He TOJ!bKO B YHHBepc11TeTCKOtl ÕH6JIHO -
TeKe, HO 3Haq11TeJibHO rn11pe. Cyu\eCTBeHHYIO pOJib B 3TOM CHI'paJIH 
TIHTb c6opHHKOB CTaTet! "KHHI'a - BpeMH - pecTaBpaQHH", B KOTO
pwc, HapH,IIY e OÕ�HMH BonpocaMH xpaHeHHH H KOHCepBaQHH KHl1I', 
np11BO,IIHTCH OÕCTOHTeJibHble OTIHCaHl1H Tpy,Ila pecTaBpaTopoB. 

B IOHJiet!HOM cõopHHKe eCTb cnenHaJibHOe np11J!O*eHHe: 0 ,Il€H-
TeJibHOCTl1 Ml1HyBllIIDC JieT KpaTKO JJ,eJIHTCH BOCTIOMl1HaHl1HMH pecTaB
paTOpH JlHJJ,11H Hoo,IVIa, B11pae HaI'eJib, At!Me ScneH6epI' 11 3aBeAyIO
�aH ceKTOpOM ÕHOJIOI' ÖJIJIH KoOJib, CTaBrnHe 113B€CTHb!MH B CoBeT
CKOM CoI03€ 11CCJieJJ,OBaTeJIHMl1 H npaKTl1KaMl1 B CBOetl o6JiaCTl1. Y*e 
113 3THX BOCTIOMHHaHl1t! CJieeyeT, HaCKOJ!bKO CJ!O*HO 11 npOTHBOpe
q11Bo npoTeKaJI nponecc �OpMHpOBaHHH COBeprneHHO HOBOI'O �aCTKa 
pa60TH B CTpyKType 6116Jil10TeK11. MHOI'OTIJiaHOBOCTb 11 CTSÕHJih
HOCTb e TeH,I1eHn11el1 TIO,[\'I,eMa' pa6oq11e TIP11HnHTib! H MeTO� t npo
BepeHHb!e BpeMeHeM' - Bce 3TO C,JJ,eJiaJIO OT,[\eJI 11eHHOt! �e6Hot! 
6asol1 JJ,J!H KOJIJieI' 113 Bcet! ÕCTOIDIH 11 õonee OTJJ,aJieHHblX MeCT. 
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HUGIEENI- JA RESTAUREERill!ISOSAKONNA 
KAKSKtiMMEND TÖÖA.ASTAT 

Viiu Klement 

migieeni- ja restaureerimisosakonna (HRO) loomise fakt 
1. juulil 1970.a. fikseerib illle eeletapi lÕpu. Selleks ajaks
oli töötatud väiksema, spetsiaalselt raamatuhoiu- ja konser
veerimistõid tegeva grupiga 13 aastat. Osakonna loomine oli
vaieldamatult stimuleeriv tegur igale töötajale. Märgatav
osa esimeste restauraatorite tööeetika ja pieteedi kujunda 
misel oli Kaja Noodlal, käsikirjade ja haruldaste raamatute
osakonna juhatajal, kelle pÕhimõtteid järgitakse ja antakse
praegugi edasi uutele tõõtajatele.

PÕhjaliku ülevaate HRO tekke taustast ja tegevuse esimes
test aastatest annavad oma varasemates artiklites Liidia 
Noodla 1977.a. /J/ ja Aime Espenberg 1982.a. /1/. 

Tartu Ulikooli Raamatukogu ajalugu on tugevasti mõjusta
tud Eestimaa ajaloo heledamatest ja süngematest ajajärku
dest. Mitmekülgne pärand, mida aastakümnete vältel on püüd
likult kogutud, sattus raamatukogu hoones (hoonetes) hilise
mal perioodil hoiutingimuste poolest otse ohuseisundisse. 
Säilitusreziimi normaalnoudeist ei saadud rääkida ei Toome 
peakogus ega ka paljude filiaalide hoiuruumides. Paigutus
tihedus, hoidlate ülekoormus,. loendamatud ümbertostmised ja 
transport järjekordsete avariipindade otsinguil, sõjad oma 
,vakuatsioonide ja peidikutingimustega on kahetsusväärselt 
t1Õjustanud ülikooli raamatukogu varade välisilmet. Kahjus.:. 
tuste ulatus ja iseloom ilmneb alarmeerivalt veel aastaldlill� 
!J.ete taha. Lisandunud on uusi s!l.ilivust kahandavaid tegu
t'eid, millest probleemiderikkamad on algmaterjalide (paber·• 
köitematerjalid, nahk) halb kvaliteet ja �hu saasteainete 
kontsentratsiooni järsk kasv aastäst aastasse/2/. Raamatu-
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kogu uues hoones on oma negatiivset mÕju avaldanud aktii'nte 
kasutus, avapaigutus lugemissaalides, kus raamat asub pide
valt valgustatud ruumis. Ka temperatuur ning niiskusreziim 
on lugemissaalides kaugel nõutavast. Kahjustusi tekitab ka 
vandaalne lugeja, kellel pole vähimatki pieteeti raamatu 
vastu. Oma osa mängivad ka näitused, mis isegi lUhema aja 
vältel (kuu-ajalised) avaldavad negatiivset mõju eksponeeri
tava pinnastruktuurile - värvid ja tindid tuhmuvad, k6ited 
deformeeruvad. 

Murettekitav on ka raamatuk8ite tehnoloogiline allakäik. 
Kui varem oli iga raamat vastupidavas nahkk8ites, milles 
poognatest koosnev raamatuplokk oli Õmmeldud tugeva Õmblus
niidiga, siis tänapäeva tUUpiline raamatuplokk koosneb sel
jaosas kokkuliimitud Uksiklehtedest. Ülikooli raamatukogu 
varasem traditsioon nägi ette paberk6ite Umberk6itmist kÕva
kaaneliseks juba laenutuseelselt. Nii toimiti ka Eesti Vaba
riigi aegses raamatukogus. Eriti vastupidavad ja kaunid k8i
ted on mitmes memoriaalkogus, mille tõttu need on praeguseni 
suhteliselt hästi säilinud. 

Rääkida tuleb ka riiklike kontrollorganite ja tsensorite 
poolt jÕhlcralt rikutud raamatutest. Neid polegi nii vähe. 
Ees- ja järelsõnad on välja lÕigatud, koostajate, tõlkijate 
ja autori te nimed on maha kraabitud või tusi•ga läbi kriipsu
tatud, paljudel juhtudel eemaldati ka omanikumärgid. Loenda
matuid tabusid väljendavad arvukad templid,paljude raamatute 
tiraazid on hävitatud 2-3 eksemplarini. Selline riiklik van
dalism tabas Eesti kÕiki raamatukogusid sÖjajärgsel pikemal 
perioodil, mille tõttu säilinud ja alles nUUd avalikkuse_le 
taas kättesaadavaks muutunud Eesti ajaloo allikmaterjale, 
teatme- ja ilukirjandustki tuleb erilise ho�a korrastada 
ja säilitada. 

Loetletud põhjustel nõustus Ulikooli juhtkond raamatukogu 
taotlusel looma spetsiaalselt raamatuhoiu ja konserveerimis� 
tööga tegeleva t88grupi, mille edukas tegevus saab toimud� 
Uksnea alalise majandustoetuse baasil. 

Htlgieeni- ja restaureerimisosakonna t86d on juhtinud En� 
del Valk-Palk (1967-1974), Räni Laanmaa (1974-1977) ja Viiu 
Klement (alates 1977.a.). 
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Osakonna struktuur on välja kujunenud pikema aja vältel, 
olles ennast igati Õigustanud - hUgieenisektor, restaureeri
missektor ja köitekoda. Paljudes raamatukogudes kogu maail
mas puuduvad desinfektorid ja köitjad, on ainult konservaa
torid. Tartu Ulikooli Raamatukogu fondirikkuse ja kahjustus
te ulatuse tingimustes on köitekoja paljud töölõigud lähene
mas restauraatorite tööle ja pidev koostöö konservaatorite 
ja köitjate vahel on möödapälismatu. 

HUgieenisektor. 
Varade säilivuse tagab nõuetele vastav stabiilne hoiure

ziim ja puhtus mitte ainult hoidlates, vaid kogu raamatuko
gus. Ulikooli raamatukogu praktika on aastate jooksul tões
tanud, et desinfektorite vastutustunne, nende pidev, kind
laid nõudeid arveat�v töö hoidlais koos fondide hooldajatega 
on illes tähtsamaid lülisid osakonna arvukate töölÕikude hul
gas. 

HUgieenisektori juhatajana on töötanud Elli Kool (1966-
1976), Reet Sonn (1976-1977) ja Kersti Jalas (1977. a. ala
tes). PÕhikogu hoiuprobleemide ja puhastamise kõrval ondes
infektorite Ulesandeks ka koigi erialakogude hooldus, mis 
toimub vaataval kokkuleppel filiaalide juhatajatega. Enne 
raamatukogu Ulekolimist uude hoonesse oli sektoris 8-10 des
infektorit, sest erinevate hoiupaikade mikrokliima oli alla
poole igasuguseid minimaalnõudeid. Lisaks sellele tuli mõel
da ka 4-miljonilise tondi järkjärgulisele eelpuhastamiaeleja 
desinfitseerimisele enne kolimist uude hoonesse. 

Uue hoone avaramate hoidlate tõttu asus raamatukogu nUUd 
vastu võtma arvukalt nii pärandatud kui ka annetatud vara
sid. Endistes hoonetes olid selleks piiratud võimalused. En
ne Uleandmiat raamatukogu komplekteerimis- või käsikirjade 
ja haruldaste raamatute osakonnale puhastatakse ja vajadusel 
desinfitseeritakse kogu saabunud partii hUgieenisektor1s, 
kus see on illes mahukamaid töölÕike. Aastail 1970-1989 on hU
gieeniaektoris puhastatud tolmust 6 539 601 eksemplari, 
leht-lehelt desinfitseeritud 232 692 säilikut, pehmendatud 
230 571 nahkköidet. 

Suureks probleemiks on konditaioneeride Õhupuhastus!ilt
�i:!,e ���iteet. Need peaksid tagama ruumidesse siseneva Õhu 
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maksimaalse puhtuse, kuid nii töö- kui hoiuruumides on tah
ma, tolmu, peenikesi savi- ja liivaterasid. Seda soodustab 
Tartu ülimalt saastatud Õhk, intensiivne liiklus ja puhasta
mata-koristamata tänavad. 

Hügieenisektori kaader on olnud püsiv, oma teadmisi on 
jagatud paljude raamatukogude, muuseumide ja arhiivide töö
tajatele. 

Restaureerimissektoris on kaks pohilist töörühma - Uks 
paberi, teine köite restaureerimiseks, vastavalt 12 ja 6 
töötajaga. Alati on sektori koosseisu kuulunud ka fotograaf. 

Paberirestauraatorid on spetsialiseerunud järgmiselt: 
graafikarestauraatorid Aime Espenberg (asus tööle 1966), 
Meie Austa (köitekojas 1974, restauraatorina 1977); käsikir
jade ja trUkiste restauraatorid on Asta Rohtmets (1975), En� 
Järvanurm (1976, spetsialiseerumas geograafiliste kaartide 
restaureerimisele), Reet Sonn (1977), Ricardo Tu�teo (197C), 
Olev Teder (1983), Tiina Tensing (1983). KÕigis nimetatud 
suundades toimub ka pidev uute konservaatorite väljaÕpe. 
Graafikarestauraatoriks on kujunemas Sirje Vesi (1988, ju
hendab A.Espenberg). Paberirestauraatorina asusid alles töö
le Maiga DavÕdov (1989, juhendab R. Mateo) ja varem (1988-
1989) osakonnas fotograafina töötanud Tiia Reisner (juhendab 
A. Rohtmets), kes edaspidi kvalifitseerub fotokogu konser
veerimis- ja hooldustööle.

Probleemide ktilluaest ja keerukusest ei ole paberi res
taureerimisel kune.gi puudu olnud. KÕige töömahukamad (kuigi 
mitte raskusastmelt keerukamad) on ajalehtede konserveerimi
ne, happelise paberi neutraliseerimine ja tugevdamine, roos
tetanud traatklambritega raamatuplokkide taastamine. (Nende
le probleemidele on pühendatud artiklid osakonna eelmiste:; 
kogumikes.:1:) 

� Alumaa, ,J. Paberi happelisusest // Raamat - aeg - restau
reerimine. Trt., 1971. 2. vihik. Lk. 7-18. 
Espenberg, A. Paber, selle käsitsi konserveerimj sest ja 
restaureerimisest// Raamat - aeg - restaureerimine. '.eri.., 
1969. 1. vihik. Lk. 31-47. 
Ifoodla, L. Restaureerimine paberimassiBa // Raamat - aeg 
- restaureerimine. Trt., 1969. 1. vihik. Lk. 48-58.
Kaseo:ru, s. Ajalehepaberi konserveerimtsE:st // Raamat -
aeg - restaureerimine. Trt., 1971. 2. vihik. Lk. 59-78. 
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Sügavaid ja praktikas läbiproovitud teadmisi nõuab graa
Ukakogu, manuskriptide ja mitme teise käsikirjafondi (Mor
gensterni, Schardiuse, ����kogu) konservee

rimine. On välja töötatud oma metoodika, retseptuur, mida 
osakonna algaastaist alates on jagatud paljude vabariigi ja 
N. Liidu asutuste restauraatoritele.

Naharestauraator Virve Nagelile (1966) võlgnevad esimese

väljaõppe paljud N. Liidu restaureerimiskeskustes töötavad 
konservaatorid ja osakonda tööle asunud, kellest omakorda 

Mare Liblikul (1973) ja Viive Kasumetsal (1971) on olnud ju
ba arvukalt Õpilasi. v. Nageli põhiline ala on pärgamendi 
restaureerimine nii ürikuna, manuskriptina kui ka köitema

terjalina. Koos M. Liblikuga on ta tutvustanud oma Õpilaste

le ka naha tehnoloogiat, köite ajalugu ja teostusvotteid, 
konserveerimise ja restaureerimise metoodikat. 

Naharestauraatoritena töötavad veel Helle Jogi (1979), 
Sirje Protsin (1979, 0,5 kohaga), Tiiu Lepasepp (1987), Sil
li Kurg (1986, 0,5 kohaga) ja Jaan Lott (1988). 

Sektori 18 restauraatorist on 6 kesk-, 5 keskeri- ja 7 
kÕrgharidusega. Nendest neljal on N. Liidu K•;ltuuriministee
riumi J.a. restauraatorite atesteerimiskomisjoni poolt kin
nitatud kergem kategooria, kolmel esimene, ühel teine ja ka
hel kolmas kategooria. Selle atesteerimiskomisjoni koosseisu 
kuulub alates 1983.a. A. Espenberg. 

Osakonna senine töökorraldus on välja arendanud võimali
kult suuremad vilumused ja sUgavamad teadmised ühel kindlal 
alal: graafika, trükis, käsikirjad ja köite eriliigid. See 

on end seda enam Õigustanud, et kuni viimase ajani on puu

dunud võimalus arhiivi- ja raamatukogumaterjalide restauree
rimise alal omandada kutset täieliku kÕrghariduse baasil.Te
gelik kvalifikatsioon omandatakse alles pikkade tööaastate 
jooksul meistri.te käe all. Tartu Ülikoolis on individuaal
programmide korras ette valmistatud Uksikuid keemik-restau
raatoreid ja ajaloolasi. Käesoleval aastal lÕpetab osakonnas 
sügisel tööd alustav keemiaüliÕpilane Jaan Lehtaru. 1991. a. 
lõpetab keemia erialal veel kolm eriprogrammi alusel Õppivat 
üliopilast, kuid see ei ole rahuldanud konservaatorite kaad
rivajadust vabariigis. Viimastel aastatel on eriprogrammi 
alusel asutud restauraatoreid koolitama ka TPedI-s. 
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On oluline, missugused pÕhitÕed iseloomustavad konservaa

torite tegevusaluseid. Tähtsaim siin on peatada (stabilisee

rida) materjalides toimuvad füüsikalised, keemilised ja bio
loogilised säilivust kahjustavad protsessid originaali või

malikult vähe muutes. Säilitatakse kÕik teostusviisid jE 

väiksemadki vanad fragmendid. Pillitakse hciduda kemikaalid� 

kasutamisest või kui see on vältimatu, siis alustatakse 

töötlemist retseptuuri minimaalseimate kontsentratsioonide

ga. Kõikidele keemilistele menetlustele peab järgnema hooli

kas pesemine (või neutraliseerimine). Kui konserveerimist 
vajab lagunev köide, korrastatakse reeglina ka kogu raamatu

plokk: eemaldatakse klambrid, parandatakse poogna seljad, 

kõrvaldatakse plekid jms. Juhul, kui köitel puudub püsiväär

tus või raamatul on kogus dublette, piirdutakse ainult köite 
vajaliku korrastamisega, loobudes leht-lehelisest töötlu

sest. 
Restaureeritavad tööd valivad välja fondide hooldajad, 

kes kÕige paremini tunnevad oma fondi kasutust ja väärtust. 

Uhtaetes valikuprintsiipides on siiski kokku lepitud. Määra

vaks saavad kahjustuste aste ja ulatus, rariteetsus, eelis

tuse saab ka eesti raamat ja kÕik Eestiga seotud dokumendid. 

Kuna Ulikooli raamatuvarade (ka KHO fondi) konserveeri

mis- ja restaureerimistööde maht on lÕppematu, algelise ma

jandusbaasi tõttu on tööde maksumus kÕrge ja suureneb Uha, 

tuleb iga objekti puhul esmalt määrPta selle orienteeruvad 

töökulud, alles seejärel kaaluda, kas need kulutused on Õi

gustatud või on odavam asendada raamat võimaluse korral jä

relkomplekteerimise teel. Viimast tuleks raamatukogus seni

sest palju ulatuslikumalt praktiseerida. 

Iga restaureerimisosakonda toodud säilik kantakse läbi 

tööde registreerimisraamatust (alates 1978. a.), koostatakse 

protokoll ja sektori koosolekul jaotatakse tööd vastavalt 
kvalifikatsioonile. Ka valminud tööd hinnatakse ja analüüsi

takse kÕigi restauraatorite osavõtul, mis annab võimaluse 

Õppida nii headest töödest kui ka võimalikest vigadest. 

Restaureerimissektori teoreetiliste lähtekohtade Õigsust 
ja töökorralduse otstarbekust ning ökonoomsust on võimalik 
hinnata alles aastaid hiljem. Seda tõendavad ja kinnitavad 
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süstemaatilised kÕikide restaureeritud dokumendiliikide jä
relkontrolli tulemused. 

Üldine majanduskriis, illikoolilinna 50-aastane suletus

välismaailmale on samuti pÕhjustanu� ületamatuid probleeme

osakonna tehnilise baasi väljaarendamisel. Praeguseni puudub 
suureformaadiliste kaartide ja graafika,restaure�rimisel va
jalik graafikapress, nahapindade Õhendamise seade, nahaõmb
lusmasin, rääkimata loendamatutest väikevahendeist ja uurin
guteks vajalikust aparatuurist. Alles 1990.a. saadi valamis
aparaadi täiustatud mudel, mida lilikooli eksperimentaaltöö
koda on valmistanud ligi 30 asutueele, ja mille kasutajad on 
just Tartus oma väljaÕppe saanud. Ei saa nimetamata jätta ka

restaureerimismaterjalide (erinevad paberiaordid, pärgament, 
nahk, nahavärvid, Õmblusniidid) täielikku defitsiiti. Just 
sellisel taustal saavad eriti hinnatavaks tulemused, mis 
sektori tööd iseloomustavad. 

Sektori pÕhitöõd aastatel 1970-1989 

Konserveeritud 
käsikirju 
trükiseid 

graafikat 
köiteid 

Restaureeritud 
käsikirju 
trükiseid 
graafikat 
akvarelle ja guasse 
koloreeritud kaarte ja joonistusi 
poolnahkköiteid 

täisnahkköiteid 
pärgamentköiteid 

Valmistatud 
paspartuusid graafikakogule 
sedelkataloogi karpe, nahkkarpe,

-märkmikke ja -plokke
suveniirrätikuid 
fotoaid restaureerimisosakonnale 
fotosid rn,;matt:kogu teistele osa-

koneladele 

1� 

10 403 lehte

203 030 11 

720 11 

12 047 köidet 

iO 985 lehte

115 183 11 

J 132 11 

195 " 

364 " 

2 651 köidet 
864 
181 

" 

" 

2 874 ela!emplari

367 
270 

6 654 

5 289 

11 

11 

11 
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KÕik restaureerimissektori majandusprobleeme iseloomt.18ta
vad pidurdavad tegurid on omased ka köitekoja tööle. KÕige 
suurema tagasilöögi annab selline majandusbaas tööjÕudlusele 
ja tööde esteetilisele kUljele, sest puudub võimalus valida 
sobivat materjali, puuduvad eriseadmed. Köitekoja ataazikaim 
töötaja on Veere Sillasoo (alates 1958. aastast). Tema suu
red kogemused ja kÕrge nõudlikkus oma töö vastu on koolita
nud köitekoja koiki uusi töötajaid, kaasa arvatud ka köite
restauraatorid.Pika staaziga on ka Evi Lang (1965), kes koos 
v. Sillasooga on olnud köitekoja parimaid Õpetajaid.

Kuigi kaldutakse arvama, et köitekodades köidetakse vaid
ajakirju, Õppekirjandust, kaasaja köiteid, on illikooli raa
matukogu köitekoja traditsioonid ja tööpÕhimÕtted paljus kat
tuvad restaureerimissektoriga - võimalikult pillitakse säili
tada raamatu algilmet, eriti vanema eestikeelse kirjanduse 
oaas. Palju tegi selles suunas ära Naresh Mody, kes oli köi

tekoja esimene koosseisuline juhataja (1981-1983). Tema lah
kumisel osakonnast töötab sektorijuhatajana samu pÕhimÕtteid 
järgiv Valentina Selge (1984). Oma pütidlikku.ses ja vilumu
ses on köitekojas tunnustatud teisedki: Loris PÕhjala (1976), 
Elli �1akobson ( desinfektorina 1979, ktii tekejaa 1982), Anze

lika Jakimova (desinfektorina 1978, köitekojas 1981), Linda 
Parts (1983), Anne Arendi ja Helle Viaak. Ka pÕhitöötajate 
asendajad Siiri Pool ja Anneli JÕgi soovivad köitekotta töö
le jääda. 

Aastail 1970-1989 on köidetud 87 316 trükitikaust, 2749 
ajalehe aastakäiku, valmistatud 9837 mappi, karpi ja Umb
rist. 

Uurimis- ja teadustegevusest. 
Ülikooli raamatukogu hügieeni- ja restaureerimisosakonda 

eristab vabariigi arhiivide ja raamatukogude restaureerimis
osakondadest tugeval tasemel metoodiline ja teadustöö, mida 
siin on viljeldud ille 20 aasta. Toetudes paljude aastate 
tööpraktikale, erialase kirjanduse sUatemaatiliaele läbivaa
tamisele ja ka arvukatele pikematele Õppekomandeeringutele 
parimatesse N. Liidu restaureerimiskeskustesse, on välja 

töötatud Uksikasjalised metoodilised juhendid paberi, pärga
mendi ja nahkköidete konserveerimiseks, autoriteks A. Espen-
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berg, V. Nagel ja v. Kasumets. Oma. tööst on korduvalt üldis
tusi avaldanud A. Espenberg, v. Nagel, M. Liblik, R. Sonn, 
v. Klement (artikleid ka teadusajaloo alalt), K. Jalas, E.
Järvanurm. Praeguseni on osakonna artiklikogumik "Raamat -
aeg - restaureerimine" ainus erialane väljaanne Eestis. Iga
restauraatoriks pürgiv algaja võlgneb tänu just sellelaadse
le allikmaterjalile. Stimuleerivat erialast toetust on saa
dud dots. Tullio Ilametsalt, Kaja Noodlalt ja paljudelt KHO
töötajatelt. Tugev erialatundmine uurimistöö tulemusena on
võimaldanud aastate vältel olla UliÕpilaste eriprogrammide,
diplomandide ja uute töötajate väljaÕppe juhendajaks (A. Es
penberg, A. Rohtmets, R. Sonn, V. Nagel, M. Liblik, V. Kl&
ment). Uks pingelisemaid ajalÕike osakonnale oli esimeste
välisrestauraatorite, Bulgaaria kolleegide stazeerimine 4.
oktoobrist kuni 27.detsernbrini 1988. PÕhirasku� oli juhenda
jana M. Liblikul, paberirestauraatoritest A. Espenbergil.
Edasises uurimistöös on oma sõna öelda ka uutel töötajatel,
kellest J.Lott juba käesolevas kogumikus üles astub. Täius
tama peab aga osakonna uurimistehnikat ja majandusbaasi Uld
se.

Üldistusi osakonna tegevusest peaks alustama tööruumides� 
raamatukogu praeguses hoones. Ei ole palju neid raamatukogu
sid maailmas, kelle kasutada on avarad, valguse- ja Õhurik
kad, spetsiaalselt konserveerimis- ja hUgieenitööks ehitatud 
ruumid. Uutesse tööruumidesse kolis HRO esimese raamatukogu 
osakonnana ja avas pidulikuks tutvumiseks raamatukogu teis
tele kolleegidele ning külalistele oma tööruumide uksed 4. 
juunil 1981. Selleks ajaks oli ruumide sisustamine, seadme
te, mööbli ja materjalide Uletoomine endistest Vanemuise t. 
33 asunud ruumidest pÕhiliselt lÕppenud. Osakonna seadmete 
Ulekolimine uutesse ruumidesse oli aga probleemiderikas kõi
gile osakonna töötajatele. Paralleelselt jätkus ju hügieeni
grupi töö ka fondide puhastamisel. Aga just töö uues hoones 
on siia oppima saabunuid ehk eriliselt rahuldanud, kuna Õpe
tajate kutsemeisterlikkus ja töötingimused olid 1980-ndate 
aastate alguseks märgatavalt täiustunud. 

Uues hoones on püütud järjekindlalt korrastada �Õik raa
matukogu näitustel väljapandu. Selle kõrval on osakond ise 
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raamatumuuseumis korraldanud Ulevaatenäitusi restaureeritud 

töödest ja osalenud vabariiklikel restauraatorite tööde 

Uhisnäitustel Tartus ja Tallinnas. Kasutegur on mitmekordne 
- arendab iga restauraatori meisterlikkust ja vastutustun

net, annab voimaluse avalikuks kriitiliseks hinnanguks ja

lisab fondidesse koige paremal tasemel viimistletud väärtus

likke säilikuid. Ulikooli raamatukogu restauraatorite tööd

voivad hinnata ka paljud vabariigi kultuuriasutused, kellele

on antud metoodilist ja praktilist abi kuni suuremate lepin

gute täitmiseni.

1980.a. moodustati tookordse Riikliku Ametkondadevahelise 

Raamatukogukomisjoni juurde vabariigi suuremate raamatukogu

de esindajaist (Rahvusraamatukogu, TA Raamatukogu, Tartu 

Ülikooli Raamatukogu) raamatuhUgieeni ja restaureerimise 

probleemgrupp, eesmärgiga tohustada kultuurivarade kaitset 

Eesti raamatukogudes, muuseumides ja arhiivides. Töögruppi 

kuulusid v. Klement (esimees), R. Sonn, K. Jalas, M. Liblik 

(1982. a. alates v. Kasumets) TÜ Raamatukogust; u. Lohmus, 

A. Karjatse, T. Reimo TA Raamatukogust ja E.Kenkmaa, T.Pukk,

M. Jakobi Rahvusraamatukogust. Probleemgrupi töö baseerus

ülikooli raamatukogu hügieeni- ja restaureerimisosakonnal,

kus viidi läbi 10 kahepäevast teoreetilis-praktilist semina

ri kultuurivarasid haldavate asutuste fondide hooldajatele.

Teoreetiliste seminaride käigus tutvustati osavotjaile rari

teetsuse pohimotteid, hügieeni- ja hooldustöö seisukohti,

kahjustuste ja hoiureziimi seoseid, pabermaterjalide ja köi
dete konserveerimise lähtealuseid. Praktiliste seminaride

ajal voimaldati osavotjail ülikooli restauraatorite juhenda

misel korrastada ja konserveerida oma asutuste varasid.

Probleemgrupi liikmed tutvusid ka mitme avariiseisundis 

kultuuriasutuse ja nende varaqe seisundiga: Eesti Evangeelse 

Luterliku Kiriku Konsistooriumi raamatukogu, Eesti Loodus

uurijate Seltsi raamatukogu, TA Zooloogia ja Botaanika Ins

tituudi raamatukogu, EPA raamatukogu, Voru Linna Keskraama

tukogu, Tartu Ülikooli Zooloogiamuuseum. Nähtu pÕhjal koos

tati märgukirjad vastavatele ametkondadele olukorra viivita

matuks parandamiseks. 
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Ülikooli raamatu.kogu hügieeni- ja restaureerimisosakonna 
kaige pakilisemaks tegevussuunaks lä.hiaastatel jääb paber
dokumentide massiline neutraliseerimine ja puhverdamine, 
filmi-, fono- ja fotodokumentide hoiu- ja konserveerimis
probleemid, pUsiekspositsioonides olnud säilikute süstemaa
tiline jälgimine säilivuse seisu.kohalt, kogu KH0 fondi sei
sundi pÕhjalikum analUüs ja arvutisse andmete salvestamine 
restaureeritud tööde kohta. Täiustada tuleb ka suuremates 
avariides (vesi, põlengud) kahjustatud varade massilise kon
serveerimise menetlusi. Töötajate täiendÕppes peab leidma 
koha stazeerimine välismaa restaureerimisasutustes. 

Kirjandus 

1. Espenberg, A. TRU TR hügieeni- ja restaureerimisosakonna
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- restaureerimine. Trt., 1984. 5. vihik. Lk. 44-51.
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reerimine. Trt., 1984. 5. vihik. Lk. 66-70.
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ZWANZIG ARBEITSJAHRE DER ABTEILUNG 

P1JR BUCHHYGIENE UND RESTAURIERUNG 

Viiu Klement 

Zusammenfassung 

J,!i t dem systematischen Schutz der BUcherschätze hat man 
sich in der UB Tartu Uber 30 Jahre beschäftigt. 1,m 1. Juli 
1970 wu.rde eine selbständige Abteilung gegrtindet, zu derer 
Bestand drei Sektoren gehören - ein Hygiene-, ein Restaurie
rungssektor und eine Buchbinderei. 1970 zählte die Abteilung 
18, im Jahre 1990 35 l,:itarbeiter. Seit dem 4. Juni 1981 be-
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!indet sich die Abteilung im neuen Geb�ude der UB, wo jeder

Sektor Uber eigene Arbeits- und Lagerräume ver!Ugt.

Obwohl aich die Erhaltungsbedingungen im neuen Gebäude 

bedeutend verbessert haben, sind doch die Schwankungen des 

Erhaltungsregimes auch hier unerlaubt groB.In!olge der unbe

!riedigenden Qualität der Lu!treinigungs!ilter ist die Rein

heit der einströmenden Lutt nicht gewährleistet.In Magazinen 

und Arbeitsräumen kann man RuB, Staub und Sandkörnchen !in

den. Die Arbeit der Desin!ektoren ist erleichtert durch das 

Staubbeseitigungsaystem in allen Magazinetagen. Neben Er

haltungsproblematik und Reinigung des Grundbestandes be

schä!tigen sich die Mitarbeiter des Hygienesektors auch mit 

P!lege der Pachbibliotheken. Alle sowohl als Erbe wie ala 

Sti!tung in der Bibliothek eingetro!!enen BUcher werden ge

reinigt. Das ist eines der um!angreichsten Arbeitsgebiete 

der Abteilung. 

Im Restaurierungasektor gibt es zwei Arbeitsgruppen - eine 

!Ur die Konservierung und Restaurierung des Papiers, andere

!Ur die Konaervierung und Restaurierung des Einbandea, mit

entsprechend 12 und 6 Mitarbeitern. In der ersten Gruppe be

schä!tigen sich zwei Mitarbeiter mit der Reataurierung der

Gra!ik, !Ur Drucke und Handschri!ten haben aich 10 Menschen

spezialisiert. In der anderen Arbeitsgruppe konserviert und

restauriert man neben Papiereinbänden auch Pergament- und

Ledereinbände. Von 18 Mitarbeitern des Restaurierungssektors

haben 6 Mittelschulbildung, 5 mittlere Fachbildung und 7

Hochschulbildung. Ihre !achliche Quali!ikation haben sie bei

längeren wiederholten Lehrdienstreisen in Restaurier�

zentren in Moskau, Leningrad und Vilnius erworben.

Die Buchbinderei der Abteilung hat sich im Lau!e der Jah

re neben zeitgenössischen Buchbindearbeiten auch in Konser

vierung älterer Bticher und im Neubinden zu einer geschätzten 

Vlerkstatt entv.ickel t. Es werden die allgemeinen Arbei tsprin

zipien der Abteilung ver!olgt - nach Möglichkeit das Aus

sehen jedes Buchea zu erhalten. 

Die Porachungs- und wissenscha!tliche Tätigkeit ist aus 

verschiedenen praktischen Arbeitsgebieten ausgewachsen: !Iy

giene- und P!legearbeit; Restaurierung der Gra!ik; Festigung 
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der Farben, Pigmente und Tinten; Entsäuerung und T-uf!erung 

des Papiers; Analyse der Einbandatile aus der Sicht der Res

taurierungsarbei t; Konservj_erung und Restaurierung der Per

gaments u.v.a. Man hat aus!Uhrliche methodische Anleitungen 

zur Konservierun3 von Papier, Pergament und Ledereinbänden 

zusammengestellt. Die Artikelsammlung "Buch - Zeit - Restau

rierung" (bisher sind ftinf Hefte erschienen) ist die einzige 

Fachausgabe in Estland. 

Einen weiteren Ausbau braucht · aber die wirtscha!tliche 

Basis und die Forschungsapparatur der Abteilung. Uõtig wären 

sowohl eine Gra!ikpresse ala auch eine Lederverdtinnerungs

maschine, die die entsprechenden Arbeitsgänge beträchtlich 

beschleunigen und erleichtern wUrden. 

Eine der wichtigten Aktionsrichtungen 1n den nächsten 

Jahren bleibt die Entsäuerung der Papierdokumente (sowohl 

handschri!.tliche als auch gedruckte), Aufbewahrungs- und 

Konservierungsproblematik der Film-, Foto- und Fonodokumen

te. 

,!U3A.!ll..lATh TPY,n0BillC JIET OT,nEJIA fill'J.1Ellli l1 PECTABPAJ.Ulli 

BI-il1y KneMeHT 
Pe3IOMe 

c�cTeMaTI-i4eCKaR �eRTeRbHOCTb no oxpatte KHI-i�Horo õoraTCTBa 

BHÕRHOTeKI-i TapTycKoro yHttBepCHTeTa TIPOAOR�aeTCR �e õonee 30 
neT. I 1-illJIR 1970 r. Õbln CO3�BH CBMOCTORTeRbHblH OTAeR, B coc
TBB KOTOporo BXO.�RT Tp>i ceKTOpa: ceKTOp rI-irHeHbl, ceKTOp pec
TaBpaqI-iH H nepenneTHaR MacTepcKaR. B IWO r. B oT�ene HacqH

TblBaJIOCb I8 COTPY.�HHKOB. a B 1990 r. - 35. e 4eTBepToro 1-i!OHR 
I98I r. OT�en pa3Me�aeTCR B HOBOM 3ABHI-il-i ÕI-iÕRI-iOT0KI-i, PAe 
Kall[,J],bIH ceKTOp 1-iMeeT CBOI-i pa604I-ie noMe�eHHR. 

HeCMOTpR Ha TO, 4TO B HOBOM 3ABHHH ycnoBHR xpaHeHI-iR KHHr 
3HB4HTeRbHO YRY4111I-iRI-iCb, KOne6aHI-iR B TepMOPI-iAPOROPI-i4eCKOM pe

�I-iMe 1-i 3AeCb B HeKOTOpbDC xpaH�RH�ax HeTIO3BORHTeRbHO BenHKH. 
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He YI:\OBJieTBOpReT Ka1:.ee�·Bo qlliJibTpOB KOH)J,HL(HOHepoB, YI3-3a 48!"0 
He rapaHT11pOBaHa qlfeTOTa noeTynaIOUie!"O B03_n,yxa: 06HapyiKHB8.IOT
eR 1UleTl11..(H eaJKH' ribJJil1 11 neeKa. Pa6oTy )J,e3HHtpeK'!'OpOB 06J1er1m
eT CHeTeMa L(eHTpa.JibHOI"O nblJieyn.aJteHHR BO Beex xpaHl1Jll1Ui8X. Ha
PRI:\Y e pemeHHeM npo6JieM xpaHeHH.R H eo6Jiro)J,eHl1R q,ieTOTbl B oe
HOBHOM cI,OH)J,e, pa60THl1KH eeKTOpa I'Hf'He!-!bl 38ÕOT.fl'i'e.H H O eo-
XpaHHOeTl1 KHHI" B cI,HJIHaJtax. �e3YIHcI,eKL(HH TIO)J,BepraroTe.fl 
noeT.}'fl8�11e B 6116JIHOTeKy KHHI'H 113 qaeTHbIX eo6paH11ti. 

H3 Tpy)J,OeMKHX yqaeTKOB pa60Tbl eeKTOpa. 
B ceK�·ope peeTaapaq,1,1 - .�Be pa6oq,ix rpynnbl: O)l,Ha 

H see 
OTO O)l,HH 

eTC.fl KOHCepBaL(Heiii H pecTaBpaL(Heiii ÕJM8I'H, ffilYI'8.fl - nepenJieTOB 
B HYIX - COOTBeTCTBeHHO I2 H 6 paÕOTHHKOB. B nepsoti rpynne 2 
eoTpy)J.Htrna pa60Ta10T no pecTaBpau,rn rpacI,t-rnH, IO qeJioBeK ene
L(H8JIH3HpOBfillbl no peeTaBpaL(HH KHHI" H pyKonHceti. Bo BTOpoiii pa-

6oqeti rpynne l<OHeepBHpylOTe.fl H peeTaBpHpyroTeR KaK ÕJM8.l!tHble 
nepenJieTbl, TaK H nepraMeHTHble H KOJKaHble. B eeKTope peeTaBpa
L(l1H H3 IB eoTpy)J,HHKOB 6 - eo epe)J,Hl1M o6pa30B8HHeM, 5 - eo 

epen,HHM enel..(118.Jlb� 11 7 - e BbleWHM. CBOIO KB8.JIHcI,HK8L(HIO no 
eneL(H8.JibHOeTl1 OHH np,106peJI11 B H80,!ViOicpaTHO ,IVnfTeJibHblX yqe6 -
HblX KOMaH.IV!POBKax B peeTaBp8L(HOHHble L(eHTpbl MoeKBbl, Jlemrnrpa
n.a H BHJibHroea. CoTpy)J,HHKH nepenJieTHOiii MaeTepeKoiii, Bb!TTOJIH.f!R 
pa6oTy no eospeMeHHOMY nepenJieTHOMY )J,eJiy, npHo6peJIH H JMeHH8 
no KOHeepBaqHH eTapHHHOiii JIHTepaTypbl 11 OÕHOBJieHHIO eTapblX ne

penJieTOB. ÜÕIJIHH pa6oqHiii npHHL(Hn Beero OT)J,eJia - eoxpaHHTb no 
B03MOlKHOeTH H3Haq8.JibHbliii BHemHHtl BH)l, KaJ!t,)l,Otl KHHI"H. 

HayqHa.fl 11 HeCJie)J,OBaTeJibeKaR pa6oTa OT[(eJia Bb!TeKaeT H3 ero 
npaKTHqeeKoiii _IJ,e.RTeJibHoeTH: pa6oTa no I"HrHeHe 11 xpaHeHHro; pe
eTaBpaL(H.fl rpacI,v1K11; 38KpenJieHHe KpaeoK, nHI'MeHTOB, qepHHJI; 
Hei1Tp8.JIH38L(H.fl 11 6yqiepoB8HHe 6YM8I"H; aH8.Jil13 eT11Jieiii nepen.ne
Ta e TOqKH speHl1.fl peeTaBp8L(l10HHOV. pa60Tbl; KOHeepBal..(11.fl 11 pe

eTaBp8L(l1.fl nep!"8M8HTa lii .IJ,P. CoeTaB.neHbl TIOIJ,P06Hble MeTO_ll,V.qeeKHe 

PYKOBO,IJ,CTBa no KOHeepBaL(Hl1 ÕJM8!"11, nepI"aMeHT8 H KOlK8HbIX ne
pen.neTOB. C6opH11K "KHH!"a - BpeM.fl - pecTaBp8L(Yl.fl 11 ( )J,O HaeTO.fl
llleI'O BpeMeHH BbllJIJIO B eBeT n.f!Tb BJ,ITiyeKOB) - e_IJ,HHe•rBeHHoe ene
L(H8JlbHOe 113)J,8HHe B 3cTOHHH. 

)i1.R [(8.JibHetimeti IJ,e.RTeJJbHOeTH OT_JJ,eJJa HeOÕXO)J,HMbl 3KOHOMHqe

CKa.!T 6asa, a Tai-:JKe annapaTypa [(JI.fl 11ee.ne_q0Battv1tl, npeee JJ,JIR 
rpa.qi:rnvi H yeTpoiiie•rBO _!.1,)1.R yTOHl.!eHH.fl KOlKYI, l(OTOpble 3H8llHT8JibHO 
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ÕN ycKOpHRH H OÕRerqHRH COOTB8TCTBYXJtqH8 npo�eCCN TPYA6. 

CaMb!MH HeOTROMHblMH 3a�aqaM� B paÕOTe OTA8Ra r»r»eHN H pe

CTaBpa�H B ÕRHMa�w»e rOAN OCTB.ilTCR He�TPMH3a�R ÕYMaMHbIX 

,JJ,OKYM8HTOB ( KaK PYKOilHCHblX, TaK H neqaTHbIX) , a TaKMe coxpaH

HOCTb H KOHCepBa�H gJHRbMO-, gJOTO- H gJOHO,Il,OKYM8HTOB. 
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HltGIEENI- JA BOOLDUSTÖÖ KORRALDUSEST VARADE 

SÄILITAMISEL T.AHTU ULIKOOLI RAAMATUKOGUS 

Kersti Jalas 

Tartu thikooli Raamatukogu praeguse 4,7 miljoni trWcise

hulgas on hoiul rohkesti haruldusi. Raamatukogu hoiutin8imu

sed ei ole aga olnud kaugeltki normaalsed. Hoidlaruumid olid 

paksude kivimUUridega, halvasti või üldse mitte ventileeri

tavad, aastaringselt või suvel kiitmata. Poolteise sajandi 

sisse on mahtunud kaks evakuatsiooni. 

Pärast II maailmasõja lÕppu koguti raamatukogu varad taas 

Tartusse. 15. augustiks 1945 oli reevakueeritud varasid kok

ku 56 autokoormat /1, l. 24/. Keldrites seismisest oli osa 

raamatuid niiskunud ja hallitanud. Seetõttu tuli neid en
ne kohaleseadmist kuivatada ja puhastada /2, l. 82/. 

Murranguliseks kujunes 1949. aasta, kui raamatukogu koos

seis suurenes ligi poole võrra (1945.a. - 21 töötajat, 1949. 

a. - 35). Ometi ei piisanud sellestki, et muude tööde kÕrval

hooldada ka üle miljoni ulatuvat raamatuvara. Hädavajalikke

töid raamatute puhastamisel tegid ainult fonditöötajad /3,

l. 22/.

Ruumikitsikus tingis riiulite lubamatu tiheduse ja raama

tute sagedasi Umbertõstmisi. PÕhikogus Toomel hoiti raama

tuid riiulitel kahes reas ja pakkides põrandal ning aknalau

dadel. Et kaitsta raamatuid ülemäärase valguse eest, pritsi
ti vanema kirjanduse fondi ülemiseshoidlas lÕunapoolseid ak
naid rohelise värviga. Vähem kasutatavates hoidlates kattis 

raamatuid paks tolmukord. Paratamatult soodustasid sellised 

olud hallituse tekkimist /4, l. 39/. 
Kui muud pakilisemad sÕjajärgsed tööd olid tehtud, saadi 

1949. aastal aega pöörata tähelepanu ka raamatute säiliv� 

le. Aasta lÕpul kutsusid raamatukogu töötajad kokku komisjo

ni, kes andis soovitusi Õhuniiskuse kontrolliks ja hallituse 

tõrjeks /4, l. 38/. 
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th.ikooli rektori käskkirjaga nr. 184 1. detsembrist 1949 
moodustatud komisjoni kuulusid keemik dots. H. Sassi mate
maatika-loodusteaduskonnast, milleoloog dots. A. Marland pÕl
lumajandusteaduekonnast,entomoloog van.Õp. A. Eenlaid pÕllu
majandusteaduekonnast, bakterioloog pro!. P. Laja loomaars
titeaduekonnaet, haldusprorektor B. VÕree, osakonnajuhataja 
M. SÕstsikov, vanembibliograa! E. Vigel ja bibliograa!
L. Mark raamatukogust.

12. jaanuaril 1950. a. toimunud koosolekul otsustati:
1) hakata süstemaatiliselt uurima raamatute säilitamistingi

musi, pidevalt jälgima Õhuniiekust ja temperatuuri, mil
leks tuli igasse hoidlasse hankida peUhro- või hügromee
ter ja termomeeter;

2) hoida raamatuhoidlais Uhtlane temperatuur, selleks peeti
eriti vajalikuks kütmist kevadel;

3) võidelda tolmu vastu - selleks pidi raamatukogu direktor
esmalt tegema rektoraadile ettepaneku tolmuimejate muret
semiseks;

4) tuulutada raamatuhoidlaid, kui välistemperatuur on mada
lam ruumis valitsevast temperatuurist.
Raamatukogu direktorile tehti Ulesandeks:

1) välja töötada juhtnöörid raamatuhoidlate kütmiseks;
2) selgitada võimalusi hallitusest nakatatud raamatute des

in!iteeerimieeke Zooloogiamuuseumi desinfitseerimiskamb

ris;
3) lahendada raamatute säilitamise töögrupi loomine raamatu

kogu kooaseisus.

Komisjon pidi edaspidi kokku tulema vajaduse korral raamatu
kogu direktori kutsel. 

1950. aastal hangiti paUhromeetrid ning hoidlates hakati 
Õhuniiskust ja temperatuuri jälgima 8 vaatluspunktis /4, l. 
38-39/. Sama aasta aruandest selgub ka, et tõsist tähelepanu
pöörati !ondide korrashoiu küsimustele. Esiplaanil seisis
võitlus tolmu ja hallituse vastu. Tolmu all kannatasid kÕik
!ondid, eriti aga vanema kirjanduse ja perioodika !ond. Püü
sike kateedri ja puidutöökoja kaasabil konstrueeriti suure
jÕuline ventilaator-tolmuimeja, millega aasta jooksul saavu
tati raamatute puhastamisel märkimisväärseid tulemusi. Fon-
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dide sQilitustingimused parane�id mõnevõrra. Vanema kirjan
duse hoidlates Õlitati puust põrandaid, mis aitas tunduvalt 
vähendada tolmu tekkimist ja levimist. Säilitusreziimi s• 
biliseerumisele aitas mõneti kaasa paranenud kUttereziim 
(saadi uus keskkUttekatel). Kahjuks pole säilinud Uhtegi 
selle perioodi vaatluspäevikut. 

1956. aasta algusest seati sisse igakuused sanitaarpäe
vad, mille käigus raamatukoguhoidjad eemaldasid raamatutes 
leiduvaid hallituspesi formaliinis niisutatud vatitampooni
dega. Kuigi töösse lUlitus kogu kollektiiv, oli sanitaarpäe
vade tohusus väike, sest köite seljas arenevale hallitusele 
pindpuhastus ei mõjunud. Kasvas vajadus spetsiaalse töögrupi 
järele, kes regulaarselt tegeleks raamatute hügieeni ja ka 
restaureerimistöödega. 

1957. aastal saadi lopuks Ules restauraatori ja kaks köit
ja kohta• /6, l. 6/, kuid hügieenitöö jätkus endiselt sani
taarpäevade ajal,millest kogu kollektiiv aktiivselt osa võt
tis. Tööle rakendati kaks brigaadi, kes puhastasid raamatuid 
ja kataloogikaarte /5, l. 6/. Tolmuimejaid sai kasutada•ä
he, sest hoidlates puudus nõuetele vastav elektrijuhtmestik. 
Hallitusseentest nakatunud raamatud eraldati teisele brigaa
dile, kes neid leht-lehelt desinfitseeris. 1956. a. telliti 
Ulikooli Õppetöökojast spetsiaalne kast raamatute desinfit 
seerimiseks !ormaliiniaurudega /5, l. 7/. 

SUstemaatiline temperatuuri ja niiskuse kontroll hoidla
tes näitas, et kÕikumine ööpäeva jooksul oli lubamatult suur 
- +8° - +22° /5, l. 7/. Raamatuhoidlaid tuulutati pÕhil:laelt
suvel akende kaudu ja ainult kuiva ilmaga. Niiskusprot
sendi mõõtmiseks kasutati Augusti psUhromeetreid, mis kah
juks polnud päris täpsed /5, l. 7/. Seega võisid andmed olla
veelgi drastilisemad. Ruumipuudusel paiknesid raamatud riiu
litel väga tihedalt, Õhk ei pääsenud läbi - see soodustas

veelgi hallituse teket.
Alates 1956. a. hakati raamatute puhastamisel ja desin

fitseerimisel kasutama ka sügiseti kolhoositööst vabasta

tud ttliopilasi /5, l. 7/. 

•Restauraatorina asus tööle Liidia Noodla, köitjatena Elmar
Mtluli ja Ferdinand Stau.
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Jätkus raamatuvarade kiire kasv, ulatudes aastas uue kir
janduse osas 50 000 - 60 000 trUkiseni. Õpperaamatukogu käi
kuandmine 1956. a. leevendas veidi ruumipuudust, kuid juba 
1957.a. aruandest selgub, et aastast juurdekasvu polnud enam 
kusagile mahutada. Alg as raamatute pidev Umberpaigutamine 

pÖhihoones, mille lubatud kandevõime ületati 1958.-1962. a. 

kõigil korrustel. 

Juba 1957. a. esitas raamatukogu nÕukogu uue hoone ehita
mise taotluse. Kuna Plaanikomitee selle ehituse alguse edasi 
järgmisesse viisaastakusse lillclcas, alustati 1962.a. lisapin
na saamiseks ammukavandatud rekonstrueerimistõid Toome hoone 
esimesel korrusel /8, l. 5/. Tööd lõpetati 1965.a. 

1964.a. toimus Uks ulatuslikumaid raamatute Umberpaiguta
misi raamatukogu ajaloos - kokku üle miljoni trükise vahetas 
asukohta, kuna raamatukogu oli juurde saanud lisapinda üli
kooli teistes hoonetes /9, l. 7/. Ühest hoonest teise trans
porditi raamatuid autodel kastides, hoones endas aga liiku
sid köited käest kätte nn. "ketis". Kolimistöödel abistasid 
ÕppejÕud, teenistujad, üliopilased, loomulikult olid rakkes 
ka kÕik raamatukogu töötajad. Ruumipuudust see aga ei lahen
danud - dissertatsioonide fondi vanem ja seega väärtuslikum 
osa tuli asetada Õpperaamatukogu riiulitele virnadesse, mis 
kahjustas nende säilivust. 

Pingeline tööperiood algas 1965/1966. a. talvel pärast 
ülikooli peahoone pÕlemist. Tuli päästa tulest ja veest kah
justatud ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogu varad. Märgunud 
raamatuid kuivatama organiseeriti üliopilastest töörühmad. 

Vajadus spetsiaalse hügieenigrupi järele oli muutunud 
edasilUkkamatuks. Direktor laine Peep asuski sihikindlalt 
selleks koosseisu taotlema. Teiste raamatukogude vastavatest 
spetsialistidest moodustatud komisjoni� /7, l. 40-42/ ette
panekul ja ülikooli juhtkonna toetusel saadi 1966.a. 16 koh
ta. Hoiuosakonna juurde moodustati hügieeni- ja restaureeri-

Komisjoni kuulusid M. J. Saltokov-�tsedrini nim. Riikliku 
Avaliku Raamatukogu osakonnajuhataja, kargema kategooria 
restauraator V.B. Aleksandrova, Eesti TA Teadusliku Raama
tukogu haruldaste raamatute ja käsikirjade osakonna juha
taja v. Miller, ORKA mikrofilmide ja dokumentide restau
reerimise laboratooriumi juhataja J. Sulin. 
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missektor. 1. juulist hakkas tööle hUgieenigrupp 8 hUgienis
ti-desinfektoriga, juhendajaks sai bioloog Elli Kool /10, l. 
8/. 1967. a. asus sektorijuhatajana tööle Kunstiinstituudi 
lÕpetanud kunstnik Endel Valk-Falk. Sektorisse kuulM veel 
samast aastast kolm restauraatorit, kaks köitjat ja keemik. 
Sektorile fikseeriti järgmised tööülesanded: 

1) raamatute puhastamine tolmust ning hallitanute eralda
mine ja desin!itseerimine;

2) harulduste konserveerimine ja restaureerimine;
3) raamatute, ajakirjade ja ajalehtede köitmine, mappide,

Umbriste ja karpide valmistamine.
Raamatuvaramu suuruse ja ebarahuldavate säilitamisolu

de tõttu kujunes sektori töö pingeliseks. Ulesannetega toi
metulekuks oli vaja luua töö metoodilised ja teoreetilised 
alused, Õpetada välja töötajad ja tõsta nende kvalifikat
siooni ning tugevdada materiaal-tehnilist baasi. 

Alustati raamatute plaanipärast puhastamist tolmust ja 
hallitusseentest nakatunud köidete desinfitseerimist tõmbe
kapis. Pikki aastaid kasutatud antiseptik !ormaliin osutus 
mittesobivaks (kahjustab nahkköiteid, vesilahusena viib pal
ju niiskust raamatusse, millega aktiviseerib hallitusseente 
teket ja arengut, kinnistab paberile mustust ja rikub vär
ve). Nüüd võeti kasutusele tümool, mis ei kahjusta nahka ja 
piirituslahusena on sobivam. 

1966. a. aruandest selgub, et fondide säilimistingimused 
ei olnud aga siiski kaugeltki normaalsed - ebasobivast kUt
tereziimist tulenes suhtelise Õhuniiskuse suur kÕikumine 
(10%-95%), ventilatsioon puudus peaaegu täielikult, nii pu
hastamata kui ka desinfitseeritud raamatud paiknesid üheaeg
selt samades ruumides, puudusid võimalused hoidlate ja nende 
sisustuse nõuetekohaseks desinfitseerimiseks /10, l. 9/. 

Paralleelselt hallitusega tuli 1970/71.a., eriti SÕbra t. 
hoidlas,§ võidelda ka putukkahjurite vastu, mida nendel aas
tatel oli erandlikult palju. Kevad-suvisel perioodil organi
seeriti sanitaarpäevad, rakendades kÕiki töötajaid putuka
tõr_je läbiviimisel. Ruume pritsiti ka desinfitseerimislahus-

� SÕbra t. 188 on kirik, millest ülikooli raamatukogule oli 
eraldatud osa ruume. 
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tega. Pika ja visa töö tulemusena vähenes hallitusnähtude ja 

putukkahjurite tulv, mis aga ajuti puhkes uuesti. 
1969. a. alustati nahkköidete massilist pehmendamist /13, 

lk. 86/. V. Nageli ja E. Valk-Falgi eestvõttel rakendati 
praktikasse taimpark- ja valge naha pehmendamise tehnoloo

gia. Juba esimesel aastal pehmendati Ule 29 000 köite. Sel� 
lele tööle rakendati kaks hUgienisti, kusjuures Uhe töötaja 

keskmine jÕudlus oli 20 000 köidet aastas. 
1. juulist 1970 moodustati sektorist iseseisev osakond

/13, lk. 88/. 
Osakonna töö normaliseerimiseks oli vaja vastavalt sisus

tatud ruume Vanemuise t. 33, kuna sinna langes reserv!ondi 
asukoha tõttu desinfitseerimistööde raskuspunkt. Esialgu see

aga võimalik ei olnud, kuna pidevalt ptlsis hoidlate Ulekoor
mus nii Toomel kui Vanemuise t. 33 ja pinda vajati eelkÕige 
raamatutele. 1973.a. anti raamatukogule ruume Tiigi t. 78/80 

tihiselamu keldris ja esimesel korrusel. Seal tegi muret 

liigne niiskus, lekkivad veevärgi- ning kanalisatsioonito
rud ja sellest tulenevalt hallituse vohamine keldriseintel 

/11, l. 15/. Roostene vesi rikkus raamatuid, kuivatamine oli 
aga aeganõudev tööprotsess. Äärmiselt antisanitaarsed ja 

raamatu!ondide kiiret hävinemist soodustavad tingimused olid 

SÕbra t. 188 hoidlas (puudus elekter ja kUte, katus oli kat
ki jne.). Peale leotletud raskuste oli SÕbra t. filiaal hu
ligaanide pidev rtindeobjekt. Tihti loobiti katki aknad, sis

se murti kellatorni kaudu ja ustest. Fondi ähvardasid vargu

sed ja tuleoht. 
Raamatukogu fondid paiknesid viies hoones (Toomel, endi

ses Ulikooli kirikus V. Kingissepa t. 158 (praegu Jakobi t.

1), Vanemuise t. 33, Tiigi t. 78/80, Sõbra t. 188
). HUgiee

nisektori tööruumid olid v. Kingissepa t. 15a hoidlates /12, 
l. 9-12/.

Kogu raamatukogu kollektiivile oli rõõmustav uue hoone
ehitustööde alustamine 1975.a. 

1976. a. lÕpul tõstis raamatukogu direktor Ulikooli juht
konna ja KÕrgema ja Keskerihariduse Ministeeriumi ette taas 

teravalt probleemi, kuidas päästa SÕbra t. hoidlas lubamatu
tes hoiutingimustes asuv reserv-vahetus!ondi kirjandus. Tä-
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helepanu suudeti endale tõmmata vaatava materjali avaldami

sega Uleliidulises satiirilises kinoajakirjas "SUUtenöör". 
Raamatukogu taotles olukorra lahendamiseks uusi hoiuruume, 
puhastus- ja kuivatusseadmeid ning täiendavat koosseisu.Vii
mane taotlus rahuldati, aga hUgienistide kaader ei olnud 
halbade töötingimuste ja äärmiselt madalate palkade tõt
tu püsiv. 

1977. a. jaanuaris-veebruaris oli Vanemuise t. JJ majas 
veevärgiavarii, mille läbi said kahjustada paljud raamatud. 
Selliste ootamatute avariidega tekitatud kahjustuste likvi

deerimise peale kulus palju lisatööjÕudu. Järjest rahutumaks 
tegi kütteprobleem nii Toome.l kui ka Vanemuise t. JJ hoones.

Lisaks sellele, et töötamine külmades ruumides mÕjus tööta
jate tervisele, tähendasid sagedased temperatuuri ja Õhu
niiskuse kÕikumised neis hooneis ohtu ka kultuurivaradele. 
Murelikuks tegi veel asjaolu, et uue raamatukoguhoone ehi
tustööd ei kulgenud plaanipäraselt. 

1979. a. talvel juhtus hooletu kütmise ja amortiseerunud 
keskkUttesUsteemi tõttu järjekordne avarii Vanemuise t. JJ, 
mille tulemusena oli maja kütmata 9. veebruarist 12. märtsi
ni. Seetõttu tuli hUgienistidel suuremal hulgal kontrollida 
käsikirjade ja raamatute seisundit. KÕik hallituskahtlased 
käsikirjad ja raamatud eraldati puhastamiseks ja autoklaavis

!ormaliiniga desinfitseerimiseks.
1979. a. lÕpukuudest alates asuti Vanemuise t. filiaalis

ja Toome peakogus raamat-raamatult puhastama ja desinfitsee

rima suhteliselt vähem kasutatavaid fondi osi. Desinfitsee
rimine toimus Vanemuise t. hoone spetsiaalsetes ruumides, 
kasutati tõmbekappe, desin!itseerimiakappi ja autoklaavi. Ka 
riiulid puhastati tolmust ja desinfitseeriti. Hoidlas korra
likult järelkuivanud ja lÕplikult korrastatud raamatud paki
ti riiulite kaupa kahekordsesse marlisse ja kaeti seejärel 
paberiga. 

Samal ajal kerkis Ules vajadus desinfektorite suurema 
ajutise töögrupi järele, kes puhastaks kogu Ulekolitava raa
matuvara. Metoodika selleks töötasid välja restauraatorid 
sektori- ja osakonna·juhataja eestvõttel. 30 desinfektorit ja 
sektorijuhataja, kellena asus tööle Naresh Mody, alustasid 

4* 
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1981. a. veebruaris. Hangiti vajalikud töövahendid ja_ -rõi
vastus. Esimeste kuude jooksul juhendasid grupi tööd graafi
ku alusel restauraatorid. Suvest alates jäi edasine töökor
raldus K. Jalase ja N. Mody hooleks. 

KÕige viimasena, vahetult Ulekolimise eel, puhastati ja 
pakiti käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna (KHO) 
fond. Töö toimus KHO töötajate otsesel' juhendamisel, iga

säilik pakiti eraldi paberisse, et hoida neid vigastus
te eest teel uude hoidlasse. Pakitud rariteetide fondi ava
sid ja paigutasid kohale KHO töötajad, hiljem desin!ektorid 
puhastasid kogu hoidla pakkimistolmust. 

Töögrupis leidsid rakenduse pensionärid, UliÕpilased, ka 
kooliÕpilased. Tööpäeva pikkus oli 12 tundi, töötati graa!i
ku alusel. Ülekolimise järel 1981.a. puhastati kÕigi hoidla
te riiulid, väga lagunenud ja de!ormeerunud paberköidete 
kaitseks valmistati 25 000 kaitseUmbrist. Kahjuks polnud 
selleks valida neutraalset materjali, mille tõttu need tule
vad järgnevate aastate jooksul välja vahetada. Erigrupp lÕ
petas oma töö 1981.a. detsembris. Hooldustõid jätkasid Uhek

sa osakonna koosseisulist desin!ektorit, 1. sept. 1982 ala
tes - 5. 

Paralleelselt raamatute puhastamisega toimus ka hUgieeni
ja restaureerimisosakonna Ulekolimine uude hoonesse. See oli 
esimene osakond, mis alustas juba 1981. a. juunis tööd uutes

tingimustes. Raamatuvarade Ulekolimine algas 24. juunil 
1981.a. ja kestis 29. detsembrini s.a. 

Uue hoone avamisega algas täiesti uus periood hUgieen1-

sektori töös - hoidlad on nUUd avarad, hoiutingimused pare

mad, kÕik raamatud paiknevad Uhes hoones. Koos tehnilise

ekspluatatsiooni osakonnaga pUUti juba enne maja avamist te

ha kÕik, et hoiutingimused oleksid raamatutele soodsad.Algul 
oli see küllaltki raeke - temperatuur oli kÕrge (kohati 
+23 °c - +32 °c) ja Õhuniiskuse koikumine suur (40%-75%).
Näiteks hoidlas A-1 olid 1981. a. vastavad näitajad +24 °c
ja 39%. Suvekuudel tegid kÕige rohkem muret C-korruse hoid
lad - Õhuniiskus 70%-75%, temperatuur pÜJ!lie kUll normi pii
res. Palju probleeme oli KHO tondi, raamatumuuseumi ja luge
missaalidega. 
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1982. a. sUgis-talvel suudeti A-, B-, C-korruse maa-alus

tes hoidlates tagada juba lisna nõuetelevastav säilitusre
ziim. Kuid ka edaspidi jäid juuli-august kÕige ohtlikumateks 

kuudeks kÕrge Õhuniiskuse tõttu, eriti kÕige madalamal, 

C-korrusel.
Desinfektorite tööd kergendas see, et raamatud olid uues

hoones tolmust puhtad, desinfitseeritud, paljusid paranda

mist vajavaid köiteid kaitses Umbris. Htigieenisektori tööta

jad jälgisid pidevalt olukorda hoidlates. Iga hallituskaht
lane raamat eemaldati kohe hoidlast ja töödeldi hUgieenisek

tori ruumides, et siis pärast nädalast nn. "hingamist" ta 

puhtana ja nakkusvabana oma Õigele kohale tagasi asetada. 
Uus maja kuivas aeglaselt ja nii olid juba 1983. a. talvel 
hoidlate koridoride seinad kaetud hallitusega. Seinu desin
fitseeriti !ormaliinilahusega. Suvel kraabiti hallitus sein
telt maha ja maalrid tegid seejärel koridori seinad uuesti 

valgeks. 
Nelja aasta jooksul stabiliseerus olukord hoidlates, kuid 

raskusi oli endiselt KH0 fondi ja raamatumuuseumiga. 

HUgieenieektor teeb mõõtmisi illes kord nädalas (kuni 1985. 
a. kaks-kolm korda nädalas). MoÕtmiepunktid on pÕhihoidlates

(15), KH0 fondis (2), endise erifondi ruumis, raamatumuuseu

mis, Õppekogu hoidlas (3) ja lugemissaalidee (4). Lugemis
saali näitude analüils kinnitas, et seal on liiga kuum - tal
vel kohati +23 - +25 °c. Töötajad püüavad seda akende avami
se ja tuulutamisega parandada.

Säilitusreziimi näitudest a. 1985-1990 hoidlates, raama

tumuuseumis ja lugemissaalides võib järeldada, et raamatuko
gu praegune konditeioneeride süsteem ei taga aastaringselt 
stabiilset mikrokliimat. Kuigi temperatuur suudetakse hoida 

+18 - +21 °c piires, on endiselt suured erinevused niiskus
reziimie suve- ja talvekuudel vastavalt 57%-76% ja

37%-50%.
Hoiutingimuste ja mikrokliima kompleksne analüüs raamatu

kogu uues hoones vajab aga edaspidi pÕhjalikumat käsitlust. 
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GESTALTUNG DER HYGIENE- UND PFLEGEARBEIT BEI 

ERHALTUNG DER SCHÄTZE IN DER UB TARTU 

Kersti Jalas 

Zusammen!asswig 

Unter den jetzigen 4,7 Millionen Drucken in der UB Tartu 

gibt ea viele Raritäten. Die Erhaltwigsbedingungen in der 

Bibliothek sind aber bei weitem nicht normal gewesen. Binnen 

anderthalb Jahrhunderten hat man sogar zweimal die Schätze 

evakuieren mUssen. 

Im vorliegenden Au!satz werden die Jahre 1945-1990 be

trachtet. 

Am An!ang der genannten Periode war die Buchp!lege den 

Bibliothekaren Uberlassen. Seit An!ang der 1950er Jahre wid

mete man den Erhaltwigsproblemen der BUcher mehr Au:r�erksam

keit, man kontrollierte die Lu:rt:reuchtigkeit und Temperatur, 

wischte Staub von BUchern und bekämp!te den Schirnmelbe!all. 

1956 wurden die monatlichen Au!räumungstage einge!Uhrt, 

wo die Bibliothekare die in BUchern be!indlichen Herde des 
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Schimmelbe!alls mit in Formalin ang_e�euchteten Wattetampons 

beseitigten. Von Tag zu Tag wuchs das BedUr!nis nach einer 
speziellen Arbeitsgruppe, die sich regelmä8ig rnit Hygiene
und Restaurierungsarbeiten der BUcher beschä!tigte. 

1957 wurden in der Bibliothek eine Restaurator- und zwei 

Buchbinderstellen geschaf!en. Die Hygienearbeit eber wurde 

nach wie vor im Rahmen der Au!räumungstage !ortgesetzt. 

Die BUcherschätze vergrõaerten sich schnell und in der 

Bibliothek herrschte ständiger Raummangel. Es begann die 

häu!ige Urnstellung der BUcher im Hauptgebäude, dessen er

laubte Trag!ähigkeit 1958-1962 praktisch in allen Stõcken 

Uberstiegen wurde. 

Groaen Schaden erlitt die Bibliothek durch den Universi

tätsbrand im Jahre 1965. Die von Feuer und Wasser geschädig

ten Schätze der Bibliothek der Fakultät !Ur Geschichte und 

Philologie sollten gerettet werden,wobei auch Studenten als 
Hil!skrä!te eingesetzt wurden. 

1966 wurde bei der Abteilung !Ur Buchbestände ein Sektor 

!Ur Buchhygiene und Restaurierung gebildet. Ab 1. Juli nahm

die Gruppe !Ur Buchhygiene mit 8 Desin!ektoren ihre Arbeit

aur. seit 1967 arbeitete als Sektorleiter E. Valk-Falk. Es
begann das planmäSige Abstauben der BUcher und Desin!izieren

der vom Schimmelpilz be!allenen B!ln4e im Abzug. 1969 !ing

man mit dem Massenerweichen der Lederb!lnde an.

Ab 1. Juli 1970 wurde aus dem Sektor eine selbständige· 

Abteilung !Ur Buchhygiene und Restaurierung gebildet. 

1975 be!anden sich die Bibliotheksbestände in !Un! ver

schiedenen Gebäuden ( au! dem Domberg, in der ehemaligen Uni
versitätskirche V.Kingissepa-Str. 15a (heute Jakobi-Str. 1), 

in Vanemuise-Str. 33, Tiigi-Str. 78/80, SÕbra-Str. 18a). In 
demselben Jahr wurde mit dem llau des neuen Gebäudes begon

nen. Der Erhaltungszustand der Bestände wurde immer schlech� 

ter: es !anden mehrere grõBere Wasserleitungstörungen in Va

nemuise-Str. 33 statt, schar! war das Heizungproblem au! de� 

Domberg, die UbermäBige Peuchtigkeit. und Wucherung des 

Schimmelbe!alls in Magazinen in der Tiigi-Straae. 

Der Bau des neuen Gebäudes wurde Ende 1980 abgeschlossen. 

Vorher wurde eine provisorische Arbeitsgruppe mit 30 Wdtgl.ie� 
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dern gebildet, dank derer innerhalb von 11 Monaten die umzu
ziehenden Bücherschätze (etwa 3,4 Millionen Einheiten) ge
reinigt und desin!iziert werden konnten. 

Der Umzug von Bücherschätzen begann am 24. Juni 1981 und 
endete am 29. Dezember desselben Jahres. 

Mit Erõ!!nung des neuen Gebäudes setzte eine ganz neue 
l'eriode in der Geschichte des Hygienesektors ein - die Maga
zine sind jetzt geräumig, Erhaltungsbedingungen besser, alle 
BUcher be!inden sich in einem Gebäude. Am An!ang war es 
recht schwer, ein den An!orderungen entsprechendes Erhal
tungsregime zu erreichen - die Temperatur war hoch (stellen
weise +23 °c - +32 °c) und die Schwankungen dar Lu!t!euch
tigkeit groB (40% - 75%). Doch schon im Spätherbst 1982 ent
sprach das Erhaltungsregime !ast den An!orderungen. Im Laufe 
von vier Jahren ist die Lage in Magazinen stabil geworden, 
doch hat man nach wie vor Schwierigkeiten mit dem Magazin 
der Handschri!ten- un:i Rari tätenabteilung und dem Buchmuaeum. 

Heute messen die Mitarbeiter des Hygienesektors die Tem
peratur und Lu!t!euchtigkeit einmal wõchentlich (bis 1985 
zwei- bis dreimal wõchentlich). Ea gibt im Haua 26 MeBstel
len (in Magazinen 21, in Lesesälen 4, in Buchmuseum 1). In 
Magazinen werden einmal jährlich Stichkontrollen zur Ent
deckuDg der vom Schimmel be!allenen BUcher vorgenommen. Mehr 
P!lege haben bisher die am tie!sten gelegenen Magazine des 
C-Stockes bedur!t.

Ungeachtet vieler au!getauchter Probleme kann man doch
sagen, daB die BUcher bessere Erhaltungsbedingungen als je 

bekommen haben. 
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0B 0ff'Affii3AI.Ulli PABOT!i rro O0XPAHHOCTM M rMrMEHE �H,n0B 

B BMBlillOTEKE TAPI'YCK0ro YHIDER;ID'ETA 

KepCTH H.nac 

Cpe'AJ{ 4,7 MHJIJIHOHa neqaTHblX 8AHHHQ XpaH8HHfl B BH6HHOTeKe 
TapTycKoro YffHBepcHTeTa MHOro yHHKMbHblX, 3a AOHrHe ro'A),I cy
�eCTBOBaHHfl ÕH6HHOT8KH YCHOBHH xpaHeHHfl ÕblJIH AMeKO He ÕHa
ronpHHTHblMH. 3a nOHTOpa CTOHeT�fl npOH30WJIH ABe 3Baeya�H. 

B CTSTb8 AaH 063op O paõoTe ÕHÕHHOTeKape� no coxpaHHOCTH 
M rHrHeHe KHHr B nepHOA e !945 r. no !990 r. C HaqMa !950-x 
rOAOB CTMH YA8HflTb õon&moe BHHMaHHe coxpaHHOCTH KHHlltHblX 
�OHAOB: cHe'AJ{T& 3a anaJ1CHocT&D M TeMnepaTypo� B03AYXa, qHc
rHT& KHHrH OT mlJIH, õopoT&Cfl e nHeceH&D. 

B !956 r. ÕblJIH BBeAelihl e�eM8Cffq!ihle caHHTSpHble AffH. BHÕHH
OTeKapH YAM.RJIH e KHHr o6pa30BaHHfl nneceHH BSTHblMH TaMnOHa
MH, CMoqeffifiiMH B JopMMHHe. C KSJlt'A),IM Aff8M poena HeOÕXOAff
MOCTb B cne�MbHO� pa6oqe� rpynne, KOTOpan perynnpHO 3aHH

·wMac& 6li rHrHeHoA H pecTaapaqHeA KHHr.
B !957 r. ÕWIH nonyqelihl AO�OCTH OAffOrO pecTaBpaTopa H 

AByx nepenneTqHKOB. OAffSKO paÕOTa no oqHCTK8 KHHr no-npe�He
My npoBOAHHSCb B paMKax CSHHTapHblX Aff8A. 

KHH�e JoH'A),I pocnH 6liCTpo, H a 6H6HHOTeKe noCTOHHHO oey
�MCH H8AOCTSTOK noMe�eHHA. B rnaBHOM 3ASHHH 6H6HHOT8KH Ha
*MHCb qaCTli8 nepeMe�eHHfl KHHr, KOTOplie B I958-I962 rr. npa
KTHqecKH npeBliWMH AOnycTHMYX) Harpysey 3ASHHH Ha acex 3Ta
zax:. 

Iloaap YffHB8pCHT8T8 B !965 r. npHqHHHH 6on&mo� BP8A KHHra.M. 
fipHIDJIOCb "Hem-lT&" noape�A8Hlihle orHeM H BOAOA KHHrH HCTOpHKO
tHHOHOrHqecKoro Jaeyn&TeTa, npH 3TOM non&30BMHCb H nOMO�bD 
CTYA8H'l'OB. 

B !966 r. npH OTA8H8 xpaHeHHfl 6liH C03AaH ceKTOp rHrHelihl 
Z pecTaBp�H. I HMH K paÕOTe npHCTynHRH BOC8Mb A83HH!J)eKTO
poa. B 1967 r. pyKOBOAHTb ceKTOpOM CTM 3.BMK-�MK. Haqa-
AHCb llJiaHOMepHafl oqHCTKa KHHr ÖT nblJIH H A83HHq)8KQHfl KHHr, 
�apueHHblX nnecHeBblM rpHÕKOM, B BliTHll[HOM WKSlpy. B 1969 r. 

QPHCTynHnH K MaCCOBOMY CMffrqeHHD KOMSHblX nepenneTOB. 
l H!!J[� 1970 r. Ha 6a3e ceKTOpa o6pa30BMCH CaMOCTOHTen&-
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Hbltl OT.�eJI I'HI'HeHbl H pecTaBpaI.1HH. 
B I970-1,1e I'O,� (pOFW,I 6H6JIHOTeKH pacnoJiaI'MHCb B n.RTH paa

HbIX 3,11;8.HHmc: B �OMCKOM co6ope, B npel!CHeH qepKBH yttHBepCHTeT�. 
B noMe�eHHmc npocpTeXyt:iHJIH�a. B TIO,ll;BMe CTy,ll;eHqecKO�O o6�ell!H
THH, B rrpaBOCJiaBHOtl qepKBH. B 1975 I'. Haqe.nocb CTpOHTeJibCTBO 
HOBOI'O 3.�8.HHH 6116JIHOTeKH. XpaHeHHe cpoH,11;a BCe yxy,ll;lllMOCb: npo
H301DJIO HeCKOJibKO BO,ll;OTipOBO,ll;HblX aBapHtl, OCTaBe.nacb OCTpOA 
npo6JieMa e OTOTIJieHHeM B I'JiaBHOM 3,11;8.HHH 6H6JIHOTeKH, B xpaHH
JIH�ax H3-3a C!,ipOCTH TIOMe�eHHA pacrrpocTpaHHJiaCb TIJieceHb. 

HoBoe 3,11;8.HHe 6H6JIHOTeKH 61,jJIO TIOCTpoeHO K KOHizy 1980 I'. 

Ilepe.� nepee3,ll;OM opra.HH30BMH BpeMeHHyll paõoqyD rpynny H3 30 

qeJIOBeK' 6Jiaro.�apH KOTopotl 3a II MeCHqeB CMOI'JIH ,11;e3HHlpHI.1HPO

BaTb Hyitt,�a10�eCH B 3TOM KHHI'H H 04HCTHTb OT Til,jJIH B8Cb cpoH'A 

(3,4 MHJIJIHOHa e,11;11.mq xpaHeHHH). 

ITepeB03 KHHI' rrpo,n,omce.ncH e 24 HIOHH no 29 ,11;eKa6p.H !981 r. 
e OTKpbITHeM HOBOI'O 3,�8.HHH 6H6JIHOTeKH Haqe.ncH COBepmeHHo 

HOBliH nepH0,11; B �H3HH ceKTOpa I'HI'HeHbl. IloHBHJIHCb npOCTOpH!ie 
xpaHHJIH�a, YJiyqIIIHJIHCb YCJIOBHH xpaHeHHH, Bce KHHI'H 61,jJlli paa

Me�eHli B O,!I,HOM 3,11;8.HHH. Bttaqe.ne 61,jJIQ TPY..!I.HO C03,ll;aTb HeOÕXO,ll;H
M!,iH TepMOI'H,ll;POJIOI'HqecKHA pe�HM coxpaHHOCTH KHHI'. TeMnepaTypa 
õ1,1Jia B!,iCOKaH (HHOI',ll;a +23°C- +32°C) H KOJieÕaHH.H .BJl&llHOCTH 
cpaBHHTeJibHO BeJIHKH (40% - 75%). Ho �e oceHbD--3HMOH 1982 r. 
ycJIOBH.H xpa.HeHHH 61,jJIH ,ll;OCTaTOqHo ÕJIH3KH K Tpe6yeMWt. B Teqe
HHe qeT!,ipeX JieT noJIO�eHHe B xpaHHJIH�ax CT8ÕHJIH3HpOBaJIOCb. o.�

HaKO B OT,ll;eJie pyKon11cetl H pe,11;KHX KHHr, a Ta!Ol[e B MY3ee KHHI'H, 
,11;0 CHX rrop He ,ll;OCTHI'HyT �Hl,IH MHKpOKJIHMaT. 

Terrepb pa60THHKH ceKTOpa I'HI'H8H!,i H3Mep.RllT TeMnepaTypy H 
BJial!CHOCTb B03,eyxa O,ll;HH paa B He,11;eJIIO (,11;0 1985 r. - 2-3 paaa B 
He,11;eJI10). B 3,11;8.HHH 6HÕJIHOT8KH - �6 TiyttKTOB H3M8p8HH.H '!epwo
rH�OJIOrHqecKoro peJKHMa (B xpa.HHJIH�ax - 21, B qHTaJibHl,IX 38-
Jiax - 4, B MY3ee KHHrH - l) • Paa B ro,o. B xpa.HHJIH�ax oe�e-

CTBSHeTCH KOHTpOJib Ha,o. KHHI'aMH, COMHHTeJibHblX B 
rrJiecHeBoro rp116Ka. Ha1160Jibmero yxo.�a TpeõyeT caMlitl 
3T8.l!C xpaHHJIH�a. Haxo,11;�HCH rJiy6oKO rro,o. 38MJietl. 

O'!HC>ll9HHH 
HHl!HHH 

HecMOTpH Ha MHOrHe npo6Jiew, BCe �e MOl!CHO �,11;8Jl8Tb 
qTQ KHHrH Terrepb HMeIOT JiyqmHe YCJIOBHH xpaHeHH.H, qeM 

Jrn6o pattee. 
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TARTU KULTUURIASUTUSTES LEIDUVATE EDUARD VIIRALTI 
TEOSTE SÄILIVUS JA RESTAUREERIMINE 

Aime Espenberg 

Maailmamainega eesti kunstniku Eduard Viiralti (1898-1954) 
ärVUkas loominguline pärand näitab targa ja tundliku kunst
niku mõttemaailma, tema kaasaelamist oma rahva ja kogu inim
konna saatusele. E. Viiralti kunsti iseloomustab virtuoos
likkus ja täiuslikkus eri tehnikate valdamisel.Tema arengu
tee on loomulik ja loogiline, kui arvestada Viiralti kunst
nikukarakterit, elukeskkonda ja ajaloolisi tingimusi. 

E. Viiraltil on valminud umbes poolsada skulptuuri, mis
on kahjuks enamuses hävinud, paarkümmend maali, 400 mitmesu
guses tehnikas graafilist lehte, 400-500 monotüüpiat, 4000 
enam või vähem viimistletud portree-, akti- ja muud joonis
tust, etüüdi ning kavandit. 

E. Viiralti teoseid leidub Eesti muuseumides, raamatuko
gudes, aga ka paljudes erakogudes. Seetõttu on täieliku Ule
vaate saamine tema Eestis asuvatest töödest ning nende säi
livusest raske. Tartus on Viiralti töid hoiul kolmes asutu
ses: Tartu Kunstimuuseumis, Eesti TA Fr.R. Kreutzwaldi nim. 
Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ulikooli Raamatukogus. 

E. Viiralti gravüüride ja joonistuste säilitamine on tõ
sine Ulesanne. Need on tehtud enamasti halvakvaliteedilise
le, ligniini� sisaldavale paberile. Paljude teoste juures 
ongi märgata koltumist, niiskusest tekkinud pruune plekke ja 
paberi happelisust. Mitu teost on saanud tõsiseid kahjus
tusi sÕja ajal. 

• Kuni 1870-ndate aastateni oli paberi tooraineks kalts.
Siis hakati valdavalt kasutama pleegitamata sulfiittsellu
loosi ja valget puidumassi ning paberi omadused muutusid
aja jooksul tunduvalt halvemaks. Valguse, niiskuse ja soo
juse mõjul toimuvad paberis keemilised protsessid, mis on 
seotud tselluloosi depolUmerisatsiooniga. Paber koltub
kiiresti ja muutub happeliseks. 
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Tartu Kunstimuuseumis on 93 Viiralti graafilist lehte ja 
19 joonistust (vt. tabel 1). 

Peale tabelis esitatute on Tartu Kunstimuuseumis kolm
skulptuuri 1922. aastast. Pronksskulptuur Konrad Wlest
(37 x 23 x 24) on hästi säilinud. Tugevasti kahjustunud on

betoonis valmistatud Kristjan Tedre bttst (42 x 24,5 x 29,5) 
ja "Vanamehe pea" (36 x 24 x 27). 

Tartu perioodil illustreeris E. Viiralt rohkesti raama
tuid, alates usuõpetuse lugemikust kuni eesti rahva muinas
juttudeni. Need on tusijoonistused, milles vorm, valgus ja 
varjumäng on edasi antud paralleelsete, enamasti rõhtsate
joontega. Väärtuslikumad on 145 illustratsiooni E. Tennmanni
neljaosalisele usuõpetuse lugemikule (Tõusvale usule. Loova

le usule. Trt., 1924-1925).Nende 43 originaali a. 1922-1924 
on Kirjandusmuuseumis, kus asuvad veel graafiline leht "Vil
jandi maastik" (1943, kuivnÕel, pl. 39,6 x 24,8, l. 57,3 x 
25,4) ja linoollÕigete mapp 8 taBga 1922. aastast. KÕikneed 
on hästi s.äilinud. 

Tartu tllikooli Raamatukogus on linoollÕigete mapp 8 lehe�
ga 1920. aastast (vt. tabel 2) ja 25 Viiralti illustratsioo
nidega raamatut (vt. tabel 3). 

Hoidlate reziim, kus säilitatakse Viiralti t6id, on sta
biilne - suuri niiskuse ja temperatuuri kaikumisi ei ole. Et 
Tartus on graafika restaureerijad ainult ttlikooli raamatuko
gus, siis pole veel kÕiki E. Viiralti tBid jÕutud konservee

rida või restaureerida. Kuid sellega on siiski algust teh.
tud. 

Mitmele Tartu Kunstimuuseumi valduses olevale E. Viiralti 
tBBle sai sõjapäevil osaks ränk saatus - Uks 1943.a. jaanua

ris allaheidetud pomm tabas muuseumi ajutist hoonet laial
tänaval, hävitades ja rikkudes kunstiteoseid. Graafilist9t1 
lehtedel purunesid raamid ja klaasid. Klaasikillud lÕikasid 
lehtede pinda hulgaliselt lohesid, murdus dublaaziks kasuta

tud aluspapp. Allesjäänud tttkid korjati hoolikalt kokku ja 
pakiti paberisse. Selliselt olid nad muuseumis 1972.aastanf, 
kui avanes võimalus neid restaureerida •. Siis sõlmis kultuu
riministeerium Ulikooli raamatukoguga lepingu E. Viiralfl 



tööde restaureerimiseks. Esimestena restaureeriti pliiatsi-· 
joonistused "Istuv daam" (1926) ja "Lapsed" (1935). 

Koloreeritud pliiatsijoonistuse "Istuv daam" restaureeris, 
Liidia Noodla 1973. a. Joonistus on tehtud grafiitpliiatsiga 
Õhukesele pärgamenditaolieele paberile ja koloreeritud pas
telliga. Aja ja valguse toimel oli paber muutunud kollakas� 
pruunike, sellest kumasid läbi tumedad liimiv8öndid. Lehe 
pinnal olid mõrad, rebendid, kortsud, osa mõrasid ulatus ka' 
aluspappi. Peale Uldiee määrdumise esines rooste- ja rasva
plekke. Vasak serv oli tUkkidena eraldunud. tfl.e terve joo
nistuse olid torkeaugud ja pinnakriimustused. 

Restauraator pidi eemalt analUUsima värvipigmentide vae

tupidavust veega töötlemiseks. Värvid osutusid vastupida
vaka. Edasi vabastati joonistus dublaaziet kuivalt kiht-ki
hilise koorimisega, tugevdades samaaegeelt vabanenud leheosi 
ajutise kinnitamisega prantsuse siidist ribade abil kujutise 
poolelt. Papi eemaldamisel vabanes paber pingest ja lehes 
olevad lÕhed hakkasid lahti rulluma ning edasi k!lrisema •. 
Dublaazi eemaldamine võimaldas lähemalt tutvuda materjali 
fUUsikalis-keemiliste omaduste, pigmenteerumise astme ja 
liimaine poolt tekitatud kahjustuse ulatusega. Paber oli aja 
jooksul niiv�rd koltunud, et isegi figuuri toonitatud pinnad 
ei olnud märgatavad. Alles paberi valgendamine klooremiin B 
2%-lise vesilahuse kompresside abil tõi taas nähtavale joo
nistuse koloreeritud pinnad. Nähtavaks muutusid ka Uldine 
mä!lrdumine, pigmendi- ja liimilaigud. Neid töödeldi !larli1ee 
ettevaatlikkusega 30-35 °c soojendatud 60%-lise etanooli 
kompressidega, mille tulemusena puhastati täielikult figuuri 
näoosa. Et vabastada leht vanast liimist, kanti sellele sen
timeeterhaaval värske nisujahu kliister, mis peale 10-minu
tilist ooteaega eemaldati koos vana liimiga. Selline meeto� 
vana, kivistunud liimi eemaldamiseks ei kahjusta paberit. 
Rasva- ja rooeteplekke töödeldi keemiliselt, millele j!lrgnes 
lokaalselt veega pesemine. Lehel puuduolevad osad ja lÕhed 
täideti paberimaasiga käsitsi valamise teel. Paberi jahvata-· 
misel massiks tuli saavutada restaureeritava töö puuduoleva 
massiosa hulk. Sobiva värvitooni saamiseks lisati paberimas� 
eile pähklikoore ekstrakti. Paberimaesi valamiseks valmista-
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.kf ;petsiaalne kapronvõrguga Uletõmmatud kast vastavalt lehe
.suurusele. Ülejl!änud t88 ei erinenud pUtipaberi käsitsi val
..\nistamisest. Pärast valamisoperatsiooni anti lehele uus 
_pi?idliimitus. TBBd toonitati ainult niipalju, et uusi, juur
_devalatud kohti est·eetiliselt liita originaaliga. Leht dub
leeriti uuele, kahekordsele kromatograafilisele paberile ni
_sujahu kliistri abil. T88 pressiti ja paaparteeriti. 

Viiralti joonistus "Lapsed" sai sÕjapäevil rängalt vigas
tada. Teos oli koos dubleeriva papiga säilitatud ai?iult tUk
kidena. Joonistuse restaureeris Aime Espenberg 1973.a.

Kunstnik oli kasutanud joonistuseks Õhukest pärgamendi
taolist paberit, mis oli dubleeritud valgele papile. Papp 
koos originaaliga oli rebenenud tillckideks, paberi pi?inal oli
�ohkesti lÕhesid ja papi deformeerumisest tekkiliud murdejoo, 

.�1. Suurimal leheosal oli Ulalt alla figuraalne rebend (53
_pm). Ule terve pildi pi?ina oli kriimustusi ja torkeid. Joo
inistusel olid Ulal vasakul, all paremal ja keskel murrete 
,prtel tUkid kadunud. Leht oli määrdunud ja all paremal
·esi?ies väikesi rasvaplekke. Kahjustuste Ulevaatamisel näis
plevat võimalik kasutada originaali aluspapilt eemaldamiseks
juba eespool kirjeldatud menetlust. Teos vabastatigi papist

:kiht-kihilise koorimise teel. Kuid viimase kihi eemaldamisel
tuli ilmsiks, et lehe tagumisel küljel oli ka joonistus -
visand kahest figuurist - , mida muuseumis ei teatud. See
muutis restaureerimise käigu keerulisemaks. -Lohed tuli tu
gevdada ja puuduvad osadtäita mõlemal pooleiolevaid joonis
tusi säilitades. Erinevate tBBvariantid� kaalumisel leiti
uus menetlus dubleerimiseks. Selleks valmistati kahekordsest
mikalentpaberist alus, kus Uhele kihile tehti ava, arvesta
des lehe tagakUljel olevaid figuure. Eone joonistuse kand
mist alusele eemaldati tagakUljelt liim glütseriini 0,5%-li
se sooja vesilahusega. Koltunud paber valgendati klooramii?i
� 2%-lise vesilahusega, pesti jooksva veega ja neutralisee
�iti. Plekid eemaldati magneesiumpastaga, lehe tükid pesu
lloolikalt. Lohed ja rebendid kinnitati jaapani kaltsupaberi-
1:a. Lehele anti uus pindliimitus zelatiini 0,5%-lise vesila
�usega. Selliselt t88deldud leht kanti jahukliistri abil et
��valmistatud aluspaberile ja pressiti. Järgnes järeltooni-
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mine ja pasparteerimine. Paspartuu valmistati kahe "aknaga" 
- arvestusega, et mõlemaid joonistusi lehe eri pooltel saaks
klaaside vahel eksponeerida.

MonotUUpia "Hiinlased" (1926) restaureeris A. Espenberg 
1975.a. Ka see t88 on tehtud väga Õhukesele halvakvaliteedi
lisele paberile. Teos oli varem dubleeritud papile, esiktllje 
Väljadele oli kleebitud pruun papp. Papi rebimisega oli vi

gastatud teose välju, nii et puudus osa originaalist, kohati 
oli aga sellel papijääke. Ule kogu monotUUpia oli klaasi pu
runemisest tekkinud hulgaliselt kriimustusi ja lÕhesid. Teos

oli tuhmunud ja määrdunud. Esmalt võeti leht dublaazilt lah
ti, sellele järgnes originaalilt pruuni papi tUkkide eemal
damine veekompressidega. Vana liim lahustus glUtseriini 
0,5%-lises vesilahuses. Plekke eemaldati kloore.miin B 2%-li
se vesilahusega, seejärel pesti leht hoolikalt voolava vee
ga, neutraliseeriti, pesti destilleeritud veega. Puuduvad 
osad täideti paberimassiga valamismeetodil. Sobiv värvitoon 
saavutati taimsete värvide ekstrakti lisamisega. Teos dub
leeriti kromatograafilisele paberile jahukliistriga. Lehele 
anti pindliimitus, pressiti, tehti järelviimistlus ja paa
parteeriti. 

Värvilise monotUUpia "Rinaldo Rinaldini" (1926) restau
reeris A. Eepenberg 1979. a. Kogu teose pinnale olid niisku
sest tekkinud pruunid plekid ja üldmäärdumus. KÕigepealt 
puhastati monotUUpia mehhaa.nilisel t kummipuruga mõlemal t 
poolt. Plekid eemaldati triloon B 0,5%-lise vesilahusega• 
peeti, kuid plekid ei eemaldunud. Siis kasutati klooramiin B 
2%-liet vesilahust, pesti voolava veega, neutraliseeriti ja 
peeti destilleeritud veega. Lehele anti pindliimitus zela
tiini 0,5%-lise vesilahusega, pressiti, tehti järelviimist
lus ja paaparteeriti. 

Kuivnõeltehnikas "K. Raua portree" (1939) restaureeris 
�. Espenberg 1987. a. Teost oli säilitatud klaasita, raami
tult. Seetõttu oli paber aja jooksul kolt:mud, happeline 
(pH - 4,8), väljadel tugevad putukate uuristused, mis olid 
bävitanud paberi pealispinda. Teos oli Uleni kaetud kärbse
ekskrementidega, lehe alumisel poolel kuni keskkohani ula
tunud tugev pruun Õliplekk oli kalgestanud paberit. Teos 
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võeti raamist välja ja puhastati mehhaaniliselt kummiptlrt18a. 
Kärbseekskrementide pealmist pinda "purustati" Ukshaaval et
tevaatlikult skalpelliga. Öliplekki töödeldi mitmesuguste 
orgaaniliste lahustitega ja pesti iga kord hoolikalt. Plekk 
läks k:Ull heledamaks, kuid täielikult ei eemaldunud. Ekskre
mentide lahustamiseks kasutati sidrunhappe vesilahuse ja 
eetri aegu (1 : 4). Peale kemikaalidega töötlemist pesti 
teost korralikult ja neutraliseeriti. Veelkordselt pesti 
·destilleeritud veega (pH - 6,6), anti pindliimitus zelatiini
0,5%-liae vesilahusega ja pressiti. Seejärel tehti teosele
järelviimistlus ja asetati pasparteeritult raami.�

Oleni kriimustuste, rohkete rebendite, murrete ja plekki
_dega, koguni tUkkideka pudenenud E. Viiralti teosed tegid 
restauraatori käe all la"bi noorenduskuuri, mille tulemusena 
sai nähtavaks pindade terviklikkus, elavnes joon ning kah
justused muutusid nähtamatuteks. Paber sai tagasi oma en
dised mõõdud, elastsuse ja vastupidavuse. Neid teoseid võib 
jälle eksponeerida. On tagatud nende pikaajaline säilimine. 

Tartu Kunstimuuseumis olevad E. Viiralti tööd tuleks pa
rema säilitamise huvides kÕik Uhtlaaelt korrastada ja paa
parteerida. Restaureerimist vajab 16 teost. Praegu asuvad 
restaureerimata tööd formaadist hoolimata Uhises mapis. Sel
lise säilitamisviisi juures kahjustuvad eriti originaali 
servad ja võivad tekkida hÕÕrdedefektid (vt. tabel 1). Kuna 
Viiralt on kasutanud enamasti halvakvaliteedilist paberit, 
tuleks mõõta ka paberi happelisust (pH), et kÕrgenenud näidu 
puhul Õigel ajal sekkuda ja säästa ajale neid hindamatuid 
tõid. 

•Fondis säilitamiseks asetatakse kÕik restaureeritud lehed
paspartuudesse ja leht kaetakse kalandreeritud mikalentpa
beriga. Paspartuude papp peab olema neutraalne, et see ei

kahjustaks teost. Eksponeerimisel asetatakse teosed paa
parteeritult raamidesse.

42 



l l""'• I .,.u 

Tabel 1 
E. Viiralti graafilised lehed ja joonistused Tartu Kunstimuuseumis

Jrk. Inv. Valmimise Nimetus Tehnika MÕÕdud Säilivus 
nr. nr. aasta (cm-teai 
� � > � � 6 7 

1 • 55G 1917 Mehe portree Ofort, värviline Pl. 13 x 8,9 Korras 
paber l. 13,6 x 9,5

2. 894G 1918 Mart Konka LinoollÕige, Pl. 31,8 x 18,3 11 

värviline paber l. 46,3 x 33,1
J. 729G 1917 Ilustatud hobuse- Tusijooniatus 23,5 X 32,6 tl 

riistad 
4. 54G 1918 Naisepea Ofort, koloreeritud Pl. 21,3 x 13

7
1 Torkeaugud 

paber lo 21,9 X 13, 
5. 19G 1920 Skulptor LinoollÕige P.a. 15,8 :x 13,4 Ligniini ai-

aaldav pa-
ber, reben-
did, krii-
mustused 

6. 22G " Hommik LinoollÕige P.a. 12,8 :x 17,4 11  

7. 26G " Vanamehepea " P.a. 22,3 X 21 tl 

8. 27G " Autoportree " P.a. 22,2 X 18,6 " 

9. 2102G tl Puieatee " P.a. 39,3 X 32,5 11 

10. 31430 11 Baleriinid 11 P.a. 46 X 36 " 

11. 3223G " Töölised 11 P.a.- 46,3 X 31,6 11 

't-2� J,1G " Kaak mändidega �rvil:4J,e L. 20,5 X 16,9 11 

Hnoolloige 



2 6 
13. 21010 1920 Agul Värviline L. 39,3 X 33 Ligniini 

linoollÕige sisaldav 
paber, re-
bendid, 
kriimustu-
sed 

·14. 31420 " Kompositsioon " L. 36,8 X 46 n 

15. 530 n Hobused Koloreeritud Pl. 22
'7
2 x 19,3 Rebendid 

ofort l. 36, x 25
,16. 3210 n Agul Tusijoonistus P.a. 31 ,2 X 33,6 Korras 
17. 189B 1921 Uiagav mees Pliiatsijoonistus, P.a. 30,5 x 43,6 Korras,kuid 

värviline paber tugevasti 
kleebitud 
paspartuusse 

18. 323B n Kales figuuri " P.a.·39,2 X 36,1 " 

19. 280 " Kompositsioon Ofort P.a. 18,4 X 12,9 " 

20. 7100 " Aktid " Pl. 17,7 x 15,3 Kahjustunud 
lo 30,5 X 22,7 pruunidest 

. plekkidest 
,:!1. 20G " Portree KUlnmÕel P.a. 24,3 X 16, 1 1961.a.kon-

serveeris 
N. Jasnetski

22. 970 1922 I.Övid Lito, värviline Pl. 44,5 X 36�6 Korras, tu-
paber l. 66,1 x 47, gevasti 

kleebitud t 

paspartuus s s 
23. 7070 n Naisepea LinoollÖige, Pl. 23

'7
6 X 20,4 " 

värviline paber l. 49, x 38,9

- . .  - -- e. -
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2 3 4 6 7 
24. 25G 1922 Poisi pea Ofort, värviline P.a. 8,6 X 5,9 Korras, tuge-

paber gevasti klee-
bitud paspar-
tuusse 

25. 21G " Portree Kuivnõel, värviline P.a. 22,5 X 14 " 

paber 
26. 23G " Daam kohvikus " P.a. 17,8 X 14,5 " 

27. 24G 1921 Naise portree KUlmnÕel P.a. 21,2 X 15,8 " 

28. 19B 1922 Kaks meest Kriidijoonistus 52, 1 X 39,5 Korras 
29. 322B " Dresdeni motiiv Tusijoonistus 39,9 X 27,7 " 

30. 18B " Biedermeieriaegne Pliiatsi- ja krii- 57, 1 X 37,3 " 

daam dijoonistus 
31. 98G 1923 JÕehobused L1 to, värviline Pl. 49.7 x 37,6 Paspartuusse 

paber l. 60,3 x 37,9 kleebitud 

32. 99G " Naise portree " Pl. 49,6 x 37,8
l. 60,1 x 37,8 

" 

33. 2414G 1924 Naine sigaretiga " Pl. 34,7 x 22 Rebendid, 
l. 50 x 32 hÕÕrdede!ektid 

34. 708G 1925 Ristikandja Akvatinta Pl. 16,3 X 16,2 Korras
l. 24,3 x 32 

35. 14150 " PUha slfömaaeg Lito Pl. 46,3 x 69,6 Servad rebene-
l. 61,5 x 82,5 nud, kujutisel 

murdejooned 

36. 1523G " A.Alle portree " Pl. 44,2 x 28,5 11 

lo 50,5 X 33,8 
'37. 17980 " Reetore.n Akvatinta Pl. 32,9 x 19,5 Servad rebene-

l. 44 :z: 30;5 nud
t 

liimij�h-

j�s� H�lO.
Clt'.

• ddCM ekit 



2 6 
38. 68G 1926 NatUUrmort Värviline puu- Pl. 26,5 X 20,8 Paspartuusse 

lÕige l. 28,6 x 20,5 kleebitud, koltu-
nud 

39. 65G " Pea Värviline P.a. 38,8 X 26 Korras 
monotUUpia 

40. 66G " Pead " P.a. 31 ,5 X 24,8 " 

41. 69G " Mon Parix orort Pl. 31
7
7 x 41,3 Papile kleebitud 

l. 41, x 42,5
42. 70G " Haaremis Akvatinta + orort -Pl. 34,4 x 79,9 Servad rebenenud, 

l. 45,4 x 40,4 torkeaugud, määr-
dunud 

43. 535G " Naisakt Pliiatsijoonistus 51,2 X 40,1 Korras 
44. 1D " Hiinlased Värviline mono- Pl. 33,3 x 40,8 1972.a. restau-

tUUpia l. 40,5 x 46,8 reeris A.Espen-
berg 

45. 67D " Rinaldo Rinaldini " Pl. 29,7 x 25,1 1978.a. restau-
l. 34,5 x 28 reeris A.Espen-

berg 
46. 151D " Istuv daam Pliiatsijoonistus,49,5 x 38,2 1972.a. restau-

kolor. reeris L.Noodla 
47. 71 1928 Naise portree Kuivnõel Pl. 34

�
8 x 34

�
8 Korras 

l. 52, x 44, 
48. 72G " Mr. Fr.Mauriaci Punktiirmaneer Pl. 11,7 X 7,3 " 

portree l. 25,9 X 19, 1 
49. 73G " Kompositsioon orort Pl. 17,1 X 11,9 " 

l. 24,3 x 19,4 
50. 203G " Illustratsioon VasegravUUr Pl. 16 X 12 " 

Puskini teosele l. 25,J X 19,6



2 J 4 5 6 7 
51. 898G 1930 Karjane Vasegravfüir Pl. 10, 7 x 8, 1 Raamis, korras l. 28 X 19
52. 706G " Kaks akti Akvatinta Pl. 34,8 x 25,7 Servadel rebendid,

l. 64,7 x 50,7 murdejooned 
53. 741G " Kaks poolakti " -Pl. 34,6 x 26,2 11 

l. 64,7 x 50,7
54. 1416G 11 PÕrgu Vasegravtltir Pl. 39 X 46,7 Dstormeerunud, 

lo 50,3 X 65,3 hoordedefektid 
55. 204G 1931 Maalija Ofort+ vase- Pl. 20,7 x 15,9 Korras 

gravUtir lo 38,8 X 29,9
56. 74G " Ema lapsega V-ärviline mono- Pl. 70 x 50 Kujutisel klaasist 

tUUpia lo 76,1 X 56,5 kriimustused 
57. 217G 1932 Jutlustaja Litograafia Pl. 62,2 x 47,8 3 tõmmist, Uks on 

238G l. 75,5 x 56,5 hästi säilinud, 
235G teine papile klee-
234D bitud, kolmas re-

bendite ja plekki-
dega 

5a. 709G " Kolm naist Vernis mou Pl. 12,7 x 8,6 Korras 
l. 32,5 x 29;3

59. 510 1933 Neegripea PtiulÕige Pl. 21,5 x 16 n 

l. 32 x 24,6
60. 2050 " Absindijooiad Värviline Pl. 21,4 x 16 11 

9250 (2 tõmmist puuloige lo 42 X 31,7 
lo 28,J X 24,3 

61. 89760 11 Neegripea " Pl. 21,4 x 16 " 

l. 59 X 46
62. 14120 " Neegripead KUlmnÕel Pl. 38,6 x 45,4 Rebendid, tumedad 

l. 50,5 x 62 · täpid 



1 2 6 
63. 742G 1933 Lamav naine Monotutipia Pl„ 26,3 :z: 34,8 Rebendid 

l. 39,2 :z: 51,2
64. 29G " Akt PuulÕige Pl. 20,1 :z: 26,2 Korras 

l. 27,7 :z: 38,1
65. 218G 1934 Kaardimängijad KuivnÕel Pl. 34,7 :z: 49,5 " 

507G l. 35,5 :z: 49,9
1796G 

66. 2076B. " Seisev naisakt Värviline pliiats 43,1 :z: 45,1 " 

67. 2147B· " Istuv naisakt 11 56,6 :z: 45 " 

68. 3044G " Rannal Pehmelakk Pl. 38,6 x 49 Suurte rebenditega,
lo 53 X 75,2 valged ja pruunid 

plekid 
69. 52G " Maastik nais- Vernis mou Pl. 39,2 x 46,5 Korras 

1413G figuuridega l. 60,2 x 68,8
10. 2645B 1935 Istuv naisakt Värviline pliiats 44, 1 X 55 " 

71. 148D 11 Lapsed Pliiatsijoonistus 56,6 X 45,8 1973.a. restauree-
ris A.Espenberg 

72. 913E 1936 PuugravUUri PuulÕige Pl. 14,2 X 10,3 Korras 
116D stlnd l. 19,1 X 13

73. 2640G " Claude 11 Pl. 16,4 x 12,2 Rebendid, määrdunud 
l. 27, 9 x 21, 1

74. 202G 1937 Lapsepead LinoollÕige Pl. 24,6 x 24,9 
lo 53,6 X 44,8 

Korras 

75. 206G " Kunstnik M.Bae- KülmnÕel Pl. 41t x 27,8 " 

ri portree l. 63, X 45 
76. 1795G " Kunstnik M.Baer 11 Pl. 44,4 x 34,9 " 

raamatuga l. 61 x 39,6



1 2 6 

77. 201G 1937 Maastik Pariisi Ofort Pl. 33,7 x 44,8 Korras 
" lähedal l. 47 x 65,5

78. 17G " 'l'iiger Vernis mou Pl. 29,7 x 39,8
l. 50,5 x 65,4

" 

79. 66D " Pontenay aux Ofort Pl. 33,7 x 44,7 " 

Roses Sclaux l. 51,2 x 66,1
80. 1797G " EmalÕvi Kuivnõel Pl. 22,9 X 17,7 " 

l. 43,5 x 32,2

81. 514G 1938 Berberi poiss Külnm.Õel Pl. 39,7 x 27,8 
l. 65,5·x 50,5

" 

82. 615 " Arkeia Kuivnõel Pl. 24 x 49 " 

l. 50,2 x 70,3
83. 678B " Berberi tüdruk Värviline 48,4 X 37 " 

pliiats 
84. 1690B " Naine Marrake- " 35,1 X 38,6 " 

sist 
85. 2147B 11 Istuv naisakt Itaalia 43, 1 

pliiats 
X 45, 1 " 

86. 2646B " Kaks naisakti 11 63,6 X 48,3 11 

2647B 48 X 65,8 
2648B 43,5 X 63,8 

87. 2560G 11 Berberi poiss KuivnÕel Pl. 39,4 x 29,5 Servadel ��bendid, ku-
l. 67,7 x 49,9 jutisel hoordedefektid 

88. 144B " Vana araablane Pliiatsi-
joonistus 

39,5 X 34,9 " 

89. 1862B " Kaks akti " 48, 1 X 63, 1 " 

90. 139B " Naerev kaamel Vernis mou Pl. 39,4 x 30,5 11 

l. 65,5 x 50,6



1 2 6 
91. 99D 1939 Maalija 0!ort Pl. 20,7 x 15,6 Korras 

l. 40,8 x 33,B
92. 922G " K.Raua portree Kuivnõel Pl. 49,.3 x 32, 1 " 

92G l. 64,7 x 50

93. 5210 " Kaameli pea PuulÕige Pl. 45 x 29,B 
l. 59 X 46 

Rebendid, määrdunud 

94. 1398G " Marrakechi maas- 0!ort Pl. 39,6 x 59,B Suurte rebenditega, 
tik l. 56,5 x 76,1 määrdunud, kujuti-

sel täkked 
95. 33380 1940 TUtarlaps alli- Vernis mou Pl. 49 x 32 Korras 

kal l. 64,7 X 50,2
96. 207G " Berberi tUdruk " Pl. 49,5 x 39 " 

895G. lo 66 X 40 
923G

97. 216G " Araabia poiss Metsotinto Pl. 24,3 X 24 Tugevasti määrdu-
l. 64,8 X 46 nud, plekid 

98. 82G 1941 Daam mustas " Pl. 49,5 x 32 tlhel tõmmisel ser-
926G 1 0 67,6 X 50,1 vad kortsus ja ku-

jutisel täkked 
99. 96G 1942 Eesti neiu Värviline Pl. 39,6 x 32,3 Väljad määrdunud 

1615G akvatinta l. 64,7 x 50,7 
100. 95G " " Vernis mou Pl. 32,2 x 24,8 Hästi säilinud, 11-

BD l. 64,2 x 39,7 saks veel 5 proovi-
Pl. 32,6 x 24,9 trUkki 
l. 70,2 x 99

101. 107G " Monika Metsotinto Pl. 49
l

3 x 32,6 Korras, veel
l. 67, X 50,1 proovitrUkk 



1 2 3 5 6 7 

102. 209G 1943 Virve Kuivnõel Pl. 33,8 x 32 Määrdunud, reben-
l. 62,3 x 50 did 

103. 133 11 Poolakt 11 Pl. 48,2 x 32,6 
la 64,9 X 49,7 

11 

104. 132G 11 Viljandi 11 Pl. 39,6 x 24,8 11 

maastik la 57 ,3 X 25,4 
105.-
112. 1922 Vanamehe pea LinoollÕigete 11 

Kahekesi mapp 

Autoportree 

Tänav 

Naised 

--t 
Töölised 

., 
> 
> 

Imeelukad 

M. Konks

> e::
.... 

.-

::,,: 
e:, 

= 
0, = 
e::: 

r-

Pl - plaat, l. - leht, p.a. - paspartuu ava. 



Jrk. Koha-
nr. viit 

Tabel 2 

E. Vi iralti graafilised lehed
Tartu Ülikooli Raamatukogus

Valmi - Nimetus Tehnika MÕÕdud S!iilivue 
mise (cm-tes) 
aasta 

1. ÜR 4753 1920 Vanamehe pea Linool-
lÕige 

Pl. 
23,3 X 21,2 Korras 
l. 
39,2 X 33 

2. ÜR 4754 " Kahekesi " Pl. " 

24,3 X 21,1 
l. 
39 X 33 

3. ÜR 4755 " Autoportree " Pl. " 

23 X 19,9 
l. 
39,4 X 33 

4. ÜR 4756 " Tänav " Pl. " 

22 X 32 
l. 
33 X 39.1 

5. ÜR 4757 " Naised " Pl. " 

26,5 X 15,7 
l. 
39 X 32,8 

6. ÜR 4758 " Töölised " Pl. " 

18,3 X 21, 7 
1. 

39,4 X 33 

7. ÜR 4759 " Imeelukad " Pl. " 

20 X 31,8 
1. 
32,8 X 39,2 

8. ÜR 4760 " Mart Konks " Pl. " 

31,6 X 19,2 
l. 
39,2 X 32,8 
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E. Viiralti illustreeritud raamatud
Tartu tllikooli Raamatukogus

Tabel 3 

Jrk. Kohaviit Teose nimetusnr. Illustratsioonid 

1. RA-4388 K.Aben. Helisev vaikus.
Trt., 1926 

2. RA-4058 V.Adams. Suudlus lumme.
Trt., 1924 

3. RA-4828 A.Adson. Kaduvik.
Trt., 1927 

4. RA-4270 A.Antson. Lapsed.
Trt., 1925 

5. RA-32118 Eesti kunsti üle

vaatenäitus. Tln., 1919 
6. RA- 4792 M.J. Eisen. Eesti imede

ilmast. Trt., 1926 

4 

Kaaneillustr. 

" 

" 

" 

" 

Illustr. 

7. RB-176 Eesti. !.!aa, rahvas! Ini ts., vinj., lk. 
kultuur. Trt., 192b 1-936

8. RA-4021

9. RA-4781

J.Jaik. Võrumaa jutud I. Illustr., kaane-

Tln., 1924 illustr. 
A.Kivikas. Sookaelad. " 
2., täiend. tr. Tln., 
1927 

10. RA-7322 Pr.R. Kreutzwald. Kale- Illustr., päisl.
vipoeg. Tln., 1930 

11. RA-10399 K.-R. Pusta. Kehra met- Frontispiss
sast maailma. Trt., 
1936 

12. RA-49774 K.-R. Pusta. Kehra met- " 
sast maailma. Stock-
holm, 1960. 

13. RA-4057 M.Raud. Kangastused. Kaanejoonistus 
Trt., 1924 

14. RA-4111 J.Kopp. Eesti Uliopi- Kaaneillustr. 
laste Seltsi ajalugu I. 
Trt., 1925 

15. RA-20797 J.Korv. Muinaajutud. Illustr., kaane-

Tln., 1934 illustr. 
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16. RA-20790 J.Kõrv. Mustjärve sUnd. Illustr., kaane-
Trt., 1935 illustr. 

17. RA-29342 A.Rannit. Suletud ava- Kaanel E.Viiralti 
rust. Lund, 1956 joonistus autori 

'kogust 

18. RB-97 A.Raud. Kirjanduslooli- Illustr.
ne lugemik. IV jagu.
Trt., 1925

19. RA-4166 M.Raud. Äitsmik. Kaaneillustr. 
Tln., 1925 

20. RA-4022 R.Roht. Looduskangad. " 

Trt., 1924 

21. RA-5841 E. Tennmann. Loovale Illustr., kaane-
usule. III õ.-a. illustr. 
Trt., 1924 

22. RA-5841 E. Tennmann. Loovale
usule. IV õ.-a. 

" 

Trt., 1925 

23. RA-7617 E. Tennme.nn. Loovale
usule. IV õ.-a. 

" 

Trt., 1931 

24. RA-6275 M. Under. RÕÕm Uhest Illustr., kaane-
ilusast päevast. Tln., illustr. 
1928 

25. RB-224 Õitsituled. Koguteos 5. Illustr. 
s.a.
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ERHALTUNGSZUSTAND UND RESTA.URIERUNO DER WERKE 

VON EDUARD VIIR.il,T IN �ARTUER .11.ULTUREINRICHTUNGEN 

Aime Espenberg 

Zusammen!assung 

Die Werke des weltbekannten estnischen KUnstlers Eduard 
Viiralt (1898-1954) !inden sich in Museen, Bibliotheken und 
vielen Privatsammlungen Estlands. In Tartu werden Viiralte
Werke 1n drei Einrichtungen au:rbewahrt: im Tsrtuer Kunstmu
seum 93 graphische Blätter, 19 Zeichnungen und Skulpturen,
im l1'r. R. Kreutzwald-Li teraturmuseum der Akademie der Wis
senschaften Estlands 1 graphisohes Blatt, eine Mappe mit 8 
Linolschnitten, 43 Tuschezeichnungen und von Viiralt illust
rierte BUcher, 1n der UB Tartu 8 graphische Blätter und 25 
von Viiralt illustrierte BUcher. 

Viiralte Zeiohnungen und Kup!erstiohe sind meistena au! 

ein ligninhaltiges Papier von schleohtem Qualität gemacht 

worden. Bei vielen Werken kann man aueh sohon Vergilbung, 

von Peuohtigkeit bedingte braune Pleeke und die Säurehaltig

keit des Papiera :reststellen. Mehrere Werke haben ernste 

Schädigungen während des Krieges erlitten. 

Die 1n obengenannten Einriohtungen be!indliehen Werke von 

E. Viiralt sind hinsichtlioh des Erhaltungszustandes Uber

prU.!t worden. Die Ergebnisse der Kontrolle sind 1n ent

apreehende Tabellen eingetragen worden. Im Kunstmuseum wUr

den 10 Werke von Viiralt der Restaurierung und 30 einer

kleineren Ordm.c:18 bedUr!en, die im Literaturmuseum und in

der UB au!bewahrten Werke sind gut erhalten.

Seit 1972 hat man einzelne Kup!erstiehe und Zeiehnungen 

in der Abteilung !Ur Buehhygiene und Restaurierung der UB 

restauriert, denn das Tartuer Kunstmuseum hat keinen Res

taurator !Ur Graphik. Eingehender hat man die Restaurierung 

der Zeichnungen "Die sitzende Dame" und "Kinder" darge
stellt. Sie sind vor 17 Jahren restauriert worden,sind aber 
,gut erhalten. Das zeugt von der Richtigkeit der zur Bes

taurierung der Zeichnungen gewählten Methoden. 
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Die Monotypien "Chineeen" und "Rine.ldo Rinaldini" wurder,. 

vor 10 Jahren restauriert. Ilamale wurde zur Ent!ernung von 

Pleeken und Vergilbung die Wseeerlöeung von Chloramin B ver

wendet. Später hst man ge!unden, daB Trilon B ein eehr gutee 

Mittel zur Pleekenent!ernung vom Papier ist. Die Waeserlö

sung von Trilon B mseht die Pleeke eehwäeher und !alla die 

Pleeke sehr etark sind, kann man zum SehluB abweeheelnd 

0,5%ige Wasserlösung von 'l'rilon B und 2%ige Wasserlösung 

von Chloramin B verwenden. So eine Methode ist bei der Ree

taurierung des in Troekennadelteehnik gemaehten "Porträts 

von Kristjan Raud" sngewandt worden. 

Zur Magazinau!bewahrung sind alle restaurierten Blätter 

in Passepartouts eingelegt und mit kalendriertem Mikalent

papier Uberzogen worden. 

COXPAHHocrh H .FECTABPAI..(IDI IIPOK3JE�Hilll 3,WAP)V. BHlli>AJihTA, 

HAXO,ItHlllHXCH B KYJihTYffiO-IlPOCIETffi'EJihHHX �HHHX TAPI'Y 

AAMe 3cneH6epr 

PesJDMe 

ITpoH3BeAeHHH BCeMHpHO H3BeCTHOro 3CTOHCKoro XYAOlltHHKa 

a�apAa BHHpBJibTa (1898-1954) xpaHHTCH B MY3eroc, 6H6JIHO-
TeKax H MHOrHX qacTHWC co6pruraroc OCTOHHH. B TapTy pa60Tli 
BHHpBJibTa xpaHHTCH B Tpex yqp8EA8HHHX: B TapTyCKOM XyAOEe

CTB8HHOM MY388 - 93 rpa4>HqecKHX JIHCTa, 19 pHCyHKOB H 3 

CKyJibilTypli, B JlHTepaTypHOM MY3ee HM. �.P.KpeA�B8.JibAS 3c

TOHCKOH AH - l rpa4>HqecKHH JIHCT, nanKa e 8 rpaBDp8.MH Ha JIH
HOJI8YM8, 43 pHCyHKa TynibD H KHHrH e ero HJIJIDCTpa�HMH, B 

BH6JIHOTeKe TapTyCKoro yHHBepCHTeTa - 8 rpa4>HqecKHX JIHCTOB H 

25 HJIJIDCTpHpOBaHHWC 8HHpBJibTOM KHHr. 
PHcyHKH H rpaBDpli BHHpBJibTa BWOJIHettli B OCHOBHOM Ha He

KaqecTB8HHOH 6YMare, COA8PE8.!Ii8H JIHPHHH. IT03TOMY Ha MHOrHX 

pa6oTax 38.M8Tttli M8JITH3Ha, KOpHqHeBlie IlHTHa, B03HHK!l1He OT 

BJiaJKHOCTH, H OKHCJI8HHe 6YMarH. MHOrHe npOH3Be�eHHH nonyqHJIH 
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TIOBpe&'A8HHfl BO BpeMfl BOAHii. 
Pa60TH 3.BHHpaJibTa, H8XO'A.f1111H8Cfl B BhlllleynOMHHy'l'l:,IX ytip8lK'A8-

HHmc, OCMOTpeHii C TOqKH 3p8ID!fl coxpaHHOCTH. PesynbTSTH npo
BepKH 0Tp8.ll[8H!,i B COOTB8TCTB8HHl:,IX Ta6nHqax. B Xy'AOllteCTBeHHOM 
My3ee 16 npOH3B8'A8HHA BHHpaJibTa cne'AYeT o6naaTeXbHO pecTaB -
pHpOB&Tb, 30 Tpe6ym npHB8'A8IDlfl B nop�OK B M8HbmeA CTeneHH, 
pa60TH, xpaH.f1111H8Cfl B RHTepaTypHOM MY3ee H yHHBepcHTeTCKOA 
ÕHÕXHOTeKe, coxpaHHRHCb xopomo. 

Ha�HM e 19?2 r. 0T'A8RbHH8 pHCyHKH H rpaBDpH pecTaBpHpO
BaJIHCb B OT'Aene rHrHeHii H pecTaBpaqHH 6H6RHOT8KH yHHBepcHTe
Ta, TaK KaK B mTaTe TapTycKoro Xy'AOlK8CTB8HHOro MY38fl HeT pe
CT8BpaTopa rpaqJHKH. Bonee 'A8TaJibHO OTIHC&Ha pecTaBpaqHR pH

CyHKOB "CH'A�fl 'AaMa" H "�eTH". ÜHH pecTaBpHpOBaHH 17 neT 

Haa&'A, O'AHSKO oqeHb xopomo coxpaminHCb. &ro 3HaqHT, qTO Me
TO'Abl, BHÕpaHHiie 'ARfl pecTaBpaqHH PHCyHKOB, ÕHRH npaBHRbHhlMH. 

MoHOTHTIHH "KHTaAqH" H "PHHaJib'AO PHHMb'AHHH" pecTaBpHpoBa
RKCb 6onee 10 neT Haa&'A. Tor'Aa 'ARR y�aneHHR nnTeH H JKenTH3HH 
HCTIORb30BaJIH BO'AH!,iA paCTBOp xnopaMHHa B. Ho TI03'Aff88 o6Hapy
�HXK, qTo BO,IVil:rn paCTBOp TpHXOHa B xopomee cpe�CTBO 'ARfl y�a
XeHHfl nnTeH e 6y-MarH. �� pacTBOp ocna6xneT TIRTHa, H ecnH 
TIHTHa ycToffqHBH, TO TIO'A KOHeq MOlKHO nonepeMeHHO HCTIOXb30BaTb 
0,5%-� BO,IVil:rn paCTBOp TpHROHa H 2%--HHA BO'AffHH paCTBOp xno
PaMHHa B. &l'HM M8TO'AOM TIORb30BaJIHCb npH pecTaBpaqHH "IlopT

peTa KpHCTbHHa Pay�a", BHTIORH8HHOro B T8XHHKe cyxoA HrnH. 
�fl xpatteHHfl B �OH�e Bce pecTaBpHpOBaHHHe RHCTH llOMe�eHH 

B nacnapTy H TIOKpHTH KaJiaH'APHPOBaHHOH MHKaJI8HTHOH 6y-Maro�. 
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18. SAJ.ANDI GEOGRAAPILISED KAARDID TARTU
ULIK00LI RAAMATUK0GUS, NENDE SÄILIVUS JA

K0NSERVEERIMISMEET0DID 

Ene .Tarvanurm 

Tartu tlJ.ikooli Raamatukogu vanemate geograa!iliste kaar 
tide kogu on rikkalik ja väärtuslik. Paraku puudub siiani 
terviklik ülevaade selle täpsest koostisest, suurusest, 
säilivusest. KÕige hinnalisem osa atlastest on koondatud 
käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonda. Eesti ala puu
dutavad kaardid on paigutatud� osakonda. KÕige suurem 
osa kaartidest asub Uld!ondis, kus neid säilitatakse kas Uk
siklehtedena, albumiteks köidetuna, atlastena või suurte 
seinakaartidena. 

tlJ.ikooli raamatukogu geograa!ilistest kaartidest on seni 
uurimusi kirjutanud E. Valk-Palk /3; 5/, E. Brik /1/ ja 
E. Jaanson /2/.

1. Lühidalt kaardikogu koostisest

Tähelepanuväärne kaartide !ond on kujunenud pikaajalise 
kogumistöö tulemusena, millele aastatel 1802-1839 pani aluse 
raamatukogu esimene direktor K. Morgenetem (1770-1852). 

Pro!. Morgenetem ostis 1805. a. Hannoverist riigimehele 
D.H.L.v. Omptedale kuulunud kaardikogu /1/. See ost sisaldas
2103 Uksiklehte, 47 köidet kaarte ja vastavasisulist kirjan
dust /2/. Hilisematest aastatest ei ole nii suurt ostu tea
da, kuigi lühemate või pikemate vaheaegadega on kaardikogu
tänapäevani täiendatud. Näiteks 1921. a. saadi Riigiraamatu
kogult 55 nimetust 16.-19. saj. kaarte. Praegu on raamatuko
gus Ule 5000 mitmesuguse kartograa!ilise dokumendi.
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18. saj. geograafilistel kaartidel on kaardikogus killlalt

kaalukas osa. Üksiklehtedena on neid 3000 Umber, ligikaudu 
pooled on köidetud albumiteks. Täpseid arve pole võimalik 
siinkohal nimetada, kuna kÕik kaardid ei ole dateeritud. See 

arv osutub hilisema uurimistöö käigus tõenäoliselt praegu

sest suuremaks. 

Enamik 18. saj. kaartidest asub tildfondis köidetuna mahu

katesse albumitesse, millest igatiks sisaldab keskmiselt 

100-200 erinevas formaadis kaarti. Näiteks album (kohaviit:

XIIIaaXXXIII) sisaldab 242 sojakaarti ja linnaplaani. Kaar

tide autoriteks on maailmakuulsad kartograafid B. d'.Anville,
G. Delisle jt.

Suurt huvi pakub kahtlemata J.B. Homanni töö "Grosser At

las tiber die ganze Welt", mis on trükitud 1725. a. NUrnber
gis. Kaardid on vaske lÕigatud J. Weishoffi poolt 1717. a. 

Kaunilt kujundatud atlase kaardid on käsitsi koloreeritud. 

Teine rariteetne atlas 18. saj. on 1745. a. Peterburis 
ilmunud akadeemiline "ATJiac Pocc1,1ilcKoi!". Kaardi(i atlasas on 

must-valged, kuid kaunistatud konkreetset piirkonda iseloo

mustava ehisjoonisega. Mainitud atlas on 1739. a. loodud Pe

terburi Teaduste Akadeemia geograafiadepartemangu esimene 

suurem teaduslik saavutus. Geograafiadepartemang kujunes Ve

nemaa geograafiliste uurimiste peamiseks keskuseks, kus töö

tas mitu nimekat teadlast, nagu J. Delisle ja L. Euler. Mõ

lemad võtsid osa ka akadeemilise atlase väljaandmisest. Ni

metatud atlast võib lugeda oma aja silmapaistvaks kartograa
filiseka tööks mitte ainult Venemaal, vaid kogu maailmas /7, 
lk. 48/. Atlases kokku võetud geograafilised teadmised Vene

maa kohta said järgnevate aastakilmnete jooksul aluseks im

peeriumi edasisel geograafilisel uurimisel. 

Geograafiadepartemangu töö tulemusena trükiti 18. saj. II 

poolel ka mitu Eesti ala käsitlevat kaarti, mis on ülikooli 
raamatukogus olemas. 1770. a. ilmus J. F. Schmidti Eestimaa, 

kubermangu kaart. Samal aastal valmis veel teinegi Eesti ala 

(konkreetselt Saaremaad) kujutav kaart, mille koostas 

J. Truscott.
Baltimaade kartogr-aafia silmapaistvamaid saavutusi 18.saj.

on baltisaksa kartograafi Ludwig August Mallini "Atlas von 
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Liefland" (1782-1810). L.A. Mellini atlasest on raamatukogus 

kolm originaaleksemplari. Neljas on faksiimileväljaanne, mis 

ilmus 1972.a. LUneburgis. 

2. Geograafiliste kaartide säilivusest

Ülikooli raamatukogus säilitatavatele kaartidele on prae

gu loodud head hoiutingimused. Aegade jooksul on need olnud 

aga kord halvemad, kord paremad. 

Väga raskeks katsumuseks raamatukogule varade säilivuse 

seisukohalt oli aastatepikkune periood pärast viimast sõda, 
mil fondid paiknesid mitmes hoones mööda linna laiali. Hoid

lates olid sagedased veeavariid, rääkimata Õhuniiskuse ja 

temperatuuri suurest kÕikumisest, mis oli eelduseks hallitu

se tekkele ja levikule fondides. 

Lisaks halvale hoiureziimile puudus ruumikitsikuse tõttu 

võimalus geograafilisi kaarte nõuetekoha�elt hoida. Osa suu

reformaadilisi kaarte oli mitme kolimise ja Venemaale 

evakueerimise käigus sattunud kitsastesse kastidesse. Kaar

did olid seal kägardunud, määrdunud, tolmused. 1980. a., en

ne uude hoonesse kolimist puhastati kogu raamatukogu fond, 

sealhulgas ka kaardid. Hallitusest kahjustatud kaardid ja 

atlased desinfitseeriti. Suureformaadilised seinakaardid 
keerati rullidesse ja pakiti Ukshaaval tolmu eest kaitsvasse 

paberisse. 
Fondide üleviimine uude hoonesse oli suurele osale raama

tukogu varadest sõna otseses mõttes pääsemine hävinemisest. 
Geograafilistele kaartidele eraldati vajalik hoidlapind. PÕ

hiosa kaartidest on mahutatud üld!ondi vastava osakonna 

riiulitele. Suured ja rasked atlased asuvad ühekaupa, igaüks 

eraldi riiulil. 
Suured albumid on koostatud maade järgi. Kaardikogu pai

gutus on süstemaatiline. Kokku on köidetud erinevas formaa
dis kaardid - suured, lõuendile dubleeritud läbisegi väikes

te, Õhukesele paberile trükitud kaartidega. Kokkuköidetud 

kaardid on väga erinevalt säilinud. Osa neist on �lnud kat

kised juba enne köitmist. Paljud tekstiilile (lõuendile, 

siidile jne.) dubleeritud kaardid on muutimud prutmiks. Siin 
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on oma toimet avaldanud kasutatud halb liim. Kaardid vajavad 

uut dublaazi ja neutraliseerimist. Suurem osa köidetud kaar

tidest on siiski hästi säilinud tänu köite tugevatele kaan

tele. 

Suureformaadilisi kaarte 

litel horisontaalasendis. 

filisi dokumente hoitakse 

säilitatakse rullikeeratult riiu-

V-äikeseformaadilisi kartograa

riiulitel vertikaalasendis nagu 

raamatuid. Siia kuuluvad peamiselt 18.-19. saj. reisi-, pos

ti- ja raudteekaardid. Need on enamikus dubleeritud tekstii

lile, volditud kokku ja varustatud papist vutlariga. Vutla

rid on taganud kaartide hea säilivuse. 

Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas säilitatak

se 14 atlast ja kahte plaani. Kaks atlast, mis mõlemad on 

heas seisundis, pärinevad XVIII sajandist. J.B. Homanni 

"Grosser Atlas über die ganze Welt" on 1983. a. konserveeri

tud. 1745. a. Peterburis ilmunud akadeemiline "ATJiac Pocm1�

CK0� " on väga heas seisundis. 
Hügieeni- ja restaureerimisosakond jälgib regulaarselt 

kÕikide raamatukogu fondide - ka juba konserveeritud ja res

taureeritud varade - seisundit. Tähtis on veenduda, et kon

serveerimisel kasutatud meetodid (eriti keemiline töötlus) 

ei avaldaks kultuuriväärtustele mingit kahjulikku mõju. 

Varade hea säilimise esmane tingimus on Õige temperatuuri 

ja valgustuse tagamine hoidlates. Seal võib olla pigem veidi 

jahedam kui soojem. Üle +18 °c ei peeta enam heaks näita

jaks. +25 °c on see punkt, kust algab juba soojuse kahjulik 

mõju paberile /4/. 
Paberile mõjuvad väga halvasti temperatuuri järsud tõusud 

ja langused. Näiteks tõus 10 °c võrra kiirendab paberi vana
nemise protsessi kolm korda.Hoidmine ühe aasta vältel +20 °c

temperatuuriga ruumis on materjalide vananemiseastme seisu
kohalt sama, mis 40 ööpäeva +40 °c juures /8, lk. 20/. 

Samavõrra tähtis on kinni pidada ratsionaalsest valgua

tusreziimist. Ulikooli raamatukogu fondides on võimalik val

gustust osade kaupa sisse ja välja lülitada. See annab või

maluse valgustada vaid vajalikku osa fondist, ülejäänu on 
pime. 
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Probleemid tekivad tavaliselt kaartide (ka muude materja
lide) eksponeerimisega näitustel. Teada on, et valguse suh

tes tundlikud materjalid (akvarell, graafika), sinna kuulu
vad ka kaardid, taluvad ekspositsioonis valgust 50-75 lx 
/6, lk. 161/. 

Näituste korraldamisel tuleb rangelt jälgida, et ekspo
naate iile ei valgustataks. Õigest reziimist kinnipidamine on 
oluline varade säilimise tagatis. 

J. Ülevaade kaartide konserveerimisest

Geograa!iliste kaartide konserveerimisega on raamatukogus 
viimastel aastatel regulaarselt tegeldud, kasutades selleks 
varasematel aastatel omandatud kogemusi. Osakonnas on kon
serveeritud väga suure väärtusega atlasi ja kaarte. 

Palju kasulikke kogemusi andis restauraatoritele Firenzes 
1480.a. trükitud F�Berlinghieri atlase "Geographia" konser 
veerimine aastail 1973-1974.Tööd juhendas tolleaegne osakon
najuhataja Endel Valk-Falk, konserveeris kÕrgema kategooria 
restauraator Liidia Noodla. Selle atlase konserveerimine on 
heaks näiteks restauraatorite suhtumisest konserveeritavasse 

objekti. 
Esmalt tehti kindlaks, et atlas on Ptolemaioae "Geo

graphia" ümbertöötatud variant, mis on kokku pandud kolmest 

erinevast osast. Ülikooli raamatukogus olevas eksemplaris on 
29 kaarti. Kaardid on tehtud vaaelÕigetena ja käsitsi kolo
reeritud. Atlas on köidetud poolnahkköitesse, mis on iseloo
mulik 19. sajandi I poolele. 

Enne praktilise töö juurde asumist selgitati välja kÕik 
võimalikud tegurid, mis võisid olla kaarte kahjustanud.Füü
sikud ja keemikud ülikooli vaatavatest laboratooriumidest 
tegid analüüsid. Uuriti värvipigmente, kliistrit, käsikirja
lise osa juures kasutatud galluatinti. 

Paberi vesimärkide järgi tehti kindlaks, et kaartide 
jaoks kasutatud paber pärineb Rooma ja Firenze paberivabri
kutest aastaist 1364-1476. Ettevalmistustööde käigus konsul-

teeriti mitme restaureerimiskeskusega Leningradis,Vilniu-
sea ja Relsingis. Restaureerimismetoodika kinnitati eraldi 
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iga lehe jaoks. PÕhjaliku.ma ülevaate atlase konserveerimi
sest on kirjutanud E. Valk-Falk /3; 5/. 

Atlaste kõrval on konserveeritud suureformaadilisi sei
nakaarte. liheks probleemirikkamaks on olnud M.N. Mihhailovi 
11KapTa EBponetlcKOH Pocc1111" restaureerimine. T°ööd juhendas 
metoodiliselt Vilniuse Restaureerimiskeskuse k;prgema kate
gooria restauraator G. Dremaite, restaureeris Ene Järvanurm. 

Kaart on trükitud mustvalgena ja dubleeritud riidele. Ko
gu kaardi pinnal oli tihedalt mitmesuguseid märkmeid musta 
tindi, tindipliiatsi, värviliste pliiatsite ja pastellidega. 
Pind oli üleni tugevasti pragunenud. Keemilised analütlsid 
näitasid, et dubleerimiseks kasutatud kliister oli muutnud 
paberi väga happeliseks (pH - 4,6). Sellest lähtuvalt tuli 
eemaldada vana dublaaz ja ühtlasi ka vana, paberisse sööbi
nud liim, parandada kaart ja uuesti dubleerida. 

Esmalt puhastati kaart kuivalt tolmust, mustusest. Et 
paberit märjalt töödelda, kinnitati must tint. Kui kinniti 
oli stabiliseerunud, alustati veeprotseduuridega. Kaart 
asetati dublaazi poolega leigesse vette, et riide pind mär
guks. Seejärel tõsteti niiske kaart orgaanilisele klaasile 
ja eemaldati riie. Dublaazi eemaldamine oli keeruline Ules
anne, kuna liim oli sööbinud paberisse. Happeline habras pa
ber muutus kohati mannapudrutaoliseks massiks. Dublaazi 
eemaldati diagonaalselt millimeeterhaaval. Kaardi pind pu
hastati hoolikalt vanast liimist. Puhastatud ja dublaazist 
vabastatud kaart pöörati filterpaberi abil Umber ja jäeti 
tahenema. Kaardiks kasutatud paber ei kannatanud märjalt 
katsuda, pudenedes kohe tükkideks. Dubleeriti täiesti kuiva

nud kaarti. Selleks kaeti orgaanilise klaasiga altvalgustus
laud elastse plastikaadiga. Kaart asetati plastikaadile ku-
jutisega allapoole, 
ga.� Puhverlahus 
neutraliseerimist 

seda niisutati korduvalt puhverlahuse
neutraliseerib happelist paberit. Pärast 
tehtud keemiline analüüs näitas paberi 

pH-ks - 6,8. See on väga hea näitaja,mis lubas jätkata kaar

di konserveerimist. 

�Puhverlahuseks nimetatakse nõrga happe ja selle soola VPi 
nõrga aluse ja selle soola lahuseid, millel on võime säi
litada oma pH väärtust nii lahjendamisel kui ka teatud 
väikese koguse tugeva happe või tugeva aluse lisamisel. 
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Kaart niisutati ühtlaselt, siluti ja asetati lahtised tü

kid kohale. Altvalgustuslaua abil parandati kaart, mis dub

leeriti vÕrdtÕmbelisele mikalentpaberile. Selleks asetati 

orgaanilisele ·klaasile mikalent, millele kanti pehme pints

liga Õhuke kiht kliistrit. 

Plastikaadil olev kaart paigutati mikalendile ja vajutati 

Õrnalt kinni. Seejärel eemaldati ettevaatlikult plastikaat. 
Niiskel kaardil korrigeeriti tehtud parandusi. Veendunud, et 

midagi nihutada või parandada pole vaja, kaeti kaart paksu 

vildiga ja jäeti 12 tunniks kuivama. Kuiv kaart eemaldati 

orgaaniliselt klaasilt ja dubleeriti riidele. LÕpuks kaart 
viimistleti ja varustati ääreliistudega. Konserveeritud 
kaarti säilitatakse kartongist rulli ümber keeratuna hori

sontaalses asendis. 
Pärast konserveerimist jälgitakse fondis aeg-ajalt kaar

tide säilivust, veendumaks kasutatud konserveerimismeetodite 
Õigsuses. Juhul, kui järelkontroll peaks avastama kahjulikke 
muutusi konserveeritud esemes, kutsutakse kokku restaureeri

miskomisjon ja otsustatakse ühiselt, mida ette võtta vea pa

randamiseks. 
Ulelpool esitatud näited kaartide konserveerimisest on 

toodud selleks, et näidata - ülikooli raamatukogu restauraa
torid on lahendanud kaartide konserveerimisel keerulisi 

probleeme ja neil on selles töös küllalt kogemusi. Konser
veerimist ja restaureerimist vajavaid kaarte on kaugelt roh

kem, kui korrastada jõutakse. Seepärast on vajalik välja 
selgitada sellised kaardid, mille seisund nõuab kohest sek

kumist, ja ülejäänud, mis on küll defektsed, kuid võivad 
oodata. Esmajoones konserveeritakse need atlased ja kaardid, 

mis on eriti väärtuslikud ja mida raamatukogu lugejad sageli 
kasutavad. liheks selliseks on L.A. Mellini Liivimaa atlas. 

4. L.A. Mellini Liivimaa atlase konserveerimine

L. A. Mallini Liivimaa atlas (1782-1810) on üks kaunimaid

trükikunsti näiteid Baltimaadel. Ta on koostatud t�atmeatla

sena, milles pearõhk on asetatud administratiiVüksuste pii

ride, asulate ja teede kujutamisele. Mallini atlas on tähtis 
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kartograafiline dokument, mis annab rikkalikku informatsioo
ni 18. saj. Eesti- ja Liivimaa ajaloo, etnograafia, geograa

fia ja kultuuriloo uurijatele. Atlas koosneb ükshaaval välja 

antud lehtedest, mis on hiljem erinevas järjekorras kokku 

k8idetud. Samal põhjusel on haruldased ka atlase täielikud 

eksemplarid. Ülikooli raamatukogus säilitatawtest atlastest 

on terviklik ainult üks. 
Järgnevalt on näidatud konserveerimisprotsessi tervikuna 

alates objekti valikust kuni soovitusteni säilitamisel. Lä
hemalt on kirjeldatud tiitellehe ja ühe kaardi konserveeri
mist. 

Atlas on nahkköites. Kaardid on trükitud kaltsupaberile 
vaselÕigetena ja käsitsi koloreeritud. Kaardilehe formaat on 
57 x 78 cm. Tiitelleht on mustvalge. 

Atlase üldine seisund oli halb. Kaardid olid tolmunud, 
määrdunud, äärtel suured rebendid ja puuduvad osad. 

4.1. Tiitellehe konserveerimine 

Lehel esinevad defektid enne konserveerimist: 
- leht on tolmunud, määrdunud;
- ülal keskel kolm suurt tindiplekki;
- vasakul äärel suur tumepruun rasvane plekk;
- lehe keskel kaks kobarat väikseid tumepruune plekke;
- paremal pool Ulamises neljandikus kolm kollast plekki,

keskosas üks kollane plekk;
- Ula kaksiklehe alumise kolmandiku tugev tume voolujoon;
- kÕik lehe ääred on mitmesuguste rebenditega, millest ükski

ei ulatu graafilise kujutiseni.
KÕik eespool kirjeldatud plekid ulatuvad läbi paberi ta

gumiseleküljele. Väga tugev on kaksiklehe alumises kolman
dikus olev voolujoon. 

Templid ja tekstid: 
- lehe vasakul poolel on pool ristkül:!Jrukujulisest

templist tekstiga : TRtl Raamatukogu; 
lillast 

- lehe paremas Ulamises osas on sinise värvipliiatsiga:
ZO XIIIaaJ,565,sellest allpool musta tindiga: XIIIaaJ,565;
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L.A. Mellini Liivimaa atlase tiitelleht pärast konserveerimist 
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- lehe alumisel poolel on sinise tindiga: Est. D 10), ja
ristkülikukujuline lilla tempel tekstiga: TRU Raamatukogu.

Paberi näitajad: 
- üldine paberi pH = 5,0
- I pleki kohal pH = 5,2
- II pleki kohal voolujoone peal pH 5,2 
- III pleki kohal pH = 4,9
- tindiplekkide kohal pH = 4,7
- neutraalse kaltsupaberi pH = 7.

Analüüside tulemused näitasid, et paber vajab neutralisee
rimist ja puhverdamist. 

Konserveeritava lehe pildistas raamatukogu !otograa!

T. Kalve. Keemilised analüüsid tehti Eesti Restaureeri
miskeskuses ke.emik A. Pikati ja illikooli keemialaboratooriu
mi poolt. 

Konserveerimine: 
- mehhaaniline puhastamine kummipuruga "Opaline";
- templite ja tintide veekindluse proov ja vajalike tintide

kolmekordne kinnitamine 3 %-lise fluoroplastiga;
- voolujoonte ja plekkide "avamine ";
- plekkide eemaldamine.

Rasvapleki eemaldamiseks kasutati:
- atsetooni (C3H6o) ja etüillatsetaati (C4H

8
o2) vahekorras

1 : 1 ;
- benseeni (C6H6) ja etanooli (C2H50H) vahekorras 1 : 1;
- kloroformi (CHC13) ja benseeni (C6H6) vahekorras 1 : 1.

Segusid kasutati pleki mõjutamiseks korduvalt kolme päeva
jooksul, vahepeal pleki kohta leige veega pestes.

Tindiplekkide eemaldamine: 
- tindi eemaldamine !ilterpaberi ja sooja destilleeritud

veega;
- tindi eemaldamine sooja etanooliga

- neutraliseerimine 0,5 %-lise 

ga (NH40H).

Puhvardamine: 

(C2H5oH);
ammooniumhüdroksiidi-

- kaltsiumkarbonaadi (Caco3) 0,12 %-lise lahuse
paberi mõlemale küljele nõrga märgumiseni.

pritsimine 
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Kollaste plekkide eemaldamine: 
- sooja destilleeritud vee kompressid;

- keemiline töötlus plekkide kohal: klooramiin B
vesilahus ((C6H

5
so2 • NCl)Na . 3H20) vaheldumisi

0,5 %-lise vesilahusega (c10H14N2Na2o8 • 2H2
0);

- hoolikas loputamine destilleeritud veega;

2 %-line 
triloon B 

- kloorijääkide olemasolu kontrollimine joodträklispaberiga
(kloorijääke ei olnud).

Voolujoonte eemaldamine tiitellehel:
- lehe üldine pesemine;
- keemilised analüüsid (paberi üldine pH 6,7 kÕikidel koh-

tadel);
- rebendite parandamine;
- puuduvate osade asendamine;
- uue liimituse andmine;
- pressimine, kuivatamine;
- viimistlemine;
- fotografeerimine.

4.2. Kaardi 11Der Revalsohe Kreis" konserveerimine 

Kaardil esinevad defektid enne konserveerimist. 
Kaardi väljad on rahuldavas seisundis, v.a. keskosa ülalt 

alla 10 om laiuse ribana. Lehe keskmine osa on kahjustatud 
tugevate murdejoontega. Voltide pÕhjas on paber rebenenud, 
Ulal 7 cm pikkune rebend, all ääres 6 cm pikkune rebend. 
Leht on keskelt välja veninud. Kaardi ääred on tugevasti 
kahjustatud (tolm, rebendid, väikesed plekid). Ulal keskel 
on lehel 24 cm pikkuselt, kohati kaardi raamini tugevad kol
lakaspruunid laigud. Need on tekkinud poolnahkköite nahkse 
selja niiskumisel eraldunud naha parkainest. 

Lehe äärtel on hulgaliselt rebendeid ja puuduvaid osi. 
Ule lehe alumise kolmandiku on nii esi- kui tagaküljel tugev 
voolujoon, voolujooni on ka kaardi äärtel. Kaardi ülal ääres 
olev kollakaspruun laik on paberist läbi imbunud vasakule 
poole. 
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Templid ja tekstid kaardil: 

- lehe vasakus ülemises osas on ümmargune lilla tempel teks
tiga: Bibliotheca Universitatis Dorpatensis, j a tindiga 

kirjutatud juurdekasvu nr.: 1920:1448.

Templid ja tekstid kaardi tagumisel küljel: 

ülal k�skel on läbi imbunud musta tindiga paremale poole 

kirjutatud numbrid: 1920:1448; 
- sellest allpool on sinise värvipliiatsiga: ZU XIII8a3,565;
- lehe keskel musta tindiga : XII!aa3,565;
- alumises osas on lilla ümmargune tempel tekstiga: Biblio-

theca Universitatis Dorpatensis.

Paberi :näitajad: 
- paberi üldine pH = 5,5
- voolujoone kohal pH = 5,7
- plekk ülal keskel pH = 5,3.

Tintide veekindluse proov:
- must tint - ebapüsiv;
- lilla templivärv - ebapüsiv.

Akvarellide veekindluse proov:
- kollane - ebapüsiv;
- punane - ebapüsiv;
- roheline � väike veekindlus;
- lilla - väike veekindlus;
- pruun - väike veekindlus.

Värvid ja templid kinnitati kolm korda 3 %-lise !luoro
plastiga. Seejärel seisis kaart kümme päeva ohu käes, et 
kinniti kuivaks ja stabiliseeruks. Kümne päeva pärast kor
ratud veekindluse katse lubas alustada kaardi konserveeri
mist. 

Kaardi konserveerimine: 
- külma ja leige destilleeritud vee kompressid;
- keemiline töötlus plekkide j a molujoonte kohal: klooramiin

B 2 %-line vesilahus ((C6H5so2 • NCl)Na • 3H20) vaheldumi
si tri10a:1 B 0,5%-lise vesilahusega (c10H14N2Na2o8 • 2H20); 

- neutraliseerimine ammooniumhüdroksiidi (NH40H) 0,5 %-lise
vesilahusega (NH40H-l on neutraliseeriv ja kergelt (val
gendav) puhastav toime);
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- kaardi pesemine (leht asetati filterpaberipakiga vanni ja
vesi juhiti lehe alt voolama (nõnda märguvad värvid vä

hem));
- loputamine destilleeritud veega.

Keemilised analüüsid:
- paberi pH = 6,8 koikidel kohtadel.

Paberi puhverdamine:
- paberi pH kauaaegseks säilitamiseks pritsiti lehe malemaid

külgi kaltsiumkarbonaadi (Caco3) 0,12 %-lise vesilahusega.

Kaardi parandamine:
- koigi rebendite ja parandamist vajavate kohtade ahendamine

skalpelliga;
- rebendite parandamine mikalendiga;
- puuduvate osade asendamine restaureerimispaberist paikade-

ga;
- liimitamine 0,5 %-lise zelatiinliiminguga;
- kuivatamine;
- pressimine;
- viimistlemine;
- fotografeerimine.

Soovitused säilitamiseks:
- atlast hoida riiulil horisontaalasendis;
- pidada kinni ettenähtud hoiureziimist;
- uurijatele anda võimaluse korral kasutada faksiimilevälja-

annet.

Atlase ülejäänud kaartide konserveerimiseks on ette näh
tud sama metoodika, sest kahjustused on sarnased. 

L.A. Mellini atlase konserveerimine andis hulgaliselt ko
gemusi sügavtrükitehnikas koloreeritud kaartide konserveeri
miseks. 

Pärast kaartide ja köite konserveerimist on võimalik 
uurijatel jälle atlast kasutada. 
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Lisa 

Kaartidel esinevate plekkide keemiline analUüs 

MÕÕdetud on spektrototomeetriga C-14. Kasutatud on valgu
se lainepikkuste vahemikku 200-400 nm ja 400-700 nm. MÕÕde
tud on saadud spektrite intensiivsus ja arvutatud elementide 
protsendiline sisaldus antud proovis. Proovid on võetud 
plekkide immutamisega filterpaberile ja nummerdatud. 

1 • TIITELLEHT 

Proov I ja proov II olid identsed: 
Ca2+, Na+, K+, Mg2+ ioone kokku 78%
s04

2-, ei- ioone kokku 76%.
Anioonid tõestatud iseloomulike reaktsioonidega. 

Proov IV. Kaasaegne sinine aniliintint. AniliiJliprooTtuge
valt positiivne. 

Proov III.

Fe3+ 6J% Peamiselt Fe(OH)�
OH- 61% -'

Lisandid ca2+, Na+, Mg2+ 0,2 %.
Ulejäänud orgaanika. 

2. KAART

Proov I ja proov II olid identsed: 
Na+,�. Ba+ 

Fe3+, Sr2+, AlJ+ 

2- - 2-

86% 

83% COJ , NO
J

, S0
2 

Mikrolisandid Ca2+ 0,05%
Zn2+ 0,81% 

Ülejäänud on orgaanika. 
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DIE GEOGRAPHISCHEN KARTEN DES XVIII. JAHRHUNDERTS IN 
DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK TARTU, IHRE HALTBARKEir 

UND METHODEN DER KONSERVIERUNG 

Ene J�anurui 

Zusammenfassung 

Die Sammlung der geographischen Karten in der UB Tartu 
ist reiohhaltig und wertvoll. Den Grund dazu legte der erste 
Direktor der Bibliothek Prof. K. Morgenstern, der 1805 der 
Universität 2103 Kartenblätter und 17 Bände kau:rte. Zur Zeit 
enthält die Bibliothek mehr ala 5000 verschiedene kartogra
phisohe Dokumente. Aus dem XVIII. Jahrhundert stammen etwa 
3000 Karten. Von den Raritäten könnten hier genannt werden 
"Grosser Atlas Uber die ganze Welt" von J.B. Homann (NUrn
berg, 1725) und "ATnac Pocc1d!cKofl" (Petersburg, 1745). Von 
denen das estnische Gebiet betre:r:renden Karten sind am wert
vollsten · "Atlas von Liefland" von L.A.Mellin ( 1782-1810),

Karte vom Estländischen Gouvernement von J.F. Schmidt (1770)

und Karte ;on der Insel Oesel von J. Truscott (1770).

In der Bibliothek werden die Karten ala Kartenblätter, zu 
Alben gebunden (z.B. gibt ea in einem Album 242 Kriegskarten 
und Stadtpläne verschiedenen Formats), ala Atlanten und ala 
groae Wandkarten aufbewahrt. Vor der Erõffnung des neuen 
Bibliotheksgebäudes war ea nicht möglich, die Karten den 
Anforderungen entsprechend au:rzubewahren. In den Magazinen 
kamen o:rt Wasserleitungstörungen vor, die Schwankungen der 
Temperatur und Lu:rt:reuchtigkeit waren zu groB. GroBformatige 
Karten waren im Lau:re der UmzUge und Evakuierungen in engen 
Kisten untergebracht worden. 1980 wurden alle Karten und 
Atlanten gereinigt, die vom Schimmel befallenen wurden des
in:riziert. 

Zur Zeit entspricht das Au:rbewahrungsregime deT Karten in 
der J3ibliothek den Anforderungen. GroBe und schv1ere A tlanten 
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werden im Magazin in Regalen einzeln aufbewahrt. GroS!orma
tige Wandkarten liegen in Regalen zusammengerollt. Die Au!
bewahrung von klein!ormatigen gebundenen kartographischen 

Dokumenten (Reise-, Post- und Eisenbahnkarten) er!olgt verti

kal in Regalen. 
Die Karten mit unterschiedlichem Schicksal haben sioh un

terschiedlich erhalten. Im besten Zustand be!inden sioh die 

Atlanten, die in der Handschriften- und Raritätenabteilung 
aufbewahrt werden. Am meisten koneervierungsbedtir!tig sind 
die geographischen Karten im Gesamtbestand. Die zu Alben ge
bundenen Karten sind· �elativ gut erhalten, denn vor 
mechanischen Schädigungen haben sie die harten Deokel ge
schUtzt. Unter den Kartenblättern gibt es viele besohädigte 
Exemplare. 

Mit der Konservierung der geographischen Kllrten hat man 
sich in der Abteilung !Ur Buchhygiene und Restaurierung der 
UB in den letzten Jahrzehnten !ortlau!end besohäftigt. An 
erster Stelle werden die Atlanten und Kllrten koneerviert, 

die besonders wertvoll sind und diejenigen, die häu!ig be

nutzt werden. In den Jahren 1973-1974 wurde der Atlas "Geo
graphia" von P. Berlinghieri (Pirenze, 1480), konserviert. 

Viele Probleme entstanden bei der Restaurierung der groB

!ormatigen Wandkarte "KapTa EBponeDcKoD Poccin, "• 
In der vorliegenden Arbeit wurde der ganze K�nse_:"Vie

rungsprozeB des Titelblattes und der Karte "Der Revalsoh�• 
Kreis" des Livländischen Atlas von L. A. Mellin von der Wahl 
des Objekte bis zu den FDp!ehlungen zur Erhaltung aus!Uhr
lich dargestellt. 
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raorPA�MtECfG1E KAPI'li 18 IEKA B BHB.llli<Jl'EKE 
TAPI'YCK0ro YHIDEFffll'ET A. 

IDC XPAHEffiiE H MET0.D,li K0HrnPBAlUfii 

B ÕHÕXHOTeKe TapTyCKOro Yffi{BepCHTeTa xpaHHTCH 6oraT08 � 
'qeHHoe coõpaHHe reorp�H'lleCK� KapT. Ha'llMO 3TOMY co6paHH� 
noxOXHX nepBID! AHpeKTOp ÕHÕJIHOT8KH npoif)eccop K.MopreH111T8pH, 
KOTop1,1i;t B 1805 r. npHoõpex ,rvIH Yffi{BepCHTeTa 2103 OT.A8XhHHX 
KapTY H 4? MhÕOMOB, B HaCTO.Rlllee BpeMH· B ÕHÕXHOTeKe - õoxee 
5000 pasXH'llHYX KapTorp�H'llec!O(x AOeyMeHTOB, KapT 18 CTOX8„ 
�HH - OKOXO 3000. H3 papHTeTOB MOJEHO HB.3BaTh, HanpHMep, 
"Grosser Atlas Uber die ganze ' Wel t" .R,B.XouaHHa (}h,pH -
õepr, 1?25) H "ATxac PoccHRcKoR" (IleTepõypr, 1?45). H3 KapT, 
KaCalOOIHXCH ÕCTOHHH, HaHõoxee qeHHhl &Txac lIH�HHAffH JI.A.Mex -

XHHa (I?8i-18IO), KapTa ÕC'l'X�CKOR ry6epKHH R.l. lliMHATa 
(l??0) H KapTa CaapeMaa H.�.TpycKoTTa (I??0). 

B ÕHÕXHOT8Ke KapTY xpaHHTCH B BHAe OTAeXbHHX JIHCTOB, ne
penxeTeHHYX B MhÕOW (HanpHMep, B OAffOM MhÕOM8 - 242 BOeH

HYX KapTY H nJiaHJ,i ropOAOB pasJIH'llHoro �pMaTa), KaK aTXaCH � 
ÕOXhlllHe HaCTeHHlile Kapm. �o TOro, KaK B 1982 r. ÕWIO npHHHTd 
HOBOe 3AaHHe ÕHÕXHOTeKH, He ÕYXO B03MOlltHOCT8R ,rvIH xpaH8HHH 
KapT B COOTBeTCTBHH e TpeõoBaHHfflffl, B xpaHHXH�ax qacTO npo� 
HCXOAffXH aBapHH BOAOnpOBOAffOR ceTH, CBepx M8PY KOX8ÕaJIHCh

l 
TewepaTypa H BX�OCTh B03AYXa, KapTY ÕOXhlDOro 4JopMaTa np"' 
nepeMe�eHHHX H 3BaeyaqHH HaxOAffXHCh B Y3KHX .RlllHK8JC, B 1980 r. 
npOH3B8XH 'llHCTKy Bcex KapT H aTxacoB, noBp8J1,11,8HHY8 nJI8C8Hh� 
A83HHlpHqffpOBMH, 

B HaCTO.Rlll88 BpeMH B ÕHÕXHOT8Ke AOCTHrttyT pellHM, COOTB8T
CTByxxqHR TpeÕOBaHH.flM xpaHeHHH, BoXblllH8 H 'l'm18Jn,18 aTxacy Ha-
XO�HTCH B xpaHHXH�e Ha noxKax, K8ll� B 0'1'A8XhHOCTH, HacTeH
Hhle KapTY õox&moro �OpMaTa 3aKaTaHJ,i B pyXOHhl H xpaHH'rCH � 
ropH30HTMbHOM noxoxeHHH Ha nonKSX. IlepenJieTeHHhle KapTorpa � 
�H'lleCKHe AOKYMeHTY Maxoro �OpMaTa (KapTY �opor, no'llTOBWXJ 

• l 

TpaKTOB H CTattqHR, xexeaHYX AOpor) CTOHT Ha noxKax.,B B8pTH -
KMhHOM noxoxeHHH. KaK KHHrH. 



HeOWfHaKOBO coxpaHHJllfCb KapTorpaq,Hqecruie 'A0KyM8HTl,I C paa
HOR CY'AbÕOR. B CaMOM .nyqill8M BH'A8 aTnacy xpaH.RTC.R B OT'Aene 
pyKOTIHCeR H P8'AKIDC KHHr. BonbW8 BCero Tpe6ym KOHC8pBaqH➔ 
reorpaipHllecruie Kapm, HaxO'AfflllH8C.R B o6iqeM q,0H,1�e. Kapm, ne
penneTeHHble B MbÕO�, coxpaHHnHCb OTHOCHTenbHO xopomo, Ta� 
KaK TBep�e nepennem 3�tqam HX OT uex&HHllecKHX noBpe�e -
HHR. CpeWf KapT, xpaHfflllHXC.R B BH'A8 OT'A8nbliblX nHCTOB, MHOro 
'A8ql8KTHblX 3K38Mnn.RpOB, 

B TeqeHHe nocne'AHHX 'A8C.RTHneTHR B OT'Aene rHrHelibl H pee➔ 
TaBpal.lHH TIOCTO.RHHO 38.HHMMHCb KOHC8pBaqHeA reorpaq,HqecKHX 
KapT. ilpeM'A8 Bcero no�eMaT KOHcepBaqHH Te aTnacY H Kapm, 
KOTOpYe oco6eHHo qeHHbl H KOTOpYMH qacTO nonb3yMC.R llHTaTeJIH. 
B 19?3-19?4 rr. TIO'AB8prnH KOHCepBaqHH aTnac �.BepJIHHrHepH 
11 

Geographia 
11 (mnopeHqH.R, 1480). ilpo6neMa'l'HqffOA 

6yna pecTaBpal.lH.R HaCT8HHOR reorpaipHll8CKOA Kapm M.H.MmcaAJio
Ba 1

1:KapTa EBponeRCKOR PoccHH11

• 

B �aHHOR pa60T8 �8TMbHO OTIHCaH B8Cb npoqecc KOHCepBaqHH 
'l'HTynbHOro nHcTa aTnaca JlHq,n�HH JI.A.MenJIHHa H xapm" Der 
Revalsche Kreis 11 , HallHHM e BY6opa OÕ'õ8KTa H KOffqa.R pe� 
KOM8H'Aal.lH.RMH no xpaHeHHn. 



OUSTAV BERGMANNI MEMORIAALKOGU KÖITED 
JA NENDE KAHJUSTUSED 

Jaan Lott 

Käesoleva t8B pÕhieesmärk on Tartu Ülikooli Raamatukogu 
käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas asuva Gustav 
Bergmanni memoriaalkogu kBidete seisundi kindlakstegemine 
ning seal esinevate kahjustuste sUstematiseerimine restau
reerimisvajaduse ja järjekorra määramiseks. Kuna raamatute 
kahjustused on otses_es sÕl tuvuses hoiutingimustest, pUUtakse 

võimaluse piires jälgida ka Bergmanni kogu senist käekäiku, 

mille juures oli suureks abiks Kersti Taali uurimus /3/. 
Kollektsiooni omanik Gustav Bergmann st!ndis 1749. a. 

NeuermUhlenis (Adazi), Õppis Leipzigi Ulikoolis teoloogiat, 
seejärel t8Btas pastorina Liivimaal, viimased kolmkUmmend 
aastat, kuni surmani 1814.a., Ruhjas. 

o. Bergmann jÕudis teha palju läti keele ja Läti ajaloo
uurimisel (näit. "Geschichte von Livland". Leipzig, 1776). 

�a oli tuttav Liivimaa nimekate ajaloolaste J.Chr. Brotze ja 
Pr. K. Gadebuschiga, tema raamatukogu kasutasid J. Pr. Reeke

ja K. E. Napiersky. Tal olid sidemed ka A.W. Hupeliga, kelle 

kUlalisena viibis PÕltsamaal. 
Märkimisväärne on G. Bergmanni tegevus kirjastaja ja 

trUkkalina. Hoolimata tollal Venemaal kehtinud keeldudest, 
on ta teadaolevalt trtlkkinud 167 raamatut, Ule poole neist 
väikesemahulised. Huvitavamaks tBBks tuleb pidada tema koos
tatud 152-keelset meieisapalve väljaannet. 

Gustav Bergmanni tBB jätkajaks Ruhja kirikuÕpetajana sai 
poeg Benjamin P'Urchtegott Balthasar. Temagi suutis jätta 

jälj_e Baltimaade teaduslukku oma uurimustega ajaloo ja et
nograafia alal (näit. 11J.R. v. Patkul vor dem Richterstuhl 
der Nachwelt". Leipzig, 1806). 
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1816. a. omistati talle Tartu illikooli juures filosoofia
doktori kraad. Tartu illikooliga olid Bergmannidel Uldse ti
hedad sidemed, kUllap sellepärast Benjamin Bergmann 1837. a. 
raamatukogu just illikoolile mUUski. Nagu kataloogidest näh
tub, osteti ainult need raamatud, �is illikoolil puudusid. 
Algul liideti kollektsioon muu teoloogilise kirjandusega. 
Kogu kui terviku saatust saab taas jälgima hakata m8ödunud 
sajandi lÕpust, aastatest 1892-1894, millal see Uhtseks me

moriaalkoguks koondati. 
Tartu t.11.ikooli Raamatukogus talletatavast UheteistkUmnest

memoriaalkogust on G. Bergmanni kollektsioon Uks omapärase

maid ja haruldusterikkamaid. Praegu on kogus 761 köidet 1094 
nimetusega ja Uks käsikiri /J/. 

G. Bergmanni memoriaal.kogu annab hea illevaate nii trUki
kui köitekunsti arenguloost Euroopas XV saj. kuni XIX saj.

alguseni. Inkunaableid on kogus 5, paleotUUpe 70, ille 60 
raamatu on XVI saj. teisest poolest, ille 400 trUkitud XVII 
saj. Kui inkunaablid ja paleotUUbid on trUkitud peamiselt

vanades trUkikeskustes Baselis, Augsburgis, NUrnbergis,

Strasbourg'is, Pariisis ja Leidenis ning enamasti saksa- ja 
ladinakeelsed, siis XVI saj. teisel poolel lisandub Uha enam 
rahvuskeelseid trUkiseid, ilmumiskohad aga annavad kinni 
tust trUkikunsti levikust Uha kaugemale pÕhja ja ida poole. 
TrUkkimiskohtadena: esinevad Varssavi, Toruii, Gdansk, Praha, 
Turu, Uppsala, Tartu, Riia, Irenigsber�. Miitavi. Moskva jt. 
/J/. 

Ainsaks Eestis trUkitud raamatuks on�� 
kasvandiku Joaohim Beutheruee 1692.a. Tartus kaitstud väite
kiri "De messia Judaioo" {"Juuda messiasest"), ainsaks ees

tikeelseks raamatuks Uue Testamendi tartumurdeline esitrUkk 
(Riia, 1686). Üldse on memoriaalkogus raamatuid enam kui 40 
ke�les. Kui juurde lisada mitmed polUglott-väljaanded ja pa
ralleeltekstidega piiblid, ulatub keelte arv ille saja /J/. 

Kuna G. Bergmanni kollektsiooni komplekteerimisallikad on 
olnud erinevad. ei ole kogul Uhtset köidet. 

Valdavaks on Lääne-Euroopa, eriti saksa köide, mille 
stiilipuhtaid näiteid võib leida gooti- ja renessansiperioo
dist, samuti barokk- ja rokokooajast. XVIII ea·j. lÕpu, XII 
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saj. alguse raamatutel leidub kunstivMrtuslikku k5idet Uha 

harvemini • 
.Arvukalt on Bergmanni kollektsioonis p ä r g  a m e n t -

k 6 i t e i  d - ille 150. Neile on iseloomulik lahtine 

selg, kaanes� läbi pistetud k6itmed ja kaptaalid. Esineb nii 

tagasip6õratud kui ka sirge kaane esiservaga k6iteid. Kuid 

leidub ka reljeefse seljaga, kaanest läbi pistmata köitmete
ga, ilmselt maarjasparkköidete eeskujul köidetud raamatuid 

(Bergm. 51, 109). 

Valdavalt on pärgamentk6ited nappide kaunistustega, kuid 
esineb ka kuld- (Bergm. 67), pime- (Bergm. 109) ja värvitrU
kis (Bergm. 112) k6iteid ja värvitud pärgamenti (Bergm. 433, 

380); kogus on ka k6iteid, mille kattematerjalina on kasuta

tud vanu pärgamentldlsikirju (Bergm. 71, 96). 
Bergmanni kogu k6idetest kÕige vanema osa moodustavad 

m a a r j a s p a r k  k 6 i t e d .  Ka kollektsiooni viiest 
inkunaablist on kolm köidetud maarjasparki (Bergm. JOO, 

1.-J. kd.). Valdavalt on maarjaspargi puhul tegemist tUUpi
lise saksa hilisgootikaga. Saksamaal säilis nimelt raamatute 

keskaegne k6iteviis palju kauem kui Itaalias ja Prantsusmaal. 

Rasked puukaaned tõrjuti järk-järgult välja alles XVI saj. 

teisel poolel ning asendati kergemate ja liikuvamate papp
kaantega. Poliantide puhul esines veel XVIII sajandilgi pak

se puukaasi ilusa, käsitsi valmistatud kaptaali ja metall

sulgurite või sidemetega. Saksa raamatuajaloolane P. J!'unk:e 
seletab seda inertsi saksa k6itemeistrite juhtpositsiooniga 

hilisgootika ajajärgul ja tolle perioodi k5idete erilise 

vastavusega sakslaste maitsele /7, lk. 275/. 
Ke Bergmanni kogu maarjasparkköited on puukaanelised, 

rikkalike metallpemD!ltega ja kinnise seljaga, reljee:ftlel.t 

väljat6ödeldud k5itmetega. Kaunistuslikuks pÕhivÕtteks on 

mustrirulli ja jooneraua abil nahale kantud pimetrilkis raam
ornament ning keskväljal plaadiga pressitud religioossed mo

•tiivid (Bergm. 322). Mõnigi kord ei moodustanud need temaa

tilist või kujunduslikku tervikut, jättes mulje, et köitja 

·on kasutanud neid templeid või rulle, mis tal parajasti käe

pärast on juhtunud olema /7, lk. 275/.
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Kõige enam leidub Bergmanni kogu täisnahkk8idete hulgas 

t ai m p a r k  n a h  k a k8idetud raamatuid. Esindatud on 

nii gooti (Bergm. 232), renessanss- (Bergm. 234) kui barokk

k8ide (Bergm. 223). 

Naha toonimisel on kasutatud pÕhiliselt taimseid ja ani

liinvärve nill8 raudoksiidi. Vähesel m!!.äral esineb ka pritsi

tud (Bergm. 168) ja marmoreeritud (Bergm. 276) nahka; neid 

tehnoloogiaid kasutati enamasti halvakvaliteediliste ja eba

tthtlase struktuuriga nahkade puhul /2/. Rohkesti leidub 

kuld- ning pimetrUlcis· dekoori. 

Bergmanni kogus on Ule 200 p o o  l k 8 i t e ,  st. nii

suguse kHite, kus kaaned ja selg on kaetud erinevate mater

jalidega. Huvipakkuvamaiks nende hulgas on Uks klassikaline 

foolioformaadis poolk8ide taimpark-vasikanahast selja ja 

katmata puukaantega (Bergm. 40) ja kHited, millel kaanema

terjalina on kasutatud värvitud pärgamenti, selg aga on 

maarjasparknahast (Be�gm. 3, 14), samuti pärgamentselja ja 
käsitsi marmoreeritud paberist kaanekattematerjaliga k8ited 

(Bergm. 338, 357). Leidub ka kaks k8idet, mille kaanekatte

�aterjaliks on kasutatud vana maakaarti (Bergm. 295, 566). 

Palju on Bergmanni kogu k8idete hulgas eksemplare, mille 

selg on kaetud riidega, kaaned aga trUkimarmorpaberiga. Uhe

sugune teostus ja materjalid viitavad sellele, et need on 

hilisemal ajal kHitekojas UmberkHidetud raamatud (Bergm. 82, 
311, 324, 360 jt.). 

Ka Bergmanni kollektsiooni ligi sada p a b e r  k 8 i -

d e  t on suuremas osas pärit hilisemast perioodist ega paku 

erilist huvi k8itetehnilisest ja -ajaloolisest aspektist. 

XVIII-XIX saj. k8idete juures hakkavad Uha selgemini ilm

nema kunstilise ja tehnilise taseme langustendentsid.1825.a. 

hakkasid Euroopas t88le esimesed k8itemasinad /1, lk. 1-22/, 

tarberaamatu k8ide kaotas lÕplilrult originaalse teostuse. 

llaamatuk:Hitja amet, mida sajandite vältel pereKondades isalt 

»o.,-ale oli p!trandatud, lakkas oma kunagises tmie�uses ek

sisteerimast paari inimpÕlve jooksul. Koos järjepidevuse

katkemisega kadusid ka paljud selle ameti saladused - ret

�eptid ja tHHvÕtted, mida XX sajandil restauraatorid uuesti

�tland Yälja uurida.
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G. Bergmanni kogu kunagisi hoiutingimusi tagantjärele
täpselt kindlaks teha on võimatu. Selgema Ulevaate saab al
les 1981. aastast alates, varasema perioodi säilitusrezii
mi päevikud ei ole kÕik arhiivis ega osakondades säilinud. 

Raamatukogu staazikamate t88tajate meenutustest ilmneb, 
et Toomel 1927.-1928. a. ehitatud juurdeehituse viimase, 
seitsmenda korruse hoidlas, kuhu Bergmanni kogu pärast Um
berehitamist paigutati, säilitustingimused kuigi soodsad ei 
olnud. Nagu kogu majas, toimus Õhutamine akende kaudu, loo
mulikult ei olnud seal võimalik tagada stabiilset termohUg
roloogilist reziimi. Suvel, päikesega, oli katusekambris pa
lav ja niiske, talvel kUlm ja liigkuiv. 

Olulisel määral on raamatukogu säilitusreziim paranenud 
1981. aastast seoses kolimisega uude, kliimaseadmetega va
rustatud hoonesse. Kuid ehmatamapanevalt jätavad soovida 
siiski käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna hoiutin
gimused. Hoidlas-tehtavate mõõtmiste tulemused näitavad, et 
ajavahemikus 11. I 1982 kuni 30. VIII 1985 on temperatuuri 
kÕikumised +15 - +25 °c ja suhtelise Õhuniiekuse kÕikumieed 
37%-72%. Ajavahemikus 1.IX 1985 kuni 1989.a. maikuuni on sa
mad näitajad vaetavalt +15 - + 25 °c ja 34% kuni 76% /5/. 

XX saj. poliitilised keeristormid ei ole puutumata jätnud 
.ka Tartu Ulikooli raamatukogu. Nii Esimese kui Teise maail
uaÕja ajal evakueeriti teiste hulgas ka Bergmanni memo
riaalkogu raamatuid. Esimene evakueerimine oli tunduvalt pi
kemaajalisem ja ulatuslikum, Bergmanni kogust oli a. 1914-
1922 Bizni-Novgorodis 34 kastitäit raamatuid /8/. Kuna ter
vest Ulikooli raamatukogu tondist jäi Tartusse vaid 2000 
k6idet /4, lk. 78/ 1 võib suure tõenäosusega oletada, et need 
34 kaeti sisaldasid kÕiki Bergmanni memoriaalkogu raamatuid. 

Teise maailmasoja ajal oli Bergmanni kogust evakueeritud 
vaid kOlnmekond k8idet kÕige haruldasemaid raamatuid,evakuat
sioon kestis 1943.a. lÕpust 1944.a. lÕpuni /9/. 

Kesised hoiutingimused ja sagedased kolimised on jätnud 
tuntava jälje ka raamatutele. 

G. Bergmanni memoriaalkogu säilivust on kontrollitud�

����• Osa k8iteid jäi vaatluse alt kõrvale, kuna neid samal
ajal kas restaureeriti või eksponeeriti raamatunäitusel.Teh-
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niliste vahendite nappuse tõttu ei olnud võimalik teha kHi

temeterjalide struktuur- ja keemilist analfülsi. See on lUlr
miselt kahetnsväärne, kuna just palja silmaga nähtamatud 

struktuursed ja keemilised muutused annavad esimestena märku 

materjali lagunemisest. 

tJl.evaatlikkuse huvides on eraldi tabelites andmed kahjus

tunud pärgament-, maarjaspark-, teimpark-, poolnahk- ja pe

berk8idetest. Täisnahkk8idete liigitamisel on aluseks võetud 

nahkade parkimisviis; eraldi käsitlemist ei leia merok:ään

(Bergm. 54, 99, 111, 237) ja velgeperkk:Hited (Bergm. 405, 

568), kuna neid on kogus vähe ja nad on hästi säilinud.

Igas tabelis on eraldi jälgitavad puit- ja pappkeanelised

ning !oolio!ormeedis k8ited; tehnilistest iseärasustest tin

gitult on igal neist omad "kroonilised heigused". 

P o l i  e n t i d e  l e on iseloomulik kattematerjali 

suurem määrdumus ja kulumus (tab. 1, vrg. 7, 8, 10; tab. 2, 

vrg. 7, 8, 10; tab. J, vrg. 7, 8, 10). 

Selle oluliseks põhjuseks on nende horisontaalne säili
tusasend, mis võimaldab tolmul ja mustusel paremat ligipM

su, ning k8idete raskus, mis kiirendab kattematerjali kulu

mist. Samas ega aitab hõredam paigutus oluliselt vältida pu
tukkahjustusi (tab. 1, 2, J, vrg. 9). 

Paraku pole foliantide horisontaalne paigutus riiulitel 

olnud järjepidev. Sellest, et neid - ilmselt ruumipuuduse 

tõttu - ka pUstiasendis on hoitud, annavad tunnistust kHide

te seljad, mis Ulemises osas on kumera vormi kaotanud, mõni

kord on sisuplokk oma raskusega end seljakattest lausa lahti 

rebinud (tab. 1, 2, 3, vrg. 2). Väga suurel osal juhtudest 

on seda protsessi kiirendanud lukkumite puudumine. 

P a p p k a a n e l i  s t e l k 8 i d e  t e l ,  eriti 

kui on tegemist raskekaalulisemete raamatutega, esineb 

kÕige tUUpilisemate kahjustustena pudedaks muutunud kaane
nurki ja ka kaasi tervikuna (tab. 1, vrg. J; tab. J, vrg. 4; 

tab. 5, vrg. 3; tab. 6, vrg. J; tab. 7, vrg. 2, J). Kuna 
neelu papi sisse lUUa ei ole eriti otstarbekas, kohtab neil 

k8idetel harva metallpanuseid. Lukkumite asemel on kasutatud 

paelu. 
Bergmanni memoriaalkogu p u u k a a n e l i  s t e kHi

dete Oheks sagedamini esinevaks kahjustuseks on lukkumite ja 
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ka teiste metallpanuste (nurgad, keskvälja plaadid) puudumi

ne (tab •. 1, vrg. 5; tab. 2,.vrg. 6; tab. 3, vrg. 6; tab. 4, 

vrg. 6) . MÕnikord •Õi•ad lulckumid k:till säilinud olla, kuid 

mitte kinni ulatuda, kuna lulclcumirihmad on kokku tõmbunud 
või sisuplokk deformeerunud. 

Kaite metalldetailide puudumine ei mõju halvasti Ukmea 

esteetiliselt. Metallpanustel on väga'oluline roll k8itele 
vastupidavuse andmisel. Vertikaalselt asetatud !ooliok8ite 

selg deformeerub sisuploki raskuse tõttu kiiresti, kui k8i

det ei tugevda lukkumid. Veel halvem on säilitamise seisu
kohalt, kui alles on vaid illes lukkum. Pingete ebatlhtlaae 

jaotumise tõttu on sellisel puhul kaante ja aisuploki defor

meerumine ainult aja k:tlsimus. Metallnurkade ja keekvlnja

plaatide puudumisel kiireneb tunduvalt kattenaha määrdumine 

ja kulumine, peatselt tekivad rebendid. 

Puukaan�ele iseloomulikemaike tõsisteks kahjustusteks on 

veel piki sUUd või nurgast murdumine (tab. 2, vrg. 3, 4; 

tab. 3, vrg. 3, 4; tab. 4, vrg. � 4; tab. 6, vrg. 2, 3). 
Suurt kahju teevad ka metallpanuste kinnitamiseks kasutatud 

raudnaelad, mis hakkavad roostetama (tab. 2, vrg. 11) . Kõi

gil sellistel juhtudel on vajalik kiire sekkumine 11.agane■i■-

protsessi peatamiseks. 

G.Bergmam:i.i kogus leiduvad m a a r j a s p a r k  n a h  -

k a kõidetud raamatud on suuremas osas puulcaanelised ja me

tallpanustega varustatud, kõide on valmistatud XVI-XVII saj. 

Sageli kohtab nende juures kahjustuste ahelat: puuduvad lwc
kwnid ja metallnurgad, rebendid kattenahal, deformeerunud 
selg, lahtised kaanenurgad (tab. 2, v:rg. 4, 6, 7, e, 10). 

Kattenaha heleda tooni ja nahapilma koredw,e tõttu on maar

jaaparkkHited teistest sagedamini tugevasti mlUlrdunud (tab. 

2, vrg. 10) .  

Maarjaspargi parkainete-ka -olid maarjajU ja keeduaool , 

milleta maarjajää nahka ei pargi. Sellisest parkimisviisist 
tulenevalt on maarjasparknahad tanlieelt happelisemad kui 

teised kõitenahad. Esineb ka iseloonmliklce parkesoolad• la• 

destusi nahapilmal (Bergm. 232). 

O. Bergmamii memoriaalkogu saja viiekllml.est p l r g a -
m e n t k õ i t  e s t vajab restaureerimist ligi �olman41Jc. 
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Pärgament wmllngib" pidevalt atmosfllärimÕjudegs kaasa, 
seepärast peab pärgamendihoidlate niiskusreziim oleme. eriti 
stabiilne - 50-55% /6/. 

Säilitusreziimi kÕikumisel kaotab pärgament oma esialgsed 
keemilised Ja !UUsikalised omadused, muutub kÕvaks 0 murdu
vaks ja läbipaistvaks, koltub, hallitusseente ja bakterite 
tegevusest ilmuvad plekid. Köite kaaned deformeeruvad (eriti 
kui on tegemist pappkaantega) ja kattenahale tekivad reben
did (tab. 1, vrg. 7, 8, 11). Ei ole harvad ka juhud, kus 
kBite selg deformeerub, _kaaned tulevad lahti või koguni 
eralduvad (tab. 1, vrg. 1, 2, 6). 

Samas tuleb märkida, et piisavalt sageli pehmendatud ja 
stabiilsetes termohUgroloogilistes tingimustes säilitatud 
pärgamentköited on just mehaaniliste vigastuste suhtes eriti 
vastupidavad. 

Levinuma kahjustusena esineb t a i  m p a r k  k õide -
t e l kattenaha rabedaks muutumine naha vananemise, sellega 
seotud hapendumisprotsessi, aga ka värvimisel kasutatud 
raudoksiidi tõttu. Rabedal nahal tekivad peatselt rebendid 
(tab. J, vrg. 7, 8, 11; tab. 4, vrg. 7, 8, 12; tab. 5, vrg. 
6, 7, 11). 

Kõigile G. Bergmanni kogu taimparkköidetele Uhine iseloo
mulik kahjustus on kaptaalide puudumine - tulenevalt selja
naha elastsuse kadumisest ja köite hooletust käsitlemisest 
(tab. 1, vrg. 4; tab. 2, vrg. 5; tab. J, vrg. 5; tab. 4, 
vrg. 5; tab. 5, vrg. 4). 

Suhteliselt harva esineb Bergmanni kollektsiooni taim
parkköidetel putukk:ahjustusi (tab. 1-J, vrg. 9; tab. 5, vrg. 
8). Akuutseid putukk:ahjustusi ei avastatud, olemasolevad on 
enamjaolt pärit tunduvalt varasemast perioodist. 

Kahjustunud p o o  l k ö i d e  t e hulgas esines kombi
natsioone: nahkselg ja katmata pappkaaned, nahkselg ja pa� 
berkattega kaaned, paberselg ja katmata pappkaaned, Ulc8 pllr
gamentselja ja paberist kaanekattega köide (Bergm. 650) niq 
Uks klassikaline poolköide vasikanahkse selja ja katmata 
puukaantega (Berga.40). 

Poolköidete puudus on kaanekattematerjali vmiene vastupi
davus, võrreldes seljakattematerjaliga. Sellest tingitult on 
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sagedaseks kahjustuseks ka&nekattematerjali määrdumine, ku
lumine ja rebendid (tab. 6, vrg. 6, 10). 

Ka p a b e r k õi t e l kohtab kÕige sagedasemate kah
justustena kulunud, määrdunud ning rebenenud kattematerjali 
(tab. 7, vrg. J, 4, 5). 

Kokkuvõtteks tuleb öelda, et Bergmanni kollektsiooni enam 
kui 700 läbivaatatud raamatust olid koige paremini säilinud 
just poolkBited ja paberköited. Vaadeldud 228 poolkBitest 
vajab restaureerimist 17 ja 91 paberkBitest 14. Selle pÕhju
seks tuleb ilmselt lugeda asjaolu, et nende köidete sUnniaeg 
langeb enamasti hilisemasse perioodi, kui Bergmanni kollekt
sioon enam aktiivset kasutamist ei leidnud. Paljudel juhtu
del on tegemist ka vanadele raamatutele hiljem valmistatud 
uute köidetega. 

KÕige enam kahjustunud on maarjasparkköited - 29 vaadel
dust 20. See on ehk seletatav ka nende raamatute kÕrge kesk
mise vanusega - kolm on inkunaablid ja ka ülejäänud on suu
remalt jaolt XVI-XVII saj. trükised. 

Arvuliselt kÕige enam on restaureerimist vajavaid raama
tuid taimpark- (71) ja plirgamentkõidete hulgas (43). 

o. Bergmanni kogu 
valt peaks rakendama 
parandamiseks. 

tUUpilisematest kahjustustest tulene
järgmisi abinõusid köidete seisundi 

1. �ondides eeada sisse stabiilne, normidele vastav säi
lituareziil!'• 

2. Sisustada laboratoorium, kus oleks võimalik teha ma
terjalide struktuur- ja keemilist analüüsi, mikrofotosid, 
röntgen- ja infraUlesvotteid. 

J. Luua automatiseeritud infopank käsikirjade ja harul
daste raamatute osakonnas säilitatavate köidete seisundist, 
kahjustuste iseloomust, restaureerimisandmetest. 

4. Asuda sUateemikindlalt neutraliseerima liighappelist
köitenahka. 

5. Maarjaspark- ja pä.rgamentkõited säilitada pärast pu
hastamist papist kaitseümbristes. 

6. Lahendada köite puuduvate metalldetailide ennistamise
probleem. 
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7. Kui kahest lukkullist on säilinud illes, siis jätta see
puuduva lukkumi ennistamiseni lahti, et köide ei deformee
ruks. 

8. Raamatute kasutamislehti mitte hoida köidete vahel,

kuna nad on enamasti täidetud pastapliiatsi või tindiga niJl8 
võivad jätta seetõttu plekke; väikesefoo:-maadiliate raamatute 
Vahel mitmekordselt kokkumurtuna pÕhjustavad nad köite de
formeerumist. 

Käesolevas töös jälgiti illesnea G. Bergmanni memoriaallcogu 
köiteid. Vaatluste tulemusi võib aga laiendada suuremale

osale Tartu Ulikooli Raamatukogu vanema kirjanduse fondist. 
Neil raamatutel on sajandite vältel tulnud Ule elada kÕik
võimalikke katsumusi, kuid nende praegust seisukorda ei 
pru'll8i lootusetuks arvata. Arvestades 1981. a. valminud kõi
giti kaasaegset raamatukoguhoonet ja võimalust, et raamatu
kogu hiigieeni- ja restaureerimisosakonna tehnilist baasi lä
hitulevikus tõhusalt täiustatakse, võib loota, et raamatute 
lagunemise protsessi suudetakse otsustavalt vahele segada ja

seda tunduvalt aeglustada. 
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Tane l 1 

Pirgamentköidete kahjustused 
= = === == == = =- -- - -- -- -- - - -== ==

1 - kaaned või selg lahti
2 - selg deformeerunud
3 - kaane nurgad katki või 

pudedad 
4 - kaptaalid puuduvad
5 - lukkumid või paelad puu

duvad 

6 - kaaned puuduvad
7 - kaanenahal reDendid
8 - seljanahal reDendid
9 - putukkahjustused

10 - tugev miirdumus
11 - nahl< kuivanud, defor

meerunud 

l l I 

l Köi- IBergm.I Trüki- I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 
l de l l andmed I l 
I ___ I __ I ______ I _________________ I 
l l Puu-l l l I 
l Ikaanl 69 l HorinDergaI X X X l 
l ItegaI l 1599 I l 
l I----I-----I----· ------I-----------------------------------1
l l I 66 l WittenbergI X X X X X X l 
l l l l 1564 I I 
l l I-----I-----------1-----------------------------------I
l I I 71 l HorinbergaI X X X X I 
l I P l 1.kdI 1599 I I 
I I I-----I-----------I-----------------------------------1
I I a l 11 I HorinbergaI X X X I 
I l l 2.kdl 1599 l I 
l l p I-----I-----------1-----------------------------------I
l l l 114a l s, l , l X X X X X X I 
l l p I 1.kdl 1609 I I 
IFI I-----I-----------1-----------------------------------I
IoI k 1114a I Frankfurt I X X X X X X I 
Ill I 3.kdI 1619 I I 
111 a I-----1-----------1-----------------------------------I
lal l 302 I Frankfurt I X X X X X X I 
Inl a l l 1635 I l 
Idl I-----I-----------1-----------------------------------I
Iil n l 314 l Londinum I X X X X l 
ldl I l 1655 l l 
l l t I-----I-----------I-----------------------------------1
l l l 43 9 l eo l . Agr 1 p-l X X X I 
l l e l l p ina 1682 I l 
l l I-----I-----------1-----------------------------------I
l l g l 446 l s, l . l X X X X X X X X I 
l l l l 1606 l I 
l l a I-----I-----------1-----------------------------------I
I l l 484 I Geheva l X X X X X X X X l 
I I I I 1559 I I 
l l I-----I-----------I-----------------------------------1
l l l 5 2 7 I Le 1 p z i g I X X X X X X I 
I I I I 1585 I I 
I-I----I-----I-----------1-----------------------------------I
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l l l l l 
l X:öi- IBersmJ Trüki- l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l 
l de ·1 l andmed l l 
l l 1 ______ 1 _________________ 1 
l _

__ 
l

__
_ l l 

l l 4 Gos l ar l X X X X l 
l I l 1621 l l 
l I-----I-----------I-----------------------------------1 
I I 3 2 l K 11 on l X X X l 

I I l 1709 I l 
l I-----1-----------1------------------------------ -----1 
I l 35 l Raphalensil X X l 
I l l 1603 l l 
l 1-----1-----------1-----------------------------------I
l l 57 l Jena l X X X l 
I l I 1731 I l 
! l-----1-----------1-----------------------------------1 
l l 63 l Frankfurt; l X X X X X l 
l l l L 1 ps 1 a l l 

l l l 1676 l l 
l I-----1-----------1------------- ·---------------------1
I Papp-l 93 l Frankfurt l X X X X X l 
l l l 1701 -, l l 
l kaan-I-----1-----------1-----------------------------------1
l l 105 l Horinbersal X X X X l 

l tesa l l 1538 l l 
l l-----1-----------1-----------------------------------I 
l l 112 l Lusdununi l X X l 
l l l 1588 l l 
l vlik-l-----1-----------1-------------------------- �-------1
l 1 1141 s.l. l X X X l 
l se- l l 1595 l l 
I 1-----1-----------1-----------------------------------I 
l mad l 131 l Zür 1 eh l X X X X X l 
l I I 152 7 l l 
I I-----1-----------1-----------------------------------l
l l 204 l Amsterdam l X X X X X X X X l 
l f or- l l 1633 l l 
l l-----1-----------1---------�-------------------------1 
l maa- I 262 l Lipaku l X X X X l 
I l l 1728 l l 
I did 1-----1-----------1-----------------------------------I
l l 291 l Amsterdam l X X I 
I l I 1652 l I 
.I I-----1-----------1-----------------------------------I
I l 315 l Halle l X l 
l l l 1716 l l 
l l-----1--------- .-1-----------------------------------l 
I I 371 l s. l. l X X X X I 
I l l 1532-15331 l 
I 1-----1-----------1-----------------------------------1 
l I 380 l Brumsbersal X X X X X · X X X l 
l l l 1 60 3 l l
l 1-----1-----------1-----------------------------------1
l l 3 9 T l An t v e r p 1 a l X X X X l 
I l l 1613 l l 
I------I-----1-----------1-----------------------------------1 
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l I l l 

I J:öi- IBerfmJ Trüki- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i1 J 
I de l l andmed l 
I ___ I __ I ______________________ I 
l I l l 

l l 413 I Lipsia X X X X X l 
l Papp-l l 1584 l 
I kaan-1-----1-----------1-----------------------------------1
I tefa J 425 l Hanaw l X X X l 
I l I 1604 I l 
l vlik-J-----I-- --------1----------------------------_ ------1
l se- l 441 l. He Imestad l X X l
l mad l l 1659 l l 
l I-----1-----------1-----------------------------------1
I for- I 643 I Frankfurt: l X X X l 
I maa- l l Leipzif I l 
l did l I 1669 l l
l I-----I-----------1-----------------------------------J
I l 6 5 8 l Ho l m 1 a l X X X X l 
J I l 1616 l l 
1------1-----J-----------1-----------------------------------1 
I I 11 l s. l. l X J 

l l I 157 3 l J 
I I-----I---- .. -----1-----------------------------------1
) l 164 I Wittenbergl X X X X X X X X X I 
l I I 1594 I J 
I I-----I-----------1-----------------------------------I
I I 182 I Ha 11 e I X X X J 
I Puu- I I 1'T 20 l J 
I kaan-1-----I-----------1-----------------------------------1
l tefa I 215 I Wandesbeckl X X X l 
l I1 . kd J 1110 l I 
I vlik-I-----I-----------I-----------------------------------1
J se- l 215 l Gottor:ff l X X X l 
Imad 12.kd I 1711 l l 
I I-----I-----------I-----------------------------------1
I for- l 215 l Gottorff l X l 
I maa- 13.kd l 1712 l l 
l did I-----1-----------1---------------------------- ------J
I I 257 I Gdansk l X X X l 
l l l 1632 l l 
l I-----I-----------1-----------------------------------1
l l 291 l Antverpen l X X l
l I l 1584 l l 
l 1-----I-----------1-----------------------------------1
l l 301 l Zürich l X X l 
I I l 1680 l l 
I======l=====l===========l===================================l 
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Tabel 2 

Maarjasparkköidete kahjustused 

1 - kaaned või selg lahti
2 - -selg deformeerunud 
3 - kaaned piki süüd murdunud 
4 - kaane nurgad katki või pu-

dedad 
5 - kaptaalid puuduvad 

6 - lukkumid või metallnur-
gad puuduvad 

7 - kaanenahal rebendid
8 - seljanahal rebendid
9 - putukkahjustused

10 - tugev mäirdumus
11 - roostes raudnaelad

I I I 
I Köi- IBergmJ Trüki- I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 
I de I I andmed I l 
I ___ I __ I ______ I _________________ I
I I  I I I l 
I I P I 16 I Wi t teberchI X X X I 
I I u I I 1582 l l 
I I u I-----I-----------I-----------------------------------1

I I k I 68 I Hamburg I X X X X X X I 
I. I a Ii.kd I 159& I l 
I I a I-----I-----------I-----------------------------------1
I I n I &8 I Hamburg I X X X X X X X X I 
I I t 12.kd I s.a. I I 
I I e I-----I-----------1-----------------------------------I
I I g I 108 I Bas 11 ea I X X · X I 
IFI a I I 1554 I l 
IoI I-----r-----------1-----------------------------------1
Ill k l 217aI Stockholm I X X X X X X X I 
I 1 I ö I I 164& I I 
IaI i I-----I-----------I-----------------------------------1
Ini t I 301 I [Geneva] I X X X l 
Id! e I I 155&-15571 I 
Iil d I-----I-----------I-----------------------------------1
IdI I 440 I Inglostad I X X X I 
I I I I 1583 I l 
I I----I-----1-----------1-----------------------------------I
I I I 300 I StrasbourgI X X l 
I Ish. 11,kd I 1481 I l 
I IinkuI-----I-----------1-----------------------------------I
I Inaabi 300 I StrasbourgI X X l 
I I1 i d I 2. kd I 1481 I I 
I I I-----I-----------1-----------------------------------I
I I I 300 I StrasbourgI X X X X X .  I 
I I !3.�d I 1481 I I 
I I----I-----I-----------1-----------------------------------I
I IpappI 15 I Jena l X X X X X X X I 
I IkaanI I 1572 I I 
I ItegaI I I I 
l-I----I-----I-----------1-----------------------------------I
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l l l 
l X:öi- IBergmJ Trüki- l 2 3 4 5 & 7 8 9 1.0 11 l
l de l - l andmed l l 
1 ___ 1 __ 1 ______ 1 _________________ 1 
1 1 1 1 1 
l 1 19 1 Lipsia 1 X X X X X X X 1 
1 1 l 1548 l 1 
1 V 1-----1-----------1-------------- ·--------------------1 
1 ä 1 107 l Lugdunum 1 X X X X 1 
l i l l 1542 l l 
l K 1-----1 ----------1-----------------------------------1 
l s 1 109 l Lugdunum 1 :X X X l 
l e 1 1 1555 1 1 
1 m 1-----1-----------1-----------------------------------1 
1 a 1 103 1 [Lugdunum] 1 X 1 
1 d 1 l 1524 1 1 
1 1-----1-----------1-----. -----------------------------1 
1 1 110 1 Lips 1 a 1 X X X X 1 
1 f · 1 1 1559 1 l 
1 o 1-----1-----------1-----------------------------------I 
1 r 1 197 1 RostocK 1 X X X X X X X 1 
1 m 1 1 1540 1 1 
1 a 1-----1-----------1-----------------------------------1 
1 a 1 5&8 l Lipsu 1 X X X X X X 1 
1 d 1 1 1588 l 1 
1 1 1-----1------------1---------------,. ------------------1 
1 d l 405 1 München 1 ·x X X l 
1 1 1 1758 1 1 
1 1-----1-----------1-----------------------------------1 
1 l 547 I Bamberg I X I 
I I l 1734 I I 
I======l=====I===========l===================================I 
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Tabel 3 
Taimparkköidete kahjustused l 

1 - kaaned või selg lahti 
2 - selg deformeerunud 
3 - kaaned piki süüd murdunud 
4 - kaane nurgad katki või pu-

dedad 
5 - kaptaalid puuduvad 

6 - lukkumid või metallnur-
gad puuduvad 

1 - kaanenahal rebendid
8 - seljanahal rebendid 
9 - putukkahjustused 

10 - tugev määrdumus

11 - kattenahk rabe 

l Kö1- IBergml Trüki- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l
l de l l andmed l 
l l l ! _________________ ! 
I-I--l-1_8_1London· 16521 X X X X . l 
l l I-----1-----------1-----------------------------------I 
l l P l 60A ILondon 11861 X X X X l 
l l u I-----I-----------1-----------------------------------I 
l l u l 298 l Lusdunum l X X X X X l 
l l k l l 1639 l l 
l l a I-----1--�--------1-----------------------------------I 
l l a l 42 9 l s . l . 170 2 l X X X X l
IFI n I-----1-----------1-----------------------------------I 
l l t l 577 ILondon 16851 X X X X X · X X l
Iol e 1-----1-----------1-----------------------------------I
l l g l 583 l London l X X X X l
Ill a I1-3kdl 1672-1674 l l 
l I----1-----I-----------1-----------------------------------I
l i l l 41 l Bas 11 ea l X X X X X X X X . l 
l l l l 152 2 l l 
lal I-----I-----------1-----------------------------------I 
l l l 161 l Wittenbersl X X X X l 
Ini l l 1541 l l 
l l I-----J-----------I-----------------------------------1
Idl l 166 l WittenbersI X X X X l
l l P l l 1612 l l 
111 a 1-----1-----------1-----------------------------------1 
l l p l 2 0 1 l Ams t e rd am l X X X X X X X l 
ldl p l l 1612 l l 
l l k I-----1-----------1--------------------.--------------l
l I a l 202 l Amsterdam l X X X X X X X l
l l a l l 1623 l l
l l n I-----I-----------1-----------------------------------I 
l l t l 206 l Amsterdam l X X X I 
l l e l l 1657 l l
l l g I-----I-----------1-----------------------------------I 
l I a l 2 1 0 l Ams t e rd am l X X X · X l 
l l l l 1688 l l
l l J-----I-----------J-----------------------------------1
l l l 234 I s. l. 1562 l X l 
l l 1-----1-----------1-----------------------------------I
l l l 2 3 9 l Ams t e rd am l X X X X X X 

. 
X l 

l l l l 1658 l l 
l l 1-----1-----------1-----------------------------------I
l l l 232 IGeneva 15591 X X X X X X X l 
l=l====l=====I=========,,I,==============,===========,=======I
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Tabel 4 

Taimparkköidete kahjustused II 

1 - kaaned või sellJ lahti 7 - kaanenahal rebendid 
2 - sel1J·deformeerunud 6 - seljanahal rebendid 
3 - kaaned piki süüd murdunud 9 - putukkahjustused 
4 - kaane nurgad katki 10 - tugev määrdumus
5 - kaptaalid puuduvad 11 - nahk kõvaks kuivanud 
6 - lukkumid Või metallnur- 12 - kattenahk rabe 

gad puuduvad

l l I I 
IKöi-IBergmJ Trüki- 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 l 
Ide l l andmed l 
l l l ______ ___________________ ! 
I __ I ___ I l 
l l 46 ILipsia X l 
l P l l 156 6

.. l l 
l u I-----J--------·--1-------------------------------------I
I u I 113 ILipsia I X I 
l k l l 1569 I l 
l a I-----I-----------I-------------------------------------I
l a I 134 IAmsterdam l X X X l 

·I n l l 1703 l l 
I t I-----I-----------I-------------------------------------1

l e l 135 IBerl in l X X X l 
l IJ l l 1704 l l 
l a J-----I-----------J-------------------------------------1

l l 166 IHaborn l X X X X I 
l v l l 1616 l l 
l ä I-----I-----------I-------------------------------------1 

l i l 17 2 ILüneburg l X X X X X X l 
l k l l 1660 I I 
I s I-----1-----------1-------------------------------------1 

I e l 173 l Sh leus in1Jen l X X X X X X I 
I m l l 1664 l I 
l a I-----J-----------1-------------------------------------I
l d l 174 ILüneburg l X X l 
l l l 1665 l l 
l f I-----I-----------1-------------------------------------1

l o l 17 6 ILüneburg l X X X X l 
I r l l 1690 l l 
l m l-----I-----------1-------------------------------------1

l a l 177 IRiga l X X X X l 
l a l I 1695 I l 
l d I-----I-----------I-------------------------------------1

I 1 l 166 IKöningsbergI X X I 
l d l l 17 44 l l 
l I-----I-----------1-------------------------------------1

l l 199 IMagdeborch l X l 
l l l 157 2 l l 
I----I-----I-----------1-------------------------------------J
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I I l l 

lX:öi-lBe;-gmJ Trüki- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l 
lde l l andmed I 
l __ l __ l ______ ----------�--------l 
l l l l 
l l 208 lDordrecht X X X X � X I 
l l l 1673 l l 
l 1-----1-----------1-------------------------------------l 
l l 212 lDordrecht l X X X X l 
l P l l 1697 l l 
l u 1-----1-----------1-------------------------------------l 
l u l 214 lAmsterdam I X X X X X l 
l k l l 1756 l l 
l a 1-----1-----------1--------- ---------------------------1
l a l 217 IUpsala l X X X X X X l 
I n l l 17 24 l . l 
l t I-----1-----------1-------------------------------------1 
l e l 218 IAmsterdam I X l 
l g l l 1688 l l 
I a 1-----1-----------1-------------------------------------l 
l l 243 IBer l in I X X . X X X l 
l v l l 1717 I I 
l ä 1-----1-----------I--------------------�----------------l
l i l 245 lBerlin l 'x l 
l k l l 1733 l l 
I s 1-----1-----------I-------------------------------------1 
I e l 263 lX:aralauczu-I X X l 
l m l l .J e 1 7 49 I l 
l a 1-----1-----------1-------------------------------------l 
l d l 267 lMoskva I X X X I 
l l l 17 54 l l 
I f 1-----1-----------1-------------------------------------I 
l o l 543 lBraunsberg l X X X X l 
l r l I 1746 l I 
I m I-----1-----------1-------------------------------------I 
l a I 554 lX:öningsbergl X X l 
l a l I 1746 l I 
I d 1-----1-----------I-------------------------------------1 
I 1 l 557 lX:öningsbergl X X I 
l d I I 1755 l I 
l 1-----1-----------1-------------------------------------I
l l 561 1Le1pz1g I X X l 
l l l 1719 I l 
l l -----l -----------l ---------,----------------------------l
I l 562 lHa l l e I X X l 
I l l s.a. l l 
I 1-----I-----------1-------------------------------------l 
l l 6 44 l Z ü r 1 eh l X X l 
I l l 1771 l l 
l==== I = == = = I = = = = == = = = = = I = == = = = ======= = = == :-- ----------- - -- - - =l 
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Tallel 5 

Taimparkköidete kahjustused 111 

1 - kaaned või selg lahti 
2 - selg deformeerunud 
3 - kaane nurgad k�tki või 

pudedad 
4 - kaptaalid puuduvad 
5 - lukkumid või paelad puu

duvad 

6 - kaanenahal rebendid
7 - seljanahal rebendid 
� - putukkahJustused 
9 - tugev määr,dumus 

10 - nahk kõvaks kuivanud 
11 - kattenahk rabe 

I I 

l J;õi- lBergmJ Trüki- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l 
I de I l andmed l 
I l l ______ __________________ l
I 
___ 

l 
__

_ l l 
l l 24 l La Haye X X X l 
I l l 1674 l l
I l-----1-----------1-----------------------------------l
I l 31 l s.l. l X X l 
I 11.-8.l 1784 l l 
I P I kd l l l 
I a I-----1-----------1-----------------------------------1 
I p I 58 l Lipsia; l X X X X l 
l p l l Lubileha l l 
I k l l 1737 l l
I a I-----1-----------1-----------------------------------l
l a l 60 I Bero l inum: l X X X l 
I n l lLipsia 17571 l 
I t I-----1-----------1-----------------------------------l
l e l 87 l Amsterdam l X X l 
l 1J l l 1727 l l 
l a 1-----1-----------1---- ·------------------------------1 
l l 100 l London l X X l 
l v l l 1703 l l 
l l l-----1-----------1-----------------------------------I
l 1 l 121 l Hannover l X X X X l 
l k l l 1715 l l 
l s l-----1-----------1-----------------------------------l
l e l 180 l Bremen l X X X l 
l m l l 1711 l l 
l a l-----I-----------1-----------------------------------1
l d l 200 l Amsterdam l X X X l 
l l l 1612 l l 
l f l-----1-----------1-----------------------------------l
l o l 237 l Sedan l X X X X X X l 
l r l l 163 3 l l 
l m I-----1-----------1-----------------------------------l
l a l 246 l Lausanne l X X l 
l a l l 1135-1736 l l 
l d l-----J-----------1-----------------------------------I
l 1 l 2 6 5 l Mo s kv a l X X X X X X X l 
l d 11.-2.l 1159 l l 
l l kd l l l
1· -----1-----1-----------1----------------------··------------l
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I I 
I Köi- IBergmJ Trüki- I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I de I I andmed I 
I I I ______ I __________________ _ 
I---I--I I 
I I 275 I Sankt-Pe- l X X
I I I terburg I 
I I I 1822 I I 
r r-----1-----------r-----------------------------------r 
I Papp-I 292 I Amsterdam I X I 
I kaan-I l 1733 I I 
I tega I-----I-----------I-----------------------------------I
I I 376 I Gorinchem I X X X I 
I väik-I I 1658 I I 
r se- r-----r-----------r-----------------------------------r
I mad I 524 I Amsterdam I X X I 
l I I 1 640 I I 
I for- 1-----1-----------1-----------------------------------1 
I maa- I 539 I London I X X X X I 
I did I I 1707 I I 
I I-----I-----------1-----------------------------------I 
I l 605 I Lei pz i g I X X X I 
I l I I I 
I======I=====I===========I===================================I 

Tabel 6 

Poolköidete kahjustused 

1 - selg deformeerunud 6 - kaanekattel rebendid 
2 - kaaned piki süüd murdunud 7 - seljakattel rebendid 
3 - kaane nurgad katki võ1 pu- 8 - kaanepapp pude 

dedad 9 - putukkahjustused 
4 - kaptaal1d puuduvad 10 - tugev määrdumus 
5 - lukkumid puuduvad 

I l 
I Köide IBergml Trüki- l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I I I andmed I 
I _____ I I ______ I _______________ _ 
!Kl ass ika- I l I 
liine pool-l 40 I Basilea I X X X X 
Iköide I l 1516 I I 
I----------I-----I-----------I-------------------------------1
I I 163 I Frankf urt I X X X I 
I I1.-3.I 1593 I I 
!Hahkselg, Ikd l I I 
Ikatmata 1-----r-----------1--------------------- ---------1 
Ipapp- I 3(,4 I Horinbergal X X I 
Ikaaned r1.-2.r 1757-1760 I I 
l Ikd l l I 
J----------1-----J-----------1-------------------------------1 
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I I I 
Köide IBergmJ Trüki- I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 

I I andmed I I 
______ I ______ I ____________ � ____ I 

IPaberselg, I 485 Hala I X X I 
l katmata I 1745 I I 
I pappkaaned I I I I 
I----------I-----I-----------1-------------------------------I 
I I 1 I s.1. I X X X X I 
I I I 152 3 I I 
IPuukaaned, I-----1-----------1-------------------------------I 
I I 365 I Stockholm I X X X X I 
Inahkselg, I I 1734 I I 
I I-----1-----------1------- .-----------------------1
Ipaberist l 336 I Bayreuth I X X X I 
I I I 17 50 I I 
Ikaanekate I-----1�·---------1-- -------------- --------------1
I I 443 ( Lei p z i g T X X X X I 
l l I 1678 I I 
I I-----I-----------1-------------------------------I
I I 452 I Braunsbergl X X X X I 
I I I 1712 I I 
I----------I-----I-----------I-------------------------------1
I Puukaaned, I I l I 
!pärgament-l 650 I Kiel l X X X X X X l 

!selg, pa- I l 1696 I I 

Iberist l l I I 
Ikaanekate I I l l 
I----------I-----I-----------1-------------------------------I 
I I 8 I Vinaria l X X X l 
I I I 1741 I l 

l 1-----1-----------1-------------------------------1 
!Papp- l 184 I Hot l X X l 

!kaaned, l l 1736 l l 

!nahkselg, 1-----1-----------1-------------------------------1 
!paberist l 337 l Minden I X X X X X I 
Ikaanekate l l 1777 l l 

I I-----I-----------1-------------------------------I 
I l 603 l Ha 11 e l X I 

I I1, kd l 1774 I l 

I==========I=====I===========l===============================I 
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Tabel 7 

1 - sisuplokk deformeerunud 4 - selja kattepaber
2 - kaanepapp pude rebenenud 
3 - kaane kattepaber rebenenud 5 - tugev määrdumus

l l 

l Köide Bersm. Trükiandmed 2 3 4 5 l 
l _____ _____________________ l 

l l 

l 3 58 Brema X X X X l 
l l l 1 &94 l l 
l l---------1-------------1-----------------------1
l l 458 l Toulouse l X ·x X X X l 
l l l 1 &88 l l 
l P 1---------I-------------I----- •> ---------------1
l ·l 47& lBerlin I" X I 
l a l I 1784 l I 
l 1---------1-------------I-----------------------I
I b I 499 l Magdeburs l X X I 
l l I 17&3-17&5 l l 
I e I---------I-------------I-----------------------1
I I 532 ILeipzig I X X l 
I r I I 1800 I l 
I I---------1-------------I-----------------------I
I k I 5&0 I Frankfurt: I X X X I 
I I ILeipzis l I 
I ö I I 1773 I l 
I I---------1-------------I-----------------------I
I I 57& I Masdeburs I X X I 
I I I 1808 l I 
I t I---------I-------------1-----------------------I
I I 589 I Frankfurt: I X X I 
I e I I Lei PZ i S J l 
I I I 1784 I I 
I d I---------I-------------I-----------------------I
I I 599 I Leipzis l X X X I 
I I I 1798-1799 I i;, l 
I I---------I-------------1-------------�---------I
I I &08 I Ams terdam I X X X l 
I I I 1717 I I 
I I---------I-------------I-----------------------I
l I &19 I Brandeburg I X X X I 
l I I 1804 I I 
I===========I=========I=============I=======================l 
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DIE EIN:BÄNDE DER Mll!ORIALSAMMLUNG VON GUSTAV BERGlllANN 

UND DEREN BESCHÄDIGUNGEN 

Jeen Lott 

Zusammenfassung 

Das Hauptziel der vorliegenden Arbelt war die Feststel
lung des Erhaltungszustandes der Bucheinbl!nde des Memorial

beste.ndes von G. Bergme.nn in der UB Tartu, das Systematisie
ren der Beschädigungen und das Finden der Möglichkeiten zur 

Verbessertlll8 der Erhaltungsbedingungen und zur Beseitigung 

der Beschädigungen. 
Es wurde auch ein tlberblick Uber Leben und Wirken des 

Soha!!era und Beaitzers der Kollektion G. Bergmann und sei
nes Sohna und Naoh!olgers B.F.B. Bergmann gegeben. Die bei

den Männer waren mit der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte 
der baltischen Gebiete verbundene Personen. Sicherlich waren 

die Beziehungen zur Tartuer Univeraität einer der GrUnde da

zu, daB Benjamin Bergmann die Bibliothek aeines Vaters 1837 

eben der Univeraität verkau!te. 
Dem Sohioksal Bergmanns Kollektion ala des Ganzen in der 

UB kann man erst seit 1892-1894 folgen, ala die bis zu die
ser Zeit zeretreut befindlichen BUcher zu einem einheit

lichen Memorialbestand gesammelt wurden. Weil ea sich um 

eine Kollektion der teologisohen Literatur handelt, wurden 
die Btlcher aus Bergmanna Sammlung im letzten Jahrhundert 

nicht beaondera intensiv benutzt. 
diese Btloher äuBerten Buch- und 

Spraohwisaenschaftler. 

GröBerea Interesse fUr 
Einbandhistoriker, auch 

Daa Hauptthema dea Au!eatzes - Einbandbeschädigungen in 
Bergmanns Sammlung - wird mit einem Erhaltungabedingungen 

behandelnden Teil eingeleitet. Ala Grundlage der Behandlung 
dienten eine in der UB Tartu von E. Kool durchge!Uhrte Un

terauohung, die einschlägigen Artikel von Mitarbeitern der 
Bibliothek dea Britisohen Muaeums und die TagebUcher Uber 

daa Erhaltungaregime im Magazin der Handsohriften- und Rari-
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tätene.bteilung der UB. Eine Vorstellung von den Erhaltungs
bedingungen der !rUheren Periode konnte man mit Hil!e der 
Erinnerungen der älteren Mitarbeitern der Ul3 gewinnen. Aueh 
die Besehädigungen der Einbände zeugen devon, daB die BU.eher 
harte Proben haben Uberlebt müssen, sowohl dureh häu!ige 
Sehwenkungen der Tempere.tur und der relativen Lu!t!euehtig
keit als aueh dureh Lu!tversehmutzung in den Magazinen. 

Um einen tlberbliek Uber den Erhaltungszustand der BUeher 
zu gewinnen, hat man die konkreten Besehädigungen !estge
atellt und die Angaben in Tabellen eingetragen. So bekommt 
man aueh ein Geaamtbild von den mehr typisehen Besehädigun
gen je naeh der Art des Einbandes und den verwendeten Ein
bandme.terialien. So ist !Ur mit Alaun gegerbte Einblinde 
eharakteristiseh grõBere Versehmutzung und grõBerer Säure
grad dea Bezugaledera; bei Pergamenteinbänden kann man 6!
ters von Schwankungen dea termohygrologischen Regimes be
dingte Ver!ormungen und Risae beobaehten; eine "k:roniaehe 
Krankheit" der vegete.biliaeh gegerbten Einblinde ist de.s 
B:rUchigwerden des Leders unter Einwirkung des Oxydierungs
prozesses oder dea beim Färben benutzten Eiseno::cydes. 

Die Halb- und Papiereinbände in Bergme.nns Sammlung , sind/ 
meiatens gut erhalten. Den Grund de.zu bildet die Tat
saehe, daB dieae Einblinde vorwiegend aus einer späteren Pe
riode stammen, ala die Kollektion nieht mehr e.ktiv benutzt 
wurde. Die Einbände in Yolio ehe.rakterisiert eine gr8Sere 
Veraehmutzung und Abgenutztheit dea Bezugsmaterials; bei Pa
piereinbänden kommen e.m häu!igsten mUrbe gewordene Eeken und 
ganze Deeken vor; de.a Sehlimme bei Holzeinbänden ist de.s 
Fehlen der VersehlUsae und anderer Metalleinlagen. 

ZahlenmäSig gibt es e.m meisten restaurierungsbedUr!tige 
BUeher unter den !egetabilisclrgegerbten Einbänden (71) und 
Pergamenteinbänden (43). Rele.tiv viel gibt es geschädigte 
mit Alaun gegerbte Einbände - von 29 beobaohteten 20. 

Wegen Unvollatändigkeit der teohnisohen Mittel nr eine

strukturelle und ehemisohe Analyse der Bezugsmaterialien 
nieht mõglich. Das ist äuBerst bedauernswert, weil e�en die 
mit bloBem Augen unsichtbaren strukturellen und ohemischen 
Veränderungen das erste Zeiohen vom Zer!all des Me.teriala 
geben. 
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IlEPEJJJIETli KIOO' MEMOPHAJihHOI'O COBPAID1H I'YCTABA l:i:PrMAHA 

H HX IIOBPEQHIDI 

Hali J!OTT 
Peal!Me 

ÜCHOBHM qenb HQCTO,nqeA paÕOTli - BliHCHHTb COCTOJIHH8 nepe
IlJI8TOB M8MOpHMbHOI'O COÕpaHHH r.BepI'MaHa, HQXO.ItJ11118I'OCH 1' 
BH6RHOT8K8 TapTyCKOI'O yHHBepcH�eTa, CHCT8MQTHSKp0B8Tb BlilJIB� 
neHHS8 noapeg�eHKH K H3liCKQTb BOSMOlEHOCTH AJIH YJIYtml8HHff yc
ROBK� xpaH8HKH K ycTpaHeHHH noapell,l!;eHKa. 

Coa�aTenb K an�eneq KoRReKqKH r.BepI'MaH K ero CliH B.l.B.

BepI'MaH ÕWIH CBH3aHli C HCTOpHeA KynbTyps K HayKH IlpHÕMTHta!I. 

CBH3H C TapTyCKHM yHHB8pCHT8TOM K 6L1JIH, aepOHTHO, o�oa H3 
npHqHH TOI'O, noqeMY BeHbHMHH BepI'MaH a 183? I'. npo�M ÕHÕ
RHOTeKy OTqa yHHB8pCHT8Ty. 

Cy�b6y KOnneKqKH BepI'MaHQ KQK e�HOA qenoA B ÕHÕnHOT8K8 
YHHBepcHT8Ta MOJ!HO npocne�Tb nHmb e 1892-1894 I'I'., KOI'AQ 
Bp03b pasMe�eHHSe KHHI'H co6pMH B e�H� M8MOpHMb� �OH�,
IlocKORbKy KORR8KqKH T80.llOI'HqecKOI'O co�epg&HHH, KHHI'H H3 �OH
Aa BepI'MaHa B HaCTOfilq8M CTOR8THK HHT8HCHBHOI'O npHM8H8HKH He 
HamnH, HMH HHTepeCOBMHCb TORbKO HCTOPHKH KHHI'H H nepenneTa, 
a TQIOK8 RHHI'BKCTS. 

0CHOBH8JI T8Ma CTQTbK - noBpellt,D.8HHH nepenneTOB BepI'MaHOB
CKOI'O �OffAa - BBOAH'l'CH OilHCaHH8M ycnOBHA xpaHeHHH. Jhi OCHO-, 
BliBBJIHCb Ha HCCR8AOBaHH.RX, npoao�BmHXCH 3.Koonb B BH6nHOT8-
K8 TapTyCKOI'O yHHB8pCH'l'8Ta, Ha'aanHC.RX B �8BHHKSX TepMOI'H�-1 
ponorHqecKOI'O peuMa, B8�CH B OTAene pyKOilHCeA K peAKHX 
KHHI', Ha 6ase CTaTea COTPY�HKOB BH6RHOT8KH BpHTaHCKOI'O uy-, 
sen. Ilo.nyqHTb npeAC'l'aBneHHe 06 ycnOBH.RX xpaHeHHH B paHHHA' 
nepHOA IlOMOI'RH K BOCilOMHH&HHH ÕHÕRHOT8'llHHX paÕOTHHKOB npom
nl,IX neT. 

XapaKTep noapeMA8HHa nepenneTOB I'OBOpHT O TOM, qTQ KHHI'H 
nepeMHBMH cepb83HS8 HCilliTaHHH OT qacTSX Kone68HHA T8MI18p8� 
Typs H O'l'HOCH'l'8RbHOA MaMHOCTH BOSAYXa, a T&Kllte OT ml.lbHHX' 
xpaHHRH�. 

�TOÕli nonyqHTb npe�cTaaneHHe O COCTOJIHHH KHHI', onp8A8JIHJlK 
KOHKp8'l'HS8 noBp8J1,11;8HHH KMAOI'O'TOMa. H�_OCij0B8 3aH8C8HHYlC � 



TSÕHHQY AaHHl,llC CKJI8'Al,IBSeTCH od�M KapTHHa O TKnHtlHHX noBpez� 

A8HHHX KSZAOro BHAS nepenJieTOB H MaTepHMOB, HCnOH&30BaHHHX 
B nepenJieTe. TaK, nepenneT&M H3 KOllH KBacqosoro ,V6�emr� 
npHCYllla ÕOH&maH 38rpH3HeHHOCT& H KHCHOTHOCT& KOZaHoro llOKpH
TKH. Ha nepenJieTax K3 nepraMeHTS qacTo MOlKHO 3&18THT& Ae4>0p-

l 

MS�O K paapHBH llOKpHTHH, oõycnoBHeHH!ie HapymeHHeM TepworHA-
ponorHqecKoro pellKMa; "xpoHHqecKoA 6one3H&o" nepenneToB H3 
KOllK paCTHTeH&Horo ,l:IYÕH8HHH HBHH8TCH PblXHOCTb KOllK npH CT&1 
peHKH, yrnyõnmxqeAcH npoqeccoM OKHCH8HHH KHK nOA BHH.ffHH8M 
OKKCH zene3a, KCllOH&30BaHHOro npK KpameHHH. 

Ilonynepenne'l'H H ÕYM8lEHhle nepenJieTu, Haxo.�ec11 B coõpa
HKH, B ÕOH&mHHCTB8 coxpaHHHHCb xopomo. &ro OÕõ.RCH.ReTC.R'. TeM, 
qTo 3TH nepenneTY õonee ll03Aff8PO nepHOAa, KOPAS KOJLll8KqHR 
BeprMaHS SK'l'HBHO yze He HCllOH&SOBM&Cb. ,!tn.R �OJIHaHTOB npHcy
�a ÕOH&ma11 sarp.RSH8HHOCT& H H3HOM8HHOC'l'& llOKpOBHOPO M&TepHa
na: Ha nepenneTax e K&pTOHHYMK OÕHOZK&MK qSl.lle Bcero H&ÕHEA&-
8TC.R'. 0Cl,lll8HK8 yrHOB HHK BceA OÕHOZKH llOHHOC'l'&E; ce�peeaaAA 
ÕeAOA A8P8B.fl'.HHl,IX nepenJieTOB .R'.BJI.R'.8TC.R'. OTCYTC'l'BHe 3&CT8Z8K H 
,lij>yrmc M8TMHHqecKKX BCT&BOK. 

Bon&me Bcero Hy![,l\&llTC.R'. B pecT&Bp�H llpeHMYtil8CTB8HHO ne

peMeTH H3 KOlltH paCTH'l'eH&Horo ,l:IYÕHeHH.R (7!) H nepenneTH H3 
nepr&MeHTa (43). H&HÕOH&IIIHA npoqeHT IlOBP8ZA8HHA nepeM6'l'OB 
H3 KOZK KB&CqOBOPO ,l:IYÕH8HH.R: H3 29 npocMOTpeHHblX - 20.

HeAOC'l'&TOK TexHHqecKIDC CP8AC'l'B He Il03BOHHH npOH3B8C'l'H 
CTpyKTypHHA H XKMHqecKHA aHMl!:3hJM&TepKM8 nepenneTOB. &rq 
KpaAHe AOC&AffO, T&K K&K KMeHH� HeBHAffWe HeBoopyzeHHOMY rna
sy CTpyKTypHHe H XHMHqecKHe H3M8H8HH.R'. nepBHMH A&llT 3H&T& q 
paapymeHHH M&TepHMa. 
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15.-17. SAJANDI VANA-VENE KÄSIKIRJALISE 
RAAMATU KÖITE RESTAUREERIMISEST TARTU 

ULIKOOLI RliMATUKOGUS 

Mare Liblik 

Tartu Ülikooli Raamatukogus asuvate 15.-17. saj. vana-ve
ne käsikirjaliste raamatute (Pihkva-Petseri kloostri kogu, 
edaspidi Petaeri kogu) köited kuuluvad kirikuslaavi e. kree
ka-slaavi köitetUüpi. Nende restaureerimine on keerulisemaid 
protsesse, kuna köitmisviis erineb pÕhimÕtteliselt Läline-Eu
roopa raamatute köitmisviisist. Juba raamatukokku üleandmi
sel 1940. a. oli suurem osa Petaeri kogu köiteid niivõrd la

gunenud, et nende kasutamine ilma restaureerimiseta oli või

matu. 
Petaeri kogu käsikirjaliste raamatute köited. 
Petaeri kogu käsikirjaliste, köidet omavate raamatute 

hulgas on J8 nahkköidet ja 11 poolköidet. Ülejäänud käsikir
jalistel raamatutel kaasi säilinud ei ole. 

Kirikuslaavi köitetUUbil on raamatuplokk Õmmeldud ahel
pistes ilma köitmeteta ja kinnitatud kaantele Õmblusniidi 
abil (joon. 1). Kaaned ja raamatuplokk on Uhesuurused. Kap
taal asub raamatuploki otstel ja on kaetud väljastpoolt sel
janahaga (joon. 2 a, b). 

Petaeri kogu raamatud on kirjutatud suhteliselt paksule 
kaltsupaberile. Poognad koosnevad neljast kaksiklehest.Poog
nate Õmbluskohad on märgistatud noaga sügavate kolmnurksete 
sisselÕigetena ja kokku Õmmeldud jämeda niidiga. Raamatuplo
ki kinnitamisel kaantesse on kasutatud kahte võtet. 

1) Raamatuploki Õmblemist on alustatud kaanelt läbi kaane
puuritud kanalite, kusjuures kahe esimese poogna ulatuses 
kasutatakse k�ekordset niiti või läbib niit kaks esimest 
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l poognat kaks korda. Mõlemale kaanele Õmmeldakse pool raama
'tuplolcist, mis siis raamatuploki keskel sõlmitakse kokku, 
'kusjuures kales keskmist poognat Õmmeldakse topelt läbi. 

2) Raamatuplokk Õmmeldakse valmis ja kinnitatakse kaan
�esse eraldi niidiga, millega täidistatakae Õmblusahelad -
kas lr::Õik või ainult kolm keskmist. Täidistamisel läbib niit 
esimesest ja viimasest poognast väljumisel kaande puuritud 
kanalid ja Uhendab selliselt ploki kaantega (joon. 3). 

Petaeri kogu raamatute kaaned on paksust (oa 1 cm) kas 
piki või risti kiudu lauast, plokiga Uhesuurused. Kaanelauad 
on kas Uhest või mitmest tilldst. Viimased on omavahel Uhen
datud liimi ja puupunnide abil. Kaaned on uurisservalised. 
Uuris ei ulatu kaanenurgani (v.a. ainult Msor. 701), vaid 
asub kaaneserva keskosas ja lÕpeb kalasabakujuliselt (joon. 
4). SisselÕiked ja kanalid kaantesse on tehtud kahel erine
val viisil (joon. 5, 6). 

Enamik kõiteid on kaetud paksu punakaspruuni taimparkna
:jiaga, Uksikud on aga metalloksiidiga mustaks värvitud naha
ga. VÕib arvata, et need raamatud on klooster saanud anne
tustena mujalt, kuna ka nende kaunistustehnika on erinev. 

Petaeri kogu kõidete selg on sile, pisut kumerdatud. Pä
rast Õmblemist on ploki selga tugevdatud eriliselt pargitud 
�elehalli nahaga, harva ka linase riidega, mis ulatub Uhe 
kolmandiku ulatuses kaantele, suure!ormaadilistel köidetel 
kuni viis sentimeetrit. 

Kaptaalide punumisel on kasutatud kahte viiest kreeke 
lcaptaali punumise võttest. Värvilised niidid on punutud kas 
Umber nõõri või on Õmmeldud omapärast tehnikat kasutades 
nahkrihmale (joon. 7). Väga harva esineb Uhevärvilist kap
taali (Msor. 753 ja 693). Kaptaalide otsad on peidetud 
uuristesse või kaane sisektlljele tehtud spetsiaalsetesse ne
linurksetesse sUvenditesse. Kaptaal on Õmmeldud pikkade pis
tetega selja toetusnaha külge ja kaante kUlge läbi kaane 
puuritud kanalite (joon. B). Kaanelehed kirikuslaavi köide
tel puuduvad. 

Raamat suletakse nael- või plaatsulguritega. �gakaanel 
J)n siis kas Uhekordne auguga, kahekordne aasa või haagiga 
:tilun. :elaata:u�i t ea.inab siiski harva ( ;Joon. 9). 
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K"dite kaaned on sageli kaunistatud kas rombi- voi mandli
kujuliste metallkaunistustega esikaane nurkadel ja keskväl
jal ning toetusnaeltega tagakaanel. Väga harva on tagakaanel 
toetusnaelte asemel samasugused kaunistl.15ed kui esikaanelgi. 

Kaunistustehnikaks on Uksiktemplitest ja joontest moodus
t&tud pimetrUkis ornament. Petseri kogus on kasutatud ainult 

34 Uksiktemplit, mida on köidetel erinevalt grupeeritud. Or
nament on väga traditsiooniline (joon. 10). 

Kuivord Petseri kogu tervikuna sisaldab ka trilkiseid,siis 
on huvitav jälgida kirikuslaavi köite !unktsionaalset lä
henemist Lääne-Euroopa köitele. Sama kehtib ka kaunistusor
namendi kohta. Kasutusele voetakse Lääne-Euroopale omased 
templimotiivid, kuid neid grupeeritakse kirikuslaavi köite
traditsioonide kohaselt (nn. illeminekuköited). 

Punakaspruunid nahkköited on oma korgetasemelise ja hoo
lika valmistusviisi poolest väga sarnased serbia köidetega, 
mille näidiseid käesoleva artikli autor nägi V.I.Lenini nim. 
Riiklikus Raamatukogus Moskvas. 

Ka poolköidetel on raamatuplokk ommeldud ahelpistes,kaan
tesse kinnitamiseks kasutatakse samu meetodeid, kuid pool
k8idetel puuduvad selja toetusnahk (-riie) ja kaptaalid. 
Kaanelauad on kantisservalised ja ristikiudu puust ning raa
matuplokiga Uhesuurused (joon. 4 a). Raamatuploki selg on 
sile, kergelt kumerdatud. Seljanahk ulatub ühe kolmandiku 
osas kaantele, ülejäänud kaanepind on paljas. Kaanelaua pro
!iil seljaosas on kas täisnurkne voi 45-kraadise kaldega. 
Sulguriteks on samuti plaat- ja naelsulgurid. Uksikutel 
juhtudel on sulguriteks puupunnid esikaane servadel (Mscr. 

699). Tihti on tagakaanelt tulevad sulgurite rihmad halli
kasvalgest nahast, samast nahast, mida kasutatakse nahkköi
dete selgade toestamiseks. Selja kattenahk on musta voi

pruuni värvi ja sageli on esikaane ülaossa nahale tindiga 
kirjutatud raamatu tiitel. Kaanelehed puuduvad (erandiks on 
.�scr. 702). 

Petaeri kogu köidete restaureerimisest. 

Petseri kogu köited on mehhaaniliselt tugevasti kahjusta
tud sagedasest kasutamisest juba kloostris. Iseloomulik on 
�a ajapikku niiskuse tottu kaante vahelt välja veninud raa-
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matuplokk (kuni 1,5 cm). Paber lainetab, on tugevasti määr
dunud ja sageli kuni vatistumiseni pehmenenud• rohkesti esi

neb hangunud küünlarasva plekke. Lehtede vahel on tolmu, 
prahti. Lehenurgad on kasutamisest ilmaraks kulunud, isegi

kuni tekstini. Rebendeid on juba kloostris parandatud pak
sust paberist ribadega. Osa Uksiklehti on seljaosas tugeva 
kliistriga üksteise külge liimitud. 

Raamatuploki Õmblused on katkenud, sisuplokk on kaantest 

eraldunud.. Kattenahk on kas tervikuna või osaliselt nii sel

ja kui kaante küljest lahti tulnud. Reeglina on selja Ula
ja alaosas rebendid. Enamasti ei ole niiskus kahjustanud pu

nakaspruuni nahka ennast, mis on endiselt tugev ja suhteli
selt elastne (pH kÕigub 5,6 - 7,J-ni). Halvemas olukorras on 

must, metalloksiidiga värvitud nahk (pH kÕigub 4 - 5,6-ni), 
mille pealispind on mõranenud ja pudenenud. 

Enamikul köidetel on säilinud ainult alumine kaptaal, 
tlxemine puudub kas täiesti või on kaaneserva uurdesse jäänud 
!ragmendid� vähestel on mõlemad kaptaalid alles.

Metallkaunistused on reeglina kadunud, ainult mõnel üksi
kul raamatul on need osaliselt säilinud. Ka sulgurid on ka

dunud, sulguririhmad rebenenud, väga paljudel köidetel on
säilinud ainult sulguririhmade !ragmendid tagakaanel.

Kuna sulguritega pole olnud võimalik raamatut korralikult 
kinni panna, siis on laudkaaned kÕverdunud, kohati pragune
nud. Seda protsessi süvendab ka asjaolu, et nimetatud köite

tUUbil puuduvad kaanelehed. 
Petseri köite !unktsionaalsest omapärast tulenevalt on 

restaureerimisprotsess tavalisest keerulisem. Raamatu lÕpli
kul lahtivõtmisel enne restaureerimist on eriti oluline jäl

gida säilinud Õmbluse !ragmente - kas Õmblus on tihe- �i ka
hesuunaline, kas raamatuplokk on Õmmeldud kaantele või on 
kinnitatud Õmblusahelast läbiaetud niidiga. Seejuures-tuleb 
jälgida: 

1) kas täidistarnisel kasutatud niiton tihe- või kahekordne;
2) kas niit läbib Õmblusahelad sirgjooneliselt või m�

keerib ahelpistet; 
J) kas kinnitusniit läheb kohe kaantesse või läbib ka

esimest ja viimast poognat; 
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4) kas täidistatud on kÕik Õmblusahelad või ainult kesk•
mised. 

Tuleb jälgida, millist meetodit on kasutatud kaptaalide 
valmistamisel. KuivÕrd kirikuslaavi köited on äärmiselt oma
pärased ja neid on meie päevini säilinud suhteliselt vähe, 
siis tuleb ka kÕige väiksemgi fragment kaptaali säilitada ja 
sinna juurde punuda puuduv osa. Ainuit sellisel juhul, kui 
kaptaalid on täiesti kadunud, võib teha uued, kasutades Uht 
Petaeri köitele omast punumisviisi. (Mõlemad punumisviisid 
on võrdselt kasutusel olnud.) 

Petaeri kogu köidete restaureerimisel on pÕhilllUJ:'eks kaks 
probleemi: 

1) raamatuplokk on niiskuse tõttu kaantest välja veninud
(kirikuslaavi köidetel on aga plokk kaantega Uhesuurune); 

2) kattenahk on seljaosas nii tugevasti kokku kuivanud,
et plokk ei mahu enam kaantesse. 

Esimene probleem on raamatukogu restaureerimisosakonna.e 
lahendatud järgmiselt. Kaasi ei suurendata liistude juurde
liitmisega, mida kloostri enda köitekojas on k:Ull vahel teh� 
tud, kui köitmisel on kasutatud juba olemasolevaid vanu kaa
si (Mscr. 705). Säilik köidetakse uuesti vanadesse kaantes

se, kaetakse sama nahaga. Sisuplokki kaitstakse kaane ja 
ploki vahele asetatud kartongidega, nii et kinnitusrihmad ei 
rikuks sisuplokki. K'didet säilitatakse selleks spetsiaalselt 
tehtud Umbrises. 

Teine probleem on keerulisem. On tehtud rida katseid raa� 
matu seljanahka venitada (Msor. 759, 744, III 1941:11410, 
4 III B 1180). Naha paksuse tõttu on see olnud võimalik, 
isegi kui seljaosa nahk on alumises ja Ulamises osas katki 
või osaliselt kadunud. Oluline on, et nahk oleks terve kesk

osas. Naha venitamine on pikaajaline protsess. KÕigepeali 
nahk puhastatakse, eemaldatakse plekid, kui selleks on Yaja
dus; pahemalt poolt eraldatakse k:Ulgekuivanud liimijäänused. 
Sageli on nahka vaja enne ve�tamist pehmendada. Seda tehak
se kabjaÕli toitekreemiga, millel on.tavalisest kÕrgem kab
ja�li protsent või ka lanoliinemulsiooniga, olenevalt naha 
seisukorrast. Nahka venitatakse järg-järgult, asetades teda

peale niisutamist järjest suurema seljalaiusega puuklotsi 
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Umber, kuni nahk on omandanud vajaliku laiuse. MÕni nahk ve
nib paremini, mõni halvemini. Minimaalne aeg selleks on ol
nud kaheksa kuud, maksimaalne aasta ja kaks kuud. Siis on 
nahk täiesti stabiliseertmud ja teda vÕib liimida kaantele. 
Selliselt venitatud nahkade puhul on oht, et hoidlas seismi
sega vÕib nahk uuesti kokku tõmbuda, eriti kui puuduvad va
jalikud hoiutingimused. Siin aitab palju kaasa sulgurite 
olemasolu. Kuid korraldatud eksperiment Uhe raamatuga 
(4 III B 1180), millel sulgureid pole, näitas järelkontrol
limisel, et kaheksa aasta jooksul on nahk säilinud stabiil
sena. Venitamine võimaldab vältida naha lÕhkilÕikamist sel
jaosas, et raamatuplokk sisse mahuks. 

Kadunud metallkaunistusi tavaliselt ei asendata, välja 
arvatud erijuhud, kui köidet eksponeeritakse näitusel kui 
kirikuslaavi köite eritüüpi. Kui metallkaunistusi ei taasta
ta, tuleb hoolikalt jälgida, et restaureerimisel ei kaetaks 
paikadega kinni kaunistuste kinnitusauke ja nahka vajunud 
jäljendeid kui ainsaid tunnistusi kaunistuste kunagisest 
olemasolust, Täielikult tuleb taastada aga sulgurid, kuna 
nendel on raamatu säilimisel funktsionaalne osa. Sulgurite 
väliskuju üle saab samuti otsustada nahka jäänud jäljendi 
abil. 

Mis puutub kompositsiooni, siis köidete kaunistamiseks 
kasutatud templite rekonstruktsioone tavaliselt ei tehta. 
Joontega taastatakse pÕhikompositaiooni suunad. Oluline on, 
et kui jooned on varem tehtud joonerauaga, siis tuleb ka 
rekonstruktsioon teha joonerauaga (mitte joonepulgaga), et 
säiliks terviklik mulje kompositsioonist. 

Restaureeritud raamatute järelkontrollimisel on selgunud, 
et kirikuslaavi kBidete restaureerimiseks valitud metoodika 
on ennast Õigustanud ja seda vÕib edukalt jätkata. 
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Joon. 1 • .Ahelpistes Õmmeldud raamatuploki kinnitamine kaan
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Joon. 2a. Kaptaal väljastpoolt. 

Joon. 2b. Kaptaal kaante sisekülgedelt. 
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Joon. J. Raamatuploki kinnitamine kaantesse Õmblusahela 
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Joon. 5. Raamatuploki Uhendamine kaantaga. Sirged sisselÕi

ked kaanes 

a) pealtpoolt,

b) seestpoolt.

112 



a 

L - � -

r - 7-

b ' 
i. ---(--

9f L -➔--

( 
( 
( 

"l: 

-, 
-
t,

l 

_J' 

----

- --

---

�---

_) 
) 
) 

► --<- -<,
\ 

l 
l 

>- -)- - -('
l 

l 

\ 

')- -<-- --<,

l 

'7l" >- ->- - <

Joon. 6. Raamatuploki ühendamine kaantega. Kaarekujulised 

sisselÕiked kaanes 

a) pealtpoolt,

b) seestpoolt.
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Joon. 7. Kaptaali punumine. 

Joon. a. Kaptaali kinnitamine.

Joon. 9. Plaat- ja naelsulgur. 
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RESTAURIERUNG DER EINllÄNDE DER ALTRUSSISCHEN 
HANDSCHRIFTLICHEN BUCHER DES 15.-17. JAHRHUNDERTS 

IN DER UI! TARTU 

Mare Liblik 

Zusammen!assung 

Die handschri!tlichen Btlcher des Klosters Pskov-Petschur 
-(J8 Leder- und 11 Halbeinbände) in der UI! Tartu gehören zum 
kirchenslawischen oder griechisch-slawischen Einbandtyp. Der 
Buchblock ist im Kettenstich zusammengehe!tet, der He!t!aden 
tst an der Buchdecke be!estigt. Die De�kel und der Buchblock 
sind von gleicher Or5Be. Das Kapital ist an die Ober- und 
Unterkante des Buchblock:rUckens angebracht und reicht bis 
�u! die Deckelränder, die Enden sind in Löchern an Deckel
Tändern versteckt. Der Unterschied des Halbeinbandes vom 
Ganzledereinband besteht darin, daB das Halbeinband kein Ka
pital hat und daB die Buchdecke nur im RUcken mitLeder 
Uberzogen ist, die Deckel sind unbedeckt. Die Decke ist 
ausnahmslos aus Quer!aserbrett ge!ertigt. Es gibt zwei Arten 
von Bezugsleder - meistens rotbraunes starkes, gut erhalte
µes vegetabilisch gegerbtes und schwarzes, mit Metalloxyde 
ge!ärbtes schlecht erhaltenes Leder. Da auch di� Technik der 
DeckenverzierUDg der letztgenannten sich von den anderen un
terscheidet, kann man vermuten, daB das Kloster diese BUcher 
ale Geschenk bekommen hat. Das Bezugsleder ist mit Einzel
stempeln und Linien im Blinddruck verziert. 

Die meisten Btlcher von Petschurs Sammlung waren schon bei 
deren Ubergabe der Bibliothek in derart schlechtem Zustand, 
daB sie unmöglich den Forschern ausgeliehen werden konnten. 
Eine charakteristische Beschädigung ist unter Einwirkung der 
Feuchtigkeit ausgedehnter Buchblock, das Papier ist stark 
verschmutzt und hat Risse. Au! Blättern gibt ea Kerzen!ett
!leeke. Die Blattecken sind durch Abnutzung beim Gebrauch 

rund geworden. Ketallverzierungenund VerschluBmittel sind 
�eistens verlorengegangen. Da die VerschluBmittel !ehlen, 
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ist das Rückenleder eingesch:rump!t, die Deckel sind krumttJ 
getrocknet. Dieser ProzeB wird auch von der Tatsaehe ver
tie!t, daB der kirchenslawische Einbandtyp keine Schutzum
schläge hat. 

Bei der Restaurierung der·handschri!tlichen Bucheinb!lnd�

aus Petschurs Sammlung gibt es zwei groBe Probleme - der in
!olge der Peuchtigkeit ausgedehnte, di� Deoke ttberragende 
Buchblock und das in dem 'MaBe eingeschrump!te RUokenleder,

daB sich der Buchblock nicht in die Decke einlegen UI.St. Das 
erste Problem ist von den Restauratoren der Bibliothek !ol
genderweise gelöst worden. Die Decke wird nicht vergrõBert, 
sondern der Block wird mit Hil!e der zwischen Decke und 
Block eingelegten Kartons geschUtzt. Des Buch wird in einef 
speziell dazu ge!ertigten UmhUlle au!bewahrt. Man versucht, 
das eingeschrump!te RUckenleder auszudehnen (dickes teder 
ermõglicht das). Durchschni ttlich im Ieu!e eines Jahres :Ist 
das auszudehnende Leder dermaBen stabil geworden, daB man 
das Buch in die Decke einlege� kann. 

In der UB wird das Einband nur dann võllig 
stellt (rekonstruiert), wenn das Buch aur einer 
ausstellung als Beispiel des kirchenslawischen 
ausgestellt wird. In anderen Pällen werden das 
die Metallverzierungen nicht wiederhergestellt, 
die zur Erhaltung des Einbandes nõtigen Teile 
mittel, Kapitalbänder usw.). 

wiederherge"" 
Bucheinband.!. 

Einbandtyps 
Ornament und 
sondern nu:r 
(VerschluB-



0 PECTABP.Al.Uffl IlEPEIDIETOB ,nPEBHEPYCCIDiX PYKOIIl1CHHX KID1I' 

XY-XYII B!!KOB B BIIBlillOTEKE TAPI'YCKOro YHHBER::WI'ETA 

Mape JIH6mrn 
Pe31lMe 

B BH6JIKOTeKe TapTyCKOI'O yHKBepcKTeTa xpaHRTCH pyKOnKCHble 
J(HKI'K IlCKOBo-IIet1epcKOI'O MOHaCTfilPH (38 - B KOlltaHblX nepen.neTax 
� II - B nonynepenJieTax),npHHB.,!VIellt8JIIHe K qepKOBHO-CJIBBRHCKO
MY KJIH rpeKo-cnaBHHCKOMY nepenneTHOMY TKny. KHKlltHbli4 ÕJIOK ne
pen.neTa npomHT qenOtlKOR, KOpemoK 38KpenneH nepenneTHNMK HKT
KaMK. ÜÕJIOlltKK OW{OI'O p8.3Mepa e ÕJIOKOM. KanTaJI HaxO�HTCH e 
J<Pall KHKI'H K ,n;oxo.�T �o OK9.HTOBKK OÕJIOlltKK. KOHQ!,1 cnpRTaHbi B 
BlleMKK, HM8DqK8CH C Kpall OÕJIOlltKH. ÜTJIKtlKe nonynepenJieTa OT 
KOllt8.HOI'O COCTOHT B TOM, tlTO y nepBOI'O OTCYTCTBYl>T KanTaJIH K 
�OCKH nepenneTa OÕTRffYTli KOllteR JIKWb eo CTOpOHbl KopemKa KHH
rK, OCTaJibHM qacTh �OCKK OÕHBllteHa. 06JIOlltKK Bce 6ea KCKJIJl)tle
kHH H3 �OCOK C nonepetlH!,IM HanpaBJI8HK8M BOJIOKOH. Kolita, OÕTH
I'HBe.mtM nepenneT, �Byx BH�OB: B OCHOBHOM KpaCHOBaTO-KOpHtl -
H8BM, npotlHaH, xopomo coxpaHmxqaHCH, paCTHT8JibHOI'O �ÕJI8HKH, 
l{ qepHM, OKpameHHM MeTaJIJIOOKCH�OM, IlJIOXO coxpaHSIJOUIKM KOJKY. 
TaK KaK noCJieW{M TeXHKKa yKpameHHH TaKllte OTJIKtlaeTCH OT �y
I'HX, TO MOJKHO npe�IlOJIOlltHTh, tlTO MOHBCTN!)b TTOJiytlKJI HX B ABp. 
KozaHoe IlOKpl,l'l'H8 yKpameHO 'l'KCHeHKeM. 

BoJihmHHCTBO KHHI' IJeqepCKOI'O co6p8.lfflH yge npH nepe,n;at1e B 
ÕHÕ'1HOT8Ky ÕYJIO HBCTOJibKO B TTJIOXOM COCTOHHHK, tlTO Bli�8Th me 
KCCJI8�OB8T8JIHM ÕliJIO H8BO3MOlltHO. XapaKTepHNMK noB�eHHHMK 
MOJKHO CtlKTaTb paCTRHyTliR K3-38 BJialltHOCTH KHHlltHliR ÕJIOK, CKJib
koe aarpH3H8HK8 K paapliBli Õj'MBI'H. Ha JIKCTax CaJibHh!e nHTHa OT 
CBettea,. �I'Jili JIHC'l'OB CTepJIKCh K CTaJIH OKPYI'JraMH. BTTJIOTb �o 
'1'8KC'l'a. MeTaJIJIHqecKHe yKpameHHH K aacTelltKK B ÕOJibmHHCTB8 YT
paqeHbl. Ha-aa OTCYTCTBHH aacTellteK Kolita KOpemKOB CTHffYJiaCb, 
�OCKH nepenneTOB BliCOXJIH K HCKpKBKJIKCh. 3To ycyryÕJIHeTCH K 
T8M OÕCTOHT8JibCTBOM, tiTO B qepKOBHO-CJiaBHHCKOM ,nepemne!l'HOM 
THne OTCYTCTBymT Õj'MalltHlie npoKJI�KK. 

IlpH pecTaBpaQKH pyKOilHCl:fl,IX KHKI' Ilet1epCKOI'O co6paHHH BCTa
J)T 'AB8 BalltHbl8 npoÕJieMbl - no npKtlKHe BJialltHOCTH B8Ch KHHlltHblH 
�goK paCTffi'!YT, a Kolita KqpemKa B TaKOH Mepe ccoxnach, tlTO 
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KHHZHl,I� 6noK He noMe�aeTcR B depenneT. ITepByD npo6neMY pec

TaBpaTopN 6H6nHOTeKH pemHnH cne�M o6paaoM. 06noZKH He 
yaenHqHBSJOT, HO )µR 3at!IHTN 6noKa MeZ,lzy' HHM H o6nOMKaMH noMe
�amT 3811lHT� KapTOH. Kirnry xpa.HRT B cneqHMbHO C'AenaHHOM 

,lµR 3TOro qexne. CCOxmyl>CR KOZJ KopemKa CTap8.l>'l'CR paCTHHy'l'b 
(ToncTaR KOZa 3TO TT03BOnReT). B cpe)VieM B TeqeHHe ro'Aa pac
TRrHBaeMaR KO�a TaK CTa6HnH3HpyeTCR, qTQ KHHry MOMHO noMeC
THTb B nepeIIJieT. 

B BH6nHOTeKe TapTycKoro yHHBepCHTeTa nepeIIJieT BOCCT8.H8B➔ 
nHBaeTCR nonHOCTbD B TOM cnyqae, ecnH KHHra 3KCTTOHHpyeTCR Ha 
BNCTSBKe nepenneTOB KSK o6pa3eQ Q8pKOBHO-M8BRHCKOro nepe
nneTHOro THna. B 'APyrHX cnyqSJiX He BOCCTB.HaBnKBIUITCR opHa

MeHTHNe H MeTaJIJIHqecKHe yKpameHHR, a TOnbKO �OH&JihHY8 
qacTH, Heo6XO'AHMNe .iµn coxpatteHKR nepeIIJieTa (aacTeMKH, Kan
TMN H 'AP•'• 
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OSAKONNA ENDISTE JA PRAEGUSTE TÖÖTAJATE MEENUTUSI 

Liidia Noodla 

1965. aasta. Tavaline talvehommik. Kiirustasin tööle Uli
kooli endise kiriku ]r.äärkambrisse, kus asus tulevase osakon
na esimene oma töõruum, mis oli kohandatud raamatute desin

fitseerimiseks ja restaureerimiseks. 
Toome nõlva varjust mäele jõudes avanes kohutav vaade -

Ulikooli peahoone pÕles! Eh.matusest tahtis hing kinni jääda. 
Mis juhtus? Kuidas juhtus? Mis on saanud raamatutest? Hommi
kuhämaruses sagisid inimesed. Elektrit polnud. Ülikooli ki
rikus paiknevad raamatuhoidlad olid pimedad ja kUlmad, aga 

terved. Ka peahoones paikneva seminari raamatukogu kahjustu
sed olid onneks väikesed. Tuli algas ju peaho.one teisest ot

sast. Kaotused olid siiski ajaloo-keeleteaduskonna ja juris
tide raamatute osas.

NUUd oli vaja ruume, kus kustutusveest ligunenud raama

tuid kuivatada ja sorteerida. Selleks loovutas Ulikooli 
kunstikabinet oma ruumi, kuhu paigaldati ajutine valgustus, 

ja edasistel päevadel sai ka soojuse sisse. Appi organisee
riti UliÕpilasrUhmi. Märgunud raamatud tuli kiiresti kuiva
tada pideva filterpaberite vahetamise abil, et vältida kogu 

raamatuploki deformeerumist ja lehtedele tumepruunide märgu
misjoonte teket. Et võimatu oli kÕiki märgunud raamatuid 

korraga käsile võtta, säilitati neid kUlmutatuna. Ktilmunud 

raamatuid tõime sisse sulama niivord, kui lubas ruum ja jät
kus tõ!Skäsi. Tõõpäevad olid 10-12 tundi pikad. Samaaegselt 
toimus riknenud ja vigastatud raamatute sorteerimine kah
justuste suuruse ja raamatu väärtuse järgi. Tugevasti pÕle

nud raamatud jäid pakitult riiuleile restaureerimist ootama. 

P8õrdusime M. J. SaltÕkov-�tsedrini nim. Riikliku Avaliku 
Raamatukogu restaureerimisosakonna poole. Nende töötajate 
�ogemused ja näpunäited pÕlenud materjali restaureerimisel 

lculusid marjaks ära. 
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Pikkamõõda taastus tavalme tõõrUtm. 
ootasid tuhanded raamatud. Uhtlaei oli 
Ulesainus restauraator ei kata tõõ vajadusi • 

. Elli Kool 

ReetaUJ:"eerimiet 
kÕigile selge, et 

Tllõtaein Tartu Ulikooli Raamatukogus e. märtsist 1966 ku
'11 15. mllrte:lni 1976. See oli teine reetaUJ:"aatori koht, an
tud 1. Teebruaril 1966. Tõõtaja, kee enne mind oli kuu aega 
olnud, lahkus Liidia Noodla eõnutei selle tõttu, et ei talu
nud formaliini lÕhna. Minu tõõle asumise ajal oli vaid Uks 
restaUJ:"aator - Liidia Noodla, keda tutTUetati kui tunnueta
�ud spetsialisti. Esimestel nädalatel eeienee minu tõõ for
maliinis niisutatud musta Õmb1usvati tampoonidega raamatute 
tolllust puhastamises. Esimestel päevadel tegi see mind väga 
haigeks, hiljem harjusin. Kuna ma ei pidanud seda tõöd ame

'tikohale vastavaks, tundsin h1fVi 1 kas nii peabki jääma. Minu 
juhendaja selgitas, et see on esimene sisseelamine tõõsse 1 

millega tulebki alustada. Omas mõttes pidasin seda hiljem 
�arbetuks ajaraiskamiseks, sest tõõd uue eriala omandamisel 
oli UlikUlluses. Arvan, et mind oleks tulnud juhatada eri
alase kirjanduse juurde, kus tutTUStati restaUJ:"eerimise ko
,gemusi Leningradi ja MoskVa raamatukogudes. 

Raamatuid puhastas tolmust veel koristaja L. Kullapere, 
kellest hiljem sai hUgieenigrupi töötaja. Ta tõõtas vaheldu
misi kahe tolmuimejaga, et mootorid Ule ei kuumeneks. Mõne 
nädala pärast lUlitati mindki võitlusse hügieeni- ja restau
�eerimissektori moodustamise eest. Oli vaja välja tuua raa
matute hävimise põhilised tegUJ:"id. 

Mõeldes tagasi sellele ajale, võib õelda 1 et suurt osa 
fondide halva seisukorra sUvendamisel mängis ka mõne töö
tajakategooria ja Uksiktõõtajate ebakorrektne tegevus raama
tute suhtes.Loetleksin neid raskusi. 
1. Hooneid oli palju. Selle tõttu tuli tõövahendeid kanda

majast majja. Liikumine linnas pangede ja pampudega oli
raske ja ebamugav, töövahendid kippusid aga lihtsalt ka
duma.
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2. Koristajatele oli raske kui mitte YÕimatu selgeks teha;
kuidas hoidlas tuleks Õigesti koristada.

J. Mõnigi raamatukogut88taja ise ei saanud aru sellest;

kuidas tuleks hoidlas lcllituda - olid toiduainete ja nn.
s68ginurgad, hoidlasse tuldi tänavajalatsite, märgade
riiete ja vihmaYarjudega.

4. Raamatuid koheldi hoolimatult - neid toodi erineYBtest

hoonetest laenutamiseks Õige sageli pakkimata, ka saju
ilmadega. Vahel kasutati ldlll karedat pa:t:ken6Hri, kuid
paberit ja kaitsepapiribasid n66ride alla ei pandud. Nii

viidi raamatuid ka k6itekotta.
5. KokkupÕrkeid oli juhtkonnagagi, kuna probleeme oli pal

ju, nende Õigeid lahendusi tuli alles otsida, YÕimaluse4

aga midagi edasi arendada tuli lausa kätte YÕidelda.

6. Desinfektorid ei tahtnud sugugi tunnistada mikroorganis
mide kahjulikkust ja mitte kÕik neist ei teinud oma

t68d hoolikalt.
7. Kuna hoidlaid k6eti ebakorrapäraselt, mõni oli lausa

kUtteta, ei olnud juttugi stabiilsest mikrokliimast.
8. T88ruumides ja hoidlais oli halb ventilatsioon YÕi puu

dus see Uldse.
9. Suured lUngad olid kemikaalide ja t86vahendite hankimi

sel, sageli ei rahuldanud ka nende kYBliteet.

10. Väga suureks puuduseks tuleb lugeda aedagi, et ei olnud
võimalust ldllastada Uhtki suuremat välismaa raamatukogu.

Ja kÕige olulisem YastutHHtav tegur kogu areneya t88grupi
pingutustele oli hoiuruumides. KÕik puhastatud, korrastatud 
ja desinfitseeritud raamatud sattusid ju ikka tagasi sama

desse t:1Jlgimustesse ja kogu t88vaev võis taas muutuda nul
liks. 

Aime Espenberg 

Aastatel 1967-1977 Õppisin Leningradis Riikliku Ermitaazi 

graafika restaureerimise osakonnas, igal aastal a J nädalat. 

Eestis sel ajal graafika restauraatorit veel ei olnud. Nii 
täiendasin oma teadmisi kunstiteoste restaureerimise ala:L.. 
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Alates 1969.a. käidi juba meie osakomias Õppimas nii trUkis
te, käsikirjade, graa!ika kui ka joonistuste konseneerimist 

ja restaureerimist. Staz66re on meil olnud Vilniusest, Le
ningradist, Moskvast, R1iast, Kiievist, Bulgaariast ja mui
dugi kÕige rohkem Eestist. Mitmed on käinud korduvalt. 

Alates 1968. aastast võtsime osa raamatukogu teaduskonve
rentsidest nii ettekannete kui ka näitustega oma t8Bdest. 
Konverentsid toimusid raamatukogus iga kahe aasta järel. 
Need olid J-päevased, milles� viimase päeva sisustasid res
tauraatorid. KÕik restauraatorid leidsid oma t85pro!i111le 
vastavasuunalised uurimisteemad, mis kanti ette esialgu oma 
sektoris. Ettekannetest saigi alguse kogumik "Raamat - aeg -
restaureerimine". Konverentsidele olid kutsutud kÕik vaba• 

riigi restauraatorid, k:Ulalisi oma ettekannetega oli alati 
ka Vilniusest, Moskvast ja Leningradist. 

12. nov. 1971. a. avati Tartu Kunstimuuseumis I vabariik
lik restaureeritud t5Bde näitus, millest võttis osa kogu 

meie osakond. Praeguseni on olnud kolm vabariiklikku n!!.i
tust, mida on eksponeeritud nii Tartus kui ka Tallimias. 
1973. aastal oli minu huvitavamaks t8Bks E. Viiralti joonis
tuste restaureerimine tema juubelinäitusele. 

1979.a. organiseerisime Tartu restauraatorite klubi, mil� 
le esimene president oli R1lni laamnaa. Ige.leuistel kokku.saa. 
mistel arutasime restauraatorite ette kerkinud probleeme. 
Ka valmis tol ajal restauraatorite rinnamärk. 

Huvitavad on 2-4-päevased ÕppesÕidud koduloomuuseumid-. 
ae ja kalmistutele kÕigi vabariigi restauraatorite osavõtul. 
Esimene selline oli 1977. a. Kudjap!A kalmistule Saaremaal, 
kuhu kutsusime restauraatoreid ka väljastpoolt Eestit. 011 
asjalik t5B ja mõttevahetus. 1981. aastal olime t88sem1Darii 
e. R. Jakobsoni Talumuuseumis,Kurgjal. 011 'rilga saj'llJle suri,
Bõ'bimiskohta järve äärde marssisime poolest slUlrest poria,

asjad toodi kohale traktoriga. Seal heiskasime esmakordselt
oma restauraatorite lipu. Kohapeal konserveerisime hulgali

selt dokumente, nahka, tekstiili jm., osa võtsid ka Vilniuse

restauraatorid. Järgmistel aastatel oleme t85tanud veel Pai�
des, Haapsalus, Vormsil, Võrus, Mrnus, Hiiumaal, Sian:mas,

abistamaks kultuuriväärtuste säilitamisel.



SUgiseti saadeti kolhoosi kartuleid võtma. Kord pidi meie 

osakonnast minema kaheks nädalaks RÕugesse kaks restauraato
rit. Naispere eest ohverdasid end osakonna ainsad mehed -

Ilmar Jõudvald ja Rlmi Ieanmaa. Nende esimese tõöpäeva Õhtul 
organiseerisime terve osakonnaga liinibussiga sõidu Rõuges

se, et Uhe päevaga teha hulgakesi ära kahe nädala töö. See 

oli lÕbus sõit, Õhtul oli tantsu ja laulu, järgmisel päeval 

tegime tööd. Õhtul toodi meid kÕiki veoautoga Tartusse taga

si. Nii päästsime osakonna mehed tagasi oma töö juurde. 

Toredad on olnud kevadised sõidud taimi korjama. Kuivata

tud taimi kasutasime paberimassi värvimiseks. 
Palju oli nendelaastatel igasuguseid muid väliseid Ules

andeid, aga tehtud sai ka igapäevane osakonna tõö. 

Virve Nagel 

Mind kutsuti Ulikooli raamatukokku köiterestauraatoriks 
1966. a., kui siin moodustati restaureerimissektor. Senini 

olin töötanud Tartu Kunsti!ondi nahkehistöö ateljees. 

Tulin tööle 16. augustil 1966, isiklik litokiVi kaenlas, 

käes natuke nahka ja mitmesuguseid tööriistu. õnneks on mei� 

raamatukogus rohkesti kirjandust nii köite ajaloo kui ka 

-tehnika kohta, instruktsioone, illustreeritud albumeid.

Õigeid pÕhimÕtteid, huVi ja armastust Tanade raamatute

vastu äratas käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna
tolleaegne juhataja Kaja Noodla. Alustasin kÕige lihtsamate

töödega, aga raamatute olukord nõudis edasiminemist. Hakka
sin restaureerima ikka keerulisemaid köiteid, k:Ull paber-,

tekstiil-, metall-, poolnahk- ja nahkköiteid, varsti ka pär
gamentköiteid ja -käsikirju. Tegin ja parandasin nahkkarpe,

vutlareid, pildiraame.
See kÕik oli võimalik ainult pÕhjalikult kirjandust uuri

des. Eestikeelset meie erialal ei olnud siis Uldse, alguses 

tuli palju tõlkida sõnaraamatu abil. Iga köite lahtivõtmi

sel tegin pÕhjalikud tehnoloogia kirjeldused ja märkmed, !o

togra!eerida pUUdsin iga keerukamat köidet. Abi oli ka 10-

päevasest komandeeringust Leningradi M.J. SaltÕkov-�tsedriD,1 
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nim. Riikliku Avaliku Raamatukogu restaureerimisosalamda koos 

Elli Kooliga. Sel ajal peeti leningradlasi köite restauree

rimise alal tugevamaiks. Õpireis oli väga kasulik, tutvusi
me kolleegidega,kellega arutasime tlhiseid probleeme. Peamine 

oli moraalne kinnitus sellele, et olen kogu aeg läinud oiges 

suunas - säilitasin ju restaureerimisel köitest koik vana. 

1966.-1968. a. asus meie töögrupp ülikooli endise kiriku 

kolmandal korrusel. Sealt voisime ille kolida Vanemuise t. JJ 

asuvasse filiaali, endisesse tlhiselamuhoonesse. Sinna kolis 

hiljem ka harulduste osakond ja see oli meie töö seisukohalt 

väga positiivne. 

1970. a. mais olin koos Elli Kooliga komandeeringus Mosk

vas, Lenini-nimelises ja väliskirjanduse raamatukogus. Sel

lised komandeeringud olid väga tulusad. 

Lisan ka nimekirja nendest asutustest, kust aastate jook

sul on saadetud restauraatoriopilasi minu käe alla. 

1970, november-detsember - Vilniuse tllikooli Raamatuko
gust 

1972, jaanuar 

1973, veebruar-märts 

1974, mai 

1975, aprill 

1975, november

1975, oktoober-november 

1980, mai 

1980, november 

1982, mai 

1983, mai 

1984, november 

1985, jaanuar-veebruar 

1986, veebruar 

1987, mai 

- Vilniuse tllikooli Raamatuko
gust

- Leedu Kunstimuuseumist

- NSVL TA Dokumentide Restau-
reerimise Laboratooriumist

- Rahvusraamatukogust Tallinnas

- Riiklikust Ermitaazist

- Kekelidze-nimelisest Käsikir-
jade Instituudist Tbilisis

- NSVL TA Dokumentide Restau
reerimise Laboratooriumist

- Vilniuse Ülikooli Raamatuko
gust

- Leedu TA Keskraamatukogust,
2 restauraatorit

- Leedu TA Keskraamatukogust,
2 restauraatorit

- NSVL TA Raamatukogust Lenin
gradis

- Rahvusraamatukogust Tallinnas

- Ukraina TA Raamatukogurt; Kiie-
vis

- Puskini-nimelisest Kunstimuu
seumist Moskvas, 2 restauraa
torit
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Kuna olin uurinud palju kirjandust ja kogemusigi oli hul

galiselt kogunenud, hakkasin ettek81:metega osa võtma kate&

duskonverentsidest (1974, 1976). 1980. a. kirjeldasin inku

naablite kBiteid Olev Nageli koostatud vAljaandele "Inku

naablid Tartu Riikliku th.ikooli Teaduslikus Raamatukogus" 
(Tln., 1982). Olen koostanud ka metoodilise juhendi plrga

mendi konserveerimise kohta "PärgamentUrikute ja -k81dete 

konserveerimine ja restaureerimine" (Tln., 1985). 

Palju andis juurde ka näituste korraldamine restaureeri

tud töödest nii meie raamatukogus kui mujal Tartus ja Tal

limlas. Neist kÕigist olen osa võtnud. 

1971 - näitus Tartu Kunstimuuseumis 

1976 - näitus Tartus ja Talliime.s 

1983 - näitus Tartus ja Tallimlas 

1986 - näitus Ulikooli raamatukogu raamatumuuseumis 

1987 - näitus Eesti Rahva Muuseumis 

1988 - näitus Ulikooli raamatukogu raamatumuuseumis

1989 - personaal.näitus Ulikooli raamatukogu raamatu-

muuseumis. 

127 



SISUKORD 

S.UTEKS••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
ZUM GELEIT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
IlfEAHCJIOmiE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
Viiu Klement. HtlGIEENI- JA RESTA�ERIMISOSAKONNA KAXS-

KUMMEND TÖÖA..ASTAT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 
Zusammenfassung •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 
Pea0e1e ••••••••••••••••••·•••••••·••••••••••·•·••·•· 18 

Kersti Jalas. HtlGIEENI- JA HOOLDUSTÖÖ KORRALDUSEST VARA

DE SÄILIT.AMISEL TARTU ULIKOOLI RAAMATUKOGUS ••••••••••••• 21 

Zueammenfaa�ung •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30

PesD!e ••••••••••••••••·••••••·•••••••••••••••••••·• 33 

Aime Espenberg. TARTU KULTUURIASUTUSTES LEIDUVATE EDUARD 

VIIRALTI TEOSTE SÄILIVUS JA RESTAUREERIMINE ••••••••••••• 35 

Zueammen!assung •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 55 
PesllMe ••···•••••••••••••••••••·•••••·••••••••••···• 56 

Ene Järvanurm. 18. SAJANDI GEOGRAAFILISED KAARDID TARTU 

ULIKOOLI RA.AMATUKOGUS, NENDE SÄILIVUS JA KONSERVEERThlIS-

MEETODID • •·• •• • • •••••• •. •. • • ••••• • ••••••••••••• • •. • •••• • • 58 
Zu.aammenfassim.g ••••••••••••••••••••••••·••••••••••• 74 

Pe31lM8 ••...••...••.....••................••..•..... 76 

Jaan Lott. GUSTAV BERGMAIDIT MF.1r!ORIAALKOGU KÖITED JA NEN-

DE KAHJUSTUSED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 78 
Zusammenfassung ••••••••••••••••••••••••••••••••••••100 
PesDte ••••••••·••·•••••••••••••·•·•••••·•••·••••·••102 

!,{are Liblik. 15.-17. �AJANDI VANA-VENE KÄSIKIRJALISE 

RAAMATU KÖITE RESTAUREERIMISEST TARTU ULIKOOLI RAAMATUKO-

GUS •·•. • • •••••• •. •. •. •. • ••••••• • ••••••• • •••• • •• • ••• • ••••• 104 
Zusammen!assung ••••••••••••••••••••••••••••••••••••117 
Pes1JMe ••••••••• · •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 119 

OSA.KONNA ENDISTE JA PRAEGUSTE TÖÖTAJATE MEENUTUSI 

L11dia Noodla ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••121 
Elli Kool ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••122 
Aime Espenberg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••123 
Virve Nagel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••125 




	Image00001
	Image00002
	Image00003
	Image00004
	Image00005
	Image00006
	Image00007
	Image00008
	Image00009
	Image00010
	Image00011
	Image00012
	Image00013
	Image00014
	Image00015
	Image00016
	Image00017
	Image00018
	Image00019
	Image00020
	Image00021
	Image00022
	Image00023
	Image00024
	Image00025
	Image00026
	Image00027
	Image00028
	Image00029
	Image00030
	Image00031
	Image00032
	Image00033
	Image00034
	Image00035
	Image00036
	Image00037
	Image00038
	Image00039
	Image00040
	Image00041
	Image00042
	Image00043
	Image00044
	Image00045
	Image00046
	Image00047
	Image00048
	Image00049
	Image00050
	Image00051
	Image00052
	Image00053
	Image00054
	Image00055
	Image00056
	Image00057
	Image00058
	Image00059
	Image00060
	Image00061
	Image00062
	Image00063
	Image00064
	Image00065
	Image00066
	Image00067
	Image00068
	Image00069
	Image00070
	Image00071
	Image00072
	Image00073
	Image00074
	Image00075
	Image00076
	Image00077
	Image00078
	Image00079
	Image00080
	Image00081
	Image00082
	Image00083
	Image00084
	Image00085
	Image00086
	Image00087
	Image00088
	Image00089
	Image00090
	Image00091
	Image00092
	Image00093
	Image00094
	Image00095
	Image00096
	Image00097
	Image00098
	Image00099
	Image00100
	Image00101
	Image00102
	Image00103
	Image00104
	Image00105
	Image00106
	Image00107
	Image00108
	Image00109
	Image00110
	Image00111
	Image00112
	Image00113
	Image00114
	Image00115
	Image00116
	Image00117
	Image00118
	Image00119
	Image00120
	Image00121
	Image00122
	Image00123
	Image00124
	Image00125
	Image00126
	Image00127
	Image00128
	Image00129
	Image00130

