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Traditsiooniliste infootsisüsteemide kujunemine Tartu Ülikooli 
Raamatukogus 19. sajandil ja 20. sajandi algul

Magistritöö autoreferaat

Sissejuhatus

Automatiseerimise ajastul, mil kogude avamine kaasaegsete automatiseeritud infootsi
süsteemide kaudu seab ülesandeks mitte ainult parema informeerimise tänapäeva 
kirjandusest, vaid raamatukogus leiduvate kõigi varade avamise automatiseeritud info- 
otsisüsteemides, saavad järjest suurema tähelepanu osaliseks raamatukogudes juba 
olemasolevad, ajaloo jooksul väljakujunenud traditsioonilised infootsisüsteemid. Nende 
kaasamine automatiseerimisprotsessidesse võiks viimaseid kiirendada, hõlbustada ning 
säästa tööaega ja -jõudu. Viimane ülesanne on aga täidetav ainult ajalooliste info
otsisüsteemide sügava tundmaõppimise korral. Ajalooliselt väljakujunenud suurte 
kogudega vanemad raamatukogud pööravadki sellele järjest kasvavat tähelepanu.

Sedalaadi tööst annavad tunnistust nii suured rahvusvahelised ajalooliste kogude 
kirjeldamise projektid, milles kataloogidel on oma osa (Handbuch der historischen 
Buchbestände in Österreich, Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, 
Handbuch deutscher historischen Buchbestände in Europa) ja milles osaleb ka Tartu 
Ülikooli Raamatukogu, kui ka rahvuslikud ajalooliste kataloogide uurimisprojektid 
(Deutsche Bibliothekskataloge im 19. Jahrhundert: analytisches Repertorium. Bd. 1-2. 
München; London; New York; Paris: K. G. Saur, 1992.). Ka ajalooliste kogudega 
raamatukogude ajalooliste kataloogide seisundi analüüsid annavad tunnistust ajalooliste 
kataloogide täiendava uurimise vajadusest (Kind-Doerne, Ch. Die niedersächsische 
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Ihre Bestände und Errichtungen in 
Geschichte und Gegenwart. Mit ein Beitrag von Klaus Haenel über Handschriften- 
abteilung. Wiesbaden: Harrasowitz, 1986. S. 65).

Seega näeme, et ajalooliste kogudega raamatukogud on muutumas nii oma kogude kui 
ka neid avavate kataloogide poolest teadusliku uurimistöö abivahenditest teadusliku 
uurimise objektideks. Raamatukogu, olles vaimse pärandi materiaalne kandja, kujutab 
endast sellist kultuurifenomeni, mille väärtus on seda suurem, mida suuremat ajaloo
protsessi osa ta endas kontsentreerib. Just sellepärast muutuvad suuremad ajalooliste 
kogudega raamatukogud ja peavadki tegelikult saama ise enese uurimisobjektiks. 
Kogude ja nende avamise ajaloo uurimine on taolise raamatukogu ülesandeks. Nagu iga 
raamatukogu ajaloo valdkonna uurimine nii ka kogude ajaloo uurimine ja kogude 
kataloogides avamise ajaloo uurimine toob välja üldised ajaloolise arengu seadus
pärasused — eriti raamatukogude ajaloo ja teaduse ajaloo kõrvutamisel. Siinjuures 
sulavad kokku teadusliku uurimise, milles raamatukogu ja sealhulgas ka ta 
infootsisüsteemid on uurimisobjektiks, ja raamatukogu kui uurimisvahendi omavahe
lised piirid, eriti just sama asutuse piires, nii et uurimisfunktsioonid kasvavadki välja 
raamatukoguhoidja igapäevasest tegevusest. Pidades silmas uurimisproblemaatika 
sellist metodoloogilist tausta, näeme, kui aktuaalne on tähelepanu pööramine ajalooliste 
kogudega raamatukogude ajalooliselt kujunenud traditsiooniliste infootsisüsteemide 
arengule.
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Traditsiooniliste infootsisüsteemide mõiste on võetud kasutusele viimastel aasta
kümnetel seoses automatiseeritud infootsisüsteemide tekkimise ja kiire levikuga. Selle 
mõiste kasutuselevõtt aitas infoühiskonna kujunemise murrangulisel perioodil siduda 
omavahel süsteemiks “ühiskond-informatsioon” infotöötlemise ja -tarbimise eri tehni
liste võtete domineerimise erinevaid etappe — üks, kus traditsiooniliste infootsi
süsteemide abil toimus informatsiooni vahendamine, töötlemine ja tarbimine (20. saj. 
tavaliselt kaartkataloogide ja -kartoteekide kujul), ja teine — kus samad protsessid 
arvutite tulekuga toimusid juba automatiseeritud kujul (erinevatel kandjatel). Tehno
loogiline revolutsioon eriti informatsiooniga ümberkäimise suhtes sunnib uuesti 
mõtestama seni toimunud protsesse süsteemis “ühiskond-informatsioon”, mis 
võimaldab uut moodi läheneda ühiskonna arengu teistele protsessidele, teisisõnu, 
läheneda kogu ühiskonna ajaloole uut moodi ja seda koguni ümber struktureerida. 
Nimetatud mõiste kasutuselevõtt osutus väga tänuväärseks ajalooliste käsitluste puhul ja 
ka käesolevas magistritöös just seetõttu, et raamatukogundusliku terminoloogia 
väljaarenematus (puudulikkus, algelisus) ja selle kujunemine alles 19. saj. võimaldas 
selle terminiga haarata nii katalooge kui ka muid infootsisüsteeme erineval kujul, mis 
kõik teenisid infootsingu vajadusi (Standortkatalog, Bandkatalog, Zettelkatalog, 
alphabetisches Verzeichnis, Nominal-Catalog, alphabetisches Nominalregister, Index, 
Verzeichnis, Zuwachs der ... Büchersammlungen ete.). Seetõttu tuli ka käesolevas 
magistritöös konkreetsete traditsiooniliste infootsisüsteemide puhul paratamatult 
kasutada erinevaid nimevorme, lähtudes nii sellest, et originaalis (saksa ja vene keeles) 
on neid eri aegadel nimetatud erinevalt, kui ka sellest, et eri aegadel on erinevaid 
nimetusi tõlgitud eesti keelde erinevalt. Lähtuma pidi aga konkreetses allikas või 
käsitluses kasutatud vormist (näit, tähestikuline üldkataloog, tähestikuline peakataloog 
sedelitel, tähestikuline sedelkataloog jne.). Käesolevas töös on võimalust mööda 
kasutatud seda kataloogi nimevormi, mis esineb antud allikas, millest lähtutakse, või 
mida kasutati sellel perioodil.

Traditsiooniliste infootsisüsteemide kujunemise uurimine Tartu Ülikooli Raamatukogus 
19. sajandil ja 20. sajandi algul on põhjendatud ka sellega, et siin on olemas unikaalne 
võimalus jälgida selle protsessi kulgemist raamatukogu asutamise momendist peale 
paralleelselt kogude arenguga, jälgida ka kogude ja kataloogide seoseid. See on oluline 
sellepärastki, et terviklike ajaloomälestistena säilinud 19. saj. ja 20. saj. alguse tradit
sioonilised infootsisüsteemid omavad tähtsust kui mitmekülgsed teaduse ajaloo allikad.

Magistritöö eesmärgiks on uurida Tartu Ülikooli Raamatukogu 19. saj. ja 20. saj. alguse 
traditsioonilisi infootsisüsteeme kui ühiskonna ja teaduse arengu, aga ka ülikooli 
õppetöö korralduse lahutamatut osa. Uurimuse kronoloogilised piirid määratleb 
asjaolu, et Tartu Ülikooli Raamatukogu varsti kahe sajandi pikkuses ajaloos moodustab 
vaatluse all olev periood, samuti nagu ka kogu Tartu ülikooli ajaloos — 19. saj. ja 20. 
saj. algus — küllaltki ühtse terviku, mida kinnitab ka — läbi mitme etapi — ühtse 
kataloogisüsteemi kujunemine sel ajal. Uurimuse objektiks on Tartu Ülikooli Raamatu
kogus 19. sajandil ja 20. sajandi algul loodud traditsioonilised infootsisüsteemid: käsi
kirjalised raamatkataloogid, sedel- ja kaartkataloogid, trükikataloogid ja teiste (vt. ees
pool) nimede all esinenud infootsisüsteemid, mis aitasid kaasa kogude avamisele. 
Uurimuse aineks on traditsiooniliste infootsisüsteemide tekke ja arengu seaduspära
sused Tartu Ülikooli Raamatukogus.
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Töös on püstitatud järgmised ülesanded'. 1) anda Tartu Ülikooli Raamatukogu 19. saj. 
ja 20. saj. alguse traditsiooniliste infootsisüsteemide ajalooliste tingimuste tekke ja 
arengu iseloomustus; 2) analüüsida nende koostist, struktuuri ja esinenud erikujusid; 
3) määrata kindlaks ja täpsustada Tartu Ülikooli Raamatukogu 19. saj. ja 20. saj. alguse 
traditsiooniliste infootsisüsteemide arengu eri etapid; 4) anda hinnang Tartu Ülikooli 
teadlaste ja raamatukogutöötajate panusele kataloogide ja liigitussüsteemide loomises ja 
kataloogisüsteemi väljaarendamises.

Magistritöö põhineb arhiivi- ja trükiallikate analüüsil, milles on kasutatud võrdlev- 
ajaloolist meetodit. On analüüsitud originaalseid 19. saj. ja 20. saj. algusest pärinevaid 
traditsioonilisi infootsisüsteeme, nende loomise ja arendamisega seotud raamatukogu, 
ülikooli ja õpperingkonna vahelist kirjavahetust, aruandlust, istungite protokolle, isik
koosseisu puudutavaid materjale Eesti Ajalooarhiivis ja Tartu Ülikooli Raamatukogu 
käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas.

Töö struktuur. Magistritöö koosneb autoreferaadist (22+8 lk.), kaitsmisele esitatavatest 
publikatsioonidest (85 lk.), saksakeelsest kokkuvõttest (10 lk.), allikate ja kirjanduse 
loetelust (20 lk.), kokku 147 lk. Kaitsmisele esitatavad publikatsioonid (vt. lisa 1) on 
rühmitatud vastavalt nendes uuritud problemaatikale: I-IV — 19. sajandile ja 20. 
sajandi algusele pühendatud uurimused, kus on vaadeldud traditsiooniliste 
infootsisüsteemide arengu eri aspekte (I — kogude avamine, II — liigituse arengulugu, 
III — kataloogide ja kogude vahekord kataloogisüsteemi arengu eri etappidel, IV — 19. 
saj. - 20. saj. alguse traditsioonilised infootsisüsteemid teaduse ajaloo allikana); V-VH 
— üksikud Tartu Ülikooli Raamatukogu traditsioonilised infootsisüsteemid ja nende 
seis käsitletud peerioodi eri etappidel; VIII-IX — ajaloo-keeleteaduskonna 
üliõpilasraamatukogu (praegu Humanitaarraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu 
kõige suurem erialakogu) ja selle kataloogide areng, milles ilmnevad ka Tartu Ülikooli 
Raamatukogu põhikogu traditsiooniliste infootsisüsteemide arengus esinenud 
seaduspärasused.

Historiograafia

Tartu Ülikooli Raamatukogu ajalugu on eri aegadel pälvinud uurijate tähelepanu, trükis 
on ilmunud tema tegevuse üksikute tahkude ajaloolised käsitlused, kuid üldkäsitluse 
koostamine varsti juba kahe sajandi pikkuse Tartu Ülikooli Raamatukogu ajaloo kohta 
on alles käsil. Ka käesoleva magistritöö teemale spetsiaalselt pühendatud uurimus 
puudub. Küll on aga traditsiooniliste infootsisüsteemidega seotud problemaatika leidnud 
käsitlust nii Tartu Ülikooli kui ka Tartu Ülikooli Raamatukogu ajaloole pühendatud üle
vaateteostes. Sellest ei saanud mööda minna ka 19. saj. ja 20. saj. alguse raamatukogu 
tegevuse teiste aspektide uurijad, käsitletud on ka selle probleemi seis vaatluse all oleva 
perioodi mõningatel momentidel ja lühematel ajavahemikel.

Tartu Ülikooli ajaloo iildkäsitlused

Kataloogide tähtsus raamatukogu töös on olnud alati sedavõrd suur, et sellest ei ole 
saanud mööda minna ükski raamatukogu ajaloo üldkäsitlus. Taolised Tartu Ülikooli 
Raamatukogu ajaloo ülevaated on ilmunud seoses Tartu Ülikooli juubelitega. Nad on 
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ilmunud Tartu Ülikooli juubelitele pühendatud väljaannetes ja fikseerivad raamatukogu 
seisu üldiselt, iseloomustades tema arengut, märkides ka kataloogide olemasolu, arengut 
ja seisu.

Tartu Ülikooli veerandsajaaastasele juubelile pühendatud väljaanne1 annab ülevaate 
raamatukogu tegevusest 19. saj. esimestel aastakümnetel, toob ära selle kogude suuruse 
(41 658) seisuga 19.10.1827, kusjuures andmed on esitatud paigutuseks kasutatud 
Schütz-Hufeland-Erschi süsteemi 16 osakonna järgi. Ülevaade märgib ära süstemaati
lise kataloogi, mis ühtlasi esineb ka inventariumv\ rollis, ja selle juurde kuuluva tähes
tikulise nimeregistri olemasolu, neid pikemalt iseloomustamata.

1 Die Kaiserliche Universität Dorpat : Fünfundzwanzig Jahre nach ihrer Gründung. Dorpat, 
1827. 60 S.

2 IleTyxoB E. B. HMnepaTopcKHü lOpbeBCKHH, õmbuiuh /lepiiTCKnü, yanBepcHiei 3a cto 
nei ero cyniecTBOBannn (1802-1902). T. 1 : nepBbiü u BTopoü nepno4M (1802-1865). 
lOpbeB, 1902. 620 c; T. 2 : b iiocjieAHnn nepno4 CBoero CTonerHero cyinecTBOBanna 
(1865-1902). Giõ, 1906. 216 c.

3 IleTyxoB E. B. T. 1. G 197.
4 Schlüter, W. Die Dorpater Universitätsbibliothek // Zentralblatt für Bibliothekswesen. 1918. 

Jg. 35, H. 1/2. S. 5; UJaMypriH E. 14. OnepKU no ucTopnn 6n6jrnoTeiiHO-õw6jino- 
rpa^nqecKon KJiaccn^KKaunH. M.: W34-BO BKI4, 1959. T. 2. G 490; Vigel, E. Tartu 
Riikliku Ülikooli Teadusliku Raamatukogu asutamine ja areng aastail 1802-1839 / 
Kommenteerinud ja toimetanud J. Madisson. Tartu, 1962. Lk. 89. Lk. 89. (TRÜ Toim.; 
115.)

5 neryxoB E. B. T. 1. G 473-474.
6 IleTyxoB E. B. T. 2. G 123.

Tartu Ülikooli saja-aastaseks juubeliks ilmunud J. V. Petuhhovi Tartu Ülikooli ajaloo 
käsitlus2 jagab viimase kolmeks perioodiks (1802-1820, 1820-1865, 1865-1902). Iga 
perioodi kohta antakse ülevaade ülikooli kohta tervikuna, samuti teaduskondade ja 
allasutuste kaupa, viimaste hulgas tuuakse alati esimesele kohale raamatukogu. Andes 
ülevaadet raamatukogu tegevusest vastaval perioodil, iseloomustab ta ka kataloogitöös 
toimunud muudatusi. Ta räägib süstemaatilise kohakataloogi loomisest 19. saj. algul, 
märkides, et see lõpetati 1817. aastaks “eraldi sedelitel”.3 Viimane väide ongi läinud 
käibele ja korduvalt esinenud hilisemas kirjanduses.4 Tegelikult pärineb 1817. aastast 
teade süstemaatilise kohakataloogi valmimisjärgse üleandmise kohta, sedelkataloogi 
vormi kasutamist sellel perioodil aga arhiivimaterjalid ei kinnita, mis ei välista, et 
kataloogitööde teatud etapil võis mingi taoline töövõte siiski kasutusel olla. Tartu 
Ülikooli arengu teise perioodi käsitluse raamatukogule pühendatud osas märgib 
J. V. Petuhhov käsikirjalise süstemaatilise kohakataloogi, käsikirjade, dublettide, 
memoriaalkogude, keelatud kirjanduse kataloogide, aga ka tähestikulise peakataloogi 
olemasolu, ilma viimase vormi täpsemalt nimetamata.5 Kolmandale perioodile pühen
datud osas märgib ta, käsitledes raamatukogu, üldiste süstemaatiliste ja tähestik
kataloogide jätkamist, aga samas ka seda, et tähestikkataloogi juurde lubatakse üli
õpilasi vaid erandkorras, mistõttu süstemaatiline kaartkataloog oma abimaterjalidega 
(nn. “võti”) leiab aktiivset kasutamist.6 Fikseerides enda suhtes n.-ö. tänapäevase seisu, 
mainib ta, et rikkalike raamatuvarade kasutamise kitsaskohaks jääb trükikataloogi 
puudumine.
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1929. a. ilmunud eestikeelse Tartu Ülikooli 10. aastapäeva koguteose7 raamatukogu 
käsitlevas osas on detailne kataloogide loetelu. Kuna aga antud väljaande põhieesmärk 
oli tutvustada viimase kümne aasta tegevust ja saavutusi, siis on põhitähelepanu seal 
pühendatud uutele, 1920-ndatel aastatel loodud kataloogidele, ja vanadest räägitakse 
niivõrd, kuivõrd nad on saanud uuenenud kataloogisüsteemi üheks osaks. Seal on 
nimetatud süstemaatiline kohakataloog 16 osakonnaga, mille puhul on mainitud XIII 
osakonna jagunemist: Xllla — geograafia ja Xlllb — ajalugu. On osutatud, et seda 
kataloogi ei jätkatud. On juttu tähestikulisest peakataloogist sedelitel, eriti tema 
algusosa taastamistöödest pärast reevakueerimist. On mainitud ka dissertatsioonide ja 
akadeemiliste väljaannete sedelkataloog, samuti dublettide kataloogid. Märgitud on 
venekeelse kirjanduse trükikataloog8 koos selle juurde kuuluvate täiendustega, samuti 
ka perioodikaväljaannete trükikataloog9, mille puhul on nenditud selle vananemist ja 
täiendamise vajadust. Nimetatud on memoriaalkogude ja 1852.a. annetatud 
F. L. Schardiuse autograafide kogu katalooge.

7 Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919-1929. Tartu, 1929. 432 lk. (TÜ Toim.; C 10.)
8 Karajior pyccKHx KHnr BnÕJiwoTeKn PlMneparopcKoro lOpbeBCKoro YHHBepcHTeTa.

C ocHOBaHnn yHTBepcmeTa no 31 aeKaõpa 1908 ro.ia. lOpbeB, 1910. VIII, 653 c.;
Chhcok KHnr, nocTynHBLUHx b ÕHÕJiHOTeKy PiMneparopcKoro lOpbeBCKoro yHHBepcHTera c 
1 AeKaõpa 1911 ro^a // YueHbie 3anncKn ÜMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro yHHBepcHTera. 
1913. No 5-8, 11-12. C. 1-112, 1-17; AjnjjaBHT. yKa3. k “CnncKy khhf” õnõnnoTeKn H. KD. 
yHHBepcHTera // VueHhie 3anncKH HMneparopcKoro lOpbeBCKoro yHHBepcHTeTa. 1916. No 
10. C. 113-176; 1917. No 3. C. 177-192.

9 Chhcok >KypHajiOB h 4pyrnx nepno4wqecKHx H34aHHH, BbinncbiBaeMbix min noiiyqaeMbix 
B OÕM6H HJ1H 4apOM Y HHBepCHTCTCKOK) EhÕUHOTCKOK) H BCCMH 4pyTHMH yqeÕHO- 
BcnoMoraTejibHbiMM yqpe>K4eHHHMH YHHBepcHTera. lOpbeB, 1907. 52 c.

10 Tartu Ülikooli ajalugu 1632-1982. Tallinn: Eesti Raamat, 1982. Kd. 2: 1798-1918. 430 lk.
11 Ibid., lk. 144.

Tartu Ülikooli 300. aastapäevale pühendatud koguteose teine köide'0 käsitleb just 19. 
saj. ja 20. saj. algust. Raamatukogu tegevuse ülevaade on esitatud abiõppeasutuste ja 
ülikooli juures tegutsenud institutsioonide osas ja on koguteose üldise periodiseeringu 
järgi vaadeldud ajavahemike 1802-1820, 1820-1865, 1865-1889, 1889-1918 kaupa. 
Raamatukogu kataloogidest on juttu ainult ühes, 1865.-1889. a. pühendatud osas, kuid 
seal käsitletakse ka varasematel perioodidel tehtut." Seal on mainitud nii süstemaatilise 
kohakataloogi loomist sajandi algul, sedelkataloogi koostamist raamatuvaradele sajandi 
keskel kui ka süstemaatilise kaartkataloogi loomist sajandi teisel poolel. Küll peab 
märkima, et esimene neist on lähemalt dateerimata, kahe viimase kohta käivaid daatu
meid on aga hiljem käesoleva magistritöö raames ilmunud uurimustes oluliselt täpsus
tatud. Nimelt, sedelkataloogi loomise aastateks on seal märgitud a. 1839-1861, kuid 
1839. aastast alustati C. K. Kayseri leksikoni põhjal trükikataloogi väljaandmise 
ettevalmistustööd, millega tegeldi 1852. aastani, ja alles 1853. aastast kuni 1857. aastani 
tegeldi raamatute sedelkataloogi loomisega. Ka süstemaatilise kaartkataloogi loomine 
on selles käsitluses paigutatud 1870-ndatesse aastatesse, samas kui sellega tegeldi a. 
1868-1873.
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Tartu Ülikooli Raamatukogu ajaloo 19. sajandile ja 20. sajandi algusele pühendatud 
käsitlused

Kogu vaadeldavat perioodi haaravaks Tartu Ülikooli Raamatukogu arengu käsitluseks 
on endise raamatukoguhoidja Wolfgang Schlüteri (raamatukoguhoidja abi aastast 1882, 
raamatukoguhoidja 1888.-1908. a.) artikkel,12 mis iseloomustab raamatukogu tegevust 
tervikuna ja sisaldab ka ülevaate tööst kataloogidega. Ta nimetab raamatukogu kõige 
suuremaid katalooge: süstemaatilist kohakataloogi, tähestikulisi sedelkatalooge, süste
maatilist kaartkataloogi ja annab ülevaate nende loomisest ja tööst nendega. Mainib ka 
venekeelsete (vene šriftis) raamatute kataloogi, samuti käsikirjade ja memoriaalkogude 
katalooge.13 1917. a., juba Tartu Ülikooli Raamatukogust eemal olles, ei olnud tal 
võimalik kasutada raamatukogu materjale andmete kontrollimiseks ja täpsustamiseks ja 
seetõttu, vaatamata autori aukartust väärivale raamatukogutöö staažile, sisaldab antud 
käsitlus mõningaid ebatäpsusi. Nimelt, süstemaatilise kohakataloogi liigitussüsteemi 
kohta kirjutab ta, et see oli asutamisest alates saksa sõsarasutuste eeskujul nn. 
Schleiermacheri süsteemi järgi koostatud.14 Andreas Ernst Schleiermacheri (1787— 
1858) bibliograafiline süsteem oli loodud a. 1811-1830 ja trükis avaldatud 1847. a.15 
Juba seepärast ei saanud ta kasutusel olla Tartu Ülikooli Raamatukogu asutamisest 
saadik. Schleiermacheri klassifikatsiooni peetakse 19. saj. esimese kolme veerandi mitte 
ainult kõige väljapaistvamaks klassifikatsiooniks Saksamaal, vaid kogu Lääne- 
Euroopas. Ta oli Saksamaa raamatukogudes laialt levinud ja kaua kasutusel. Selle 
kuulsus võiski tingida, et W. Schlüter, olles juba Tartust lahkunud, ajas selle segi 18. 
saj. lõpu ja 19. saj. alguse väga populaarse ja Tartuski kasutatud Schütz-Hufeland- 
Erschi klassifikatsiooniga, mida hinnati kõrgelt veel 19. saj. teisel poolelgi.16 Üldiselt 
annab W. Schlüteri artikkel tervikliku ülevaade kataloogidega seotud probleemidest ja 
asetab töö viimastega väga tähtsale kohale raamatukogutöös üldse, mida võib usaldada 
ainult kõrgelt haritud ja hästi ettevalmistatud usaldusväärsetele töötajatele.17

12 Schlüter, W., S. 1-15.
13 Ibid., lk. 5-7, 9.
14 Ibid., lk. 5.
15 LLlaMypnH E. 14. OqepKH no ncropmi 6w6jinoTeMHO-õwÕJiworpa(l)nqecKOw KJiaccn^HKannn. 

M.: H34-BO BKU, 1959. T. 2. C. 102-110.
16 Ibid., lk. 97.
17 Schlüter, W., S. 15.
18 Peep, L., Kaegbain, P. Die Universitätsbibliothek Dorpat in Vergangenheit und Gegenvart // 

Reval und die Baltischen Länder : Festschrift für Helmuth Weiss zum 80. Geburtstag. Im 
Auftrage der Baltischen Historischen Komission und des Johann-Gottfried- Herder-Instituts 
herausgegeben von Jürgen von Hehn und Csabe Janos Kenez. Marburg/Lahn : J. G. Herder- 
Institut, 1980. S. 473^188; Peep, L., Kaegbain, P. Tarton yliopiston kirjasto : menneisyytä ja 
nyky päivää // Opusculum. 1982. Vol. 2, N° 2. S. 82-99.

19 Peep, L., Kaegbain, P. Die Universitätsbibliothek Dorpat in Vergangenheit und Gegenvart // 
Reval und die Baltischen Länder : Festschrift für Helmuth Weiss zum 80. Geburtstag. Im 

Laine Peebu ja Paul Kaegbaini koostatud Tartu Ülikooli Raamatukogu ajaloo ülevaade 
. 1 Q . .läbi kõigi aegade on suures osas pühendatud raamatukoguhoonete saamisloole, enti 

seoses uue hoone ehitamisega. Raamatukogu kataloogidel peatutakse väga põgusalt, 
mainides ainult süstemaatilise kohakataloogi loomist 19. saj. alguses Schütz-Hufeland- 
Erschi klassifikatsiooni alusel.19 Seal on mainitud Göttingeni Ülikooli Raamatukogu 
eeskuju Tartu Ülikooli Raamatukogu algusaastate töökorralduses, eriti aga, mis on ka 
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teoreetikute poolt soovitatud, raamatute paigutussüsteemi ja süstemaatilise kohakata
loogi liigitussüsteemi kokkulangemist. Käesolevas magistritöös vaatluse all oleva 
perioodi kataloogidest siinkohal rohkem ei räägita, küll aga on juttu kataloogide 
reorganiseerimisest hiljem, s.o. 20. saj. jooksul.

Tartu Ülikooli Raamatukogu töökorraldusele kogu 19. saj. jooksul on pühendatud 
M. Ermeli uurimused.20 Rääkides raamatukogutöö organiseerimisest, ei lähe ta mööda 
ka kataloogidega seonduvatest probleemidest, mainides E. Andersi osa kataloogi
süsteemi väljakujunemisel ja märkides ära kataloogimistööde korraldamist Tartu 
Ülikooli Raamatukogu arengu eri etappidel 19. sajandil, ka kataloogisüsteemi puudu
jääke selle arengu eri hetkedel.

Auftrage der Baltischen Historischen Komission und des Johann-Gottfried- Herder- Instituts 
herausgegeben von Jürgen von Hehn und Csabe Janos Kenez. Marburg/Lahn : J. G. Herder- 
Institut, 1980. S. 479^480.

20 Ermel, M. Tartu Ülikooli Raamatukogu töökorraldusest 19. saj. // TRÜ Teadusliku Raama
tukogu 9. teaduskonverents “Raamatukogu ajaloo küsimusi” 16-17 VI 1982 : ettekannete 
teesid. Tartu, 1982. Lk. 12-14; OpMejib M. 06 oprannsaimn paõoTbi 6n6imoTeKw 
TapTycKoro yHUBepcHTeTa b XIX b. // Ettekanne TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9. tea
duskonverentsil 16.VI 1982. — Käsikiri TÜR KHO, f. 4, nim. 3, s. 1177,1. 16-23.

21 Parmas, R. Tartu Ülikooli Raamatukogu nõukogu tegevus XIX sajandil ja XX sajandi algul 
// TRÜ Teadusliku Raamatukogu 3. teadusliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu, 1968. 
Lk. 3—4.

22 UlaMypnH E. H. OqepKn no ncropnn õnõnnoTeMHo-ÕHÕJiHorpa^nqecKOH KJiaccn^HKannn. 
M.: W34-B0 BKH. T. 1. 1955. 399 c. T 2. 1959. 363 c.

23 UJaMypKH E. 14. T 2. C. 135-136.
24 Ibid., lk. 144,490.

Tartu Ülikooli Raamatukogu nõukogu tegevust 19. saj. ja 20. saj. alguses on oma uuri
muses vaadelnud R. Parmas-Michelson,21 kes märgib, et lisaks kogude komplekteeri
mise ja eelarve kasutamise probleemide lahendamisele on nõukogu võtnud osa ka 
kataloogisüsteemi kujundamisest.

Tartu Ülikooli Raamatukogu 19. saj. süstemaatiliste kataloogide arengut puudutavaid 
klassifikatsioonide kasutamise ja loomise probleeme on käsitlenud ka J. I. Samurin oma 
fundamentaalses uurimuses raamatukogunduslike ja bibliograafiliste klassifikatsioonide 
ajaloost. Iseloomustades Tartu Ülikooli Raamatukogu 19. saj. alguse süstemaatilist 
kohakataloogi, rõhutab ta Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogitööde originaalsust ja 
märgib, et “selle kataloogi koostamine lõpetati 1817. aastaks 15 paksu käsikirjalise 
köitena”.23 Sama kataloogi juurde pöördub ta uuesti, iseloomustades 1820-ndail aastail 
Moskva Ülikooli Raamatukogu direktori prof. F. F. Reussi klassifikatsiooni alusel 
koostatud kataloogi vormi. Lükates ümber väide, et prof. Reuss oli esimene, kes kasutas 
raamatukogupraktikas kaartkataloogi kuju, ütleb ta, et arvatavasti ei pea see väide paika, 
sest süstemaatiline kataloog “lahtistel sedelitel” oli Tartu Ülikooli Raamatukogus 1817. 
a. olemas ja Prantsusmaal 18. sajandi revolutsiooni ajal reformitud raamatukogudes on 
kasutatud sama kataloogi vormi.24 Autoriteetse raamatukogunduslike ja bibliograafiliste 
klassifikatsioonide ajaloo uurija fundamentaalse töö teise köitesse on need andmed, mis 
ei ole allikaviitega varustatud, sattunud arvatavasti mitte vähem tunnustatud Tartu 
Ülikooli ajaloo uurija J. V. Petuhhovi põhjaliku käsitluse esimesest köitest (vt. ees
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pool).25 Kust on aga võetud arv 15 kataloogiköidete hulgaks, jääb selgusetuks. Nii 
arhiiviallikad kui ka 16 osakonnaga liigitussüsteem, samuti andmed kataloogi reaalse 
seisu kohta räägivad sellele vastu. 19. saj. alguse arhiiviallikates märgitakse 16 köidet, 
tänapäevaks on see arv kasvanud.

25 neiyxoB E. B. T. 1. C. 197.
26 UlaMypnH E. H. T. 2. C. 382-383.
27 Riives, H., Suits, A. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi kujunemisest // TRÜ 

Teadusliku Raamatukogu 7. teaduskonverents : Ettekannete teesid. Tartu, 1977. Lk. 26-27.
28 Riives, H., Suits, A. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi kujunemisest // 

Ettekanne TRÜ Teadusliku Raamatukogu 7. teaduskonverentsil 10.VI 1977. - Käsikiri 
TÜR KHO, f. 4, nim. 3, s. 964,1. 82-92.

19. saj. teisel poolel ülikooliraamatukogudes laialt levinud nn. teaduskondade süsteemi 
(teadusalade liigitamine selle järgi, mis teaduskonnas neid õpetatakse) iseloomustades 
toob J. I. Šamurin ära selle üksikute erandite hulgas ka Tartu Ülikooli Raamatukogu, 
seal süstemaatilise kaartkataloogi jaoks väljatöötatud klassifikatsiooni, millest ta mainib 
1873. a. ilmunud “võtit” ja toob tervikuna ära 1900. a. variandi.  Tema väidet, et uus, 
1870. a. loodud klassifikatsioon (tegelikult töötati see välja 1868-1873) põhineb Erschi 
süsteemil, võib seletada ainult ühe pealiigi IV Staatswissenschaft und Statistik sisu 
mõningase samasusega nn. kameralistika kompleksiga, kuhu kuulusid traditsiooniliselt 
kameraalosakondades (suletud 1863. a.) õpetatud ained (majandus, rahandus, statistika), 
mis taolise kompleksina esinevad ka varasemates klassifikatsioonides.

26

Kogu vaatluse all oleva perioodi katalooge on käsitletud H. Riivese ja A. Sultsi 
koostöös valminud uurimuses “Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi 
kujunemisest”, mis on ette kantud Tartu Ülikooli Raamatukogu 7. teaduskonverentsil 
1977. a.27 Töö on pühendatud Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi 
kujunemisele kuni koostamise ajani välja. Käesolevas magistritöös vaadeldud perioodile 
on pühendatud seal vähem kui veerand käsitlusest, mistõttu üksikute kataloogide 
saamisloosse ja olemusse süveneda ei jõuta. Ka seal on nimetatud kataloogide arvukust 
Tartu Ülikooli Raamatukogus ja nende mahukust, mõnevõrra pikemalt on juttu ainult 
süstemaatilisest kohakataloogist ja süstemaatilisest kaartkataloogist. Samas põhjustas 
Tartu Ülikooli Raamatukogu eri kataloogide (selleks ajaks) erinev läbiuurituse tase seal 
ebatäpsuse tähestikulise sedelkataloogi loomise ja seega ka kogu kataloogisüsteemi 
kujunemise suhtes. See tulenes Tartu Ülikooli Raamatukogu 19. saj. esimese poole 
tähestikulise kataloogi probleemi läbiuurimatusest ja väljendus vaatluse all olevas 
uurimuses selles, et “tänapäeval jätkatava tähestikulise üldkataloogi koostamise eeltööd 
alustati 1839. a.”, mis võiks pidada paika ainult sel juhul, kui nendeks ettevalmistus
töödeks lugeda C. G. Kayseri leksikoni põhjal tähestikulise trükikataloogi ettevalmistus
tööd. 1839. a. alustati tähestikulise trükikataloogi ettevalmistamist ja alles selle 
väljaandmise nurjumise järel alustati 1853. a. sedelkataloogi koostamist, mis kestis 
1857. a-ni. Hinnates aga Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi kujunemist 
tervikuna tänapäevani, on autorid jõudnud väga olulisele järeldusele. Vaadeldes, kuidas 
Tartu Ülikooli Raamatukogus on ajaloo jooksul toimitud vanade kataloogidega 
kataloogisüsteemi ümberkujundamise käigus, ja kaaludes mitmesuguseid lahendusi 
selleks puhuks, leiavad nad, et kõige lihtsam moodus on jätta vana kataloog konser
veeritult seisma. “Kogemused näitavad, et teatud ajastu kirjandust avavad küllaldaselt 
ka vastava ajastu kataloogid, kui nad on korras hoitud ja säilitatud tervikuna”.28 Kõik 
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teised moodused — vana kataloogi jätkamine endiste põhimõtete järgi vanaviisi, vana 
kataloogi jätkamine uute nõuete kohaselt uut moodi või vana kataloogi täielik 
ümbertegemine, rekataloogimine, reklassifitseerimine — toovad kaasa palju segadust, 
üleliigset dubleerimist, on töömahukad ja osutuvad enamasti ülejõukäivaks. See on 
kogenud praktikute kaalutud ja põhjendatud järeldus, kuna Tartu Ülikooli Raamatukogu 
ajaloost oli autoritel võimalik tuua näiteid iga sellise mooduse kasutamise kohta.

Tartu Ülikooli Raamatukogu 19. saj. ja 20. saj. alguse ajaloo üksikutele perioodidele 
pühendatud käsitlused

Ka Tartu Ülikooli Raamatukogu arengule 19. saj. eri aastakümnetel pühendatud uuri
mustes ei ole kataloogidest mööda mindud.

Tartu Ülikooli Raamatukogu arengu kohta nn. Morgenstemi ajal (1802-1839) on 
mahuka ja mitmekülgse uurimuse koostanud Tartu Ülikooli Raamatukogu kauaaegne nn
töötaja Eduard Vigel, kuid kataloogimisele pühendatud osa on siin suhteliselt 
tagasihoidlik. Ta rõhutab süstemaatilise kataloogi vajadust raamatukogus, nimetab selle 
aluseks valitud Schütz-Hufeland-Erschi süsteemi ja annab ülevaate kataloogi koosta
mise käigust ja selles töös osalenud inimestest. Ka tema nimetab süstemaatilise koha
kataloogi valmimise ajaks 1817. aasta (allikale viitamata). Ta ei lähe mööda ka 
süstemaatilise kohakataloogi tähestikulise nimeregistri koostamisest, mis pidi asendama 
tähestikkataloogi, ja tunnistab süstemaatilise kohakataloogi koos tähestikulise nime
registriga “suureks saavutuseks, mis tunduvalt hõlbustas ja intensiivistas raamatukogu 
kasutamist”. Tema kõrged hinnangud süstemaatilisele kohakataloogile ja Tartu 
Ülikooli Raamatukogus tehtud kataloogimistöödele peavad paika tänapäevani.

Samale perioodile on pühendatud ka K. Noodla uurimus esimese Tartu Ülikooli 
Raamatukogu direktori prof. Morgenstemi tegevusest.31 Andes tunnustava iseloomus
tuse prof. Morgenstemi tegevusele raamatukogu direktori kohal, puudutab selle 
käsitluse autor Morgenstemi igati mitmekülgse tegevuse taustal katalooge vaid mõne
võrra. Ta nimetab süstemaatilise kohakataloogi jaoks valitud liigitussüsteemi, vaatleb 
kataloogi loomisel ette võetud töid ja Morgenstemi osa nendes. K. Noodla hindab 
kõrgelt nii direktori panust kataloogi koostamisse kui ka kataloogimistööde 
organiseerimisse üldse, rõhutab selle kataloogi, mis kohakataloogina on kasutatav 
tänapäevani, väärtust.

Vigel, E., 110 lk.
30 Ibid., lk. 89.
31 Noodla, K. K. Morgenstem ja Tartu Ülikooli Raamatukogu // Teadusliku Raamatukogu 

töid. Tartu, 1970. Vihik 3. Lk. 48-60. (TRÜ Toim.; 262.)
32 Tiirma, P., Loorits, E. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi kujunemisest 1802- 

1857. a. // TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9. teaduskonverents “Raamatukogu ajaloo 
küsimusi” 16-17 VI 1982 : ettekannete teesid. Tartu, 1982. Lk. 15-19.

Osaliselt puudutab Morgenstemi aega ka P. Tiirmaa ja E. Looritsa uurimus kataloogi
süsteemi kujunemisest Tartu Ülikooli Raamatukogus a. 1802-1857.32 Seal on mainitud 
Schütz-Hufeland-Erschi süsteemi kasutamist nii kogude paigutuses kui ka süstemaati
lises kohakataloogis, mis varustati tähestikulise nimeregistriga, on peatutud tähestikulise 
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kataloogi loomise katsel C. G. Kayseri leksikoni põhjal. Autorite põhitähelepanu on 
koondunud tähestikuliste sedelkataloogide loomisele. Eriliselt on seal rõhutatud 
E. Andersi osa kataloogisüsteemi väljakujundamisel ja kataloogimistöödes üldse. Kuigi 
töö kujutab endast katset anda ülevaade just kataloogisüsteemi kujunemisest, ei puuduta 
see tähestikulise kataloogi loomise probleemi 19. saj. alguses ega ka memoriaalkogude 
kataloogide olemasolu, kasutamist ja saatust sellel perioodil.

Täielikult 19. saj. teist poolt käsitlevatest uurimustest peab kõigepealt märkima 
R. Parmas-Michelsoni töid kogude kujunemisest, kus ei ole mainimata jäänud ka 
kataloogide tähtsus kogude ajaloo uurimise allikana.33

33 Parmas-Michelson, R. Tartu Ülikooli raamatukogu fondide kujunemine XIX sajandi teisel 
poolel ja XX sajandi algul (kuni 1917). Magistritöö. Tallinn, 1993. Lk. 4.

34 Noodla, K. Emil Anders : Ettekanne TRÜ TR 3. ajaloopäeval 15.05.1985 — Käsikiri TÜR 
KHO, f. 4, nim. 3, s. 1317a, 1.6-18; Pintsaar, A. Hugo Bemhard Kapp (1826-1887) : 
Ettekanne TRÜ TR 3. ajaloopäeval 15.05.1985 — Käsikiri TÜR KHO, f. 4, nim. 3, 
s. 1317a, 1. 19-30; Kahu, M. Aleksander Rastorgujev. Keiserliku Jurjevi Ülikooli viimane 
raamatukoguhoidja-juhataja : Ettekanne TRÜ TR 3. ajaloopäeval 15.05.1985 — Käsikiri 
TÜR KHO, f. 4, nim. 3, s. 1317a, 1. 31-44.

35 Otmct no KOMaH^npoBKe öuÕJiuoTeKapfi HivuiepaiopcKoro XapbKOBCKoro ynuBepcnTeTa 
K. PyõuHCKoro /uih ocMOTpa õnõnnoieK b Mockbc, Herepõypre, lOpbene, BapmaBe u 
Kneae c 23 anpejin no 23 Maa 1902 ro^a. XapbKOB, 1903. 47 c.

Tartu Ülikooli Raamatukogus peetud ajaloopäevadel on vaadeldud silmapaistvate 
kauaaegsete raamatukogutöötajate E. Andersi (K. Noodla ettekanne), H. Kappi (A. Pint- 
saare ettekanne), W. Schlüteri (R. Parmas-Michelsoni ettekanne) ja A. Rastorgujevi 
(M. Kahu ettekanne) elu ja tegevust, sealhulgas ka nende panust kataloogide koosta
misse ja kataloogisüsteemi väljaarendamisse, mis nende kõikide puhul oli märkimis
väärselt suur, sest kataloogitööd hinnati tollal väga kõrgelt ja see oli usaldatud kas 
raamatukoguhoidja enda kätesse või mõnikord ka raamatukoguhoidja abile, kelleks nad 
kõik eri aegadel olid olnud. Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste 
raamatute osakonnas säilitatakse 1985. a. Tartu Ülikooli Raamatukogu III ajaloopäeval 
E. Andersi, H. Kappi ja A. Rastorgujevi kohta peetud ettekannete käsikirju.34

20. sajandi algusest pärinevad kaks tolleaegset Tartu Ülikooli Raamatukogu puudutavat 
raamatukogundusliku käsitlust, kus vähemal või suuremal määral on puudutatud ka 
katalooge. Harkovi Ülikooli Raamatukogu raamatukoguhoidja K. Rubinski aruandes 
on kõrgelt hinnatud Tartu Ülikooli Raamatukogu töökogemust, selle õppejõududele 
kasulikku komplekteerimissüsteemi, samuti väljaannete vahetuse korraldust. Puudu
tades kataloogitööde korraldust, märgib ta ka kaartkataloogi kuju kasutamise Tartu 
Ülikooli Raamatukogus, mis autori sõnul oli võimalik vaid neis raamatukogudes, mis 
leidsid mooduse kaartide kinnitamiseks kataloogides, ja nendena nimetab ta Tartu 
Ülikooli Raamatukogu kõrval Venemaa Teaduste Akadeemia Raamatukogu, Keiserliku 
Avaliku Raamatukogu ja Sõjameditsiini Akadeemia Raamatukogu Peterburis ja Moskva 
Põllumaj andusinstituudi Raamatukogu.
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P. S. Šesterikovi ülevaade raamatukogutöö korraldusest Venemaa 24 suurimas raamatu
kogus on üles ehitatud raamatukogude kaupa.36 Tartu Ülikooli Raamatukoguga seoses 
on seal nimetatud süstemaatilist kaartkataloogi (400 kastis), kuid ekslikult on märgitud 
selle süsteemiks “Allgemeines Repertorium der Literatur” süsteemi, mis käiks tegelikult 
süstemaatilise kohakataloogi kohta, mida on samuti mainitud. Põgusalt on iseloomus
tatud ka töötlusprotsessi, mille käigus tema sõnutsi valmistatakse kaks kaarti — 
süstemaatilise kaartkataloogi ja tähestikkataloogi jaoks, mille olemasolu leiab ka märki
mist. Eriti põhjalikult on iseloomustatud süstemaatilise kaartkataloogi osatähtsust 
teenindusprotsessis ja on antud viimase põhjalik kirjeldus.

36 IllecTepHKOB II. C. nocraHOBKa ÕHÕnnoieMHoro 4ena b yHHBepcHTeTCKwx n hckotoplix 
4pyrnx õnõJiHOTCKax Poeem. O^ecca, 1915. C 64-75.

37 Liblik, M. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogid // Raamatukogu. 1931. Nr. 1. Lk. 25-30; 
1932. Nr. 2. Lk. 55-60.

38 Puksoo, F. Tartu Ülikooli raamatukogu 1920. aastail // Teadusliku Raamatukogu töid. Tartu, 
1966. Vihik 1. Lk. 26-50. (TRÜ Toim.; 224.)

39 Ibid., lk. 40-42.

Tartu Ülikooli Raamatukogu 19. saj. - 20. saj. alguse kataloogid hilisematele Tartu 
Ülikooli Raamatukogu arenguetappidele pühendatud käsitlustes

Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteem on 20. saj. jooksul üle elanud mitu 
ümberkorraldust, kuid 19. sajandist ja 20. sajandi algusest pärit kataloogid minetasid 
oma tähtsuse pikkamööda, osa neist säilitab oma koha ka praeguses Tartu Ülikooli 
Raamatukogu kataloogisüsteemis. Seepärast ei saanud Tartu Ülikooli Raamatukogu 
hilisematele arenguetappidele pühendatud käsitluste autorid mööda minna ka 19. saj. ja 
20. saj. algusest pärit kataloogidest, olgugi et, mida hilisemat perioodi käsitletakse, seda 
väiksemaks jääb vanade kataloogide osatähtsus ja vastavalt ka autorite tähelepanu 
nendele.

Selliseks käsitluseks on 1932. a. ilmunud M. Libliku artikkel, mille ülesandeks on 
tutvustada omaaegset Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi. Loetledes Tartu 
Ülikooli Raamatukogu 16 kataloogi, nimetab ta nende hulgas ka n.-ö. tsaariaegse 
pärandi: 1) juurdekasvukataloog, 2) kohakataloog, 3) tähestikkataloog, 4) venekeelsete 
raamatute trükikataloog, 5) süstemaatiline kataloog, 9) dissertatsioonide ja programmide 
kataloogid, 10) ajakirjade kataloogidest ka 1907.a. trükikataloog, 11) käsikirjade ja 
kirjakogu kataloogid. Iga loetelus esineva kataloogi juures toob autor asjakohase 
kommentaari, mis lubas F. Puksool 1968. a. ilmunud artiklis38 öelda, et ta ei peatu 
kataloogide küsimusel pikemalt, sest on olemas M. Libliku artikkel, mis käsitleb seda 
probleemi antud perioodil põhjalikumalt. Selles F. Puksoo artiklis on spetsiaalselt 
kataloogidele pühendatud osa, kus ta, vaadeldes raamatukoguvarade reevakueerimisest, 
mainib ka kataloogide reevakueerimist.39 Sellele järgneb lühiülevaade revolutsiooni
eelse perioodi kataloogidest ja ka nende saatusest uutes tingimustes. Ta nimetab 16 
osakonnaga süstemaatilist kohakataloogi, mille “kasutamine sadadesse küündivate all- 
osakondadega oli kujunenud väga keerukaks”, mistõttu “seda ei jätkatud”. Nimetab ka 
tähestikulist peakataloogi, mille sedelid A-st D-ni ei jõudnud evakuatsioonist tagasi, nii 
et 1923. aastaks need taastati. Ta ei jäta märkimata ka olulisemat trükikataloogi — 
venekeelsete raamatute oma koos selle juurde käivate hilisemate täiendustega. Ka süste
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maatiline kaartkataloog leiab äramärkimist, sest see “oli ette nähtud üldsusele kasuta
miseks ja selle tõttu olid leidnud kataloogikaardid koha II korruse keskruumi vägevas 
kartoteegis”. Kuid F. Puksoo sõnul kasutati 1920-ndail aastail seda kataloogi juba 
harvemini. Perioodikaväljaannete peegeldamisega seoses on artiklis mainimist leidnud 
ka 1907. a. trükis ilmunud perioodikaväljaannete nimestik, mille andmed autor arvab 
olevat pealiskaudsemad hiljem koostatud nimestikega võrreldes. Tähestikulise sedel- 
kataloogi jätkamise otsusest 1920-ndatel aastatel kirjutab ka K. Noodla oma F. Puksoole 
pühendatud artiklis.40

40 Noodla, K. Friedrich Puksoo elu ja töö // Friedrich Puksoo 1890-1969. Tartu, 1990. Lk. 16.
41 Riives, H. Kataloogimine ja kataloogid // Raamatukogu töid. Tartu, 1990. Vihik 8. Lk. 72- 

89. (TRÜ Toim.; 910.)
42 Riives, H. Kataloogid ja kirjanduse töötlemine // Teadusliku raamatukogu töid. Tartu, 1977. 

Vihik 5. Lk. 57-66. (TRÜ Toim.; 423.)
43 Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu : Teatmik. Tartu, 1966. 81 lk.; HayMHaa 

BnÖJiwoTeKa TapiycKoro rocyaapcTBeHHoro yHHBepcwieTa : CnpaBOMHKK. Tapry, 1966. 
62 c.

44 TRÜ Teadusliku Raamatukogu kataloogisüsteemi juht. Tartu, 1988. 36 lk.

Kataloogide loomisele ja kataloogimisele Tartu Ülikooli Raamatukogus alates 20. saj. 
teisest aastakümnest on pühendatud kaks H. Riivese artiklit, kus on vaatluse all 
mainitud problemaatika Tartu Ülikooli Raamatukogus a. 1920-1940 ja peale Teist 
maailmasõda. Käsitledes hilisemaid Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi 
ajaloo perioode, puudutavad nad käesoleva magistritöö teemaga seonduvat niivõrd, 
kuivõrd 19. saj. ja 20. saj. algusest pärit kataloogid säilitasid oma osatähtsuse ka hili
sematel perioodidel.

Kataloogisüsteemi arengut sõdadevahelisel perioodil analüüsib H. Riives nendele 
aastakümnetele pühendatud põhjalikus artiklis.41 Ta mainib raamatukogu suuremaid 
katalooge, mida uutes tingimustes otsustati edasi pidada — tähestikuline üldkataloog 
sedelitel, dissertatsioonide kataloogid — ja ka neid, millega töid ei jätkatud, — 
süstemaatiline kohakataloog ja süstemaatiline kaartkataloog. Sõjajärgsele 
kataloogisüsteemi arengule pühendatud artiklis42 puudutab ta edasi kasutusel olnud 
vanu katalooge, mis ka veel siis säilitasid oma osatähtsuse kataloogisüsteemis — 
tähestikuline sedelkataloog, venekeelse kirjanduse trükikataloog, süstemaatiline 
kaartkataloog. Vastavalt oma teemale vaatleb ta aga põhiliselt alates 1940-ndate aastate 
teisest poolest toimunud töid kataloogidega ja kataloogisüsteemi muudatusi sel ajal.

Tartu Ülikooli Raamatukogus leiduvatele eri ajastute kataloogidele pööravad tähelepanu 
ka 1966. a. ilmunud raamatukogu tutvustavad väljaanded.4 Nimetamise tasemel on 
seal toodud ka 19. saj. ja 20. saj. algusest pärinevad kataloogid, mis leidsid sel ajal veel 
kasutamist. Need on tähestikuline peakataloog sedelitel, dissertatsioonide tähestikulised 
sedelkataloogid, venekeelsete raamatute trükikataloog, selle täiendused ja 
süstemaatiline kaartkataloog.

1988. aasta kataloogisüsteemi seisu fikseerib aga Tartu Ülikooli Raamatukogu kata
loogisüsteemi juht,44 mis vastavalt oma ülesandele loetleb ka selle väljaandmise ajaks 
kataloogisüsteemis oma koha säilitanud 19. saj. ja 20. saj. algusest pärinevaid katalooge 
— venekeelse kirjanduse trükikataloog, venekeelse kirjanduse sedelkataloog, tähestiku
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line sedelkataloog (ladina šrift), süstemaatiline kaartkataloog, dissertatsioonide sedel- 
kataloogid, akadeemiliste kirjade ja koolikirjade kataloogid, Morgenstemi memoriaal- 
kogu trükikataloog, manuskriptide kogu kataloogid ja F. L. Schardiuse autograafide 
kogu kataloog. Kataloogisüsteemi juhis toodud 117-st kataloogist pärineb 19. saj. ja 20. 
saj. algusest 12 (—10%), mis kinnitab nende vanade kataloogide tähtsust ka kaasajal. 
Kataloogisüsteemi juhi omamoodi varasemate katsetena võiks vaadelda kahte üliõpi
lastööd, mis nimetamise ja lühiiseloomustuse tasemel fikseerivad tolleaegse Tartu 
Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi seisu ja 19. saj. ja 20. saj. algusest pärit 
kataloogide osa selles.45

45 Kudu, E. Tartu Riikliku Ülikooli Raamatukogu fondide paigutus ja kataloogide süsteem : 
seminaritöö. [Tartu], 1948. 20 lk. (Käsikiri TÜR-is: 483407.); Münz, H. Tartu Riikliku 
Ülikooli Pearaamatukogu kataloogide süsteem : kursusetöö. Tartu, 1956. 54 lk. (Käsikiri 
TÜR-is: 483500.)

46 Vigel, E., lk. 58-66.
47 Ibid., lk. 66-68.
48 FleryxoB E. B. T. 1. C 471-472.
49 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 485a, 550 I. : Systematischer Standortskatalog der Bibliothek von 

K. Morgenstem.
50 Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919-1929. Tartu, 1929. Lk. 324. (TÜ Toim.; C 10.)

Tartu Ülikooli Raamatukogu memoriaalkogudele ja nende kataloogidele pühendatud 
käsitlused

Memoriaalkogude kataloogide juurde on pöördutud tavaliselt seoses vastava memo- 
riaalkogu uurimisega.

19. saj. esimeste aastakümnete jooksul Tartu Ülikooli Raamatukokku saabunud memo
riaalkogude katalooge on puudutanud oma käsitluses 1802-1839. aasta kohta E. Vigel. 
Rääkides raamatukogule tehtud annetustest, mainib ta koos nendega saabunud 
katalooge. Analüüsides Aleksandrovi kogu koosseisu, kirjeldab ta selle kogu kataloogi, 
osutades, et see kujutab endast osa Marmorpalees asunud raamatukogu kataloogist.  
Prof. F. Giese raamatukoguga seoses mainib ta, et koos sellega saabus raamatukokku 
omaniku enda poolt koostatud kataloog.  Aleksandrovi, Giese ning hiljem saabunud 
Klingeri ja Morgenstemi memoriaalkogust on juttu J. V. Petuhhovi koostatud Tartu 
Ülikooli ajaloo teise perioodi käsitluses, kuid kataloogidest leiab seal mainimist ainult 
Morgenstemi kogu käsikirjaline kataloog  (trükikataloog ei olnud siis veel ilmunud). 
Memoriaalkogud on loetletud koguteose “Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919-1929” 
raamatukogule pühendatud osas, kus on märgitud, et kuigi neil on oma kataloogid, on 
nad üldalustel avatud ka teistes raamatukogu kataloogides,  mis ongi põhjuseks, et 
hilisemates Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogide käsitlustes nendel enamasti ei 
peatuta ja Tartu Ülikooli Raamatukogu 1988. a. kataloogisüsteemi juhis on mainitud 
vaid Morgenstemi ja Neustrojevi kogu trükikatalooge ja Schardiuse autograafide 
kollektsiooni kataloogi.

46

47

49

50

Memoriaalkogude iseseisvates käsitlustes on veel eraldi vaadeldud nende kogude kata
looge.
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N. Vorobjova mainib Aleksandrovi kogu käsitlevates uurimustes nimetatud ko^u käsi
kirjalise kataloogi saabumise koos koguga 1832. a. ja ka tööd koguga selle abil.

K. Taali artiklis Gustav Bergmanni kogust on juttu ka selle kataloogidest. Autor 
peatub 1837. a. saabunud ja omaniku poja B. F. B. Bergmanni poolt koostatud käsi
kirjalisel kataloogil, mida Tartu Ülikooli Raamatukogus kasutati kuni 1892.-1894. 
aastani, mil toimus Bergmanni kogu memoriaalkoguks vormistamine ja uue, juba 
Bergmanni memoriaalkogu süstemaatilise kataloogi loomine.

1852. a. Tartu Ülikooli Raamatukokku üle antud prof. K. Morgenstemi memoriaalkogu 
katalooge käsitleb sellele kogule pühendatud artiklis K. Schmidt.53 Seal on kirjeldatud 
nii Morgenstemi tööd tema erakogu süstemaatilise kohakataloogi kallal, mis kahjuks jäi 
lõpetamata, kui ka tema õpilase ja kauaaegse kolleegi E. Andersi tööd memoriaalkogu 
trükikataloogi ettevalmistamisel.

51 Vorobjova, N. P. K. Aleksandrovi raamatukogu // TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9. teadus
konverents “Raamatukogu ajaloo küsimusi” 16-17 VI 1982 : ettekannete teesid. Tartu, 
1982. Lk. 30-32; Keisrikojast Tartu raamatuvaramusse : Näitus Tartu Ülikooli Raamatu
kogus, detsember 1995-märts 1996 / Näitus ja kataloog N. Vorobjova. Tartu, 1995. Lk. 36.

52 Taal, K. Gustav Bergmann ja tema memoriaalkogu // Tartu Ülikooli Raamatukogu töid. 
Tartu, 1999. Vihik 11. Lk. 108-116.

53 Schmidt, K. Karl Morgenstem und seine Privatbibliothek // Bibliothek. Forschung und 
Praxis. 1994. Nr. 3. S. 384-387.

54 Puksoo, F. Benjamin Cordfi tegevusest // Ajalooline Ajakiri. 1940. Nr. 2. Lk 120.
55 Urba, L. A. N. Neustrojevi memoriaalkogu TRÜ Teaduslikus Raamatukogus // TRÜ Tea

dusliku Raamatukogu 3. teaduskonverentsi ettekannete teesid. Tartu, 1968. Lk. 6-8.
56 Urba, L. A. N. Neustrojevi memoriaalkogu TRÜ Teaduslikus Raamatukogus // TRÜ 

Teadusliku Raamatukogu töid. Tartu, 1969. Vihik 2. Lk. 149-150. (TRÜ Toim.; 248.)

F. Puksoo lühiartikkel B. Cordtist on pühendatud temale kui Tartu Ülikooli Raamatu
kogu töötajale a. 1883-1894. B. Cordt oli a. 1888-1894 Tartu Ülikooli Raamatukogu 
raamatukoguhoidja abi, 1894.a. viidi ta Kiievi õpperingkonna kuraatori ettepanekul 
Kiievi Ülikooli raamatukoguhoidja kohale ja sealt peale oli tema tegevus seotud Kiievi 
Ülikooli ja teiste Ukraina teadusraamatukogudega/4 Antud artikkel, mis suures osas 
koosneb B. Cordti avaldatud tööde pealkirjade loetelust, nimetab muu hulgas, sellel küll 
pikemalt peatumata, De la Gardie perekonnaarhiivi Tartu Ülikooli Raamatukogus asuva 
osa kohta käiva B. Cordti publikatsiooni, mis tegelikult kujutab endast nimeregistriga 
varustatud süstemaatilist kohakataloogi.

1904. a. Tartu Ülikooli Raamatukogule üle antud bibliograafi, bibliofiili ja ühiskonna
tegelase A. N. Neustrojevi memoriaalkogu on spetsiaalselt uurinud L. Urba.55 Kogu 
saatuse ja koosseisu kõrval käsitleb ta ka koos koguga raamatukokku saabunud 
kollektsionääri tütre J. A. Neustrojeva koostatud trükikataloogi, märkides selle origi
naalset ülesehitust (teose tiitellehe pildi andmete, mitte autorite tähestikjärjestus), 
kataloogi juurde kuuluvat käsikirjalist lisa ja peale selle veel nimetatud kogu 
kohakataloogi.56
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Arvestades memoriaalkogude tähtsust Tartu Ülikooli Raamatukogu kogude kujune
misel, vääriksid nad koos nende juurde kuuluvate kataloogidega eraldi, süvendatud 
uurimust.

Eespool vaadeldud uurimuste analüüsist selgub, et käesolevas magistritöös vaadeldud 
perioodi kohta on spetsiaalselt traditsioonilistele infootsisüsteemidele pühendatud vaid 
üksikud käsitlused, mis kas ei haara kogu perioodi tervikuna või piirduvad ainult mõne 
eri aspekti käsitlusega. Seega näeme, et kuigi praktiliselt ükski Tartu Ülikooli 
Raamatukogu vastava perioodi käsitlus ei lähe kataloogidest mööda, piirdutakse tava
liselt siiski, üksikud erandid välja arvatud, ainult nende loetlemise ja lühiiseloomus
tusega, ilma neid põhjalikumalt uurimata.

Traditsiooniliste infootsisüsteemide kujunemine Tartu Ülikooli Raamatu
kogus 19. saj. - 20. saj. algul

(Kokkuvõte)

1802. a. taasavatud Tartu Ülikooli vastloodud raamatukogus kaasnes kogude 
kujundamisega paralleelselt nende avamine, mis viis kataloogisüsteemi väljakujunda
miseni vaadeldava perioodi lõpuks. 19. saj. algul aga ei olnud Tartu Ülikooli 
Raamatukogu ainus, kes seisis taoliste probleemide lahendamise ees. Peab arvestama, 
et antud arengu taustaks oli hariduspoliitika aktiviseerumine Venemaal 19. saj. algul ja 
Aleksander I valitsemise algusaastate haridusreformid. See väljendus muu hulgas ka 
õpperingkondade loomises, kus juhtivat osa pidid etendama ülikoolid — kas vanad 
(Vilnius — 1579, Moskva — 1755), taasavatud (Tartu — 1632, 1802) või vastloodud 
(Kaasan — 1804, Harkov — 1805) — koos nende tegevust tagavate institutsioonidega, 
sealhulgas ka raamatukogudega, kus pöörati suurt tähelepanu organisatsioonilistele 
küsimustele, kogude arendamisele ja nende avamisele, mitmesugustele kataloogimis- 
probleemidele.

19. sajandi alguses pani kataloogisüsteemi arengule Tartu Ülikooli Raamatukogus aluse 
kogude kujunemine, kasv ja areng vastavalt 1802. aastal taasavatud Tartu Ülikooli 
õppe- ja teadustöö vajadustele. Kogude aktiivne komplekteerimine raamatukogu tege
vuse esimestest aastatest alates tõi peatselt päevakorda nende avamise ja kättesaadavaks 
tegemise kataloogide kaudu.

Tähestikulise kataloogi probleem tõstatus Tartu Ülikooli Raamatukogus 19. saj. esime
sel poolel korduvalt. Antud perioodi kohta seni koostatud uurimustes ei ole seda 
küsimust vaadeldud. Tartu Ülikooli Raamatukogu puudutavatest arhiiviallikatest selgub, 
et 1807. a-ks oli raamatukogus olemas üldine alfabeetiline kataloog (arvatavasti on 
mõeldud “Alphabetisches Verzeichnis der in der Universitätsbibliothek befindlichen 
Bücher” (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 537, 187 1.) mis ei sisalda kohaviitu) (kat. 1*).  
Nendest samadest märkustest selgub, et seda peeti ebapiisavaks ning ülikooli õppe- ja 
teadustöö vajaduste rahuldamiseks vajati kogude avamist just teadusalade järgi, mille 
saavutamine oligi seotud süstemaatilise kataloogi loomisega (I, 187-188**).

* Vt. lisa 3, tabelis kataloogi nr. 1 jne.

" Vt lisa 1, publikatsioon nr. I, lk. 187-188 jne.
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Süstemaatilise kataloogi loomine Tartu Ülikooli Raamatukogus 19. saj. algul oli aga 
otseses seoses kogude paigutussüsteemiga. Raamatukogu juhtkonna poolt oli selleks 
valitud Jenas 1783. a. trükivalgust näinud Christian Gotfried Schützi, Christian Wilhelm 
Hufelandi poolt välja töötatud ning hiljem Johann Samuel Erschi poolt jätkatud 
bibliograafiline klassifikatsioon “Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 
1785 bis 1790” koos sellele järgnenud väljaannetega. Tartu Ülikooli Raamatukogus oli 
see kasutusel juba vähemalt 1805. a. mais, mil raamatukogu direktor K. Morgenstem, 
iseloomustades raamatukogus olevat kirjandust erialade kaupa, märgib, et “ülalmainitud 
raamatukogualad oma paljude alljaotustega on tehtud härra õuenõunik Schützi praktilise 
ja eeskujulikult kasutamiskõlbliku jaotuse järgi, mille aluseks on olnud “Repertorium 
der Allgemeinen Literaturzeitung””. Kataloogi vormistamise põhitöö on aga tehtud a. 
1807-1815, pärast raamatukogu kolimist Toomemäele n.-ö. “uude majja” — 
Toomkiriku varemetesse väljaehitatud kooriossa. Töö käigus on jälgitud just 
paigutussüsteemi: raamatud järjestati spetsiaalselt kataloogi sissekandmiseks. Ka 
raamatukogu aruandeid koostatakse antud klassifikatsiooni põhjal:

I Wissenschaftskunde Teaduslugu
II Philologie Filoloogia
III Theologie Teoloogia
IV Jurisprudenz Õigusteadus
V Arzneygelehrtheit Arstiteadus
VI Philosophie Filosoofia
VII Paedagogik Pedagoogika
VIII Staatswissenschaft Riigiteadus (poliitika)
IX Kriegswissenschaft Sõjateadus
X Naturkunde Loodusteadus
XI Gewerbskunde Tööstus (ka käsitöö, tehnika, põllumajandus)
XII Mathematik Matemaatika
XIII Geographie und Geschichte Geograafia ja ajalugu
XIV Schöne Künste Kaunid kunstid (kunstiteadus, ilukirjandus)
XV Literargeschichte Kirjandusteadus (ka raamatukogundus)
XVI Vermischte Schriften Varia (näit, ajakirjad)

Juba töö alguses ilmnes vajadus täpsema liigituse järele — XIII osakond: geograafia ja 
ajalugu —jaotati: XIIIa - geograafia, XIIIb - ajalugu (II, 108-109).

See süstemaatiline kohakataloog jäi 19. saj. esimesel poolel raamatukogu põhi- 
kataloogiks (kat. 2). Süstemaatiline oma ülesehituse poolest oli ka 19. saj. kolmel 
esimesel aastakümnel peetud venekeelsete raamatute nimestik (kat. 5), milles kasutati 
sama liigitussüsteemi ja mida, arvatavasti, 1822. a. nimetatigi venekeelsete raamatute 
erikataloogiks (I, 189).

Kogude süstemaatilise, sisulise avamise põhimõtte domineerimist tollal kinnitavad 
sellest perioodist säilinud Giese (kat. 7), Bergmanni (kat. 11, 12), Klingeri (kat. 9, 10), 
Morgenstemi (kat. 17, 18) ja Aleksandrovi (kat. 8) memoriaalkogu kataloog, kus 
kõikides kasutatakse kirjanduse sisust tulenevat süsteemi (näit. Aleksandrovi kogu 
puhul õigusteadus ja selle alljaotused) (I, 190).
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Süstematiseerimise vaimust oli kantud kogu 19. saj. teadus, ei pea siis imeks panema, et 
teaduskirjandusele läheneti sama moodi nagu uurimisobjektidelegi, millest need 
raamatud olid kirjutatud.

Oma vormilt olid Tartu Ülikooli Raamatukogu 19. saj. esimese poole kataloogid 
käsikirjalised raamatkataloogid (kat. 2, 6).

Tartu Ülikooli Raamatukogus kerkis aga peale süstemaatilise kataloogi valmimist 
päevakorda trükikataloogi väljaandmine. Trükitud raamatukogukataloogid olid 19. saj. 
laialt levinud Saksamaa raamatukogudes ja ka Tartu Ülikooli Raamatukogus on 19. 
sajandil mitmel korral kavatsetud oma trükikataloogi avaldada, mis siiski tööjõu ja 
rahaliste vahendite nappuse tõttu jäigi lõpuks raamatukogu põhikogu osas realiseeri
mata. Juba 1819. a. arvatakse, et esialgu piisaks, kui varustada süstemaatiline kataloog 
tähestikulise registriga. Ja 1822. aastal tulebki raamatukogu poolt ettepanek koostada 
tähestikuline nimeregister igale süstemaatilise kataloogi köitele viitega köite ja lehe
külje numbrile, kus antud väljaande kirje asub. Ettepanekut arutatakse, see läheb läbi ja 
järgnevate aastate asjaajamisdokumentatsioonis ja aruandluses võib jälgida, kui 
vaevaliselt see töö edasi liikus. Olukorra jälgimise teeb keerulisemaks ka 19. saj. 
esimese poole raamatukogundusliku terminoloogia ebastabiilsus — nagu eespool 
mainitud ettepanekust nähtub, on sisuliselt tegemist süstemaatilise kataloogi juurde 
kuuluva tähestikulise nimeregistriga, aruannetes ja asjaajamises aga mainitakse kord 
raamatukogu tähestikulise registri edenemist {über den Fortgang des alphabetischen 
Registers der Bibliothek), raamatukogu tähestikulist nominaalregistrit {alphabetisches 
Nominalregister der Bibliothek), käsitöönduse nominaalkataloogi koostamist {über den 
... angefertigten Nominal-Catalog der Gewerbkunde), edusamme nominaalkataloogi 
koostamisel {über die Fortschritte in Anfertigung der Nominal-Cataloge). Need 
registrid pididki asendama tähestikulist kataloogi (I, 192).

Valminud nimeregister leevendas mõneks ajaks süstemaatilise kataloogi kasutamise 
keerukust ja kuni 1838. aastani kordus aastaaruandes “Beitrag der 
Universitätsbibliothek zum Generalbericht der Universität für die Jahre ...” aastast 
aastasse kataloogide osas suhteliselt standardne tekst tööst süstemaatilise kataloogiga, 
selle juurde kuuluva tähestikulise nimeregistri ja aktsessioonikataloogiga. Alates 1839. 
aastast, juba raamatukogu sekretäri E. Andersi allakirjutatud aruannetes (prof. K. 
Morgenstem oli direktori ametis kuni 1839. aastani), lisandub sellele standardsele 
tekstile uus fraas “samal ajal käis töö kogu ülikooliraamatukogu hõlmava täieliku 
tähestikulise kataloogiga”, mis jääb korduma ka 1840-ndate aastate aruannetes.

Eespool viidatud aruannetes mainitud täielik tähestikuline kataloog valmis alljärgnevalt. 
C. G. Kayseri “Voliständiges Bücher-LexicoFF (Leipzig, 1834-1835), kus oli biblio
grafeeritud 1750.-1832 a. Saksamaal ja selle naabermaades ilmunud raamatud, täiendati 
Tartus leidunud raamatute kohaviitadega ja puhaste vahelehtedega, kuhu kanti sisse 
nimetatud bibliograafias puuduvad, aga Tartu Ülikooli Raamatukogus leiduvad 
raamatud (kat. 13). Seda tööd tegid 1839. aastast raamatukogu ajutine töötaja Wilhelm 
Thrämer ja 1848. aastast prof. Heinrich Mercklin. Lõppjärku jõuti 1851. aastaks, mil 
tõsisest kavatsusest kataloogi trükis välja anda annab tunnistust asjaolu, et läbi
rääkimistel Laakmanni trükikojaga olid tehtud täpsed arvestused raamatu formaadi, 
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šrifti ja paberi kohta. Kuid ka seekord jäi trükikataloog avaldamata. Hilisemast 
kirjavahetusest rektoriga selgub, et tööd kataloogiga siiski jätkati 1852. a. lõpuni, mil 
lõplikult selgus, et selles vormis (“2 köidetud raamatut”) on võimatu avada 50 aasta 
jooksul kasvanud kogusid ja tähestikulise peakataloogi pidamine sellisena muutub 
teostamatuks (I, 193-194).

Kogude seis Tartu Ülikooli Raamatukogus 19. saj. keskpaiku jäi trükikataloogi paindu
matus vormis fikseerimata ja põhikataloogi funktsiooni säilitas juba sajandi algusest 
pärinev käsikirjaline süstemaatiline raamatkataloog. Just trükikataloogi vormi jäikus, 
võimatus seal operatiivselt tulmeid kajastada, võiski olla üks (kindlasti ainult üks 
paljudest) põhjustest, miks ka see trükikataloogi avaldamise katse jäi realiseerimata ja 
raamatukogu kataloogisüsteemi arengus algas uus etapp, kus hakati kasutama just 
paindlikku, lahtistel sedelitel tähestikulise kataloogi vormi.

19. saj. keskel Tartu Ülikooli Raamatukogus alanud kataloogisüsteemi arengu uuel 
etapil koostati tähestikulised sedelkataloogid nii raamatute, perioodika kui ka aka
deemiliste trükiste jaoks (kat. 14, 15, 16, 19).

Tähestikulise peakataloogi koostamist sedelitel alustati 1853.a. jaanuaris, kasutades 
Peterburi Keiserliku Avaliku Raamatukogu kogemust (V, 92). Sedelkataloogi vorm 
(22x18 cm) oli mugav ning tulmeid sai operatiivselt ja kergelt kajastada. Sellegi 
kataloogi koostamine oli töömahukas ja võttis terve rea aastaid, kestes kuni 
1857. aastani, millele järgnes juba tulmete kataloogimine ja töö kataloogidega. 
Kataloogi sedelitele kanti teoste kirjed ja kohaviidad (viimased võeti senisest 
süstemaatilisest kohakataloogist), sedelid järjestati preisi jäijestusreeglite järgi. 
Kataloogi suhteliselt kiirel valmimisel, võrreldes eelmiste katsetega, kasutati arvatavasti 
ära ka senine C. G. Kayseri leksikoni põhjal tehtud trükikataloogi ettevalmistustöö 
(peale arhiivimaterjalides leiduva kirjavahetuse selles küsimuses ei olegi peaaegu 
midagi säilinud). Rahataotlusi selle töö tarvis esitati väga aktiivselt ja ka tulemuslikult, 
mis on seletatav asjaoluga, et ülikooli juhtkonna enda poolt oli ilmnenud rahulolematust 
kataloogisüsteemiga.

Tähestikuline peakataloog sedelitel peegeldas raamatuid, perioodikat ja Morgenstemi 
memoriaalkogu. Seega erinevalt süstemaatilisest kohakataloogist, mis oli koguga ranges 
seoses nii paigutussüsteemi kui ka koostise poolest, hõlmas tähestikkataloog juba mitut 
koguja oli täiesti iseseisev oma ülesehituse poolest (III, 12-13). Et antud kataloogi näol 
on saavutatud tolle ajastu kogude avamise õnnestunud lahendus, leiab kinnitust selles, et 
tööd temaga jätkatakse tänapäevalgi ja ta on säilitanud oma peakataloogi funktsioonid 
(nüüd küll kuni 1944. aastani ladina šriftis ilmunud võõrkeelse kirjanduse osas).

Ka tähestikulise peakataloogi kõrval loodud dissertatsioonide ja teeside ning aka
deemiliste jätkväljaannete tähestikulised sedelkataloogid on neis avatavatest kogudest 
sõltumatud oma ülesehituse poolest — nad ei jälgi akadeemiliste trükiste kogu 
paigutussüsteemi, vaid alluvad omaenda infootsi põhimõttele. Akadeemilisi trükiseid 
avati mitmes sedelkataloogis (sedeli suurus 18x11 cm). Dissertatsioonide sedelkataloog 
hõlmas veel dissertatsioonide teese, mitmesuguseid teadusliku sisuga köitmata brošüüre, 
separaate. Akadeemiliste jätkväljaannete sedelkataloogid (akadeemiliste ja koolikirjade 
sedelkataloog) sisaldasid loengukavu, programme, aruandeid, isikkoosseisude 
nimestikke, teadusasutuste ametlikke materjale, näit, eeskirju, professorite biograafiaid, 
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nekroloogide kogumikke, professorite teaduslike ja tähtpäevakõnede kogumikke 
(üksikkõned paigutati dissertatsioonide kataloogi). Akadeemiliste trükiste kataloogid 
valmisid aastatel 1846-1856. Neis nagu peakataloogiski on järjestuses kasutatud preisi 
järjestusreegleid. Nemadki on säilitanud oma tähtsuse Tartu Ülikooli Raamatukogu 20. 
sajandi kataloogisüsteemis.

19. saj. keskel ilmnebki Tartu Ülikooli Raamatukogus kataloogide ja kogude vahekorras 
tõeline murrang, kus kataloogid järjest rohkem hakkavad end kogudest n.-ö. lahti 
rebima: avades küll kogu sisu, ei sõltu nad enam üksikust eraldi võetud kogust ei oma 
haarde ega ülesehituse poolest (III, 13). Seda tendentsi kinnitab veel rohkem uue 
süstemaatilise kaartkataloogi (Systematischer Zettelkatalog) loomine (kat. 22).

Uute tähestikuliste sedelkataloogide kõrval säilis vajadus ka süstemaatilise kataloogi 
järele, mis vastaks tolle aja teaduse arengutasemele ja õppetöö vajadustele. Vana 
süstemaatiline kohakataloog jäi oma 18. sajandist pärit liigitusskeemiga ajastu nõuetest 
juba lootusetult maha. Nii võetigi raamatukogukomisjoni poolt 1868. a. päevakorda 
teaduse arengu nõuetele vastava süstemaatilise kataloogi loomine (VI, VII). 
Aeganõudev ja keeruline töö, nagu kataloogitöö ikka, kestis 1873. aastani. Sellel 
perioodil arutati aktiivselt nii uue süstemaatilise kataloogi vormi, selle liigitusskeemi 
kui ka üldkujundust. Intensiivse mõttevahetuse tulemusena, mille algatas E. Anders ja 
kus osalesid nii tema mantlipärija Hugo Kapp kui ka raamatukogu direktor prof. Karl 
Heinrich Johann Paucker ning usuteaduskonna esindaja raamatukogukomisjonis prof. 
T. A. Hamack, otsustati kaartkataloogi kasuks (kaardi suurus 3,8x2,75 tolli) ja töötati 
välja spetsiaalne, ainult selles kataloogis kasutusel olev liigitusskeem.

Raamatukogutöötajate ja teaduskondade esindajate poolt loodud uue süstemaatilise 
kataloogi liigitusskeem oma lõplikul kujul avaldati lugejatele kataloogi valmimise järel 
1873. a. väljaandes “Schlüsselzum Systematischen Catalog der Dorpater Universitäts- 
Bibliothek”:

I Allgemeine Wissenschafts- und Bücherkunde
II Theologie
III Rechtswissenschaft
IV Staatswissenschaf und Statistik
V Geschichte und Hilfswissenschaften derselben
VI Länder- und Völkerkunde
VII Sprache und Literatur
VIII Philosophie und Pädagogik
IX Aesthetik und Kunst
X Mathematik und Astronomie
XI Naturwissenschaft

A. Im Allgemeinen
B. Physik
C. Chemie
D. Geologie
E. Botanik
F. Zoologie

XII Anatomie und Physiologie
XIII Medizin
XIV Gewerbkunde

XV Kriegswissenschaft

Üldine teaduslugu ja raamatuteadus
Teoloogia
Õigusteadus
Poliitilised teadused ja statistika
Ajalugu ja ajaloo abiteadused
Geograafia ja etnograafia
Keel ja kirjandus
Filosoofia ja pedagoogika
Esteetika ja kunst
Matemaatika ja astronoomia
Loodusteadus
A. Üldiselt
B. Füüsika
C. Keemia
D. Geoloogia
G. Botaanika
F. Zooloogia
Anatoomia ja füsioloogia
Arstiteadus
Tehnoloogia (tehnikateadused ja 
tööstus)
Sõjateadus
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See skeem erineb tunduvalt eelmise süstemaatilise kohakataloogi omast, kuid kogude 
paigutusel hoidlas jäädi endiselt Schütz-Hufeland-Erschi süsteemi juurde. Uue kataloogi 
jaoks välja töötatud teaduste arengutaset arvestav ja konkreetsemalt kindlate teadus
aladega seotud klassifikatsioon võimaldas tunduvalt kaasajastada Tartu Ülikooli Raama
tukogu kogude sisulist avamist (II, 110-112). Kogude ja kataloogide vahekorra seisu
kohalt kinnitab uus süstemaatiline kataloog veel kord uut tendentsi kataloogide ja 
kogude arengus: see ei järgi kogu paigutust, vaid põhineb täiesti autonoomsel, just tema 
jaoks loodud infootsipõhimõttel, omaenda liigitussüsteemil. See ei ole ka ainult ühe 
koguga seotud — peale põhikogu kajastab veel Morgenstemi memoriaalkogu ja 
akadeemiliste trükiste kogu, kuid väitekirjad olid antud kataloogis avatud vaid osaliselt.

Et süstemaatiline kataloog oli loodud kogude paigutusest sõltumatu klassifikatsiooni 
alusel, hõlbustas see tema edasist täiendamist, teaduse ja ühiskonna arenguga sammu 
pidamist liigitusskeemi edasiarendamisel.

Tema edasisest täiustamisest annab tunnistust süstemaatilise kataloogi liigitusskeemi 
1873. a. väljaande säilinud tööeksemplar, mille vahele köidetud lehtedel leidub rohkesti 
Wolfgang Schlüteri (1882. aastast raamatukoguhoidja abi, 1888. aastast raamatukogu
hoidja) käsikirjalisi täiendusi. Süstemaatilise kataloogi liigitusskeemi venekeelne trüki- 
variantki (ilm. 1900) kõneleb ilmekalt sajandivahetuseks tehtud pidevast tööst liigitus
skeemi väljaarendamisel.

Võrreldes 1873. a. saksakeelse väljaandega, on seal alljaotusi detailiseeritud, rubriikide 
pealkirju täpsustatud, kogudes sisalduva kirjanduse põhjal sisse toodud uusi teaduse ja 
ühiskonna arengu probleeme (näit, töölisküsimus, naisküsimus). Nii rakendati ellu 
raamatukogu direktori prof. Jevgeni Šmurlo ettepanek “välja anda mitte lihtsalt täpne 
tõlge, vaid viia sisse need muudatused, mis olid praktikast tingitud”. Väljaande ilmu
mine hõlbustas suuresti kogude kasutamist, kirjanduse kättesaamist ja leidis tunnustust 
ka tolleaegses raamatukogunduslikus erialakirjanduses. Odessa ülikooli raamatukogu
hoidja P. S. Šesterikov, kes on 1913. a. lähemalt tutvunud raamatukogude töökorral
dusega Venemaa suuremates raamatukogudes, sealhulgas ka Tartu Ülikooli Raama
tukogus, hindas kõrgelt viimase töökogemust ja märkis ära selle süstemaatilise kata
loogi olulisust lugejatele kogude kasutamise seisukohalt.

Süstemaatilise kataloogi asetamine nii tähtsale kohale teenindusprotsessis on seletatav 
ehk sellega, et raamatukogu kasutamiseeskirjade kolmanda punkti järgi oli ligipääs 
tähestikulisele peakataloogile lubatud ainult õppejõududele (I, 202-203). Samas aga 
selleks ajaks, kui koostati see teenindusprotsessi kirjeldus, oli trükis ilmunud ka 
venekeelsete raamatute tähestikuline kataloog, mida antud kirjelduses mainitud ei ole. 
Selle põhjuseks võiks olla ka see, et just süstemaatiline kataloog pakkus kirjandust 
kõikides keeltes ja olenemata ilmumisaastast, samas kui tähestikuline trükikataloog 
fikseeris venekeelse kirjanduse olemasolu raamatukogus seisuga 31. detsember 1908 ja 
uuemaid raamatuid pidi otsima mujalt (kat. 38). Kataloogis kasutati preisi j ärjestusreeg- 
leid. See kataloog pidi kaasa aitama kogude tollal kõige kasutatavama osa 
kättesaamisele.

Venekeelsete raamatute trükikataloogi püüti ka jätkata, ülikooli toimetistes avaldati 
hiljem saabunud kirjanduse nimestikke (alates 1911. aastast saabunud raamatud). Lisaks 
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avaldati trükis ka tähestikulist nimeregistrit. 1908.-1911. aastal saabunud kirjanduse 
kohta jäi nimestik aga avaldamata.

Vajadus oli ka perioodikaväljaannete kataloogi järele. Selle loomise katsed pärinevad 
juba 19. sajandist (kat. 23, 28, 29). Vahetult enne venekeelsete raamatute trükikataloogi 
ilmus 1907. a. trükist perioodikaväljaannete tähestikuline nimestik, mis kajastas ülikooli 
raamatukogu kõiki perioodikaväljaandeid, kaasa arvatud kõik need, mis asusid ülikooli 
allasutustes (kat. 34).

Huvitav on märkida, et samasuguse arengu käsikirjalistest raamatkataloogidest trüki
kataloogideni tegi märksa kiiremini, vähem kui pooleteise aastakümne jooksul 
20. saj. algul läbi ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogu, millele peakogu oli eeskujuks 
(VIII, IX).

Seega näeme, et trükikatalooge avaldati sajandi alguses väga aktiivselt. Kataloogimis- 
tööde keerulisusele viidates taotleti ülikoolilt ka koosseisude suurendamist. Kavandati 
ka ladina šriftis võõrkeelse kirjanduse trükikataloogi avaldamist, kuid rahapuudusel 
kavatsustest kaugemale ei jõutud.

Omamoodi kokkuvõtvaks dokumendiks selle perioodi kohta võiks pidada Karl 
Weltmanni omaaegset kataloogide loetelu. Nimelt on 16. aprillist 1920 säilinud tema 
poolt koostatud nimekiri raamatukogus leiduvatest kataloogidest “Verzeichnis der in der 
Dorpater Universitäts-Bibliothek befindlichen Kataloge”. Nimekiri on seda tähtsam, et 
on tehtud perioodil, mil raamatukogutööd hakati organiseerima uutel alustel, 
kataloogisüsteemis toimus järjekordne murrang — hakati looma hoopis uusi, uutel 
alustel põhinevaid katalooge — ja oluline oli fikseerida lähtekoht, millest uuel etapil 
kataloogisüsteemiga tööd jätkata.

K. Weltmanni nimekiri esitab 20 erineva mahu ja ulatusega traditsioonilist 
infootsisüsteemi. Seal on nimetatud nii kõiki kogusid hõlmavaid kõige suuremaid 
katalooge kui ka juba eespool nimetatud memoriaalkogude katalooge, mis on suures 
osas säilinud tänapäevani. Imestusega näeme, et selles on puudu tähestikuline 
peakataloog sedelitel (nn. Gi), mida saab vist põhjendada asjaoluga, et kataloog ei olnud 
veel Venemaalt Tartusse reevakueeritud. Nimekirjas on toodud needki traditsioonilised 
infootsisüsteemid, mis tänapäevani säilinud ei ole — nende funktsioonid kandusid 
uutele kataloogidele. Üldkataloogide kõrval on Weltmanni nimestikus ka erinevatel 
alustel koostatud abikartoteegid, näit, direktori kabinetis säilitatavate luksus väljaannete 
kohta (kat. 31), mis olid sinna eraldatud juba K. Morgenstemi ajal.

Kogu vaadeldud perioodi jooksul toimus Tartu Ülikooli Raamatukogus aktiivne töö 
kataloogidega — pidevalt on olnud päevakorras kas uue, kogusid uutmoodi avava 
kataloogi loomine või juba olemasolevate redigeerimine ja täiustamine. Nii loodi 19. 
sajandi I poolel süstemaatiline kohakataloog ühes tähestikulise nimeregistriga, sajandi 
keskel raamatute, akadeemiliste trükiste ja akadeemilise perioodika tähestikuline 
sedelkataloog, sajandi teisel poolel süstemaatiline kaartkataloog. Tähestikulise kataloogi 
loomise katsed 19. sajandi esimesel poolel piirdusid eelpool nimetatud nimeregistriga 
ega jõudnud ettevalmistustöödest kaugemale (C. G. Kayseri bibliograafia põhjal kavan
datud kataloog). Realiseerimata jäi ka põhikogu trükikataloogi väljaandmine. 19. sa
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jandi jooksul nägid trükivalgust vaid Morgenstemi (kat. 18) memoriaalkogu, osa De la 
Gardie arhiivi kataloogid (kat. 25, 26, 27), 1865.-1871. a. tulmete kataloog (kat. 21) ja 
kolm dublettide kataloogi (kat. 3, 4, 24). Kõik nad haarasid raamatukogu suhteliselt 
tagasihoidlikku osa. 20. sajandi alguses ilmusid trükis raamatukogu ja ülikooli 
allasutustes asuvate perioodikaväljaannete ja venekeelsete raamatute kataloog, mis 
kajastasid märkimisväärselt suuremat kogude osa. Kuid ka sellel perioodil, mil 
trükikataloogide avaldamine oleks nagu hõlpsam olnud, terve põhikogu trükikataloogi 
avaldamisest ainult räägitakse kui võimalikust ja vajalikust kavatsusest, realiseerimiseni 
aga ei jõuta. Iga kataloogi loomine vaadeldud perioodil on olnud omaette suur 
ettevõtmine. Selleks pidi taotlema eri summasid, nende kasutamise kohta aru andma, 
mille tõttu ülikooli mitmesaja-leheküljelistest arhiivitoimikutest on võimalik välja 
noppida raamatukogu-rektori-õpperingkonna vahelise sellealase kirjavahetuse jälgi. 
Sellele lisanduvad ka raamatukogu enda arhiivis talletatud materjalid ja napid trükis 
ilmunud dokumendid. Tänu kõigile neile dokumentidele saab aga siiski mõista ja 
hinnata selle taga seisnud inimeste, muidu otsekui iseenesest tehtud märkamatut tööd.

Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi arenedes ja täienedes kogu vaadeldud 
perioodi jooksul on kataloogisüsteemi arengus märgata tendentsi, et uued, loodavad 
kataloogid on end n.-ö. lahti rebinud konkreetsetest kogudest. Iga üksiku kogu 
kasutamise ja hooldamise abivahendite asemele on tekkinud infootsisüsteemid, mis ei 
ole seotud teatud koguga, selle paigutuse ega kronoloogiliste piiridega, vaid peavad 
rahuldama eelkõige jäljest keerulisemaks muutuva infootsingu vajadusi.

Tartu Ülikooli Raamatukogu 19 saj. ja 20. saj. alguse traditsioonilised infootsisüstee
mid, mis on säilinud terviklike teaduse ja kultuurimälestisena, kumuleerivad endas oma 
ajastu väga olulist ja mitmetahulist osa ja väärivad spetsiaalset uurimist kui spetsiifilised 
teaduse ja ajaloo allikad (IV).

Igast ajastust jäävad oma ajalooallikad, sellele tüüpilised, igal ajastul on oma info- 
talletamise moodus, mis iseloomustab seda ühiskonda, kus antud informatsioon tekib ja 
levib. Arhiivimaterjalide, kataloogide endi ja neis avatud kogude kaudu saamegi 
süsteemi “ühiskond-informatsioon” ajalugu iseloomustavat ainet. Ka kaasaja infootsi- 
süsteemide eripära on kergem mõista, kui vaadelda nende eelkäijate, kataloogide, just 
kogusid avavate infosüsteemide arengut, omadusi ja eripära.
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3. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogid 19. saj. - 20. saj. algul*

* Kataloogide kronoloogilisest järjestusest langevad välja ainult omavahel tihedalt seotud kataloogid (11-12, 
17-18,32-33).

Jrk. 
nr.

Kataloogi nimetus Kataloogi 
vorm

Kata
loogi 
loomise 
aastad

Kata
loogi 
koosta
mise 
lõpeta
mine

Kajas
tatud 
kirjan
duse 
krono
loogili
sed 
piirid

Märkused

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Tähestikkataloog Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog(?)

Enne
1807

? ? Mainitud prof. Morgenstemi kirjas 
1807. a. (EAA, f. 402, nim. 5, s. 33, 
1. 71). Säilinud on Alphabetisches 
Verzeichnis der in der 
Universitätsbibliothek befindlichen 
Bücher (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 537, 
187 1.), mis ei sisalda kohaviitu.

2. Systematischer Standortskatalog Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

1805-
1815

1918 -1918 Süstemaatiline kohakataloog, vastab 
põhikogu paigutussüsteemile.
Liigitusskeem: Auszug der 
encyclopädischen Tafel nach welcher 
das systematische Register angelegt 
worden ist // Allgemeines Repertorium 
der Literatur für die Jahre 1785 bis 
1790 (Jena, 1793). Kataloog on 
varustatud tähestikulise nimeregistriga. 
(TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 407, 20 L; s. 
408, 506 1.; s. 409, 654 1.; s. 410, 685 1.; 
s. 411,41 1; s. 412, 391.; s. 413, 365 L; 
s. 414, 261 l.;s. 415, 118 1; s. 416, 259 
1.; s. 418, 48 L; s. 419, 374 1.; s. 420, 
272 l.;s. 421,202 1.; s. 422,386 1.;
s. 423, 106 1.; s. 424, 573 1.; s. 425, 490 
1.; s. 426, 437 1.; s. 427, 338 1.; s. 428, 
207 1.).

3. Index primus librorum ex Biblio- 
theca academica Dorpatensi 
auctionis lege divendendorum die 
XVI. et sequentibus mensis Martii 
anni MDCCCVIII. / [Ed.
C. Morgenstern]. Dorpat, [1808], 
[6], 74 p.

Trüki
kataloog

-1808 1808 -1808 Dublettide süstemaatiline kataloog.

4. Index secundus librorum ex 
Bibliotheca Academica Dorpa
tensi auctionis lege divenden
dorum die XVI. et sequentibus 
mensis Februarii anni 
MDCCCXII. / [Ed. C. Morgen
stern]. Dorpat, [1812], [2], 109 p.

Trüki
kataloog

-1812 1812 -1812 Dublettide süstemaatiline kataloog.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5. Venekeelsete raamatute kataloog Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

1820- 
nda- 
tel(?)

1828(?) -1828 Mainitud on süstemaatilise kohakata
loogi kõrval kui venekeelsete raamatute 
erikataloog (EAA, f. 402, nim. 5, s. 33, 
1. 101p.). Säilinud on Verzeichnis der 
auf der Kaiserlichen Universitäts
bibliothek zu Dorpat vorhandenen 
Russischen Literatur (TÜR KHO, f. 4, 
nim. 1, s. 478, 45 1.), mille liigitus 
vastab põhikogu paigutussüsteemile, 
kus on ära toodud raamatu formaat ja 
millele on lisatud venekeelsete 
ajakirjade loetelu (34 nim.).

6. Verzeichnis der in dem 
Directions-Zimmer der 
Universitäts-Bibliothek 
aufbewahrten Manuscripte

Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

1820- 
nda- 
tel(?)

1906 -1906 Käsikirjade kohakataloog (TÜR KHO, 
f. 4, nim. l,s. 541,1. 1-22).

7. Katalog von den physikalischen, 
chemischen und pharma- 
zeutischen Werke und 
Manuskripten der Bibliothek des 
Prof. Ferdinand v. Giese

Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

-1821 1821 16. saj.

19. saj. 
algus

Giese erakogu süstemaatiline kataloog 
(TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 483, 54 1.). 
Koostatud omaniku enda poolt, 
pärandatud koos raamatukoguga 
1821. a. Lisa: Aeta betreffend das 
Übergeben der Gieseschen Bibliothek 
(11. Jan 1821 - 26. Juli 1838).

8. Aleksandrowsche Schenkung 
juristischen und staatswissen- 
schaftllichen Werke

Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

Enne 
1832

1834 16. saj.

18. saj. 
lõpp 
(1516- 
1783)

Aleksandrovi erakogu süstemaatiline 
kataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 480, 264 1.). Saabus TÜR-i koos 
koguga 1832. a., täiendatud TÜR-is 
1834. a-ni.

9. Katalog der Klingerschen 
Bibliothek

Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

Enne
1831

19. saj. 
kesk
paik

1495-
19. saj.

Klingeri erakogu süstemaatiline 
kataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 484, 91 1.). Saabus koos koguga 
1844. a., täiendati TÜR-is.

10. Catalogue des livres de la 
Bibliotheque de Klinger

Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

Pärast 
1835

19. saj. 
kesk
paik

1495-
19. saj.

Klingeri erakogu süstemaatiline 
kataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 485, 88 1.). Saabus koos koguga 
1844. a., täiendati TÜR-is.

11. Catalogus Bibliorum & librorum 
theologicorum ex Bibliotheca 
Gust. Bergmanni

Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

-1837 1894 1477-
1822

Bergmanni erakogu (osaliselt 
süstemaatiline) kataloog (TÜR KHO, 
f. 4, nim. 1, s. 481, 42 1.). Koostatud 
omaniku poja B. F. B. Bergmanni 
poolt. Kataloogi on sisse kantud TÜR-i 
põhikogu (kuhu Bergmanni kogu oli 
laiali jaotatud) kohaviidad. Kataloogi 
kasutati Bergmanni kogu trükiste 
memoriaalkoguks vormistamisel 
a. 1892-1894 ja sinna on kantud ka 
Bergmanni memoriaalkogu praegused 
kohaviidad.

12. Catalogus Bibliothecae 
Bergmannianae

Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

1892-
1894

1894 1477-
1822

Bergmanni memoriaalkogu süste
maatiline kataloog (TÜR KHO, f. 4, 
nim. 1, s. 482, 30 1.).
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1. ______ 2. 3. 4. 5. 6. 7.
13. Tähestikuline raamatkataloog Trüki

kataloog 
vahele- 

köidetud 
lehtedega

1839(?)
-1852

1852 -1852 Ei ole säilinud. Aluseks C. G. Kayseri 
Vollständiges Bücher-Lexicon (Leipzig, 

1834-1835), mida täiendati Tartus 
leidunud raamatute kohaviitade ja 

puhaste vahelehtedega, kuhu kanti sisse 
nimestikus puuduvad, aga TÜR-is 

leidunud raamatud. Korduvalt mainitud 
aruandluses ja asjaajamises, säilinud on 

ettevalmistustööde fragmente (TÜR 
KHO, f. 4, nim. l,s. 474,35 1.).

14. Dissertatsioonide tähestikkataloog 
(ladina šrift)

Sedel
kataloog

1846-
1856

Jätkuv -1988 1969. aastani peegeldati dissertatsioone 
ainult selles ja süstemaatilises kata
loogis, aastatel 1969-1988 paralleelselt 
tähestikulistes kaartkataloogides (pea
ja lugejate kataloog), 1989-st lisatakse 
sedelid ainult enne 1945. a. ilmunud 
dissertatsioonide ja separaatide kohta.

15. Akadeemiliste kirjade kataloog 
(kleine akademische Schriften)

Sedel
kataloog

1846-
1856

1944 -1944 Sisaldab teadusasutuste ametkondlikke 
materjale (loengukavad, aruanded, 
isikkoosseisud, asutuste tegevust ja 
õppetööd korraldavad eeskirjad), 
professorite kõnede kogumikke, 
biograafilisi materjale. Linnade nimede 
(asutuste asukohtade) tähestikjärjestus.

16. Koolikirjade kataloog (Schul- 
Schrifteri)

Sedel
kataloog

? 1944 -1944 Koolide õppekavad, aruanded, nende 
tegevust ja õppetööd korraldavad ning 
kajastavad materjalid. Linnade nimede 
(asutuste asukohtade) tähestikjärjestus.

17. Systematischer Standortskatalog 
der Bibliothek von K.
Morgenstern

Käsikirjaline 
raamat
kataloog

19. saj. 
algus

1860- 
ndad a.

-1852 TÜR-ile 1852. a. üle antud Morgen
stemi erakogu süstemaatiline kataloog 
(TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 485a, 
550 1.). Koostanud K. Morgenstern, 
täiendanud E. Anders jt. Kasutati 
trükikataloogi ettevalmistamise ajal.

18. Catalogus MSS. et bibliothecae 
Carol. Morgenstern: Pars 1-2 
cum supplemento. Dorpat, 1868. 
XII, 266, 31 p.

Trüki
kataloog

1852(?)
-1868

1868 -1852 Morgenstemi memoriaalkogu 
süstemaatiline kataloog.

19. Põhikogu tähestikuline 
sedelkataloog (ladina šrift)

Sedel
kataloog

1853-
1857

Jätkuv -1944 Kasutatakse preisi järjestusreegleid.

20. Verzeichnis der Autographen 
Friedrich Ludwig Schardius 
(1795-1855)

Käsikirjaline 
raamat
kataloog

19. saj. 
kesk
paik

1855? 1512-
1855

Schardiuse autograafide kogu tähestik
kataloog (TÜR KHO, f. 5).
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
21. Zuwachs der Universitäts- 

Bibliothek zu Dorpat und der 
mit übrigen Universitäts- 
Instituten daselbst 
verbundenen 
Büchersammlungen im Jahre 
1865. Dorpat, 1866. 108 S.

Zuwachs ... im Jahre 1866. 
Dorpat, 1867. 126 S.

Zuwachs ... im Jahre 1867. 
Dorpat, 1868. 111 S.

Zuwachs ... im Jahre 1868. 
Dorpat, 1869. 128 S.

Zuwachs ... im Jahre 1869. 
Dorpat, 1870. 158S.

Zuwachs ... im Jahre 1870.
Dorpat, 1871. 138 S. 

Zuwachs ... im Jahre 1871.
Dorpat, 1872. 97 S.

Trüki
kataloog

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

-1865

-1866

-1867

-1868

-1869

-1870

-1871

Aasta tulmete süstemaatiline kataloog, 
liigitus vastab põhikogu 
paigutussüsteemile.

22. Süstemaatiline kaartkataloog Kaart
kataloog

1868-
1873

1915 -1915 Liigitusskeem ilmunud:

Schlüssel zum Systematischen Catalog 
der Dorpater Universitäts-Bibliothek.
Dorpat, 1873. 43 S. ja

Kjuou k cucmeMamuuecKOMy Kamanoey 
BubjiuomeKU Umu. lOpbeecKoeo 
yHueepcumema. lOpbee, 1900. 55 c.

23. Perioodika- ja jätkväljaannete 
kataloogid:

Journale der Dorpater 
Universitätsbibliothek

Journal- Verzeichnis der Dorpater 
Universitätsbibliothek

Journal-Verzeichnis der Dorpater 
Universitätsbibliothek

Journal- Verzeichnis der Dorpater 
Universitätsbibliothek

Verzeichnis der Zeitschriften und 
Fortsetzungen

Alfabetisches Verzeichnis der 
Zeitschriften, Zeitungen und 
Lieferungsausgaben

Alfabetisches Verzeichnis der 
Zeitschriften, Zeitungen und 
Lieferungsausgaben

Alfabetisches Verzeichnis der 
Lieferungsausgaben

Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog 1870

1875

1879

1884

1889

1891(?)

1905(?)

1885(?)

1875

1879

1885

1889

1902

1907(?)

1914(?)

1922(?)

-1875

-1879

-1885

-1889

-1902

-1907

-1914

-1922

Tähestikkataloogid

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 388, 49 1.

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 389, 84 1.

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 391, 87 1.

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 392, 80 1.

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 393, 2111.

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 395, 249 1.

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 396, 2121.

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 398, 61 1. 
Verzeichnis der Zeitschriften und 
Zeitungen (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 390, 43 1. + [XC lk.]). A. 1876-1924 
peetud perioodikaväljaannete loend. Ei 
sisalda kohaviitu.

24. Doubletten-Katalog der 
Universitäts-Bibliothek zu Dorpat. 
Dorpat, 1875. 71 S.

Trüki
kataloog

-1875 1875 -1875 Dublettide süstemaatiline kataloog, 
liigitus vastab põhikogu 
paigutussüsteemile.
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1. __ ________ 2. 3. 4. 5. 6. 1-------- 7.
25. Lossius, J. Die Urkunden der 

Grafen de Lagardie in der 
Universitätsbibliothek zu Dorpat. 
Dorpat, 1882. 158S.

Trüki
kataloog

-1882 1882 1607-
1661

Osa De la Gardie arhiivi nimeregistriga 
varustatud temaatiline kataloog.

26. Cordt, B. Mitteilungen aus dem 
Briefwechsel des Grafen Jakob 
De la Gardie / [Jlpeducn.] B. A. 
Kopdm. 143 ceMeÜHoeo apxuea 
epafoe ffe Jla Tapdu //VueHbie 
3anucKU ÜMnepamopcKoeo 
lOpbeecKoeo ynueepcumema. 
1894. No 2, [npwi. 2]. VI, 112 c.

Trüki
kataloog

-1894 1894 1609-
1695

Osa De la Gardie arhiivi nimeregistriga 
varustatud süstemaatiline kohakataloog.

27. Cordt, B. Mitteilungen aus dem 
Briefwechsel des Grafen Jakob 
De la Gardie. Nebst einem 
Anhang betreffend 
Correspondenzen des Grafen 
Johann Oxenstjerna. Leipzig, 
1894. 112 S.

Trüki
kataloog

-1894 1894 1609-
1695

Osa De la Gardie arhiivi nimeregistriga 
varustatud süstemaatiline kohakataloog.

28. Perioodika- ja jätkväljaannete 
kataloogid (vene šrift):

Verzeichnis der russischen Zeit- 
schriften und Fortsetzungen

Ajupaeumnbiü cnucoK pyccKUX 
otcypHCUioe, zasem u npodoji- 
JfCaKHUUXCH U3ÖaHUÜ

Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

1889

1882(?)

1902

1917(?)

-1902

-1917

Tähestikkataloogid

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 394, 83 1.

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 397, 308 1.

29. PyccKue noepeMeHHbie usdaHUfi 
1889-1918. A-M.

PyccKue noepeMeuubie usdanufi 
1889-1918. H-O.

Käsikirjaline 
raamat- 
kataloog

1889

1889

1918

1918

-1918

-1918

Tähestikkataloogid
TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 399, 120 1.

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 400, 31 1.

30. Manuskriptide kogu... 
— tähestikkataloog

— temaatiline kataloog

— kohakataloog

Sedel
kataloog

19. saj. 
lõpp 
(peale 
1882. 
a.)

14.04.
93
14.04.
93 
Jätkuv

11/12 
saj.-

Koostamist alustas W. Schlüter.

31. Zettelkatalog der in Direktoriums- 
Zimmer aufgestellten Prachtwerke

Sedelkatalog 19. saj. 
teine 
pool

? ? Mainitud K. Weltmanni kataloogide 
loetelus 16.04. 1920. a. (TÜR KHO, f. 
64, s. 17,1.1). Direktsiooni ruumis 
säilitatavate luksusväljaannete 
kataloog, mis olid sinna eraldatud juba 
K. Morgenstemi ajal (EAA, f. 402, 
nim. 5, s. 319.1. 32).

32. Mamepuajibi djifi Kamanoea khuc, 
pyKonuceü, epaeiop u npon. 
coöpaHun A. H. Heycmpoeea. 
Cam<m Llemepöype, 1902.
Omö. 1: Khucu. XIV, 110 c., 26 ji.

Trüki
kataloog

-1902 1902 -1902 Kataloogi koostas omaniku tütar 
J. A. Neustrojeva. Kirjed koostatud 
tiitellehe pildi järgi. Kirjed (mis 
algavad kas autori initsiaali või 
pealkirja esimese sõnaga) on järjestatud 
tähestikuliselt. Lisatud on autorite, 
tõlkijate ja mõne kirjastaja 
perekonnanimede tähestikuline register. 
Sisaldab juurdeköidetud käsikirjalised 
täiendused.
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1. _______ 2. 3. 4. 5. 6. 7.
33. A. N. Neustrojevi memoriaalkogu 

kataloog
? 1903 1906 -1902 Tähestikkataloog. Ei ole säilinud. 

Mainitud direktor prof. A. Vassiljevi 
esildises tasu väljamaksmiseks 
kataloogi koostajale, raamatukogu 
abitööjõule V. L. Kesslerile (EAA, 
f. 402, nim. 5, s. 1394,1. 38).

34. CnucoK McypHcuioe u dpyeux 
nepuodunecKux U3öanuü, 
BbinucbiBaeMbix ujiu nojiyuaeMbix 
6 OÖMBH UJIU dapOM 
yHUBepcumemcKoü öuÕJiuomeKOÜ 
u sceMu dpyeuMu yueÖHo-BcnoMO- 
BamejibHbiMu y^pecHcdeHuoMU 
yHUBepcumema. KJpbee, 1907. 
52 c

Trüki
kataloog

-1907 1907 -1907 Tähestikkataloog (ladina ja vene šrift 
läbisegi).

35. Tähestikuline sedelkataloog (vene 
šrift)

Sedel
kataloog

1909 Jätkuv -1917 Kasutatakse preisi järjestusreegleid. 
1990. aastast kajastatakse enne 1917. a. 
ilmunud rekataloogitud või saabuv 
venekeelne kirjandus nii selles kui ka 
venekeelse kirjanduse tähestikulises 
kaartkataloogis.

36. Dissertatsioonide tähestikkataloog 
(vene šrift)

Sedel
kataloog

1907 Jätkuv -1988 1969. aastani peegeldati dissertatsioone 
ainult selles kataloogis ja süstemaati
lises kataloogis, aastatel 1969-1988 
kajastati neid paralleelselt veel 
tähestikulistes kaartkataloogides (pea
ja lugejate kataloog); 1989-st lisatakse 
sedelid ainult enne 1945. a. ilmunud 
dissertatsioonide ja separaatide kohta.

37. Venekeelsete raamatute tähestik
kataloog

Sedel
kataloog

19. saj. 
teine 
pool ?

1907 -1907 Ei ole säilinud. Mainitud on W. 
Schlüteri poolt (Schlüter W. Die 
Dorpater Universitätsbibliothek // 
Zentralblatt für Bibliothekswesen.
1918. Jg. 35, H. 1/2. S. 1-15.) ja vene
keelsete raamatute trükikataloogi 
eessõnas (kus tema vormiks on 
märgitud kaartkataloog).

38. Kamajioe pyccKux khuz 
EuÕJiuomeKU ÜMnepamopcKoeo 
lOpbeBCKoeo VnuBepcumema: C 
ochobohur yHueepcumema no 
31 deKaöpn 1908 eoda. lOpbeB, 
1910. VIII, 653 c.

Trüki
kataloog

-1910 1910 31.12.
1908.

Tähestikkataloog. Kataloogi koosta
misel kasutati preisi järjestusreegleid. 
Täiendused: CnucoK khub, 
nocmynuBiuux 6 6u6jiuomeKy ÜMne- 
pamopcKoeo lOpbeBCKoeo 
yHUBepcumema c 1 denaopn 1911 eoda 
// y^eHhie sanucKU ÜMnepamopcKoeo 
lOpbeBCKoeo yHUBepcumema. 1913. N° 
5-8, 11-12. C. 1-112, 1-17 ja 
AjufraBum. yKas. k “CnucKy KHue ” 
öuÖJiuomeKU H. IO. yHueepcumema II 
VueHhie 3anucKu ÜMnepamopcKoeo 
lOpbeBCKoeo yHUBepcumema. 1916. Nq 
10. C. 113-176; 1917. Nq 3. C. 177- 
192.
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KOGUDE AVAMINE KATALOOGIDES 
TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGUS 
19. SAJANDIL JA 20. SAJANDI ALGUL

Kataloge machen Bibliotheken 
M. Schenkel1

Ljudmila Dubjeva

Informatsiooni vahendamine seda tootnud ühiskonna ja infotarbija- 
lugeja vahel, mis osutub võimalikuks just kogude avamise kaudu, olles 
raamatukogu tegevuse tähtsamaid ülesandeid, on pälvinud alati suurt 
tähelepanu — nii protsess ise (kogude avamine, kataloogide loomine) 
kui ka selle protsessi uurimine (kogude avamise ajalugu) eriti vanade, 
ajalooliselt kujunenud kogude osas. Ajalooliste kogude osas on aru saa
dud, et “raamatukogud on surnud vaimu hoidlad, mida tuleb iga päev ja 
igal üksikul juhul tuhandeid kordi uuesti ellu äratada”.2 Ajalooliste 
kogude uurimine on tõusnud päevakorda järjest aktiivsemalt,3 on märgi
tud neid avavate kataloogide osatähtsust ühe uurimisallikana.4 Sest, kui 
väärtuslikud kogud ka ei oleks, raamatukoguna funktsioneerivad nad

Schenkel. M. Kataloge machen Bibliotheken : Betrachtungen zu den ge- 
druckten Bibliothekskatalogen des 19. Jahrhunderts // Buch und Biblio- 
thekswissenschaft im Informationszeitalter : Internationale Festschrift für 
Paul Kaegbein zum 65. Geburtstag. München; New York; London; Paris: 
K. G. Saur, 1990. S. 242.
Kästner, E. Über die Bibliothek zu Wolfenbüttel II Kunstwirklichkeiten : 
Erhard Kästner — Bibliothekar, Schriftsteller, Sammler. Wiesbaden: Har- 
rasowitz, 1994. S. 51. (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buch- 
wesens; 21.)
Fabian B. Vorwort // Handbuch der historischen Buchbestände in Deutsch- 
land. Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 1997. Bd. 17. S. 9- 
10; Oaönan E. Knnra, õuönnoTeKa n ryMaHKTapuoe uccaeaoBaHne. CaHKT- 
fleTepõypr: BuõnuoTeKa Pocckhckoü AKa^eMun HayK, 1996. C. 238; 
Bono^wH E. O. PacKpuiTne ucTopuuecKM ueHHbix (Jjoiuob pernoHanbHbix 
6n6nuoTeK Pocckh b KOHTeKCTe eBponeücKoro onbiTa II FocyaapcTBeHHaa 
nonnTKKa b oõaacTu ÖHÕnnoTeuHoro aeaa n peaamauwi aaKOHOB Poc- 
cmhckoh Oeaepaunn “O õnõimoTeuHOM aeae” u “Oõ oõaaaTeabHOM 
3K3eMnjiape aoKyMeuTOB” : BcepoccnücKaa HayuHo-npaKTnuecKM KOH^e- 
peHumi, r. Omck, 23-26 anpeaa 1996 r. : Teancbi aoKaaaoB n cooõmennn. 
CaHKT-nerepöypr, 1997. C. 57.
Parmas-Michelson, R. Tartu Ülikooli raamatukogu fondide kujunemine 
XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul (kuni 1917). Magistritöö. 
Tallinn, 1993. Lk. 4.
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ainult siis, kui on loodud vahendid neis sisalduva kirjanduse kätte
saamiseks, selle kiireks leidmiseks hoidlate labürindist. Kogude avamise 
ajaloos on seda püütud saavutada ühelt poolt raamatute paigutusega 
hoidlas teatud süsteemi kohaselt, teiselt poolt aga kataloogide kaudu, 
milles kogud avatakse kas autorite nimede või sisu järgi.5 Ajalooliste 
kogude teatud arenguetapil võib kohata mõlema võimaluse kokkulange
mist, paigutussüsteem ja kataloogis kasutusel olev liigitussüsteem ühti
vad, nagu see on olnud näiteks nii Göttingeni6 (18. saj.) kui ka Tartu 
ülikooli raamatukogus7 (19. saj. I poolel).

Lorenz, B. Bibliotheksklassifikation ais Spiegel der Wissenschaftsentwick- 
lung : Beobachtungen zu einem Spannungverhältnis // Fachschrifttum. 
Bibliothek und Naturwissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert / Hrsg. von 
C. Meinel. Wiesbaden: Harrasowitz, 1997. S. 23. (Wolfenbütteler Schriften 
zur Geschichte des Buchwesens; 27.)

6 Kind-Doerne, C. Die niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen : Ihre Bestände und Errichtungen in Geschichte und Gegenwart. 
Mit ein Beitrag von Klaus Haenel über die Handschriftenabteilung. Wies
baden: Harrasowitz, 1986. S. 61, 75. (Beiträge zum Buch- und Bibliotheks- 
wesen; 22.)

7 Dubjeva. L. Käsikirjalistest kataloogidest elektronkataloogini : TÜRi kogud 
ja kataloogid // Raamatukogu. 1998. Nr. 2. Lk. 12.

8 Meyer, K. Die Universität im Russischen Reich in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts // Die Universitäten Dorpat/Tartu, Riga und Wilna/Vilnius 
1579-1979 : Beitr. zu ihrer Geschicte u. ihrer Wirkung im Grenzbereich 
zwischen West u. Ost / Hrsg. von G. v. Pistohlkors, T. U. Raun, P. Kaeg- 
bein. Köln; Wien; Böhlau, 1987. S. 40-45. (Quellen und Studien zur 
baltischen Geschichte; 9.)
Tegutsevad (Vilnius— 1579, Moskva— 1755), taasavatud (Tartu— 1632, 
1802) või vastloodud ülikoolid (Kaasan— 1804, Harkov— 1805).

9 Tartu ülikooli ajalugu 1632-1982. Tallinn: Eesti Raamat, 1982. Kd. 2: 
1798-1918. Lk. 71-72; HeryxoB E. B. HMnepaTopcKuü lOpbeBCKHÜ, õbib-

1802. a. taasavatud Tartu ülikooli vastloodud raamatukogus käis ko
gude komplekteerimisega paralleelselt kataloogide loomine, mis viis ka
taloogisüsteemi väljakujundamiseni vaadeldava perioodi lõpuks. 19. saj. 
algul aga ei olnud Tartu ülikooli raamatukogu ainus, kes seisis taoliste 
probleemide lahendamise ees. Antud arengu taustaks oli hariduspoliitika 
aktiviseerumine Venemaal 19. saj. algul ja Aleksander 1 valitsemise 
algusaastate haridusreformid.8 See väljendus muu hulgas õpperingkon- 
dade loomises, kus juhtivat osa pidid etendama ülikoolid* koos nende 
tegevust tagavate institutsioonidega, sealhulgas ka raamatukogudega, kus 
pöörati suurt tähelepanu organisatsioonilistele küsimustele, kogude aren
damisele ja nende avamisele, mitmesugustele kataloogimisprobleemi- 
dele.9 Viimaste lahendamist on eriti huvitav jälgida, kõrvutades Vilniuse
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ja Tartu ülikooli raamatukogu arengut. Nende direktorid, prof. Gottfried 
Ernst Groddeck ja prof. Johan Karl Simon Morgenstern, on olnud 
omavahelises suhtluses10 ja peaaegu samaaegselt on mõlemas raamatu
kogus võetud ette suured kataloogimistööde kavad — tähestikulise 
kataloogi loomine Vilniuses (1805-1812)” ja süstemaatilise kataloogi 
loomine Tartus (1805—1815).12

uihh JfepnTCKWü, yHHBepcnreT 3a cto neT ero cymecTBOBaHHa (1802- 
1902). K)pi>eB, 1902. T. 1: nepBbiu h BTopoü nepuoabi (1802-1865). 
C. 194-197; HcropuM BuabHioccKoro yHHBepcHTera (1579-1979). 
Bnabrnoc: MoKcaac, 1979. C. 64. 97; XapbKOBCKHH rocyaapcTBeHHbiH 
yHHBepcHrer. XapbKOB: BHina HiKoaa, 1980. C. 9, 15; ApncroB B. B., 
EpMOiiaeBa H. B. Hcropua HayHHOÜ Ehõuhotckh hm. H. H. JloöaHeBCKoro 
(1804-1850). KaaaHb: K34-BO KaaaucKoro yHHBepcHTera, 1985. C. 27-29; 
KacranaycKaHTe JJ. Marepnaji k nccaeaoBaHHio KaranoroB õhöhhotckh 
BnaeHCKoro HMneparopcKoro yHHBepcHTera (1803-1832 rr.) // Knygotyra. 
1976. T. 5(12). P. 209,211.

10 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 74, 1. 5, 13, 15, 88; JJyõbeBaJI. B. Cb«3h 
ÕHÕJiHoreKH TaprycKoro yHHBepcHTera c apyrHMH õnõnnoreKaMH Pocchh 
b 1802-1917 rr. // Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. Tartu, 1985. Vihik 17. 
Lk. 90.

11 Po3er P. T. 3. TpoAaeK h nponaraHaa khhth b Ehhehiocckom yHHBepcn- 
rere b nepBOH noaoBHHe XIX b. // Vilniaus universiteto mokslines biblio- 
tekos metraštis 1958-1959. Vilnius, 1961. P. 38; TKyKac B. Pohl õhõjiho- 
reKH BujibHioccKoro yHHBepcHTera b pa3BHTHH jihtobckoh ÕHÖanorpa^HH 
// BcecoiosHas KOHijiepeHumi no önõanoreKOBeaeHHio h ÕHÖnHorpacJjH- 
HecKofi HH^opMaunn. MocKBa, 1971. C. 28; HerpaycKeHe 3. EnõnnoreKa 
BnjibHK)ccKoro yHHBepcHTera. BnabHioc: Mhhthc, 1970. C. 17; Vladimi- 
rovas, L. Vilniaus universiteto bibliotekos. Vilnius. 1958. P. 32-33.

12 Dubjeva, L. Liigituse arenguloost Tartu ülikooli raamatukogus 19. sajandil 
ja 20. sajandi algul // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 1995. 
Tartu, 1996. Lk. 108-109.

13 Deutsche Bibliothekskataloge im 19. Jahrhundert : Analytisches Reperto- 
rium. München; London; New York; Paris, 1992. T. 1. S. XVI; Weis- 
haupt, K. Sacherschliessung in Bibliotheken und Bibliographien. Frankfurt 
am Main, 1985. Bd. 1: Klassifikatorische Sacherschlissung. S. 5; Kacra- 
HaycKaüre JJ. Marepnaji k nccaeaoBaHnio KarajioroB õnõnnoreKn Bn- 
jieHCKoro HMneparopcKoro yHHBepcHTera (1803-1832 rr.) // Knygotyra. 
1976. T. 5(12). P. 210-212; 3aropcKaa E. H. EnönHOTeHHaa oaccn(|)H- 
KauHM K. M. Sopa 4a» HnocrpaHHoro oraeaeHHS EAH II “(boHa Sopa’' b 
SnönnoreKe AKajieMnn HayK. CaHKT-Herepöypr: SnönnoreKa Pocchhckoh 
AKajieMHH HayK. 1992. C. 25.

19. sajandil olid põhikataloogideks süstemaatilised kataloogid,  see 
aga ei välistanud ei tähestikulise kataloogi võimalikku olemasolu raa
matukogudes ega sedagi, et mõnes raamatukogus võis see osutuda 
koguni peamiseks, nagu näiteks Vilniuse ülikooli raamatukogus. Seal

13
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prof. Groddecki juhtimisel loodud tähestikulist kataloogi märgitakse 
kirjanduses ära kui suurt saavutust Vilniuse ülikooli raamatukogu 
kataloogisüsteemi ajaloos.14 On rõhutatud, et see pakkus mitte ainult 
täpseid bibliograafilisi kirjeid, vaid võimaldas nende liigitust vald
kondade kaupa.15 Kuigi nii kaasaegsed (prof. J. Lelewel, bibliograaf 
L. Sobolevski) kui ka hilisemad uurijad, käsitledes Vilniuse ülikooli 
raamatukogu ajalugu, on rõhutanud süstemaatilise kataloogi osatähtsust 
raamatukogude kasutamisel ja väljendanud arvamust, et seal oli ka süste
maatiline kataloog, milles kasutati nn. teaduskondade süsteemi, kuigi see 
ei ole meie ajani säilinud.16

14 Bednarska-Ruszajowa, K. Bücher und ihre Leser in Wilna am Anfange des 
19. Jahrhunderts : "Journal der Ausleihungen der Bücher aus der Bibliothek 
der Wilnaer Universität" 1805-1816 : Eine bibliographisch-buchwissen- 
schaftliche Untersuchung. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; 
Paris; Wien: Lang, 1996. S. 10. (Arbeiten und Bibliographien zum Buch- 
und Bibliothekswesen; 13.); Kastanauskaite, D. Vilniaus universiteto 
mokslines bibliotekos rankraštiniai ir spausdinti katalogai. Vilnius, 1990. 
P. 33.

15 PoaeT P. Op. eit. C. 38-39; KacTaHaycKaüTe 4- H. HcTopua KaTajioroB 
önönnoTeKK BnabrnoccKoro yanBepcuTera h hx pout b pa3BHTnn KaTa- 
jionmunH b JJutbc (c cepe^HHbi XVI 40 cepeanHbi XX bb.) : ABTope^e- 
paTauc. na cohck. yuen. cTen. Kana. nea. HayK. JleHUHrpaa, 1984. C. 7.

16 KacTauaycKanTe ,4 PaaBHTwe KaraaoroB h nponaranaa önöaHOTeuHO- 
öuõanorpa^HHecKHX 3HaHnü b Bkjibhiocckom ynnBepcHTeTe // Oothmh- 
3auwa 6u6anoTeHHO-6n6nnorpa(j)HHecKoro oõcay^nBaunn cneunaancTOB. 
JleHUHrpaa, 1974. Bbin. 2. C. 59; KacTaHaycKanTe4.fi- UcTopHa KaTa- 
aoroB õnõanoTeKM BnnbHioccKoro yHHBepcnTera n hx poat b pa3BHTHH 
KaTaaornaaunn b JlnTBe (c cepeanHbi XVI ao cepeanHbi XX bb.) : Abto- 
pecj)epaT awc. Ha cohck. yueH. eren. KaHa. nea. HayK. JleHHHrpaa, 1984. 
C. 7; KacTaHaycKaüTe 4- MaTepwaa k HccaeaoBaHHio KaTaaoroB õnöano- 
TeKH BnaeHCKoro HMnepaTOpCKoro yHHBepcnTeTa (1803-1832 rr.) II 
Knygotyra. 1976. T. 5(12). P. 212.

17 Noodla, K. K. Morgenstern ja Tartu ülikooli raamatukogu // Teadusliku 
Raamatukogu töid. Tartu, 1970. Kd. 3. Lk. 48-60. (TRÜ Toim.; 262.); 
Tiirmaa, P., Loorits, E. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi 
kujunemisest 1802—1857. a. II TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9. teadus
konverents RAAMATUKOGU AJALOO KÜSIMUSI 16-17 VI 1982 : 
Ettekannete teesid. Tartu, 1982. Lk. 17-18; Ermel, M. Tartu ülikooli raa-

Tartu ülikooli raamatukogus oli 19. saj. alguses põhitähelepanu 
koondatud süstemaatilise kataloogi loomisele, kuigi tähestikulise kata
loogi loomine tõstatus 19. sajandil siingi korduvalt. Antud perioodi 
kohta seni koostatud uurimustes seda probleemi spetsiaalselt vaadeldud 
ei ole.r Raamatukogu puudutavatest arhiiviallikatest selgub, et
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1807. aastaks oli üldine alfabeetiline kataloog (esialgne raamatute 
tähestikuline nimestik?) siiski olemas.18 Nendest samadest märkustest 
selgub, et seda peeti ebapiisavaks ning ülikooli õppe- ja teadustöö 
vajaduste rahuldamiseks vajati kogude avamist just teadusalade järgi.

matukogu töökorraldusest 19. sajandil // TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
9. teaduskonverents RAAMATUKOGU AJALOO KÜSIMUSI 16-17 VI 
1982 : Ettekannete teesid. Tartu, 1982. Lk. 12-14.

18 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33,1. 71.
19 Allgemeines Repertorium der Literatur fur die Jahre 1785 bis 1790. Jena, 

1793; Allgemeines ... 1791 bis 1795. Weimar, 1800; Allgemeines ... 1796 
bis 1800. Weimar, 1807.

20 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 8,1. 90p.
21 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 9, 1. 86-87; Die Kaiserliche Universität Dorpat. 

Fünfundzwanzig Jahre nach iher Gründung. Dorpat, [1827], S. 22-23.

Süstemaatilise kataloogi loomine Tartu ülikooli raamatukogus 
19. sajandi algul oli aga otseses seoses kogude paigutussüsteemiga, 
milleks raamatukogu juhtkonna poolt valiti Jenas 1783. a. trükivalgust 
näinud Christian Gotfried Schützi ja Christian Wilhelm Hufelandi poolt 
välja töötatud ning hiljem Johann Samuel Erschi poolt jätkatud biblio
graafiline klassifikatsioon Allgemeines Repertorium der Literatur für die 
Jahre 1785 bis 1790 koos sellele järgnenud väljaannetega.19 Tartus oli 
see kasutusel juba vähemalt 1805. a. mais, mil direktor K. Morgenstem, 
iseloomustades raamatukogus olevat kirjandust erialade kaupa, kirjutab, 
et “ülalmainitud raamatukogualad oma paljude alajaotustega on tehtud 
härra õuenõunik Schützi suurepäraselt rakendatava jaotuse järgi, mis on 
aluseks Allgemeine Literaturzeitungi tuntud bibliograafilisele välja
andele Allgemeines Repertorium 
der Literatur...”™ ► Ka raamatu
kogu aruandeid koostatakse antud 
klassifikatsiooni põhjal:21 I Wis- 
senschaftskunde — teaduslugu, 
II Philologie — filoloogia, 
III Theologie — usuteadus, 
IV Jurisprudenz — õigusteadus, 
V Arzneygelehrtheit — arstitea
dus, VI Philosophie — filosoo
fia, VII Paedagogik — pedagoo
gika, VIII Staatswissenschaft — 
riigiteadus (ka poliitika jm.), 
IX Kriegswissenschaft — sõja- 
teadus, X Naturkunde — loodus
teadus, XI Gewerbskunde —
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tööstus (ka käsitöö, tehnika, põllumajandus), XII Mathematik — 
matemaatika, XIII Geographie und Geschichte — geograafia ja ajalugu, 
XIV Schöne Künste — kaunid kunstid (kunstiteadus, ilukirjandus), 
XV Literargeschichte — kirjanduslugu (ka raamatukogundus jm.), 
XVI Vermischte Schriften — Varia ( näit, ajakirjad). Juba töö alguses 
ilmnes vajadus täpsema liigituse järele — XIII geograafia ja ajalugu 
jaotati: XIIIa geograafia, XIIIaa kaardid ja atlased, XIIIb ajalugu.

Kataloogi vormistamise põhitöö on tehtud aastatel 1807-1815, pä
rast raamatukogu kolimist Toomemäele n.-ö. “uude majja” — Toom
kiriku varemetesse väljaehitatud kooriossa.22 Kataloogi koostamiseks 
järjestati raamatud spetsiaalselt.23 Kataloogi valmimine osutus mitme
etapiliseks, selle köiteid kirjutati ümbertöötatud kujul ümber.24 Süste
maatilise kataloogi koostamise lõppaastana märgivad mitmed arhiivi
allikad 1815-ndat,25 kirjanduses esinenud 1817. a. on käiku läinud arva
tavasti J. V. Petuhhovi käsitluse järgi.26

22 TÜR KHO, f. 4, nim. l,s. 473,1. 1.
23 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33,1. 74.
24 Esialgne variant: TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 447, 34 1.; s. 448, 83 1.; s. 449, 

90 1.; s. 450, 240 1.; s. 452, 75 1.; s. 453, 50 1.; s. 454, 30 1.; s. 455, 95 1.; 
s. 456, 137 1.; s. 457, 162 1.; s. 458, 1001.; s. 460, 1371.; s. 461, 471.; 
s. 462, 411.; s. 463, 263 1.; s. 464, 3201.; s. 465, 195 1.; s. 466, 175 1.; 
s. 467, 50 1.
Vahevariant: TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 431, 61.; s. 432, 1591.; s. 433, 
290 1.; s. 434, 155 1.; s. 435, 137 1.; s. 436, 58 1.; s. 437, 19 1.; s. 438, 30 1.; 
s. 439, 59 1.; s. 440, 83 1.; s. 441, 85 1.; s. 442, 103 1.; s. 443, 217 1.; s. 444, 
73 1.; s. 445, 32 1.; s. 446, 32 1.
Süstemaatiline kohakataloog: TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 407, 20 1.; s. 408, 
506 1.; s. 409, 654 1.; s. 410, 685 1.; s. 411, 41 1; s. 412, 39 L; s. 413, 365 1.; 
s. 414, 261 1.; s. 415, 118 1.; s. 416, 259 1.; s. 418, 48 1.; s. 419, 374 1.; 
s. 420, 272 1.; s. 421, 202 1.; s. 422, 386 1.; s. 423, 106 1.; s. 424, 573 1.; 
s. 425, 490 1.; s. 426, 437 1.; s. 427, 338 1.; s. 428. 207 1.

25 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 468,1. 5; s. 473,1. 1.
26 HeryxoB E. B. Vk. coh. C. 197; Schlüter, W. Die Dorpater Universitäts- 

bibliothek // Zentralblatt für Bibliothekswesen. 1918. H. 1/2. S. 5; Vigel, E. 
Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku Raamatukogu asutamine ja areng aastail 
1802-1839 / Komment. ja toim. J. Madisson. Tartu, 1962. Lk. 89. (TRÜ 
Toim.; 115.)

27 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33,1. lOlp. (1822.a.)

Ülaltoodud süsteemi järgi tehtud süstemaatiline kohakataloog, mis 
koosnes 16 köitest,27 oli vastavuses kogude jaotusega. Hiljem mõne 
osakonna kasv tingis selle kajastamise mitmes köites. See süstemaatiline 
kohakataloog jäi 19. saj. esimesel poolel raamatukogu põhikataloogiks. 
Süstemaatiline oma ülesehituse poolest oli ka 19. saj. kolmel esimesel 
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aastakümnel peetud venekeelsete raamatute nimestik ▼, milles kasutati 
sama liigitussüsteemi28 ja mida, arvatavasti, ongi 1822.a. nimetatud 
venekeelsete raamatute erikataloogiks.29

28 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 478, 45 1.
29 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33, 1. lOlp. '
30 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 483, 54 1; Vigel, E. Op. eit. Lk. 66-67; TKypnaji 

jlenapTaMeHTa napo^Horo npocBemenna. 1821. 4. 3. C. 259.
31 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 481, 42 1.; s. 482, 30 1.
32 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 484, 91 1.; s. 485, 88 1.
33 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 485a, 550 1.
34 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 480, 264 1; Keisrikojast Tartu raamatuvara

musse : Näitus Tartu Ülikooli Raamatukogus, detsember 1995-märts 1996 / 
Näitus ja kataloog N. Vorobjova. Tartu, 1995. Lk 36; Vigel, E. Op. eit. 
Lk. 60-62.

35 Index primus librorum ex Bibliotheca academica Dorpatensi auetionis lege 
divendendorum die XVI. et sequentibus mensis Martii anni MDCCCVIII. / 
[Ed. C. Morgenstern]. Dorpati, [1808], [6], 74 p; Index seeundus librorum 
ex Bibliotheca Academica Dorpatensi auetionis lege divendendorum die 
XVI. et sequentibus mensis Februarii anni MDCCCXII. / [Ed. C. Morgen- 

Kogude sisulise avamise põhimõtte domineerimist tollal kinnitavad 
sellest perioodist säilinud Giese,30 Bergmanni/1 Klingeri,32 Morgen
stemi1 ’ ja Aleksandrovi34 memoriaalkogu kataloog, kus kõikides kasu
tatakse kirjanduse sisu poolt määratud süsteemi (näit. Aleksandrovi kogu 
puhul õigusteadus ja selle alljaotused). Ka Tartu ülikooli raamatukogu 
dublettide trükikataloogid, mis pärinevad nii 19. saj. algusest kui ka 
sajandi teisest poolest, on oma ülesehituselt süstemaatilised/5

190



- V* -

Süstematiseerimise vaimust oli kantud kogu 19. saj. teadus. Ei pea 
siis imeks panema, et teaduskirjandusele läheneti samamoodi nagu uuri- 
misobjektidelegi, millest need raamatud olid kirjutatud. Selline oli ajastu 
mõtteviis, mida kinnitavad niisuguse suurvaimu nagu J. W. Goethe 
sõnad: “Keegi ei eita, et reaalkataloog on iga raamatukogu alus; ta annab 
ülevaate olemasolevast raamatuvarast ja lünkadest ning võimaldab nii 
pearaamatukoguhoidjal kui ka teistel asjaosalistel otstarbekalt komplek
teerida.”36

stern], Dorpati, [1812], [2], 109 p; Doubletten-Katalog der Universitäts- 
Bibliothek zu Dorpat. Dorpat, 1875. 71 S.

36 Vt. Düntzer, H. Goethe und die Bibliotheken in Weimar und Jena II 
Centralblatt für Bibliothekswesen. 1884. H. 3. S. 89-105; Fietz, R. Der alte 
Realkatalog der Landesbibliothek Oldenburg // Ex Bibliotheca Olden- 
burgensi : Bibliothekarische Untersuchungen aus Anlass des 200jährigen 
Bestehens der Landesbibliothek Oldenburg / Hrsg. von E. Koolman. Olden
burg: Holzberg, 1992. S. 209. (Schriften der Landesbibliothek Oldenburg; 
26.)

37 UdaMypuH E. H. OuepKu no ncTopnn ÕKÕJiwoTeHHo-ÕHÕJiHorpa^MHecKOü 
KJiaccn(j)HKauHH. MocKBa: BKEI, 1959. T. 2. C. 490.

38 FleTyxoB E. B. Yk. coh. C. 197.
39 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 473,1. 1.

Oma vormilt olid Tartu ülikooli raamatukogu 19. saj. esimese poole 
kataloogid käsikirjalised raamatkataloogid, mis sellistena ka säilinud. 
Kirjanduses leiab vihjeid, et raamatukogus oli 1817. aastaks loodud 
Erschi süsteemi järgi süstemaatiline kataloog “lahtistel sedelitel”.37 
Autoriteetse raamatukogunduslike ja bibliograafiliste liigitussüsteemide 
ajaloo uurija J. I. Šamurini fundamentaalse uurimuse teise köite märkus
tesse on see arvatavasti sattunud mitte vähem tunnustatud Tartu ülikooli 
ajaloo uurija J. V. Petuhhovi põhjaliku ülikooli ajaloo käsitluse esi
mesest köitest/’8 J. I. Šamurini kommentaar, mis käib Moskva ülikooli 
raamatukogu direktori prof. F. F. Reussi klassifikatsiooni kohta, puudu
tab selle põhjal loodud kataloogi vormi ja ei ole otseselt seotud tema 
käsitlusega Tartu ülikooli raamatukogus kasutusel olnud liigitus- 
süsteemidest ning ei ole ka allikaviitega varustatud. Lükates ümber väite, 
et prof. Reuss oli esimene, kes kasutas raamatukogu praktikas kaart
kataloogi kuju, ütleb ta, et, arvatavasti, see väide ei pea paika, sest 
süstemaatiline kataloog “lahtistel sedelitel” oli Tartu ülikooli raamatu
kogus varem, juba 1817.a. olemas. Arhiivimaterjalidest nimetatud 
väitele kinnitust ei ole õnnestunud leida, mis ei välista, et kataloogitööde 
teatud etapil võis selline töövõte siiski kasutusel olla.

Tartu ülikooli raamatukogus kerkis aga peale süstemaatilise kataloogi 
valmimist päevakorda trükikataloogi väljaandmine.’9 Trükitud raamatu- 
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kogukataloogid olid 19. saj. laialt levinud Saksamaa raamatukogudes40 ja 
ka Tartu ülikooli raamatukogus on mitmel korral kavatsetud oma trüki
kataloogi avaldada,41 mis siiski tööjõu ja rahaliste vahendite nappuse tõttu 
jäigi lõpuks põhikogu osas realiseerimata. Juba 1819.a. arvatakse, et 
esialgu piisaks, kui varustada süstemaatiline kataloog tähestikulise 
registriga (arutatakse “kuidas kõige kiiremini ja otstarbekamalt rahuldada 
vajadust raamatukogu täieliku reaalkataloogi tähestikulise registri 
järele”).42 Ja 1822. aastal tulebki raamatukogu poolt ettepanek4" koostada 
tähestikuline nimeregister igale süstemaatilise kataloogi köitele viitega 
köite ja lehekülje numbrile, kus antud väljaande kirje asub. “Teeme 
ettepaneku lasta kõige kiiremas korras koostada lühike nominaalkataloog 
viitega kirjalikule reaalkataloogile. See nominaalkataloog sisaldaks vaid 
autorite nimesid tähestikulises järjekorras koos viidetega reaalkataloogi 
köidetele ja lehtedele, kuhu need teosed on sisse kantud, ja kuigi see ei 
asendaks tähestikulist kataloogi, oleks see ka juurdetulevate teoste osas 
kergesti täiendatav.”44 Ettepanekut arutatakse,45 see läheb läbi ja järgne
vate aastate asjaajamisdokumentatsioonis ja aruandluses võib jälgida, kui 
vaevaliselt töö edasi liikus.46 Olukorra jälgimise teeb keerulisemaks ka 
19. saj. esimese poole raamatukogundusliku terminoloogia ebastabiilsus — 
nagu eespool mainitud ettepanekust nähtub, on sisuliselt tegemist süste
maatilise kataloogi juurde kuuluva tähestikulise nimeregistriga, aruannetes 
ja asjaajamises aga käib jutt kord raamatukogu tähestikulise registri 
edenemisest (uber die Fortgang des alphabetischen Register der Biblio- 
theF)y raamatukogu tähestikulisest nominaalregistrist {alphabetisches 
Nominalregister der Bibliothek\w käsitöönduse nominaalkataloogi koosta
misest {über die ... angefertigten Nominal-Catalog der Gewerbkunde)^ 
edusammudest nominaalkataloogide koostamisel {über die Fortschritten in 
Anfertigung der Nominal-Cataloge)^ Need registrid pididgi asendama 
tähestikulist kataloogi.5'

40 Schenkel, M. Op. eit. S. 242-254.
41 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33,1. 101; TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 473,1. 1.
42 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33,1.81.
43 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33,1. 101 p.
44 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33,1. 101, 110.
45 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33,1. 104.
46 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33, 1. 131, 143, 148, 152, 164; s. 183, I. 200, 207, 

216.
47 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33, 1. 148.
48 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33,1. 143.
49 EAA, f. 402, nim. 5, s. 183, 1. 200.
50 EAA, f. 402, nim. 5, s. 183,1. 207, 216.
51 Vigel, E. Op. eit. Lk. 89.
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Valminud nimeregister leevendas mõneks ajaks süstemaatilise kata
loogi kasutamise keerukust ja kuni 1838. aastani aastaaruanne Beitrag 
der Universitätsbibliothek zum Generalbericht der Universität für die 
Jahre ... kordab aastast aastasse kataloogide osas suhteliselt standardset 
teksti tööst süstemaatilise kataloogiga, selle juurde kuuluva tähestikulise 
nimeregistri ja aktsessioonikataloogiga.52 Alates 1839. aastast, juba raa
matukogu sekretäri E. Andersi poolt allakirjutatud aruannetes (tuletame 
meelde, et prof. K. Morgenstem oli direktori ametis kuni 1839. aastani) 
lisandub sellele standardsele tekstile uus fraas “samal ajal käis töö kogu 
ülikooliraamatukogu hõlmava täieliku tähestikulise kataloogiga”, mis 
jääb korduma ka 1840-ndate aastate aruannetes.53 Kataloogitööd raama
tukogus sellel perioodil kirjeldatakse järgmiselt: “Uued raamatud kanti 
kohe sisse aktsessiooniraamatusse ning peale seda, kui nad said koos 
vastavate viitadega kantud teaduslikesse kataloogidesse [süstemaatilise 
kataloogi eri köidetesse — L. D. märkus], märgiti nad kohe ka lahtistele 
lehtedele, mis oli eeltööks ülikooli raamatukogu täieliku tähestikulise 
kataloogi jaoks.”54 Näeme, et tähestikulise kataloogi probleem tõstatus 
raamatukogus 19. saj. esimesel poolel korduvalt.

52 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1. 9, 27.
53 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1. 40, 48p, 54p, 62p, 77p, 93p. 104, 11 lp.
54 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1.40.
55 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1. 93p, 104, 11 lp, 131-140; vt. ka: Tiirma, P.,

Loorits, E. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi kujunemisest 
1802-1857. a. : Ettekanne TRÜ TR 9. teaduskonverentsil 16.06.1982 — 
Käsikiri TÜR KHO, f. 4, nim. 3, s. 1177, 1.25-26; Noodla, K. Emil 
Anders : Ettekanne TRÜ TR 3. ajaloopäeval 15.05.1985 — Käsikiri TÜR 
KHO, f. 4, nim. 3, s. 1317a, 1.7-9.

56 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1. 139, 141.

Eespool viidatud aruannetes mainitud täielik tähestikuline kataloog 
valmis alljärgnevalt. C. G. Kayseri Vollständiges Bücher-Lexicon'\ 
(Leipzig, 1834-1835), kus olid bibliografeeritud 1750.-1832. a. Saksa
maal ja selle naabermaades ilmunud raamatud, täiendati Tartus leidunud 
raamatute kohaviitadega ja veel puhaste vahelehtedega, kuhu kanti sisse 
nimetatud bibliograafias puuduvad, aga Tartu ülikooli raamatukogus 
leiduvad raamatud.55 Nimetatud tööd tegid 1839. aastast raamatukogu 
ajutine töötaja Wilhelm Thrämer ja 1848. aastast prof. Heinrich 
Mercklin. Lõppjärku jõuti 1851. aastaks, kui läbirääkimistel Laakmanni 
trükikojaga pandi paika täpsed arvestused trükki mineva raamatu for
maadi, šrifti ja paberi kohta.56 Kuid ka seekord trükikataloogi ei aval
datud. Hilisemast kirjavahetusest rektoriga selgub, et tööd kataloogiga 
siiski jätkati 1852.a. lõpuni, mil lõplikult selgus, et selles vormis 
(“2 köidetud raamatut”) on võimatu avada 50 aasta jooksul kasvanud 
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kogusid ja tähestikulise peakataloogi pidamine sellisena muutub teosta
matuks.57

57 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1. 166-167.
58 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1. 168, 170-171, 195-205, 207; vt. ka: 

Tiirma, P., Loorits, E. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi 
kujunemisest 1802-1857. a. : Ettekanne TRÜ TR 9. teaduskonverentsil 
16.06.1982 — Käsikiri TÜR KHO, f. 4, nim. 3, s. 1177, 1.25-31; 
Noodla, K. Emil Anders : Ettekanne TRÜ TR 3. ajaloopäeval 15.05.1985 
— Käsikiri TÜR KHO, f. 4, nim. 3, s. 1317a, 1. 7-9.

59 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1. 166p, 170p.
60 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1. 203-205, 207.
61 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 474, 35 1.
62 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1. 168, 172, 201, 203-207.

Kogude seis Tartu ülikooli raamatukogus 19. saj. keskpaiku jäi 
trükikataloogi paindumatus vormis fikseerimata ja põhikataloogi funkt
siooni säilitas juba sajandi algusest pärinev käsikirjaline süstemaatiline 
raamatkataloog. Just trükikataloogi vormi jäikus, võimatus seal opera
tiivselt tulmeid kajastada, võiski olla üks (kindlasti ainult üks paljudest) 
põhjustest, miks ka see trükikataloogi avaldamise katse jäi realiseeri
mata.

19. sajandi keskel algas Tartu ülikooli raamatukogu kataloogisüs
teemi arengus uus etapp — hakati kasutama paindlikku, lahtistel sede
litel tähestikulise kataloogi vormi ja need koostati põhikogu (raamatud, 
perioodika) ja akadeemiliste trükiste kogu (Sammlung kleinen akade- 
mischen Schriften) kohta.58

Tähestikulise peakataloogi koostamist sedelitel alustati 1853. a. 
jaanuaris, kasutades Peterburi Keiserliku Avaliku Raamatukogu koge
must.59 Sedelkataloogi vorm (22x18 cm) oli mugav ning tulmeid sai 
operatiivselt ja kergelt kajastada. Sellegi kataloogi koostamine oli töö
mahukas ja võttis terve rea aastaid, kestes kuni 1857. aastani, millele 
järgnes juba tulmete kataloogimine ja töö kataloogidega.60 Kataloogi 
sedelitele kanti teoste kirjed ja kohaviidad (viimased võeti senisest 
süstemaatilisest kohakataloogist), sedelid järjestati preisi järjestusreeglite 
järgi. Kataloogi suhteliselt kiirel valmimisel, võrreldes eelmiste katse
tega, kasutati arvatavasti ära ka senine C. G. Kayseri leksikoni põhjal 
tehtud trükikataloogi ettevalmistustöö (peale arhiivimaterjalides leiduva 
kirjavahetuse selles küsimuses ei olegi peaaegu midagi säilinud).61 
Rahataotlusi selle töö tarvis esitati väga aktiivselt ja ka tulemuslikult, 
mis on seletatav asjaoluga, et ülikooli juhtkonna enda poolt oli ilmnenud 
rahulolematust kataloogisüsteemiga.62

Tähestikuline peakataloog sedelitel peegeldas raamatuid, perioodi
kat ja Morgenstemi memoriaalkogu. Seega erinevalt süstemaatilisest
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kohakataloogist, mis oli koguga ranges seoses nii paigutussüsteemi kui 
ka koostise poolest, hõlmas tähestikkataloog juba mitut koguja oli täiesti 
iseseisev oma ülesehituse poolest. Et antud kataloogi näol on saavutatud 
tolle ajastu kogude avamise õnnestunud lahendus, leiab kinnitust selles, 
et tööd temaga jätkatakse tänapäevalgi ja ta on säilitanud oma pea- 
kataloogi funktsioonid (nüüd küll kuni 1944. aastani ladina šriftis ilmu
nud võõrkeelse kirjanduse osas).

Ka tähestikulise peakataloogi kõrval loodud dissertatsioonide ja 
teeside ning akadeemiliste jätkväljaannete tähestikulised sedelkataloogid 
on neis avatavatest kogudest sõltumatud oma ülesehituse poolest — nad 
ei jälgi akadeemiliste trükiste kogu paigutussüsteemi, vaid alluvad 
omaenda infootsi põhimõttele. Akadeemilisi trükiseid avati mitmes 
sedelkataloogis (sedeli suurus 18x11 cm). Dissertatsioonide sedelkata- 
loog hõlmas veel dissertatsioonide teese, mitmesuguseid teadusliku 
sisuga köitmata brošüüre, separaate. Akadeemiliste jätkväljaannete 
sedelkataloogid (akadeemiliste ja koolikirjade sedelkataloog) sisaldasid 
loengukavu, programme, aruandeid, isikkoosseise, teadusasutuste amet
likke materjale, näit, eeskirju, professorite biograafiaid, nekroloogide 
kogumikke, professorite teaduslike ja tähtpäevakõnede kogumikke 
(üksikkõned paigutati dissertatsioonide kataloogi). Akadeemiliste trü
kiste kataloogid valmisid aastatel 1846-1856. Neis nagu peakataloogiski 
on järjestuses kasutatud preisi järjestusreegleid. Nemadki on säilitanud 
oma tähtsuse Tartu ülikooli raamatukogu 20. sajandi kataloogisüstee
mis.63

63 TRÜ Teadusliku Raamatukogu kataloogisüsteemi juht. Tartu. 1988. 36 lk.
64 Lossius, J. Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universitäts- 

bibliothek zu Dorpat. Dorpat, 1882. 158 S.

19. sajandi lõpus ja 20. saj. alguses lisandusid neile veel manuskrip
tide, venekeelsete raamatute ja venekeelsete dissertatsioonide sedel
kataloog.

Raamatukogu käsikirjade kogu väga väärtusliku osa avamine trüki
kataloogides on olnud seotud ohuga nendest ilma jääda. 1882. a. avaldas 
raamatukoguhoidja abi Johannes Lossius 19. saj. esimesel poolel laeku
nud De la Gardie kogu ühe osa trükikataloogi (kataloogina kasutatav 
Pontus De la Gardie kirjade publikatsioon ja osa Jakob De la Gardie 
kirjade kataloog, kus kirjad olid grupeeritud neis käsitletud probleemide 
kaupa: Rootsi-Vene, Poola-Vene suhted 17. saj. esimesel poolel, Kol
mekümneaastane sõda, eratoimingud).64 Antud publikatsioon ajendas 
1883. a. Rootsi valitsust tegema Venemaale ettepaneku vahetada De la 
Gardie kogu materjalid (või osa neist) Liivimaa ajalugu käsitlevate
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arhiivdokumentide vastu.65 Ülikooli nõukogu, saanud selle ettepaneku 
haridusministeeriumi vahendusel, laskis vastava ala spetsialistidel neid 
materjale hinnata ja leidis, et pakutud vahetus ei ole võrdväärne. See
pärast lükati ettepanek tagasi, vaatamata ministeeriumi soovile. Põhjen
duseks toodi, et need dokumendid moodustavad terviku ega kuulu 
jagamisele või üleandmisele, käsitlevad 16. saj. lõpu ja 17. saj. Vene- 
Rootsi suhteid ja puudutavad neid alasid, mis peaaegu eranditult 
kuulusid 19. saj. lõpus juba Vene riigi koosseisu. Probleemi kerkimine 
päevakorda andis aga põhjust kollektsiooni põhjalikumaks uurimiseks, 
mille tulemuseks oli rida publikatsioone, nende hulgas raamatukogu
hoidja abi Benjamin Cordfi koostatud De la Gardie kogu ülejäänud osa 
kataloog.66 See kujutab endast süstemaatilist kohakataloogi, kus kirjade 
loetelu vaheldub ka mõne kirja publikatsiooniga (tervikuna või osaliselt). 
J. Lossiuse ja B. Cordfi poolt koostatud kataloogid avavad De la Gardie 
materjalid tervikuna ning on ainsad kataloogid selle kogu kohta tänapäe
vani. Temaatilise kataloogina on kasutatav ka G. Sableri De la Gardie 
kogu venekeelsete kirjade publikatsioon, mis, nagu J. Lossiuse publikat- 
sioongi, toob ka avaldatud dokumentide kohaviitu. Raamatukogu käsi
kirjade kogu kohta käivate taoliste temaatiliste kataloog-publikatsiooni- 
dena on kasutatavad veel Riia ülempastor I. J. von Esseni (1719-1780) 
kirjade kollektsiooni kahe vanima kirjaköite kohaviitadega varustatud 
publikatsioonid, mis ainsatena avavad seda kollektsiooni osa.67

65 HeTyxoB E. B. HMnepaTopcKnü lOpbeBCKnü, öbiBUiuü flepmcKuü, ynn- 
BepcHTer 3a cto aer ero cymecTBOBamm (1802-1902). CaHKT-flerepõypr, 
1906. T. 2: yHUBepcHTer b nocaeanuü nepuoa CBoero CToaeruero 
cyinecTBOBauus (1865-1902). C. 121-123.

66 Cordt, B. Mittheilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jakob De la 
Gardie / [npeauca.] B. A. KopaT. H3 ceMewHoro apxnsa rpa(])OB ^e Jla 
Tapan II yneHbie 3anncKu HMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro yHUBepcuTeTa. 
lOpbeB, 1894. Na 2, [npua. 2], C 1-112; Cordt, B. Mitteilungen aus dem 
Briefwechsel des Grafen Jakob De la Gardie : Nebst einem Anhang 
betreffend Correspondenzen des Grafen Johann Oxenstjerna. Leipzig, 1894. 
112S; Caõaep T. Coõpauue pyccioix naMSTHMKOB, mBneueHHbix H3 
ceMeüHoro apxnsa rpa(j)OB fleaarapan // YaeHbie 3anncKW IdMnepa- 
TopcKoro lOpbeBCKoro yHKBepcwTeTa. lOpbeB, 1896. Ns> 3, [ueo4). ora. 1] 
C. 1-80; Caõaep T. Coõpauue pyccKHX naMSTHUKOB, KSBaeueHHbix K3 
ceMeüHoro apxnBa rpa<j)OB JJ,eaarapau : PIocBamaeTca X-OMy apxeoao- 
ruHecKOMy ci>e3ay b r. Pure : C npuamKeuueM aByx (JjoTOTunnHecKux 
Taõnuu. lOpbeB, 1896. 80 c., 2 a.

67 Morgenstern, C. Narratio de quadam epistolarum autographarum congerie, 
p. 1 // Praelectiones semestres in Universitate Literarum Caesarea, quae 
Dorpati constituta est, a calendis febr. anni [1807] habendae indicuntur a 
reetore et Senatu academico. Dorpat, [1807], P. 1-16. — Est. C-44;
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19. saj. keskel ilmnebki Tartu ülikooli raamatukogus kataloogide ja 
kogude vahekorras tõeline murrang, kus kataloogid järjest rohkem 
hakkavad end kogudest n.-ö. lahti rebima. Avades küll kogu sisu, ei sõltu 
nad enam üksikust eraldi võetud kogust ei oma haarde ega ülesehituse 
poolest. Seda tendentsi kinnitab veel rohkem Emil Andersi juhtimise ajal 
ja tema initsiatiivil alustatud uue süstemaatilise kaartkataloogi loomine.

Siinjuures peaks rõhutama, et selle murrangu taga seisis raamatu
kogu juhataja E. Andersi isik, kes oli raamatukoguga seotud erakordselt 
pikka aega — peaaegu 45 aastat, kusjuures ligi 30 aastat sellest, olles 
küll erinevates ametites, juhtis ta tegelikult raamatukogu.

Tööd raamatukogus alustas Anders üliõpilaspõlves 1825.a. õigus- 
teadusealase kataloogi koostamisega.68 Ka edasises töös, 1826. aastast 
raamatukoguhoidja abina, 1835. aastast raamatukogu sekretärina, jäid 
kataloogid tema erilise tähelepanu alla.69 Aastatel 1839-1842, pärast 
prof. K. Morgenstemi lahkumist direktori kohalt, jätkas ta tööd uue 
direktori prof. Georg Friedrich von Bunge alluvuses raamatukogu sekre
tärina, jäädes sellel ametikohal raamatukogu tegelikuks juhatajaks. 1860. 
aastani oli Anders raamatukogu sekretär, mil ta 6. novembrist keisri alla
kirjutatud otsusega sai raamatukoguhoidja ametikoha, millel töötas kuni 
pensionile siirdumiseni 1871.a. Kataloogitööd hinnati tollal väga kõr
gelt, see oli usaldatud kas raamatukoguhoidja enda kätesse või mõnikord 
ka raamatukoguhoidja abile.70 Ka raamatukogujuhatajana tegi E. Anders 
seda tööd isiklikult. Aukartustäratavalt ulatuslik on tema tehtud 
kataloogitöö maht. Ta ei kujundanud ainult põhikogu kataloogisüsteemi 
täiesti uutele alustele, vaid kataloogis isiklikult ka 1852.a. üleantud

Waltz, O. Epistolae Reformatorum // Zeitschrift für Kirchengeschichte. 
Gotha, 1878. Bd. 2. S. 117-189; Eichhorn, C. Amsdorfiana aus dem Codex 
chartaceus Nr. 43 der Dorpater Universitätsbibliothek II Zeitschrift für 
Kirchengeschichte. Gotha, 1901. Bd. 22. S. 605-646.

68 EAA, f. 402, nim. 5, s. 33,1. 162.
69 Noodla, K. Emil Anders : Ettekanne TRÜ TR 3. ajaloopäeval 15.05.1985 

— Käsikiri TÜR KHO, f. 4, nim. 3, s. 1317a, 1. 12.
70 HeTyxoB E. B. Vk. coh. C. 197; Noodla, K. Emil Anders : Ettekanne TRÜ 

TR 3. ajaloopäeval 15.05.1985 — Käsikiri TÜR KHO, f. 4, nim. 3, 
s. 1317a, 1. 9; Pintsaar, A. Hugo Bernhard Kapp (1826-1887) : Ettekanne 
TRÜ TR 3. ajaloopäeval 15.05.1985 — Käsikiri TÜR KHO, f. 4, nim. 3, 
s. 1317a, 1.21, 23; Kahu, M. Aleksander Rastorgujev. Keiserliku Jurjevi 
Ülikooli viimane raamatukoguhoidja-juhataja : Ettekanne TRÜ TR 3. aja
loopäeval 15.05.1985 — Käsikiri TÜR KHO, f. 4, nim. 3, s. 1317a, 1. 35- 
36.
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prof. Morgenstemi raamatud (Il 536) ja valmistas selle trükikataloogi 
käsikirja, mis ilmus kaheköitelisena 1868. a.71 ▼

Seega õnnestus tal ellu viia ammused trükikataloogi avaldamise 
kavatsused, esialgu küll ainult ühe memoriaalkogu osas. Kogu raamatu
kogu trükikataloogini ei jõutudki, kuid E. Andersi ametiaja lõppaastatel 
(1865-1871) ilmus trükis raamatukogu uudiskirjandust (aasta tulmeid) 
kajastav väljaanne Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und 
der mit übrigen Universitäts-Instituten daselbst verbundenen Bücher- 
sammlungen im Jahre ..., mis oli oma ülesehituse poolest süstemaatiline, 

järgides põhikogu paigutussüstee
mi, kuid hõlmas ka dissertatsioone, 
mis olid omaette kogus.72 Tema 
tegevuse lõppaastatesse langeb ka 
töö juba eespool mainitud uue süs
temaatilise kaartkataloogiga.

Uute tähestikuliste sedelkata- 
loogide kõrval säilis vajadus ka 
süstemaatilise kataloogi järele, mis 
vastaks teaduse arengutasemele ja 
õppetöö vajadustele. Vana süste
maatiline kohakataloog jäi oma 18. 
sajandist pärit liigitusskeemiga 
ajastu nõuetest juba lootusetult 
maha. Nii võetigi 1868. a. raamatu- 
kogukomisjoni poolt päevakorda 
uue süstemaatilise kataloogi loo
mine. Aeganõudev ja keeruline töö, 
nagu kataloogitöö ikka, kestis 1873. 
aastani. Koostamise ajal arutati 
aktiivselt nii uue süstemaatilise

CATALOGUS

MSS. ET BIBLIOTIIECAE

CAROL. MORGENSTERN.

Academm. halbxs. gedanrns. dorpatexs.

pars i. n. onn SUPPUSSHTO.

DOKPATI, 1868.
LX OPFIC1XA <’ UATTIBAKMH.

71 Catalogus MSS. et bibliothecae Carol. Morgenstern: Pars 1-2 cum 
supplemento. Dorpat, 1868. XII, 266, 31 p.

72 Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und der mit übrigen Uni
versitäts-Instituten daselbst verbundenen Büchersammlungen im Jahre 
1865. Dorpat, 1866. 108 S; Zuwachs ... im Jahre 1866. Dorpat, 1867. 
126 S; Zuwachs ... im Jahre 1867. Dorpat, 1868. 111 S; Zuwachs ... im 
Jahre 1868. Dorpat, 1869. 128 S; Zuwachs ... im Jahre 1869. Dorpat, 1870. 
158 S; Zuwachs ... im Jahre 1870. Dorpat, 1871. 138 S; Zuwachs ... im 
Jahre 1871. Dorpat, 1872. 97 S.

73 Dubjeva, L. Liigituse arenguloost Tartu ülikooli raamatukogus 19. sajandil 
ja 20. sajandi algul // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 1995. 
Tartu, 1996. Lk. 111-112.
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kataloogi vormi, selle liigitusskeemi kui ka üldkujundust. Intensiivse 
mõttevahetuse tulemusena, mille algatas E. Anders ja kus osalesid nii 
tema mantlipärija raamatukoguhoidja kohal Hugo Kapp kui ka direktor 
prof. Karl Heinrich Johann Paucker ning usuteaduskonna esindaja 
raamatukogukomisjonis prof. T. A. Hamack, otsustati kaartkataloogi 
kasuks (kaardi suurus 3,8x2,75 tolli) ja töötati välja spetsiaalne liigi
tusskeem.

Süstemaatiline kaartkataloog, rahvasuus “kirst”. Arhiivifoto 1930-ndate aastate 
algusest.

Raamatukogutöötajate ja teaduskondade esindajate poolt loodud uue 
süstemaatilise kataloogi liigitusskeem oma lõplikul kujul avaldati luge
jatele kataloogi valmimise järel 1873. a.:74 I Allgemeine Wissenschafts- 
und Bücherkunde — üldine teaduslugu ja raamatuteadus, II Theologie 
— usuteadus, III Rechtswissenschaft — õigusteadus, IV Staatswissen- 
schaft und Statistik — poliitilised teadused ja statistika, V Geschichte 
und Hilfswissenschaften derselben — ajalugu ja ajaloo abiteadused,

74 Schlüssel zum Systematischen Catalog der Dorpater Universitäts-Biblio
thek. Dorpat, 1873. 43 S.

199



ÕO -

VI Länder- und Völkerkunde — geograafia ja etnograafia, VII Sprache 
und Literatur — keel ja kirjandus, VIII Philosophie und Pädagogik — 
filosoofia ja pedagoogika, IX Aesthetik und Kunst — esteetika ja kunst, 
X Mathematik und Astronomie — matemaatika ja astronoomia, 
XI Naturwissenschaft (A. Im Allgemeinen, B. Physik, C. Chemie, 
D. Geologie, E. Botanik, F. Zoologie) — loodusteadused (üldiselt, füü
sika, keemia, geoloogia, botaanika, zooloogia), XII Anatomie und 
Physiologie — anatoomia ja füsioloogia, XIII Medizin — arstiteadus ja 
farmaatsia, XIV Gewerbkunde — tehnoloogia (tehnikateadused, töös
tus), XV Kriegswissenschaft — sõjateadus.

See skeem erineb tunduvalt eelmise süstemaatilise kohakataloogi 
omast, kuid kogude paigutusel hoidlas jäädi endiselt Schützi-Hufelandi- 
Erschi süsteemi juurde. Uue kataloogi jaoks välja töötatud teaduste 
arengutaset arvestav ja konkreetsemalt kindlate teadusaladega seotud 
klassifikatsioon võimaldas tunduvalt kaasajastada Tartu ülikooli raama
tukogu kogude sisulist avamist. Kogude ja kataloogide vahekorra seisu
kohalt kinnitab uus süstemaatiline kataloog veel kord uut tendentsi 
kataloogide ja kogude arengus: see ei järgi kogu paigutust, vaid põhineb 
täiesti autonoomsel, just tema jaoks loodud infootsipõhimõttel, omaenda 
liigitussüsteemil. See ei ole ka ainult ühe koguga seotud — peale põhi
kogu kajastab veel Morgenstemi memoriaalkogu ja akadeemiliste trü
kiste kogu, kuid väitekirjad olid antud kataloogis avatud vaid osaliselt.75

[fpaõapb B.] Otmct o coctohhhh EnõjinoTeKn PiMnepaTopcKoro 
lOpbeBCKoro VnuBepcnTera (1910—1913). [lOpbeB], s. a. C. 5.

76 EAA, f. 402, nim. 4, s. 780,1. 46.

19. saj. 70-ndateks aastateks väljakujunenud kataloogisüsteem pidas 
vastu ka haridusministeeriumi katsele kataloogimistööd reglementeerida. 
1878. a. anti välja niisugune dokument nagu Rahvahariduse minis
teeriumile alluvate kõrgemate õppeasutuste töö reglementeerimise põhi
alused.76 Nende reeglite (§ 2) kohaselt pidid kataloogid olema läbi 
nööritud ja õppeasutuse pitsatiga kinnitatud. Kuna see toiming osutus 
tülikaks — igapäevases kataloogitöös tulnuks igal üksikul juhul lahti- ja 
kinnipitseerimiseks ülikooli valitsuselt luba küsida — siis pani õppe
ringkonna kuraator ülikooli valitsusele ette seda reeglistikku arutada. 
Raamatukogukomisjon pidas kehtestatud töökorda ebamugavaks. Üli
kooli raamatukogus oli juba välja kujunenud oma kataloogisüsteem, 
mille tuuma moodustasid tähestikulised sedelkataloogid ning ülikooli 
õppejõudude ja raamatukogutöötajate poolt väljatöötatud klassifikat
sioonil põhinev süstemaatiline kataloog. Uued reeglid ei nõudnud tingi
mata vanadest kataloogidest loobumist. Varsti saabuski uus ringkiri, mis
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lubas kuraatoril koostada reeglid vastavalt kohalikele oludele ja esitada 
need ministeeriumile teadmiseks.77

77 EAA, f. 402, nim. 4, s. 780,1. 54, 58p., 60p„ 64.
78 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 470, 43+(21) 1.
79 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 471, 11 1.
80 Kjiioh k cHCTeMaTimecKOMy Karajiory EnõjmoTeKn Hmo. lOpbeBCKoro yHH- 

BepcuTera. lOpbeB, 1900. 55 c.
81 EAA, f. 402, nim. 5, s. 782,1. 243.
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Et süstemaatiline kataloog oli loodud kogude paigutusest sõltumatu 
klassifikatsiooni alusel, hõlbustas see tema edasist täiendamist, teaduse 
ja ühiskonna arenguga sammu pidamist liigitusskeemi edasiarendamisel.

Tema edasisest täiustamisest annab tunnistust süstemaatilise kata
loogi liigitusskeemi 1873.a. väljaande säilinud tööeksemplar, mille 
vahele köidetud lehtedel leidub rohkesti Wolfgang Schlüteri (1882. aas
tast raamatukoguhoidja abi, 1888. aastast raamatukoguhoidja) käsikirja
lisi täiendusi.78 Ka lahtistel lehtedel on käsikirjalisi märkmeid liigitus- 
süsteemi täiustamise kohta.

Süstemaatilise kataloogi liigitusskeemi venekeelne trükivariantki 
(ilm. 1900) kõneleb ilmekalt sajandivahetuseks tehtud tööst liigitus
skeemi väljaarendamisel.80 Võrreldes 1873. a. saksakeelse väljaandega, 
on seal alljaotusi detailiseeritud, rubriikide pealkirju täpsustatud, kogu
des sisalduva kirjanduse põhjal sisse toodud uusi teaduse ja ühiskonna 
arengu probleeme (näit, töölisküsimus, naisküsimus). Nii rakendati ellu 
raamatukogu direktori prof. Jevgeni Šmurlo ettepanek “välja anda mitte 
lihtsalt täpne tõlge, vaid viia sisse need muudatused, mis olid praktikast 
tingitud”.81 Väljaande ilmumine hõlbustas suuresti kogude kasutamist, 
kirjanduse kättesaamist ja leidis tunnustust ka tolleaegses raamatu
kogunduslikus erialakirjanduses. Odessa ülikooli raamatukoguhoidja 
P. S. Šesterikov, kes on 1913. a. lähemalt tutvunud raamatukogude töö
korraldusega Venemaa suuremates raamatukogudes, sealhulgas ka Tartu 
ülikooli raamatukogus, hindas kõrgelt viimase töökogemust ja märkis ära 
selle süstemaatilise kataloogi olulisust lugejatele kogude kasutamise 
seisukohalt. Ta kirjutab: “Raamatute laenutus toimub järgmiselt: selle 
või teise raamatu soovija otsib kõigepealt siin oleva “Keiserliku Jurjevi 
Ülikooli Raamatukogu süstemaatilise kataloogi võtme” järgi vastavalt 
trükise sisule ühe viieteistkümnest pealiigist, mis on märgitud rooma 
numbriga, samuti tema alljaotuse, mis on märgitud araabia numbriga; 
süstemaatilise kataloogi kastide välisküljel on märgitud “võtmele” 
vastavad nii pealiigi kui ka selle alljaotuse numbrid; igas alljaotuses on 
kaardid asetatud tähestikulisse järjekorda; kastidele on märgitud, mil
lised pealiigid ja alljaotused antud kastis asuvad; saades kätte vastava 
kasti ja leides soovitud raamatu kaardi, kirjutatakse, ja ainult pliiatsiga,
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raamatu pealkiri ja tema kohaviit ümber spetsiaalselt kujundatud lehele; 
allakirjutatud leht antakse raamatukogutöötaja kätte, kes kohe raamatu 
välja toob”.82

82 IIIecTepKKOB n. C. üocTaHOBKa önö/moTeHHoro aena b yHHBepcmeTCKnx 
n neKOTopbix 4pymx õwÕJiHOTCKax Pocchh. O/jecca, 1915. C. 67-68.

83 npaBnjia /uis nontsoBanns VnuBepenTeTCKOü õnönnoTeKOÜ. E. r., E. m; 
neryxoB E. B. HMnepaTopcKnü lOpbeBCKKÜ, õbiBinwü JJepnTCKwn, ynn- 
BepcHTeT 3a cto jict ero cyinecTBOBanns (1802-1902). CaHKT-nerepöypr, 
1906. T. 2: yHHBepcwreT b nocneaHKÜ nepnoa CBoero CTOJieTHero 
cymecTBOBaHH» (1865-1902). C. 123.

84 KaTanor pyccicnx Kuur EnönnoTeKn HMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro Yhh- 
BepcwTera : C ocHOBanns yHHBepcnTCTa no 31 aeKaõps 1908 roaa. lOpbeB, 
1910. VIII, 653 c.

85 EAA, f. 402, nim. 3, s. 1394,1. 1-2.
86 Urba, L. A. N. Neustrojevi memoriaalkogu TRÜ Teaduslikus Raamatuko

gus / / Teadusliku Raamatukogu töid. Tartu, 1969. Kd. 2. Lk. 149-150. 
(TRÜ Toim.; 248.)

Süstemaatilise kataloogi asetamine nii tähtsale kohale teenindus- 
protsessis on seletatav ehk sellega, et raamatukogu kasutamiseeskirjade 
kolmanda punkti järgi oli ligipääs tähestikulisele peakataloogile lubatud 
ainult õppejõududele.83 Samas aga selleks ajaks, kui koostati see 
teenindusprotsessi kirjeldus, oli trükis ilmunud ka venekeelsete raama
tute tähestikuline kataloog,84 mida antud kirjelduses mainitud ei ole. 
Selle põhjuseks võiks olla ka see, et just süstemaatiline kataloog pakkus 
kirjandust kõikides keeltes ja olenemata ilmumisaastast, samas kui 
tähestikuline trükikataloog fikseeris venekeelse kirjanduse olemasolu 
raamatukogus seisuga 31. detsember 1908 ja uuemaid raamatuid pidi 
otsima mujalt. Venekeelsete raamatute tähestikulise trükikataloogi ette
valmistamisel töötas pikka aega tulemusrikkalt Aleksander Rastorgujev 
(raamatukoguhoidja abi alates 1898.a., raamatukoguhoidja 1908.a.).85 
Tehnilise ettevalmistustöö (kaartide ümberkirjutamise ja võrdluse) tegi 
F. F. Konarževski, lõpliku toimetamistöö V. P. Gorohhov. Ülikooli valit
sus eraldas selleks vajaliku raha. Olemasolev raamatukogu tähestik
kataloog kirjutati ümber, kusjuures kontrolliti kohaviitu, kirjeid, viidi 
sisse mitmesuguseid parandusi. Kataloogis kasutati preisi järjestusreeg- 
leid. See kataloog pidi kaasa aitama kogude tollal kõige kasutatavama 
osa kättesaamisele.

Käsitletud kataloogi ilmumise ajaks oli raamatukogus juba kasutada 
üks venekeelsete raamatute trükikataloog. 1904.a. anti raamatukogule 
üle bibliograafi, bibliofiili ja ühiskonnategelase A. N. Neustrojevi era
kogu need trükised, mis raamatukogus puudusid, aga mille järele oli 
vajadus seoses ülikoolireformiga ja õppetöö üleminekuga vene keelele.86 
Selle juurde kuulus ka kollektsionääri tütre Jekaterina Neustrojeva 
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koostatud trükikataloog.87 Arhiivimaterjalide hulgas leidub ülikooli 
raamatukogu direktori prof. A. Vassiljevi poolt allakirjutatud esildis raha 
väljamaksmiseks, kus muude kataloogitööde hulgas on nimetatud ka 
A. N. Neustrojevi kogu inventeerimis- ja tähestikkataloogi koostamine 
abitööjõu V. L. Kessleri poolt.88 Säilinud aga need kataloogid ei ole.

87 MaTepnajiLi aua KaTanora khut, pyKonnceü, rpaaiop n npon. coõpanna 
A. H. HeycTpoeBa. CaHKT-HeTepõypr, 1902. Ora. 1: Kuuni. XIV, 110 c., 
26 a.

88 EAA, f. 402, nim. 5, s. 1394,1.38.
89 TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 386, 24 1., s. 387, 24 1., s. 388, 49 1., s. 389, 84 1., 

s. 390, 43 1., s. 391, 87 1., s. 392, 80 1., s. 393, 2111., s. 394, 83 1., s. 395, 
249 1., s. 396, 212 1., s. 397, 308 L, s. 399, 120 1„ s. 400, 31 1.

90 CnncoK jKypnaaoB h apynix nepnoannecKHx nsaaHnü, BbinncbiBaeMbix 
min noJiynaeMbix b oõmch min aapoM yHHBepcHTCTCKOÜ önõanoTeKoü n 
bccmh apyrnMn yneÕHO-BcnoMoraTeabHbiMH yMpeacaennaMK YHWBepcn- 
Tera. lOpbeB, 1907. 52 c.

91 CnncoK KHnr, nocTynnBmnx b önõanoTeKy HMneparopcKoro lOpbeBCKoro 
yHHBepcwTera c 1 aeicaõpa 1911 roaa // VnenLie 3anncKH HMnepaTopcKoro 
lOpbeBCKoro yHHBepcnTera. 1913. Ne 5-8, 11-12. C. 1-112, 1-17; Aaifia- 
bht. yxaa. k “CnncKy Kuur” õnõanoTeKn H. K). yHHBepcHTeTa // Ynenbie 
aanwcKH ÜMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro yHHBepcwTera. 1916. 10.
C. 113-176; 1917. 3. C. 177-192; Tpaõapb B. Yk. coh. C 5; Liblik, M.
Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogid // Raamatukogu. 1931. Nr. 1 (3). 
Lk. 30.

92 HeTyxoB E. B. HMnepaTopcKHÜ KDpbeBCKnn, öbiBmnü TlepnTCKim, ynn- 
BepcMTeT 3a cto Jiex ero cymecTBOBaHna (1802-1902). CaHKT-HeTepõypr, 
1906. T. 2: ynnBepcnTeT b nocaeaunü nepnoa CBoero cToneTHero cymecT- 
BOBanna (1865-1902). C. 123.

Vajadus oli ka perioodikaväljaannete kataloogi järele. Selle loomise 
katsed pärinevad juba 19. sajandist.89 Vahetult enne venekeelsete raa
matute trükikataloogi ilmus 1907. a. trükist perioodikaväljaannete tähes
tikuline nimestik, mis kajastas ülikooli raamatukogu kõiki perioodika- 
väljaandeid, kaasa arvatud kõik need, mis asusid ülikooli allasutustes.90

Venekeelsete raamatute trükikataloogi püüti ka jätkata, ülikooli 
toimetistes avaldati hiljem saabunud kirjanduse nimestikke (alates 1911. 
aastast saabunud raamatud). Lisaks avaldati trükis ka tähestikulist nime
registrit. 1908.-1911. aastal saabunud kirjanduse kohta jäi nimestik aga 
avaldamata.91

Seega näeme, et trükikatalooge, mille puudumist on peetud nii rikka
like kogudega raamatukogude nõrgaks küljeks,92 avaldati sajandi alguses 
väga aktiivselt, eelkõige kogude kõige kasutatavama osa, perioodika ja 
venekeelse kirjanduse kohta. Kataloogimistööde keerulisusele viidates 
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taotleti ülikoolilt koosseisu suurendamist,93 kavandati ladina šriftis võõr
keelse kirjanduse trükikataloogi avaldamist, kuid rahapuudusel kavatsus
test kaugemale ei jõutud.94

93 riacceK E. 4ooaa EnönnoTeHHOH Komhccku H BaKjnonenmi (JjaKyjibTeTOB. 
BbipaõoTaHHbiü no nopyneHHio LIpaBneHHa, AOKjiazt npo(|)eccopa Cpe3- 
HeBCKoro. 4oKJiaa EnõnnoTeHHOü Komhcckh m MHemm OT^ejibHbix hjichob 
CoBeTa HMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro YHHBepcHTeTa no BonpocaM, npea- 
no>KeHHbiM focnoannoM Mhhhctpom Hapoanoro npocBemeHmi othocw- 
TeabHo >KejiaTeabHoro ycTpoücTBa yHHBepcnTeroB. lOpbeB, 1901. C. 56.

94 Fpaõapb B. Yk. coh. C. 5.
95 Dubjeva, L. Tartu Ülikooli Ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilasraamatukogu 

aastail 1899-1919 // Kleio. 1997. Nr. 4. Lk. 24-25.
96 TÜR KHO, f. 64, s. 17,1. 1.
97 Riives, H. Kataloogimine ja kataloogid II Raamatukogu töid. Tartu, 1990. 

Kd. 8. Lk. 72. (TRÜ Toim.; 910.)
98 EAA, f. 402, nim. 5, s. 319,1. 32p.

Huvitav on märkida, et samasuguse arengu käsikirjalistest raamat- 
kataloogidest trükikataloogideni tegi märksa kiiremini, vähem kui poole
teise aastakümne jooksul 20. saj. algul läbi ajaloo-keeleteaduskonna raa
matukogu, millele peakogu oli eeskujuks.95

Omamoodi kokkuvõtvaks dokumendiks selle perioodi kohta võiks 
pidada Karl Weltmanni omaaegset kataloogide loetelu. Nimelt on 
16. aprillist 1920 säilinud tema poolt kokkupandud loend raamatukogus 
leiduvatest kataloogidest Verzeichnis der in der Dorpater Universitäts- 
Bibliothek befindlichen Kataloge?6 Nimekiri on seda tähtsam, et on 
tehtud perioodil, mil raamatukogutööd hakati organiseerima uutel 
alustel, kataloogisüsteemis toimus järjekordne murrang — hakati looma 
hoopis uusi, uutel alustel põhinevaid katalooge — ja oluline oli 
fikseerida lähtekoht, millest uuel etapil kataloogisüsteemiga tööd jätkata.

K. Weltmanni nimekiri toob ära 20 erineva mahu ja ulatusega 
kataloogi. Siin on nimetatud nii kõiki kogusid hõlmavaid kõige suure
maid katalooge kui ka juba eespool nimetatud memoriaalkogude kata
looge, mis on suures osas säilinud tänapäevani. Imestusega näeme, et 
selles on puudu tähestikuline peakataloog sedelitel (nn. GJ, mida saab 
vist põhjendada asjaoluga, et kataloog ei olnud veel Venemaalt Tartusse 
reevakueeritud.97 Nimekirjas on toodud needki otsivahendid, mis täna
päevani säilinud ei ole — need olid pigem abikartoteegid ja nende 
funktsioonid kandusid uutele kataloogidele. Üldkataloogide kõrval on 
Weltmanni nimestikus ka erinevatel alustel koostatud abikartoteegid, 
näit, direktori kabinetis säilitatavate luksus väljaannete kohta, mis olid 
sinna eraldatud juba K. Morgenstemi ajal.98
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Kogu vaadeldud perioodi jooksul toimus Tartu ülikooli raamatu
kogus aktiivne töö kataloogidega — pidevalt on olnud päevakorras kas 
uue, kogusid uutmoodi avava kataloogi loomine või juba olemasolevate 
redigeerimine ja täiustamine. Nii loodi 19. sajandi I poolel süstemaati
line kohakataloog ühes tähestikulise nimeregistriga, sajandi keskel raa
matute ja akadeemiliste trükiste tähestikuline sedelkataloog, sajandi tei
sel poolel süstemaatiline kaartkataloog. Tähestikulise kataloogi loomise 
katsed 19. sajandi esimesel poolel piirdusid eelpool nimetatud nimere
gistriga ega jõudnud ettevalmistustöödest kaugemale (C. G. Kayseri 
bibliograafia põhjal kavandatud kataloog). Realiseerimata jäi ka põhi
kogu trükikataloogi väljaandmine. 19. sajandi jooksul nägid trükivalgust 
vaid Morgenstemi memoriaalkogu, 1865.-1871. a. tulmete kataloog ja 
kolm dublettide kataloogi. Kõik nad haarasid raamatukogu suhteliselt 
tagasihoidlikku osa. 20. sajandi alguses ilmusid trükis raamatukogu ja 
ülikooli allasutustes asuvate perioodikaväljaannete ja venekeelsete raa
matute kataloog, mis kajastasid märkimisväärselt suuremat kogude osa. 
Iga kataloogi loomine vaadeldud perioodil on olnud omaette suur ette
võtmine. Selleks pidi taotlema eri summasid, nende kasutamise kohta aru 
andma, mille tõttu ülikooli mitmesaja-leheküljelistest arhiivitoimikutest 
on võimalik välja noppida raamatukogu-rektori-õpperingkonna vahelise 
sellealase kirjavahetuse jälgi. Sellele lisanduvad ka raamatukogu enda 
arhiivis talletatud materjalid ja napid trükis ilmunud dokumendid. Tänu 
neile kõikidele saab aga siiski selle taga seisnud inimeste, muidu nagu 
iseenesest tehtud märkamatut tööd mõista ja hinnata.

Igast ajastust jäävad oma ajalooallikad, temale tüüpilised, igal 
ajastul on oma infotalletamise moodus, mis iseloomustab seda ühis
konda, kus antud informatsioon tekib ja levib. Arhiivimaterjalide, kata
loogide endi ja neis avatud kogude kaudu saamegi süsteemi ühiskond- 
informatsioon iseloomustavat ainet. Ka kaasaja infootsisüsteemide eri
pära on kergem mõista, kui vaadelda nende eelkäijate, kataloogide 
arengut, omadusi ja eripära.
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Lisa
Tartu ülikooli raamatukogu kataloogid 19. sajandil 

ja 20. sajandi algul*

1. Tähestikkataloog.
Käsikirjaline raamatkataloog(?). Mainitud prof. Morgenstemi kirjas 

1807. a. (EAA, f. 402, nim. 5, s. 33, 1. 71). Säilinud on Alphabetisches Ver- 
zeichnis der in der Universitätsbibliothek befindlichen Bücher (TÜR KHO, f. 4, 
nim. 1, s. 537, 187 1.), mis ei sisalda kohaviitu.

2. Systematischer Standortskatalog.
Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud 1805-1815. Koostamine lõpetatud 

1918. Süstemaatiline kohakataloog, vastab põhikogu paigutussüsteemile. Liigi- 
tusskeem: Auszug der encyclopädischen Tafel nach welcher das systematische 
Register angelegt worden ist // Allgemeines Repertorium der Literatur für die 
Jahre 1785 bis 1790 (Jena, 1793), kohaldatud vastavalt kohalikele ajaloolistele 
ja geograafilistele erisustele. Kataloogi, mis on varustatud tähestikulise nime
registriga, säilitatakse raamatukogu arhiivis (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 407, 
201.; s. 408, 506 1.; s. 409, 654 1.; s. 410, 685 1.; s. 411, 411; s. 412, 391.; 
s. 413, 365 1.; s. 414, 261 1.; s. 415, 118 1.; s. 416, 259 1.; s. 418, 48 L; s. 419, 
374 1.; s. 420, 272 L; s. 421, 202 L; s. 422, 386 1.; s. 423, 106 1.; s. 424, 573 1.; 
s. 425, 490 1.; s. 426, 437 1.; s. 427, 338 1.; s. 428, 207 1.).

3. Index primus librorum ex Bibliotheca academica Dorpatensi 
auetionis lege divendendorum die XVI. et sequentibus mensis Martii 
anni MDCCCVIII. / [Ed. C. Morgenstern]. Dorpat, [1808]. [6], 74 p.

Dublettide süstemaatiline kataloog.

4. Index seeundus librorum ex Bibliotheca Academica Dorpatensi 
auetionis lege divendendorum die XVI. et sequentibus mensis 
Februarii anni MDCCCXII. / [Ed. C. Morgenstern], Dorpat, [1812], 
[2], 109 p.

Dublettide süstemaatiline kataloog.

5. Venekeelsete raamatute kataloog.
Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud enne 1822. a. Koostamine lõpetatud 

1828(7). Süstemaatilise kataloogi kõrval mainitud kui venekeelsete raamatute 
erikataloog (EAA, f. 402, nim. 5, s. 33, 1. 101p.). Säilinud on Verzeichnis der 
auf der Kaiserlichen Universitätsbibliothek zu Dorpat vorhandenen Russischen 
Literatur, mille liigitus vastab põhikogu paigutussüsteemile, kus on toodud ka 
raamatu formaat ja lisatud venekeelsete ajakirjade loetelu (34 nim).

Kataloogide kronoloogilisest järjestusest langevad välja ainult omavahel 
tihedalt seotud kataloogid (11-12, 17-18, 32-33, 37-38).
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6. Verzeichnis der in dem Directions-Zimmer der Universitäts- 
Bibliothek aufbewahrten Manuscripte.

Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud 1820-ndatel aastatel(?). Koostamine 
lõpetatud 1906. Käsikirjade kohakataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 541, 
1. 1-22).

7. Katalog von den physikalischen, chemischen und pharmazeu- 
tischen Werke und Manuskripten der Bibliothek des Prof. Ferdinand 
v. Giese.

Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud enne 1821. Giese erakogu süste
maatiline kataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 483, 54 1.). Koostatud omaniku 
enda poolt, pärandatud koos raamatukoguga 1821. a. Lisa: Aeta betreffend das 
Übergeben der Gieseschen Bibliothek (11. Jan 1821 -26. Juli 1838).

8. Aleksandrovsche Schenkung juristischen und staatswissensehaft- 
lichen Werke.

Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud enne 1832. Aleksandrovi erakogu 
süstemaatiline kataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 480, 264 1.). Saabus TÜR-i 
koos koguga 1832. a., täiendatud TÜR-is 1834. a-ni.

9. Katalog der Klingerschen Bibliothek.
Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud enne 1831. Klingeri erakogu süste

maatiline kataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 484, 91 1.). Saabus koos koguga 
1844. a., täiendati TÜR-is.

10. Catalogue des livres de la Bibliotheque de Klinger.
Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud pärast 1835. Klingeri erakogu süste

maatiline kataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 485, 88 1.). Saabus koos koguga 
1844. a., täiendati TÜR-is.

11. Catalogus Bibliorum & librorum theologicorum ex Bibliotheca 
Gust. Bergmanni.

Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud enne 1837. Täiendatud 1894. a-ni. 
Bergmanni erakogu (osaliselt süstemaatiline) kataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 481, 42 L). Koostatud omaniku poja B. F. B. Bergmanni poolt. Kataloogi on 
sisse kantud TÜR-i põhikogu (kuhu Bergmanni kogu oli laiali jaotatud) koha- 
viidad. Kataloogi kasutati Bergmanni kogu trükiste memoriaalkoguks vormista
misel a. 1892-1894 ja sinna on kantud ka Bergmanni memoriaalkogu praegused 
kohaviidad. Sisaldab kirjandust a. 1477-1822.

12. Catalogus Bibliothecae Bergmannianae.
Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud 1892-1894. Bergmanni memoriaal

kogu süstemaatiline kataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 482, 30 1.). Sisaldab 
kirjandust a. 1477-1822.

13. Tähestikuline raamatkataloog.
Trükikataloog vaheleköidetud lehtedega. Loodud 1839(?)— 1852. Ei ole 

säilinud. Aluseks C. G. Kayseri Vollständiges Bücher-Lexic on (Leipzig, 1834— 
1835), mida täiendati Tartus leidunud raamatute kohaviitade ja puhaste vahe
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lehtedega, kuhu kanti sisse nimestikus puuduvad, aga TÜR-is leidunud raa
matud. Korduvalt mainitud aruandluses ja asjaajamises, säilinud on ettevalmis
tustööde fragmente (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 474, 35 1.).

14. Dissertatsioonide tähestikkataloog (ladina šrift).
Sedelkataloog. Loodud 1846-1856. Jätkuv. 1969. aastani peegeldati disser

tatsioone ainult selles ja süstemaatilises kataloogis, aastatel 1969-1988 paral
leelselt tähestikulistes kaartkataloogides (pea-ja lugejate kataloog), 1989-st lisa
takse sedelid ainult enne 1945. a. ilmunud dissertatsioonide ja separaatide kohta.

15. Akadeemiliste kirjade kataloog (kleine akademische Schriften).
Sedelkataloog. Loodud 1846-1856. Koostamine lõpetatud 1944. Sisaldab 

teadusasutuste ametkondlikke materjale (loengukavad, aruanded, isikkoosseisud, 
asutuste tegevust ja õppetööd korraldavad eeskirjad), professorite kõnede kogu
mikke, biograafilisi materjale. Linnade nimede (asutuste asukohtade) tähestik
järjestus.

16. Koolikirjade kataloog (Schul-Schriften).
Sedelkataloog. Loodud — ? Koostamine lõpetatud 1944. Koolide õppe

kavad, aruanded, nende tegevust ja õppetööd korraldavad ning kajastavad mater
jalid. Linnade nimede (asutuste asukohtade) tähestikjärjestus.

17. Systematischer Standortskatalog der Bibliothek von K. Morgen
stern.

Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud 19. saj. alguses. TÜR-ile 1852. a. üle 
antud Morgenstemi erakogu süstemaatiline kataloog (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 485a, 550 1.). Koostanud K. Morgenstern, täiendanud E. Anders jt. Kasutati 
trükikataloogi ettevalmistamise ajal.

18. Catalogus MSS. et bibliothecae Carol. Morgenstern: Pars 1-2 cum 
supplemento. Dorpat, 1868. XII, 266, 31 p.

Koostatud 1852(?)—1868. Morgenstemi memoriaalkogu süstemaatiline ka
taloog.

19. Põhikogu tähestikuline sedelkataloog (ladina šrift).
Loodud 1853-1857. Jätkuv. Kasutatakse preisi järjestusreegleid.

20. Verzeichnis der Autographen Friedrich Ludwig Schardius (1795- 
1855).

Käsikirjaline raamatkataloog. Loodud 19. saj. keskpaigas. Schardiuse auto
graafide kogu tähestikkataloog (TÜR KHO, f. 5).

21. Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und der mit übri
gen Universitäts-Instituten daselbst verbundenen Büchersammlungen 
im Jahre 1865. Dorpat, 1866. 108 S.

Zuwachs ... im Jahre 1866. Dorpat, 1867. 126 S.
Zuwachs ... im Jahre 1867. Dorpat, 1868. 111 S.
Zuwachs ... im Jahre 1868. Dorpat, 1869. 128 S.
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Zuwachs ...im Jahre 1869. Dorpat, 1870. 158 S.
Zuwachs ... im Jahre 1870. Dorpat, 1871. 138 S.
Zuwachs ... im Jahre 1871. Dorpat, 1872. 97 S.
Aasta tulmete süstemaatiline kataloog, liigitus vastab põhikogu paigutus

süsteemile.

22. Süstemaatiline kaartkataloog.
Loodud 1868-1873. Koostamine lõpetatud 1915. Liigitusskeem ilmunud 

Schlüssel zum Systematischen Catalog der Dorpater Universitäts-Bibliothek. 
Dorpat, 1873. 43 S. ja Kjik>h k cucmeMamuuecKOMy Kamajioey EuöjiuomeKU 
Hmh. lOpbeecKozo yHueepcumema. lOpbeB, 1900. 55 c.

23. Perioodika- ja jätkväljaannete kataloogid.
Tähestikulised käsikirjalised raamatkataioogid.

1) Journale der Dorpater Universitätsbibliothek.
Koostatud 1870-1875. TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 388, 49 1.

2) Journal- Verzeichnis der Dorpater Universitätsbibliothek.
Koostatud 1875-1879. TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 389, 84 1.

3) Journal- Verzeichnis der Dorpater Universitätsbibliothek.
Koostatud 1879-1885. TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 391, 87 1.

4) Journal- Verzeichnis der Dorpater Universitätsbibliothek.
Koostatud 1884-1889. TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 392, 80 1.

5) Verzeichnis der Zeitschriften und Fortsetzungen.
Koostatud 1889-1902. TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 393, 2111.

6) Alfabetisches Verzeichnis der Zeitschriften, Zeitungen und Lieferungs- 
ausgaben.

Koostatud 1891 (?)-l907(7). TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 395, 249 1.
7) Alfabetisches Verzeichnis der Zeitschriften, Zeitungen und Lieferungs- 
ausgaben

Koostatud 1905(?)-1914(?). TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 396, 212 1.
8) Alfabetisches Verzeichnis der Lieferungsausgaben.

Koostatud 1885(?)-1922(7). TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 398, 61 1.
Lisaks: Verzeichnis der Zeitschriften und Zeitungen (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 390, 43 1. + [XC lk.]). A. 1876-1924 peetud perioodikaväljaannete loend. Ei 
sisalda kohaviitu.

24. Doubletten-Katalog der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat. Dorpat, 
1875. 71 S.

Dublettide süstemaatiline kataloog, liigitus vastab põhikogu paigutus
süsteemile.

25. Lossius, J. Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universi
tätsbibliothek zu Dorpat. Dorpat, 1882. 158 S.

Osa De la Gardie arhiivi nimeregistriga varustatud temaatiline kataloog.
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26. Cordt, B. Mittheilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jakob 
De la Gardie / [Ilpeducji.] B. A. Kopdm. Us ceMeHnoeo apxuea zpafos 
Re Jla Fapdu // Vneubie sanucKU ÜMnepamopcKOZO K)pbeecK020 ynu- 
sepcumema. 1894. N° 2, [npwi. 2], VI, 112 c.

Osa De la Gardie arhiivi nimeregistriga varustatud süstemaatiline koha- 
kataloog.

27. Cordt, B. Mitteilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jakob 
De la Gardie. Nebst einem Anhang betreffend Correspondenzen des 
Grafen Johann Oxenstjerna. Leipzig, 1894. 112 S.

Osa De la Gardie arhiivi nimeregistriga varustatud süstemaatiline kohakata- 
loog.

28. Perioodika- ja jätkväljaannete kataloogid (vene šrift).
1) Verzeichnis der russischen Zeitschriften und Fortsetzungen.
Tähestikuline käsikirjaline raamatkataloog. Koostatud 1889-1902. TÜR 

KHO, f. 4, nim. 1, s. 394, 83 1.
2) AjupaeumHbiü cnucoK pyccKux ^cypnajioe, zazem u npodojuuca- 

/OmUXCM U3ÖaHUÜ.
Tähestikuline käsikirjaline raamatkataloog. Koostatud 1882(?)— 1917(?). 

TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 397, 308 1.

29. PyccKue noepeMeHHbie usöuhuh 1889-1918. A-M. PyccKue 
noepeMeHHbie usõuhuh 1889-1918. H-^b.

Tähestikulised käsikirjalised raamatkataloogid (TÜR KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 399, 120 1.; s. 400,31 1.).

30. Manuskriptide kogu tähestikkataloog. Manuskriptide kogu 
temaatiline kataloog. Manuskriptide kogu kohakataloog.

Sedelkataloogid. Loodud pärast 1882. Tähestik- ja temaatiline kataloog 
lõpetatud 14.04. 1993. Kohakataloog on jätkuv. Koostamist alustas 
W. Schlüter.

31. Zettelkatalog der in Direktoriums-Zimmer aufgestellten Pracht- 
werche.

Sedelkataloog. Loodud 19. saj. teisel poolel(?). Mainitud K. Weltmanni 
kataloogide loetelus 16. 04. 1920 (TÜR KHO, f. 64, s. 17, 1. 1). Direktsiooni- 
ruumis säilitatud luksusväljaannete kataloog, mis olid sinna eraldatud juba 
K. Morgenstemi ajal (EAA, f. 402, nim. 5, s. 319,1. 32p.).

32. Mamepuajibi djm Kamazioza khuz, pyKonuceü, zpaeiop u npon. 
coõpaHUH A. H. Heycmpoeea. CaHKm-nemepõypz, 1902. Omö. 1: 
Khuzu. XIV, 110 c., 26 ji.

Kataloogi koostas omaniku tütar J. A. Neustrojeva. Kirjed koostatud tiitel
lehe pildi järgi. Kirjed (mis algavad kas autori initsiaali või pealkirja esimese 
sõnaga) on järjestatud tähestikuliselt. Lisatud on autorite, tõlkijate ja mõne 
kirjastaja perekonnanimede tähestikuline register. Kuni 1980-ndate aastateni 
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ainuke kataloog selle memoriaalkogu jaoks. Rekataloogimise käigus avati ka 
teistes kataloogides. Sisaldab juurdeköidetud käsikirjalised täiendused.

33. A. N. Neustrojevi memoriaalkogu kataloog.
Tähestikkataloog. Ei ole säilinud. Mainitud direktor prof. A. Vassiljevi esil

dises tasu väljamaksmiseks kataloogi koostajale, raamatukogu abitööjõule 
V. L. Kesslerile (EAA, f. 402, nim. 5, s. 1394,1. 38).

34. CnucoK jKypHOJioe u dpyzux nepuoduuecKux uidanud, ebinucbi- 
eaeMbix ujiu nojiynaeMbtx e oÕMeii ujiu dapoM yuueepcumemcKoü 
õuõJiuomeKoü u eceMU dpyzuMu yneõuo-ecnoMozamejibHbiMU ynpejK- 
denuuMU yuueepcumema. lOpbeB, 1907. 52 c.

Tähestikkataloog (ladina ja vene šrift läbisegi).

35. Tähestikuline sedelkataloog (vene šrift).
Koostamist alustatud 1909. Jätkuv. Kasutatakse preisi järjestusreegleid. 

1990. aastast kajastatakse enne 1917.a. ilmunud rekataloogitud või saabuv 
venekeelne kirjandus nii selles kui ka venekeelse kirjanduse tähestikulises 
kaartkataloogis.

36. Dissertatsioonide tähestikkataloog (vene šrift).
Sedelkataloog. Koostamist alustatud 1907. Jätkuv. 1969. aastani peegeldati 

dissertatsioone ainult selles kataloogis ja süstemaatilises kataloogis, aastatel 
1969-1988 kajastati neid paralleelselt veel tähestikulistes kaartkataloogides 
(pea-ja lugejate kataloog), 1989-st lisatakse sedelid ainult enne 1945. a. ilmu
nud dissertatsioonide ja separaatide kohta.

37. Venekeelsete raamatute tähestikkataloog.
Sedelkataloog? Loodud 19. saj. teisel poolel. Koostamine lõpetatud 1907. 

Ei ole säilinud. Mainitud W. Schlüteri poolt (Die Dorpater Universitätsbiblio- 
thek // Zentralblatt für Bibliothekswesen. 1918. H. 1/2. S. 6) ja venekeelsete 
raamatute trükikataloogi eessõnas lk. III, kus tema vormiks on märgitud kaart- 
kataloog.

38. Kamajioz pyccicux khuz EuÕJtuomeKU HMnepamopcKozo 
lOpbeecKozo yuueepcumema : C ocuoeauuu yuueepcumema no 
31 denaõpu 1908 eoda. lOpbeB, 1910. VIII, 653 c.

Tähestikkataloog. Kataloogi koostamisel kasutati preisi järjestusreegleid. 
Täiendused: CnucoK khuz, nocmynueuiux 6 õuÖJiuomeKy ÜMnepamopcKoeo 
lOpbeecKoeo yHUBepcumema c 1 deKaöpa 1911 eoda // VneHhie 3anucKu 
ÜMnepamopcKoeo lOpbeBCKoeo yHUBepcumema. 1913. Ms 5-8, 11-12. C. 1- 
112, 1-17 ja Ajupasum. yKa3. k “CnucKy khuz” öuÕJiuomeKU H. K). yHUBepcu
mema II VueHhie 3anucKu ÜMnepamopcKOZo lOpbeecKozo yHUBepcumema. 
1916. Me 10. C. 113-176; 1917. Xq 3. C. 177-192.
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Der Bestandsnachweis in Katalogen 
der Universitätsbibliothek Tartu 

im 19. und frühen 20. Jahrhundert
Ljudmila Dubjeva 
Zusammenfassung

Die Erforschung von historischen Beständen und den entsprechen- 
den Katalogen ist immer aktueller geworden. Die Sammlungen können 
nur dann ais Bibliotheken fungieren, wenn Mittel geschaffen worden 
sind, die die Zugänglichkeit der darin enthaltenen Literatur ermöglichen. 
In der historischen Entwicklung der Bibliotheken hat man dies zu 
erreichen versucht, indem man einerseits Bücher nach einem gewissen 
System aufstellte, andererseits aber durch Kataloge, die die Sammlungen 
entweder nach Autorennamen oder Inhalt erschlieBen. In bestimmten 
Entwicklungsetappen der historischen Sammlungen kann man auch die 
Nutzung von beiden Möglichkeiten antreffen, wie es in der Univer
sitätsbibliothek Tartu zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Fail war.

In der 1802 gegründeten Universitätsbibliothek Tartu wurde in den 
Jahren 1805-1815 ein systematischer Standortkatalog geschaffen, dem 
das 1793 in Jena erschienene Allgemeine Repertorium der Literatur für 
die Jahre 1785 his 1790 und die nachfolgenden Ausgaben zugrunde 
lagen. Nach der von Chr. G. Schütz und Chr. W. Hufeland ausgearbei- 
teten und von J. S. Ersch erweiterten bibliographischen Klassifikation 
wurde die Literatur in 18 Hauptabteilungen eingeteilt: I — Wissen- 
schaftskunde, II — Philologie, III — Theologie, IV — Jurisprudenz, 
V — Arzneygelehrtheit, VI — Philosophie, VII — Paedagogik; VIII — 
Staatswissenschaft; IX — Kriegswissenschaft; X — Naturkunde, XI — 
Gewerbskunde, XII — Mathematik, XIII a — Geographie, XIII b — 
Geschichte, XIII aa — Karten und Atlanten, XIV — Schöne Künste, 
XV — Literargeschichte, XVI — Vermischte Schriften.

Dieser systematische Standortkatalog diente in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts ais der Hauptkatalog der Bibliothek. Einen systema- 
tischen Aufbau hatte ebenfalls der in der Bibliothek im Laufe der drei 
ersten Jahrzehten des 19. Jahrhunderts gefuhrte Katalog der russisch- 
sprachigen Bücher, in dem dasselbe Klassifizierungssystem verwendet 
wurde. Von der Dominanz der systematischen, inhaltlichen ErschlieBung 
der Bestände damals zeugen auch die erhaltenen Kataloge der Privat- 
sammlungen von Giese, Bergmann, Klinger, Morgenstern und Aleksand
rov, in denen das vom Inhalt der in der Sammlung enthaltenen Literatur 
ausgehende System benutzt wird (z.B. bei der Aleksandrovschen 
Sammlung nach den Unterabteilungen der Rechtswissenschaft). Die 
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Druckkataloge der Dubletten der Bibliothek aus dem 19. Jahrhundert 
sowie der 1865-1871 erschienene Zuwachs der Universitäts-Bibliothek 
zu Dorpat und der mit übrigen Universitäts-lnstituten daselbst verbun- 
denen Büchersammlungen im Jahre ... waren in ihrem Aufbau ebenfalls 
systematisch. Die ganze Wissenschaft des 19. Jahrhunderts war vom 
Geist der Systematisierung geprägt, so ist es auch nicht verwunderlich, 
daB man an die wissenschaftliche Literatur ebenfalls wie an die 
Forschungsgegenstände heranging, über die in diesen Büchem geschrie- 
ben wurde.

Nach der Fertigstellung des systematischen Katalogs kamen in der 
Bibliothek die Herausgabe eines Druckkatalogs und die Zusammen- 
stellung eines alphabetischen Katalogs auf die Tagesordnung. Wegen 
Mangels an Arbeitskräften und an Geldmitteln wurde dieser Plan 
vorläufig nicht realisiert.

Das Problem des alphabetischen Katalogs ergab sich in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrmals. Der in der zweiten Hälfte der 
1830er Jahre untemommene Versuch bestand darin, daB das 1834-1835 
in Leipzig von C. G. Kayser herausgegebene Vollständige Bücher-Lexi- 
con mit den Signaturen der in Tartu befindlichen Bücher ergänzt und 
darüber hinaus interfoliert wurde; auf die leeren Blätter wurden 
diejenigen Bücher eingetragen, die in der gegebenen Bibliographie nicht 
verzeichnet, in der Bibliothek der Universität Tartu aber vorhanden 
waren. Zum AbschluB gelangte diese Arbeit bis zum Jahre 1851. Man 
beabsichtigte, den fertigen alphabetischen Katalog zu drucken, dies 
gelang aber nicht.

Die Katalogarbeit in der Bibliothek in dieser Periode wird wie folgt 
beschrieben: ”Neu angekommene Bücher wurden sogleich in ein Acces- 
sionsschnurbuch eingetragen und nachdem sie mit den gehörigen 
Verweisungen in die wissenschaftlichen Kataloge übergeführt wurden 
zugleich aber auf beweglichen Blättem verzeichnet ais Vorarbeit zu 
einem ausführlichen alphabetischen Katalog über die ganze Universitäts- 
Bibliothek.”

In einer Mitte des 19. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek 
Tartu begonnenen neuen Etappe bei der Entwicklung des Katalog- 
systems wurden alphabetische Zettelkataloge sowohl für Bücher und 
akademische Periodika ais auch für akademische Drucke zusammen- 
gestellt. Mit der Abschrift des alphabetischen Generalkatalogs auf 
Zetteln wurde bereits ab Januar 1853 begonnen, indem man die 
Erfahrungen der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek in St. Petersburg 
nutzte. Diese Katalogform in Form eines beweglichen Zettelkatalogs war 
bequem wegen seiner Flexibilität und der Möglichkeit, Neuerwerbungen
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operativ und leicht zu erschlieBen. Die Zusammenstellung des genannten 
Katalogs dauerte bis 1857, es folgte die laufende Arbeit am Katalog.

Der Bedarf nach einem der wissenschaftlichen Entwicklung ent- 
sprechenden systematischen Katalog bedingte 1868-1873 die Schaffung 
eines systematischen Kartenkatalogs, dessen Klassifizierungssystem in 
seiner endgültigen Gestalt 1873 in Schlüssel zum Systematischen 
Catalog der Dorpater Universitäts-Bibliothek veröffentlicht wurde: I. — 
Allgemeine Wissenschafts- und Bücherkunde, II. — Theologie, III. — 
Rechtswissenschaft, IV. — Staatswissenschaft und Statistik, V. — 
Geschichte und Hilfswissenschaften derselben, VI.— Länder- und Völ- 
kerkunde, VII. — Sprache und Literatur, VIII. — Philosophie und 
Pädagogik, IX. — Aesthetik und Kunst, X. — Mathematik und Astro- 
nomie, XI. — Naturwissenschaft: A. Im Allgemeinen, B. Physik, 
C. Chemie, D. Geologie, E. Botanik, XII. — Anatomie und Physiologie, 
XUI- Medizin, XIV. — Gewerbkunde, XV. — Kriegswissenschaft. 
Über die weitere Arbeit an dem Klassifizierungsschema des systema
tischen Katalogs spricht deutlich auch die 1900 gedruckte russische 
Fassung Knou k cucmeMamuuecKOMy Kamcuioey BuõjruomeKU H^n. 
K)pbeecKoeo yHUBepcumema, in der die Unterabteilungen detailliert, 
Titel der Rubriken präzisiert sind usw.

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts erschienen zwei Druckkataloge: 
CnucoK DtcvpucuioB u dpyeux nepuoduuecKux usdamiü, BbinucbieaeMbix 
ujiu nojiyuaeMbix b oömbh ujiu dapoM yuuBepcumemcKOÜ öuöJiuomeKOÜ 
u sceMu dpyeuMu yueÖHO-BcnoMoeamejibHbiMu yupeotcdeuuxMu YHUBep
cumema (1907) und Kamcuioe pyccKux khuc BuöJiuomeKu lUtnepa- 
mopcKoeo lOpbeBCKoeo Yuusepcumema : C ocHoeaHWi yHUBepcumema 
no 31 deKaöpn 1908 eoda (1910).

Während der ganzen betrachteten Periode fand in der Universitäts- 
bibliothek Tartu eine aktive Arbeit an den Katalogen start — ständig ist 
entweder die Schaffung eines neuen, die Bestände auf neue Art 
erschlieBenden Katalogs bzw. die Redigierung und Vervollständigung 
von bereits vorhandenen Katalogen an der Tagesordnung gewesen. Die 
Herausgabe eines Druckkatalogs der Hauptbibliothek wurde jedoch nicht 
realisiert.
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UURIMUSI

LIIGITUSE ARENGULOOST TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGUS 19. SAJANDIL JA 20. SAJANDI ALGUL

Ljudmila Dubjeva

Ülikooli raamatukogu ajalugu, kajastades ka teaduste ajaloolist arengut, võimaldab 
jälgida viimast eriti raamatukogu ajaloo üksikuid probleeme käsitledes. Liigitussüsteemide 
rakendamine raamatukogu tegevuses on selle tähtsaimaks näiteks, olles tihedas vastastikuses 
seoses teaduse ajaloo seisukohalt väga oluliste teaduste klassifikatsiooni probleemidega ja 
andes lisamaterjali nende uurimiseks.

1802. a. taasavatud ülikool Tartus ei saanud eelkäijalt pärandiks raamatukogu. Aca- 
detnia Gustavo Carolina raamatukogu oli Põhjasõja käigus evakueeritud Rootsi' ja vastne 
ülikool pidi asutama oma, uue raamatukogu.’ Selle esimeseks direktoriks sai saksa õpetlane 
Johann Karl Simon Morgenstern (1770-1852), ülikooli elokventsi, klassikalise 
filoloogia, esteetika, kirjandus- ja kunstiajaloo professor, kes a. 1802-1839 juhatas ka 
ülikooli raamatukogu.

Vastse raamatukogu rajamisega paralleelselt käis ka kogude paigutussüsteemi valik ja 
kataloogide loomine. Siin sai sammu pidada kaasaegse teaduse arenguga, sest pärandina ei 
saadud kaasa aegunud. 17. sajandi raamatukogutöö võtteid. Ka 18. sajandi Euroopa riikide 
raamatukogudelt ei võetud kirjanduse süstematiseerimise ja kogude paigutuse osas eeskuju. 
Laialt levinud trükikunst ja teaduse areng tingisid 18. saj. küll suhteliselt suurte, sadade 
tuhandete raamatuteni ulatuvate kogudega raamatukogude kujunemise, kuid nende 
liigitussüsteem ja kataloogid jäid endiseks, pärinedes mõningatel juhtudel juba keskajast.' 
Euroopas ei tuntud sel ajal huvi kogude ümberliigitamise ja kaasaegsematele süsteemidele 
üleviimise vastu, sest selleks puudusid materiaalsed võimalused. Kuid bibliograafilised 
klassifikatsioonid, mis olid kasutusel teatmeteostes ja kirjandusmmestikes. võisid elu nõuete 
ja teaduse arenguga palju vabamalt sammu pidada.

Seepärast ei ole imestamisväärt, et Saksamaalt tulnud K. Morgenstern. olles kursis 
sealse raamatukogutöö korraldusega, pöördus kaasaegse ja aja nõuetele vastava liigitus- 
süsteemi otsingul just bibliograafilise klassifikatsiooni poole. Selleks sai Jenas 
1793. a. trükivalgust näinud “Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 1785 bis

Tartu ülikooli ajalugu. Tallinn, 1982. Kd. 1: 1632-1798. Lk. 150, 244; Hotvxob IL lk UMiiupa- 
ro|>cKnn K)pM‘BCKHU. õmbiiihh . hjurrcKHH. \ iiHBijxmrm la cto aer uro c\ ihoctbobiiiihh 
(1802-1902). lOpuu 1902. T. 1. L 69.

Vigel, E. Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku Raamatukogu asutamine ja areng aastail 1802— 
1839. Tartu, 1962. Lk. 11.
Noodla, K. K. Morgenstern ja Tartu Ülikooli Raamatukogu II TRÜ Toim. Tartu, 1970. 
Vihik 262. Lk. 48, 54.
lllaMvpmi Iv M. OHepkH no HcropuH õhõjiMOTeHHo-ouõjiMorpatliKHeGKOM Kjia(:cn(|)MKannn. 
M(x:kb;i. 1955. T. 1. (L 261-260.

107



-G7'

UURIMUSI

1790” ja sellele järgnenud väljaanded.5 Christian Gotfried Schützi, Christian Wilhelm 
Hufelandi poolt välja töötatud ning Johann Samuel Erschi poolt jätkatud bibliograafiline 
klassifikatsioon sai oma kaasaegsete poolt suure tähelepanu osaliseks ja avaldas mõju uute 
klassifikatsioonide loojatele 18. sajandi lõpul ja 19. sajandil.6 “Allgemeines Repertoriunfi" 
tugevaks küljeks peetakse katset liigitada teadusalad uurimisobjektide järgi. Just see aitas 
kaasa Schütz-Hufeland-Erschi klassifikatsiooni levikule ja tingis ka tema pikaajalise teenis- 
tuskäigu Tartu Ülikooli Raamatukogus.

Liigitusskeem ise oli ära toodud “Allgemeines Repertoriunfi" esimeses köites pealkir
jaga “Auszug der encyclopädischen Tafel nach welcher das systematische Register angelegt 
worden ist”.8 Selle järgi jaotati kogu kirjandus kuueteistkümneks liigiks, mis 1793. a. 
väljaande järgi olid järgmised: I Wissenschaftskunde — teaduslugu. II Philologie — filo
loogia. III Theologie — usuteadus, IV Jurisprudenz — õigusteadus, V Arzneygelehrtheit — 
arstiteadus, VI Philosophie — filosoofia, VII Paedagogik — pedagoogika, VIII Staats- 
wissenschaft — riigiteadus (ka poliitika jm.), IX Kriegswissenschaft — sõjandus, X Natur- 
kunde — loodusteadus, XI Gewerkskunde — tööstus (ka käsitöö, tehnika, põllumajandus). 
XII Mathematik — matemaatika, XIII Geographie und Geschichte — geograafia ja ajalugu. 
XIV Schöne Künste — kaunid kunstid (kunstiteadus, ilukirjandus), XV Literargeschichte 
— kirjanduslugu (ka raamatukogundus jm J. XVI Vermischte Schriften — vana (näit, 
ajakirjad).

Just antud klassifikatsiooniga seoses on märgitud, et kui võrrelda vanemaid klassi
fikatsioone tänapäevastega, tuleb arvestada seda, et ettekujutus konkreetsest teadusest aja 
jooksul muutub. Kuna 18. saj. teaduslik terminoloogia ei \asta oma sisult tanapaex 
tähendusele, siis on oluline neid liigitusskeeme iseloomustades avada ka neis esinexate 
terminite tähendus. Näit. XV liik Liierargeschichte, sisaldades ka raamatuteadust, raamatu
kogundust. bibliograafiat jms., ei kattu kirjandusteaduse tänapäevase tähendusega. Ktks 
olevas artiklis on ülalnimetatud liigitusskeemi eesti keelde tõlkimisel püütud lahti mõtestada 
18. saj. terminoloogiat.

Tartus oli Schütz-Hufeland-Erschi klassifikatsiooni rakendamine hõlpus, kuna raama
tuid tuli alles hakata paigutama ja katalooge looma. Nii et süstemaatiliselt paigutatud 
kogude kasutamist hõlbustas just süstemaatiline kataloog (SK).

K. Morgenstern, iseloomustades raamatukogus olevat kirjandust erialade kaupa, kirju
tab 1805. a. mais, et “ülalmainitud raamatukogualad oma paljude alljaotustega on tehtud 
härra õuenõunik Schützi praktilise ja eeskujulikult kasutamiskõlbliku jaotuse järgi, mille

Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 178^ bis 1790. Jena. 1793. Allgemeines 
Repertorium der Literatur für die Jahre 1791 bis 1795. Weimar. 1800; Allgemeines Repertorium 
der Literatur für die Jahre 1796 bis 1800. Weimar, 180 ...

( IlkiMypmi E M. >k. coh. T. 1. C 265-267.
Noodla. K. K. Morgenstern ja Tartu Ülikooli Raamatukogu ' TRÜ Toim. Tartu, 1970. \ ihik 
262. Lk. 54-55.

' Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 1785 bis 1790. Jena, 179?. S. 1-22.
Weishaupt, K. SacherschlieBung in Bibliotheken und Bibliographien. 1 :Klassifikatorische 
SacherschlieBung. Frankfurt am Main. 1985. S. 18.
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aluseks on tuntud "Repertonum der Allgemeinen Literatur".10 Raamatukogu aruannetes 
tuuaksegi need liigid vastavalt antud klassifikatsioonile."

Põhitöö SK koostamisel tehti ajavahemikus 1805-1815.12 Edaspidi seda täiustati 
vastavalt komplekteeritava kirjanduse hulgale ja teaduse nõuetele. Kuna kataloogi koos
tamine oli mahukas ja keeruline, kaasas Morgenstern sellesse töösse abilisi: õppejõude, 
üliõpilasi, isikuid väljastpoolt ülikooli.13 Õppejõududest olid abiks näit, prof J. W. Krause 
(majandus, tehnika, arhitektuur), prof. G. F. Pöschmann (ajalugu), rektor G. F. Parrot 
(loodusteadused) jt. SK koostamisel võeti iga liigi jaoks eraldi köide. Juba töö alguses 
ilmnes vajadus täpsema liigituse järele — XIII osakond (geograafia ja ajalugu) jaotan: XIII ‘ 
— geograafia, XIIIb — ajalugu. Kataloogitöö oli raamatukogus direktori pingsa ja pideva 
tähelepanu objektiks: kataloogiköited sisaldavad K. Morgenstemi enda käega tehtud 
sissekandeid, märkusi, täiendusi ja parandusi.

Töö SK täiustamisel oli pidev. Tunnistust liigitussüsteemi edasisest arendamisest annab 
Morgenstemi direktoriks oleku aja lõpul raamatukogu sekretäri Emii Andersi poolt 
alustatud süstemaatiline kohakataloog, mis sisaldab, võrreldes eelmisega, veelgi peenemaid 
alajaotusi.14 Raamatukogu tegevuse algusaastatel kasutusele võetud Schütz-Hufeland- 
Erschi süsteem leiab selles kataloogis kasutust tänapäevani, nagu ka kaasaegse võõrkeelse 
kirjanduse kogude paigutuses, mida küll selle sajandi 20-ndatel aastatel veidi muudeti.

Igapäevases kasutuses olev SK ei rahuldanud lugejaid aga juba 19. sajandi keskpaiku. 
Päevakorda kerkis uute kataloogide loomise vajadus. Esialgu püüti oluKorda leevendada 
tähestikkataloogide abil. 1853. a-st alates hakkas Emil Anders koostama tähestikulist gene-

" TÜR KHO. f. 4, mm. 1. s. 8. 1. 90p.
Ibid.. f. 4. mm. 1. s. 9. 1. 86-8”

2 Ibid., f. 4. nim. 1. s. 8. I. 90: f. 4. mm. i. s. 9, 1. 92: f 4. mm. 1. s. 468. 1. 5. Vt. ka: VigeL E. • V 
eit., lk. 89; Schlüter. W. Die Dorpater Universitätsbibliothek Zentralbiai. Dir Bibiiothei;. - 
wesen. 1918. H. 1. S. 5; I lrr\ \ob K B. ) k. oom. T. 1. (2 197.
Noodla, K. K. Morgenstern ja Tartu Ülikooli Raamatukogu ' TRÜ Toim. Tartu, !9”0. Vihik 
262. Lk. 54; Die Kaiserliche Universität Dorpat: Fünfundzwanzig Jahre nach ihrer Grundung. 
Dorpat, 1827. S. 22-23; Tiirmaa, P., Loorits, E. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi 
kujunemisest 1802-1857. a.: Ettekanne TRÜ TR 9. teaduskonverentsil 16.06.1982 — Käsikiri 
TÜR KHO, f. 4, mm. 3, s. 1177, 1. 24-25; TÜR KHO, f. 4, mm. 1, s. 431-446.

4 Noodla, K. K. Morgenstern ja Tartu Ülikooli Raamatukogu II TRÜ Toim. Tartu, 1970. Vihik 
262. Lk. 54-55; Tiirmaa, P., Loorits, E. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi 
kujunemisest 1802-1857. a.: Ettekanne TRÜ TR 9. teaduskonverentsil 16.06.1982 — Käsikiri 
TUR KHO, f. 4, nim. 3, s. 1177, 1. 25; Tiirmaa, P., Loorits, E. Tartu Ülikooli Raamatukogu 
kataloogisüsteemi kujunemisest 1802-1857. a. // TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9. teadus
konverents RAAMATUKOGU AJALOO KÜSIMUSI 16-17 VI 1982: Ettekannete teesid. Tartu, 
1982. Lk. 15; Liblik, M. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogid II Raamatukogu. 1931. 
Nr. 1(3). Lk. 27-28; TÜR KHO, f. 4, mm. 1, s. 407-430.
Noodla, K. Emil Anders: Ettekanne TÜR 3. ajaloopäeval 15.05.1985 — Käsikiri TÜR KHO, 
£4, nim. 3, s. 1317, 1. 7-9; Tiirmaa, P., Loorits, E. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogi
süsteemi kujunemisest 1802-1857. a. II TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9. teaduskonverents 
RAAMATUKOGU AJALOO KÜSIMUSI 16-17 VI 1982: Ettekannete teesid. Tartu, 1982. 
Lk. 17-18; Liblik, M. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogid H Raamatukogu. 1931. Nr. 1(3). 
Lk. 29.
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raalkataloogi sedelitel.16 Töö selle loomisel kestis 1857. a-ni ja ta on oluline kataloogi
süsteemi osa praeguseni, kajastades ainsana kuni 1944. a-ni ilmunud võõrkeelset kirjan 
dust. Peatselt loodi ka dissertatsioonide ja akadeemiliste väljaannete tähestikulised sedel- 
kataloogid. Vajadus nende järele oli ilmneja nad hõlbustasid raamatukogutööd, kuid kõiki 
probleeme lahendada nad ei suutnud.

EAA, f. 402, nim. 5, s. 319, 1 166—167p; HyÕMnia .1. B. (jni.iu õuõ.ihoickh TapncKoro 
ynmie|XMmTa c jpyrwMM õuõjiuorcKaMM Pocchh b I802-19I7h H Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. Tartu, 1985. Vihik 17. Lk. 92.
TRÜ Teadusliku Raamatukogu kataloogisüsteemi juht. Tartu, 1988. Lk. 4, 11.
TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 146a, 1. 32.

” Ibid., 1. 47-48.
:o Ibid., 1. 42.
21 Ibid., 1.67-71.

Raamatukogu lugejaskond vajas teaduse arengu nõuetele vastavat SK-d, mille loomine 
peagi päevakorda võeti. 3. okt. 1868. a. on raamatukogukomisjon fikseerinud uue SK loo
mise vajaduse ja teinud ülesandeks koostada komisjoni jaoks ettepanekud nimetatud kata
loogi koostamiseks.18 Konkreetse ettepaneku raamatukogu süstemaatilise kaartkataloogi 
loomiseks tegi usuteaduskonna esindaja raamatukogukomisjoms prof. T. A. Harnack 
28. veebr. 1869. a., kes rõhutas selle töö tähtsusi ja keerukust ning avaldas arvamust, et uue 
SK aluseks ei saa võtta vana, vaid isegi kirje koostamisel peaks töötama de visiit 
Efektiivseks tööks oli Harnacki arvates vaja mitte üle kahe kompetentse ja kindla inimese, 
kes oleksid nõus ennast aastateks selle töö heaks ohverdama. Töötajate vahetus oleks sellise 
töö puhul ainult kahjulik. See eelistatavam variant nõuaks aga mi aega kui ka rahalisi 
vahendeid, mis ületaksid ülikooli võimalused, ja mi pakub ta teise, praktilisema lahenduse: 
võtta aluseks juba olemasolev tähestikuline sedelkataloog, kanda selle kirjed kaartidele ja 
nendest juba koostada SK. Seda tööd saaksid raamatukoguhoidja kontrolli all teha paljud 
inimesed ja see ei segaks ka laenutust. Eelpool kirjeldatud variandist lähtudes oli prof. 
Harnack teinud kogum kulude arvestuse, mis sisaldas ka materjalile mineva raha (kataloogi
kaartide jaoks oli ette nähtud eriti tihe paber formaadis 3.8 x 2.75 tolli ).

Raamatukogukomisjon arutas prof. Harnacki ettepanekut 22. märtsil 1869. a.. rõhutas 
veel kord uue SK loomise vajadust ja otsustas raamatukoguvahendite piiratuse tõttu taotleda 
kulude katmist ülikooli erisummadest.' üue SK raamatukogundusliku kujunduse konkreet
semad ettepanekud pärinevad raamatukoguhoidja E. Andemih. kes 13. okt. 18^0. a. esitas 
need raamatukogu direktorile prof. Kari Heinrich Jonann PaucKeriie." Anders leidis, et 
kasulik oleks alfabeetilise kataloogi kirjed umber kirjutada kaartidele, varustades need 
kohaviidaga. s.o. numbriga, mida antud raamat kandis eelmises SK-s. mis edaspidi säiliks 
kohakataloogina. Kaardid, ühendades need omavahel nööriga ja eraldades mõnevõrra kõr
gemale vahekaartidega, tuleks paigutada pikkadesse kastidesse; kataloogikapid paigutada 
aga abonemendi kõrvale, kus need oleksid kõikidele lugejatele kättesaadavad.

Eriliselt põhjalikult ja kaua — praktiliselt SK valmimiseni — arutati raamatukogus 
loodava süstemaatilise kataloogi liigitusskeemi. E. Anders arvas, et uue skeemi aluseks 
võiks oiia kas teaduskondade poolt esitatud liigitusskeem ilma liigse detailiseerimiseta või 
vana süsteem, seda järk-järgult uuendades. Raamatukogukomisjoms oli projekt arutusel
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14 . okt. 1870.a.  Uue SK liigitusskeemi koostamine tehti 4. märtsil 1872.a. raamatu- 
kogukomisjoni istungil ülesandeks prof. Harnackile ja raamatukoguhoidja Hugo Kapp'iie 
(vahepeal oli raamatukogu juhtkonnas toimunud muudatus).”’ Ja juba 14. märtsil kinnitati 
järgmine liigitusskeem:  I Üldine teaduslugu ja raamatuteadus, II Usuteadus, III Õigus
teadus. IV Poliitilised teadused ja statistika. V Ajalugu ja ajaloo abiteadused. VI Geograafia 
ja etnograafia, VII Keel ja kirjandus, VIII Filosoofia (ja pedagoogika), IX Esteetika ja kuju
tavad kunstid, X Matemaatika ja astronoomia, XI Füüsika ja keemia, XII Mineraloogia, 
botaanika ja zoolooogia, XIII Anatoomia ja füsioloogia. XIV Arstiteadus ja farmaatsia, XV 
Tehnoloogia.

22

24

- Ibid., 1. 72.
" Ibid., 1. 115.
24 Ibid., 1. 122.
"5 Ibid., 1.124.
6 Ibid., f.4, nim. 1, s. 469, 16 1.

SchlüBel zum Systematischen Catalog der Dorpater Umversitäts-Bibliothek. Dorpat, 1873. S. 43.
28 lllaMypmi IL M. Yk. cob. Mockiul 1959. T. 2 G 381-383.

Hvõmiiw Jl. ll|xx>jicMa KjiaccK(|)WkanMH nayK h cojaaiiwe (X b IlaymiOH õuõjinoreKe 
IaprycKoro yiiuBC|x:m'era bo bto|X)ü iiojiobmuc XIX iioKa //Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 
Tartu, 1985. Vihik 19. Lk. 148.

Kinnitatud liigitusskeemi muudeti aga töö käigus, selle täiustamisest võtsid osa teadus
kondade esindajad. Raamatukogukomisjom istungil 6. mail 1872. a. anti üle teaduskonda
des väljatöötatud liigitussüsteem.25 Ümbertöötamise käigus liigid XI (füüsika ja keemia) ja 
XII (mineraloogia, botaanika ja zooloogia) ühendati ühtseks Xl-ks liigiks (loodusteadused). 
Järgnev numeratsioon nihkus ja vabanenud XV-s liik anti sõjandusele. Liigitusskeem paran
datud kujul on nii H. Kapp’i poolt kirjapandud käsikirjalises eksemplaris’6 kui ka selle 
trükitud variandis:27

I Üldine teaduslugu ja raamatuteadus, II Usuteadus, III Õigusteadus, IV Poliitilised tea
dused ja statistika, V Ajalugu ja ajaloo abiteadused, VI Geograafia ja etnograafia, VII Keel 
ia kirjandus. VIII Filosoofia ja pedagoogika, IX Esteetika ja kunst, X Matemaatika ja 
astronoomia. XI Loodusteadused. XII Anatoomia ja füsioloogia. XIII Arstiteadus ja far
maatsia. XIV Tehnoloogia (tehnikateadused ja tööstus). XV Sõjandus.

Kõrvutades liigitusskeemi sajandi esimesel poolel raamatukogus kasutusel olnud skee
miga. näeme, et see erineb oluliselt oma eelkäijast. Ta on tõepoolest iseseisev, sõnastuse 
täpsuses on ta palju konkreetsemalt seotud kindlate teadusaladega. Selle süsteemi tugevaks 
küljeks on peetud asjaolu, et ta peab silmas eelkõige teaduste omavahelisi seoseid, mitte aga 
seda, millises teaduskonnas seda või teist ainet õpetatakse, mis oli küllalt laialt les inud tolle 
aja kõrgkoolide raamatukogude kataloogides."

1872. a. sügissemestriks lõpetati uue SK loomisega seotud tööd."9 Teaduse arenguga 
sammu pidades arendasid raamatukogutöötajad süsteemi edasi. Muudatused ja täiendused 
SK-sse olid kahtlemata tingitud nii kirjanduse rohkusest teatud liikide osas kui ka uute 
teadusharude tekkimisest ja vanade omavaheliste seoste muutumisest. Edaspidisest tihedast 
tööst SK-ga annavad tunnistust raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas 
säilitatav SK klassifikatsiooni skeemi tööeksemplar. nn. “võti”, mis kujutab endast 1873. a.
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trükis ilmunud eksemplari, mille sisseköidetud tühjadel lehtedel on rohkesti käsikirjalisi 
täiendusi/’ ja ka eraldi lehtedel säilitatavaid märkmeid.31 Mõlemas on märkused tehtud 
Wilhelm Schlüteri käega (1882. a-st raamatukoguhoidja abi, 1888. a-st raamatukoguhoidja: 
keeleteadlane, hilisem ülikooli õppejõud).

30 TÜR KHO, f. 4. mm. 1, s. 470. 43H21)1.
31 Ibid., f. 4, nim. 1, s. 471, 11 1.
32 EAA, f. 402, mm. 4, s. 782, 1. 243.
33 Ibid., 1.243-244.

34 Kjiio'1 k cwcreMaTWiecKOM) Karajiorx bnõjiuoroku umi icpai o|x:koio lOpbeBCKoro ximiwp- 
cimna. lOpuen. 1900. (1 3.

35 EAA, f. 402. mm. 4. s. 782, 1. 243.

Deutsche Bibliothekskataloge im 19. Jahrhundert: analvtisches Repertorium. München: London. 
New York: Paris. 1992. T. 1. S. XVI; Weishaupt. K. Op. eit.. S. 5.
Liblik. M. Tanu Ülikooli Raamatukogu kataloogid Raamatukogu. 1931. Nr. 1(3). Lk. 21-29: 
1932. Nr. 2(4). Lk. 55-56; TRÜ Teadusliku Raamatukoau kataloogisüsteemi tuht. Tartu. 1988 
Lk. 4, 11.

Muudatused leidsid kajastamist ka SK “võtme" uue trüki väljaandmisel. Ettepaneku 
selle väljaandmiseks tegi raamatukogu direktor prof. Jevgeni Smurlo raamatukogukomisjoni 
istungil 19. sept. 1898.a.32 ja “võtme" uus trükk ilmus ülikooli toimetistes 1900 a. ' 
Vaatamata märkusele tõlke eessõnas, et tegemist on 1873. a. saksakeelse väljaande täpse 
tõlkega,34 on 1900.a. väljaanne paljuski detailsem, vastates tõenäoliselt kataloogi seisule 
sajandivahetusel. Nii et tegelikult leidis rakendust J. Smurlo ettepanek “anda välja mitte 

35 lihtsalt täpne tõlge, vaid viia sisse need muudatused, mis olid praktikast tingitud". 
“Võtme" uus trükk kajastab alljaotuste arvu suurenemist ja süvendamist SK-s, näit, 
keeleteadus, kus soome-ugri keelte kahe rubriigi asemel (VII-91. VII-92) on nüüd seitse 
(VII-91, VII-92, VII-93, VII-93a, VI1-94, VII-95) jne. Uues trükis on täpsustatud ka 
rubriikide pealkirju, toodud sisse kaasaegset problemaatikat, näit, töölisküsimus (IV-6), 
naisküsimus (IV-8) jne.

SK seis tänapäeval on vastavuses “võtme" 1900. a. väljaandega. Harva esineb mõnin
gaid täpsustusi, näit, saksa kirjanduse ajaloo rubriigis on lisatud alljaotused žanride kohta 
(romaanid, luulel. Tõö SK-ga peatati Esimese maailmasõja aastatel ja pärast sõda ei 
jätkatudki. kuna sus hakati looma uut kataloogisüsteemi, milleks kasutati osaliselt ka vanu 
katalooge. Näit, kirjandus endiste Balli kubermangude kohta viidi kõne all olnud SK->t üie 
vastsesse Esiica kataloogi. Suuremaid muudatus aga SK-s tehtud ei ole ja ta on säilinud ku 
terviklik infootsi kompleks, mille kasutamisel kaasajal tuleb siiski arvestada võimalikke 
šifri- ja kogude seisu muudatusi viimase 8()-ne aasta jooksu! (millesse mahuvad ka kaks 
maailmasõda).

On täheldatud, et kuni 19. saj. lõpuni olid süstemaatilised kataloogid raamatukogudes 
domineerivad.' Ka Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteem kinnitab seda. Tartu 
Ülikooli Raamatukogu 19. sajandi süstemaatilised kataloogid on, vaatamata paljudele muu
datustele aegade jooksul, säilitanud oma koha kaasaegses raamatukogus.3 Oma osa on siin 
ka nende süstemaatiliste kataloogide liigitussüsteemidel. mille omaaegne teaduslikkus ja 
rangus on taganud nende põhjal loodud kataloogide püsiväärtuse.
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SIKIRJALISTEST 
KATALOOGIDEST 
ELEKTRONKATALOOGINI: 
TÜRi KOGUD JA KATALOOGID

LJUDMILA DUBJEVA

Tänapäeval, mil kogude ava
mine kaasaegsete automatiseeri
tud infootsisüsteemide kaudu või
maldab lisaks lugeja paremale 
teavitamisele tänapäeva kirjandu
sest ka raamatukogu kõigi varade 
avamist automatiseeritud info- 
otsisüsteemides, keskendub tähe
lepanu järjest enam raamatu
kogu ajaloolistele väljakujunenud 
infootsisüsteemidele - kataloo
gidele. Nende kaasamine auto- 
matiseerimisse võiks seda kiiren
dada, hõlbustada ning säästa töö
aega ja -jõudu. Enne, kui õnnes
tub traditsioonilised infootsi- 
süsteemid kaasata tänapäevases
se automatiseerimisse, peab neid 
kõigepealt tundma õppima, selgi
tama nende vastavuse kogudele ja 
oskama neis sisalduvat informat
siooni maksimaalselt kasutada. 
Ajalooliselt väljakujunenud suure
mate kogudega vanemad raamatu
kogud pööravadki järjest enam 
sellele tööle tähelepanu. Sellest 
annavad tunnistust nii suured rah
vusvahelised ajalooliste kogude 
kirjeldamise projektid, milles kata
loogidel on oma osa /l/ ja milles 
osaleb ka Tartu Ülikooli Raamatu

kogu, kui rahvuslikud ajalooliste 
kataloogide uurimise projektid /2/. 
Ka ajalooliste kogudega raamatu
kogude ajalooliste kataloogide sei
sundi analüüsid annavad tunnistust 
nende kataloogide täiendava uuri
mise vajadusest /3/.

Ajalooliste kogudega raamatu
kogud on muutumas nii oma 
kogude kui neid avavate kataloo
gide poolest teadusliku uurimis
töö abivahenditest teadusliku uuri
mise objektideks. Raamatukogu, 
olles vaimse pärandi materiaalne 
kandja, kujutab endast kultuuri
fenomeni, mille väärtus on seda 
suurem, mida suuremat ajaloo
protsessi osa ta endas kontsent
reerib. Just sellepärast muutuvad 
suuremad ajalooliste kogudega 
raamatukogud ja peavadki tegeli
kult olema ise enese uurimis
objektiks. Kogude uurimine ja nen
de avamise ajaloo uurimine on tao
lise raamatukogu ülesandeks, 
Mida väärtuslikumad on need ko
gud ajalooliselt, seda enam vääri
vad nad uurimist ja avamist. See 
võib aga väljuda raamatukogu 
igapäevase töö raamidest. Nagu 
iga raamatukogu ajaloo valdkon

na uurimine, nii ka kogude ajaloo 
uurimine ja kogude kataloogides 
avamise ajaloo uurimine toob 
välja üldised ajaloolise arengu 
seaduspärasused - eriti raamatu
kogude ajaloo ja teaduse ajaloo 
kõrvutamisel. Siinjuures sulavad 
kokku teadusliku uurimise ja 
raamatukogu kui uurimisva- 
hendi omavahelised piirid, eriti 
just sama asutuse piires, nii et 
uurimisfunktsioonid kasvavadki 
välja raamatukoguhoidja igapäe
vasest tegevusest. Kultuuripä
randi uurimine tekitab problee
me, mille lahendamine on võima
lik ainult juhul, kui raamatu
koguhoidja on piisavalt pädev 
uurija /4/.

Pidades silmas just sellist uuri- 
misproblemaatika metodoloogi
list tausta, näeme, kui aktuaalne 
on tähelepanu pööramine ajaloo
liste kogudega raamatukogu kata
loogisüsteemi arengule.

Tartu Ülikooli Raamatukogus 
on korduvalt vaadeldud üksikute 
kataloogide loomist ning uuritud 
kataloogisüsteemi arengut eri 
etappidel. Antud käsitluses on 
vaatluse all kataloogide ja kogude 
vahekord selle arengus (tervikuna 
ja kõige olulisemate kataloogide 
näitel) ja kataloogisüsteemi muu
tused selle taustal.

19. sajandi alguses pani TÜRi 
kataloogisüsteemi arengule aluse 
kogude kujunemine, kasv ja areng 
vastavalt 1802. aastal taasavatud 
Tartu Ülikooli õppe- ja teadustöö 
vajadustele. Kogude aktiivne 
komplekteerimine raamatukogu 
tegevuse esimestest aastatest 
alates tõi peatselt päevakorda 
nende avamise ja kättesaadavaks 
tegemise kataloogide kaudu. Nii 
kujuneski Tartu Ülikooli Raamatu
kogus 19. sajandi keskpaigaks 
kataloogisüsteem (süstemaatiline 
kohakataloog, tähestikulised kirjan -
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1. Handbuch der historischen Buchbestände in Österreich. - Bd. 1-3. - Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 1994-1996. 
Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. - Bd. 1, 3-10,12,14-16. - Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 

1992-1996.
Handbuch deutscher historischen Buchbestände in Europa. Bd. 2. - Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 1997. 309 S.
2. Deutsche Bibliothekskataloge im 19. Jahrhundert: analytisches Repertorium. Bd. 1-2. - München; London; New York; Paris: K. G. 

Saur, 1992.
3. Kind-Doeme, Ch. Die niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Ihre Bes^ände und Errichtungen in Geschichte 
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duse, dissertatsioonide ja akadee
miliste kirjade sedelkataloogid jt.), 
mis pidevalt arenes ja täienes /5/.

Nimetatud kataloogisüsteemi 
arengu etapil valitses iga kata
loogi konkreetsele kogule vas
tavuse põhimõte, mille järgi ühes 
kataloogis kajastus tavaliselt üks 
kogu. TÜRi esimesi katalooge - 
just kohakatalooge - iseloomus- 
taski range seotus kogude paigu
tuse ja sisuga /6/. Põhikogu 
paigutuse aluseks oli aga raa
matukogu esimese direktori Karl 
Simon Morgenstemi valitud Chris- 
tian Gotfried Schützi, Christian 
Wilhelm Hufelandi välja töötatud 
ning Johann Samuel Erschi jätka
tud bibliograafiline klassifikat
sioon, mis algselt ilmus 1793. a. 
Jenas väljaandes Allgemeine Reperto- 
rium der Literatur fiir Jahre 1785 
bis 1790 ja mida kasutati ka 
järgnenud väljaannetes. Kirjandus 
jaotati 16 osakonnaks; samasid 
liike kasutati ka kohakataloogis. 
1793. a. väljaande järgi olid need: 
I - Teaduslugu; II - Filoloogia; III 
- Teoloogia; IV - Õigusteadus; V 

- Arstiteadus; VI - Filosoofia; VII 
- Pedagoogika; VIII - Riigiteadus 
(poliitika); IX - Sõjandus; X - 
Loodusteadus; XI - Tööstus (ka 
käsitöö, tehnika, põllumajandus); 
XII - Matemaatika; XIII - Geo
graafia ja ajalugu; XIV - Kaunid 
kunstid (kunstiteadus, ilukir
jandus); XV - Kirjandusteadus (ka 
raamatukogundus); XVI - Varia 
(näit, ajakirjad). Iga kataloogi- 
köide vastas teatud osakonnale. Nii 
jälgis antud ajastu kataloog, kajas
tades teatud kogu, ka selle paigu
tust (mõne osakonna mahu suure
nemine võis tingida ka selle kajas
tamist mitmes köites). Liigituse 
täpsustamise vajadus tõi ajapikku 
uusi alljaotusi juurde, nii kogude 
paigutusse kui ka kohakataloogi. 
Need arenesid ju käsikäes.

Kogude kasvades ei piisanud 
enam kohakataloogist ja sooviga 
infovajadusi paremini rahuldada 
koostati ka tähestikkatalooge: 
tähestikulised kirjanduse, disser
tatsioonide ja akadeemiliste jätk- 
väljaannete, nn. akadeemiliste 
kirjade sedelkatalooge. 1853. a.

hakkas raamatukogu sekretär 
Emil Anders koostama tähesti
kulist generaalkataloogi sedelitel 
/7/. See töö kestis 1857. aastani. 
Esialgu näis säili-vat konkreetses 
kataloogis konkreetse kogu, antud 
juhul põhikogu, avamise põhi
mõte. Kuid seal näeme ka Morgens
temi memoriaalkogu kohaviidaga 
sedeleid, mis tähendab, et kata
loogis kajastus juba mitu kogu. Reeg
lina kataloog siiski ei dubleerinud 
dissertatsioonide sedelkataloogi, 
st. ei haaranud teist suurt kogu - 
akadeemiliste trükiste kogu. 1840n- 
date aastate teisest poolest asuti 
kataloogima akadeemilisi trüki
seid: dissertatsioone, teese, loengu
kavu, programme jmt. Akadeemi
liste trükiste kogu avati kahes eri 
kataloogis: dissertatsioonide ja 
teeside ning akadeemiliste jätk- 
väljaannete, nn. akadeemiliste 
kirjade tähestikulises sedelkata- 
loogis. Siin avaneb juba uus arengu
tendents kataloogisüsteemi kujune
misel: tingituna õppe- ja teadus
töö vajadustest on üks kogu ava
tud mitmes kataloogis. Ka on tähes- 
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tikulised sedelkataloogid ülesehi
tuselt kogudest sõltumatud. Nad 
ei jälgi kogu paigutussüsteemi, 
vaid alluvad omaenda infootsi- 
põhimõttele - on oma ülesehitu
selt tähestikulised. Kogu paigutus 
võib olla aga näiteks kas süste
maatiline või järjenumbriline.

Kogude edasise suurenemise ja 
teaduste arengu tulemusena tek
kis nõudlus sellise süstemaatilise 
kataloogi järele, mis poleks enam 
kombineeritud kohakataloog - süste
maatiline kataloog ja seotud tea
tud koguga, vaid teeniks ainult 
lugejate nõudlikumaks muutunud 
infootsingu rahuldamise ees
märki.

Selliseks kataloogiks sai 1860- 
ndate lõpus ja 1870ndate alguses 
loodud süstemaatiline kaart
kataloog, milles kasutati unikaal
sete, ainult selles kataloogis kasu
tatud mõõtmetega kataloogikaarti. 

Selle jaoks töötati välja teaduste 
arengutaset arvestav ja konkreet
semate kindlate teadusaladega 
seotud liigitussüsteem, kus kirjan
dus oli jaotatud 15 põhiliigiks. 
Need olid: I - Üldine teaduslugu 
ja raamatuteadus; II - Teoloogia; 
III - Õigusteadus; IV - Poliitilised 
teadused ja statistika; V - Ajalugu 
ja ajaloo abiteadused; VI - Geo
graafia ja etnograafia; VII - Keel 
ja kirjandus; VIII - Filosoofia ja 
pedagoogika; IX - Esteetika ja 
kunst; X - Matemaatika ja astro
noomia; XI - Loodusteadus; XII - 
Anatoomia ja füsioloogia; XIII - 
Arstiteadus; XIV - Tehnoloogia 
(tehnikateadused ja tööstus); XV - 
Sõjandus /8/. See kataloog ei jälgi 
kogude paigutust, vaid põhineb 
autonoomsel, just tema jaoks 
loodud infootsi põhimõttel. Ka ei 
ole ta seotud ainult ühe koguga: 
kajastab peale põhikogu raama

tute ka dissertatsioone ja teavikuid, 
mida tähestikuliselt avas nn. aka
deemiliste kirjade kataloog. See 
tähendab, et seal kajastus akadee
miliste trükiste kogu ning Mor
genstemi memoriaalkogu.

Seega hakkas 19. sajandi kesk
paigast kataloogide arengus tasa
pisi maad võtma kaks tendentsi 
- ühelt poolt ühes kataloogis 
mitme kogu avamine ja teiselt 
poolt ühe kogu avamine mitmes 
kataloogis. Viimane tähendas 
seda, et teatud kataloog kajastas 
ainult üht, teatud põhimõttel 
valitud kogu osa. Teised kogu 
osad ja kogu tervikuna võisid olla 
avatud ka teistes kataloogides. 
Öeldu näiteks on 1910. aastal 
trükivalgust näinud venekeelse 
kirjanduse tähestikuline trüki
kataloog /9/, kus oli avatud 
ainult osa ka mitmes teises kata
loogis kajastatud põhikogust.

(Järgneb.)

EA
D

U
SR

A
A

M
A

TU
K

O
G

U

KjlKTTb
KT>

mm im (liin
lOPbEBCKAFO yHMBEPCMTETA.

Cl ocHOBaHis XHMsepcHTeTa no 51 oexaöps 1908 rona.

ciCTenaTiiHecKOMy Kaiajiory fiiõiioTew

MMnEPATOPCKAfO
lOpbeBCKaro ynMepcHTeTa.

v.

lOpberb.
Tanurpa^ix K. MaTTHCexa.

1910.

lOpkeBi.

nenarawo dl TiinorpaT-ü K. Msrnicoaa.

1900.

5. Noodla, K. K. Morgenstern ja Tartu Ülikooli Raamatukogu // TRÜ Toim. Tartu, 1970. Vihik 262. Lk. 48, 54-55; Tiirma, P. Loorits, E. 
ärtu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi kujunemisest 1802-1857. a. // TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9. teaduskonverents 
Raamatukogu ajaloo küsimusi" 16-17. VI 1982 : Ettekannete teesid. Tartu, 1982. Lk. 15-19 (Ettekande käsikiri. - TÜR KHO, f. 4, nim. 3, s. 

1777);TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 431-146; TÜR KHO, f. 4, nim. 1, s. 407-430.
6. Dubjeva, L. Liigituse arenguloost Tartu Ülikooli Raamatukogus 19. sajandil ja 20. sajandi algul // Tartu Ülikooli Raamatukogu 

aastaraamat 1995. Tartu, 1996. Lk. 108-109.
7. EAA, f. 402, nim. 5, s. 319,1.166-167 p.
8-Schlüssel zum Systematischen Catalog der Dorpater Universitäts-Bibliothek. Dorpat, 1873. 43 S. Kjuoh k cHCTCMaTHHecKOMy KaTajiory 

Ho.iMOTeKH HMneparopcKoro lOpbeBCKoro ynasepcHTera. lOpbeB, 1900. 55 c.
PyccKHX KHHr EiiünHöTCKM ÜMnepaTOpcKoro lOpbeBCKoro yiiHBepcirrera. C ochobuhhs yHHBepcwrera no 31 neKaõpa 1908 rona. K)pbeB,

13



Käsikirjalistest 
Kataloogidest 
lEKTRONKATALOOGINI:

|Ri KOGUD JA KATALOOGID 
BdILA DUBJEVA 

rtlgusRK2/98)
[ba 19. sajandil ilmnenud 
iloogisüsteemi arengujooni 
) jälgida ka 20. sajandil. Käes- 
/a sajandi 20ndate aastate 
ises rajati uuendatud kata- 
risüsteem, milles osaliselt 
itati ja jätkati eelmise perioodi 
looge /10/. Edasi tehti tööd 
•stikuliste sedelkataloogidega. 
matukogu kõige vanema, süs- 
aatilise kohakataloogi pida- 
e katkestati 1918. aastal, muu- 
isi selles ei tehtud ja see on 
aud tervikliku kultuurimä- 
sena. Kõrvale jäeti ka 1870- 
ist aastaist pärinev süste- 
itiline kaartkataloog. Sellest 
dati Estica {Balticd) osa, mis oli 
itusel eraldi kataloogina, kuni 
atel 1928-1932 moodustati 
di Estica sõnastikkataloog, kus 
itati kaarte juba rahvusvahe- 
standardmõõtmetega. Arves- 

;s muudatusi raamatukogu 
udes rajati uusi sõnastik- 
looge. Eestikeelse kirjanduse, 
ca (Baltica) ja käsikogu said 
di sõnastikkataloogi kaart- 
iloogi kujul, mis ühendas 
ksõna- ja tähestikulist kata- 
;i ja kus leidis suuresti raken- 
1 ühe kataloogi teatud kogule 
avuse põhimõte. Ka arhiiv
il trükised peegeldati ainult 
s kataloogis - tähestikulises 
^kataloogis. 1940. aastal 
inud perioodika trükikataloog 

kajastas seevastu mitut kogu 
ioodika, arhiiv- ja memoriaal- 
ud ning ülikooli allasutuste 
Jd), nagu ka kateedriraamatu- 
ude koondkatäloog. Siiski 
ne' et kataloogisüsteemi aren

gu sellel etapil eelistati lugeja- 
kataloogides ühe kogu ühes kata
loogis avamise põhimõtet, kuigi 
need pole oma ülesehituselt ko
gude paigutussüsteemiga seotud.

Pärast Teist maailmasõda toi
munud kataloogisüsteemi ümber
korraldamine TÜRis, mis oli seo
tud ka kogude ümberkujunda
misega, tõi kaasa murrangulisi 
muutusi /12/. Püsima jäid 19. 
sajandil rajatud tähestikulised 
sedelkataloogid, endiselt kasutati 
ka olemasolevaid trükitud raa- 
matkatalooge. Sõnastikkatalooge 
enam ei koostatud, neid asendasid 
eraldi tähestikulised ja märksõna- 
kataloogid. Viimased aga asendati 
omakorda kümnendliigitussüs- 
teemi alusel loodud süstemaati
lise kaartkataloogiga. Raamatu
kogu pikaajalise ajaloo vältel 
kujunenud kataloogisüsteemis 
kehtestati teavikute ilmumisajast 
lähtuvad ranged kronoloogilised 
piirid. Lugejate keeruliste info
vajaduste rahuldamiseks loodi ka 
arvukalt uusi katalooge, nii et 
kataloogisüsteemi juhendis, kus oli 
1988. aastaks fikseeritud 117 
kataloogi, ligi 80 % neist päri
nevad just sellest perioodist /13/. 
Need on eesti- ja võõrkeelse 
kirjanduse peakataloog, tähesti
kulised ja süstemaatilised lugeja- 
kataloogid, õppekogu ja eriala- 
kogude, erinevate käsikogude ja 
mitmed KHO kataloogid. Oma 
arengus täienes kataloogisüsteem 
kataloogidega, mis avavad kogu
sid järjest uutest külgedest. Järjest 
suuremat rakendamist leidis ühes 
kataloogis mitme kogu kajas-

'Ai?
tamine. 1972. aastast rakendatava 
keskkataloogimise põhimõtte jär
gi kajastatakse teaviku leidumus 
kõigis TÜRi kogudes ja filiaalides. 
Tendents, mille järgi teatud kata
loog kajastab teatud kogu ainult 
üht valitud osa, ilmnes tagasi
hoidlikumalt, peamiselt mõnes 
erikataloogis ja käsikogude kata
loogides.

TÜRi kataloogisüsteemi arene
des ja täienedes on varsti juba ka- 
hesaja-aastase ajaloo vältel uued 
loodavad kataloogid end nö. lahti 
rebinud konkreetsetest kogudest. 
Iga üksiku kogu kasutamise ja 
hooldamise abivahendite asemele 
on tekkinud infootsisüsteemid, mis 
ei ole seotud teatud koguga, selle 
paigutuse ega kronoloogiliste piiri
dega, vaid peavad rahuldama 
eelkõige järjest keerulisemaks 
muutuva infootsingu vajadusi.

Seda kataloogisüsteemi arengut 
kroonib üleminek elektronkata
loogile, milles saab peegeldada 
kogu raamatukogu vara olene
mata teaviku laadist, asukohast, 
ilmumisaastast või infokandja 
materjalist, CDst hällitrükiseni 
(õigemini kronoloogiliselt võe
tuna vastupidi, kuigi CDsid kajas
tatakse elektronkataloogis jooks
valt, hällitrükiste kajastamine 
seisab aga konverteerimise taga).

Seoses selle muutusega võiks 
välja tuua mõningad ülesanded, 
mis kerkivad elektronkataloogile 
üleminekul ja põhinevad kata
loogisüsteemi arengu ajaloolisel 
kogemusel.

Üleminek elektronkataloogile 
toob varem või hiljem endaga 
kaasa traditsiooniliste kataloo
gide koostamise lõpetamise. Jälgi
des aga kataloogisüsteemi ajaloo
list arengut, võime konstateerida, 
et need traditsioonilised info
otsisüsteemid, mida ei ole lõhu
tud ehk oluliselt ümberkujun
datud, säilitavad tähtsuse läbi 
sajandite ja on kasutusel suure
mal (näit, sedelkataloogid) või 
väiksemal (näit, süstemaatiline 
kohakataloog) määral tänapäe
vani. Sest teatud kataloog kajas
tab kõige paremini just oma 
ajastut ja on sellisena nii kaas
aegsete kui tulevaste uurijate, 
eelkõige just teaduse ajaloo uuri
jate teenistuses. Olles oma ajastu
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peegliks muutub kataloog selle 
mälestiseks ning asendamatuks 
teaduse ja ühiskonna ajaloo alli
kaks. Kataloogisüsteemi uue arengu- 
etapi lävel peab sellega arvesta
ma, et lühiajaliste eesmärkide ni
mel vanasse kataloogisüsteemi 
muudatuste sisseviimisel ei tohi 
lõhkuda nende terviklikke tradit
sioonilisi infootsisüsteeme, mis 
infoajastul muutuvad - lausa silm
nähtavalt - ajaloomälestisteks.

Kataloogisüsteemi ajaloost näe
me, et kataloogide järjekordne 
ümberkujundamine võib kaasa 
tuua nende kasutamisega seotud 
probleeme, mille lahendamine ei 
ole alati kerge. Selle vältimiseks 
automatiseeritud infootsisüstee- 
midele ülemineku perioodil peaks 
fikseerima nende kataloogide 
seisu, mille koostamine lõpeta
takse (ja maksimaalselt kätte
saadavad andmed nende kohta) 
kas olemasolevates kataloogi- 
juhendites või selleks väljatööta
tud ainedokumentides. See on 
tähtis ka seepärast, et tunnistused 
tohututest olemuslikest muu
datustest informatsioonis ja kom
munikatsioonis osutavad nende 
muudatuste laienemisele ka kõi
kidele info- ja kommunikatsioo- 
nikanalitele /14/. Peatselt võib see 
ohtu seada ka infotarbijate tradit
siooniliste infootsisüsteemide 
kasutamise oskused. Seepärast

TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU 
BIBLtOTUEQUF. DE fUNIVEKSITt DE TARTU

TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGUDE

AJAKIRJADE NIMESTIK
KOOSTANUD

FRIEDRICH PUKSOO
JUU^DUStL 

EDUARD VIGEE

CATALOGUE DES PERIODIQUES 
ETRANGERS

RECUS BAK LES
BIBLIOTIIEQUES DE LTJN1VERSITE DE TARTU

ORESAC MUIS fjl OIRECTIUN

M. FRIEDRICH PUKSOO

M. EDUARD VIGEL

tuleb taolist laadi arhivee- 
rimisdokumentatsiooni abil 
hõlbustada hilisemate kasu
tajate ja uurijate arusaamist 
traditsioonilistest infootsi- 
süsteemidest - nende eri
pärast, sealse informatsiooni 
kasutamise võimalustest. Hil
jem ju ei pruugi infotarbijal 
traditsiooniliste infootsi
süsteemide kasutamise koge
must kujuneda, vajadus aga 
säilib kasutajal - kogude 
täieliku elektronkataloogis 
kajastamiseni, teaduse ajaloo 
uurijal - ka hiljem.

Kaasaja infootsisüstee
mide areng aga toob oma
korda endaga kaasa mit
mesugused jooksva infor
matsiooni kajastamise ja 
akumuleerimise ja kogude 
retrospektiivse avamise prob
leemid. Nende lahenda
mine ühiste ajalooliste info
otsisüsteemide arengut arves
tades loob eeldusi infoühis
konna kujunemise ajaloo 
uurimiseks.

10. Riives, H. Kataloogimine ja kataloogid // Raamatukogu töid. 1990. Vihik 8. (TRÜ 
Toim.; 910). Lk. 73-87.

11. Tartu Ülikooli raamatukogude ajakirjade nimestik. Trt., 1940. 676 lk.
12. Riives, H. Kataloogid ja kirjanduse töötlemine // Teadusliku raamatukogu töid. 

1977. Vihik 5. (TRÜ Toim.; 423). Lk. 57-61.
13. TRÜ Teadusliku Raamatukogu kataloogisüsteemi juht. Tartu, 1988. 36 lk.
14. Ermel, M. Raamatukogud infoajastul // Tartu Ülikooli Raamatukogu töid. 1997. 

Vihik 10. Lk. 122.



-72 '

SUMMARY
In her article "From Hand-Written Catalogues to Electronic 

Catalogues: Tite Collections and Catalogues of Tartu Univer
sity Library", Ljudmila Dubjeva discusses the history and deve- 
lopment of the catalogue system of Tartu University Library in 
the 19th and 20th centuries and examines how collections and 
catalogues are connected. In the first stage of the development 
of the catalogue system the catalogues and collections were 
very closely connected, the ruling principle was that each 
collection had its own catalogue. The main catalogues of the 
period - topographic catalogues or shelf lists - were characterized 
by their strict ties with the contents of the collections and the 
system of their location. In the second half of the 19th century 
alphabetical slip catalogues and classified card catalogues, with a 
specially created classifying, were added to the catalogue system. 
In these catalogues and in new ones created in the 20th century 
two new tendencies should be mentioned: the description of 
several collections in one catalogue and the description of a 
collection in several different catalogues. In the course of the 
development of the catalogue system new catalogues become 
more and more independent of particular collections, and instead 
of the finding and management aids to a particular collection 
pure Information retrieval system come into life which have to 
meet the needs of Information search that is gradually becoming 
more and more complicated.

* * *
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CONCEALED SOURCES OF THE 
HISTORY OF SCIENCES

Ljudmila Dubjeva

TARTU UNIVERSITY LIBRARY

During the 20th century, the attitude towards historical sources, 
including the sources of the history of Sciences has changed radically. 
The reason for such change has been the fact that the nature of these 
sources, of Science and even of the historians of Science themselves 
has changed in the rapidly developing society. The forthcoming of 
new types of historical sources in the 20th century encouraged the 
historians to seek for possible new sources concerning also the earlier 
periods. The research field of the historians of Science widened im- 
mensely. Among others, it included one of the so far traditional work- 
place of theirs - a library. The libraries, which had previously been 
quiet offices, containing everything necessary for research - source 
materials, books, manuscripts - and especially the libraries with oid, 
historically developed collections, became themselves the objects of 
research for historians of culture and Science.

The libraries, which are the preservers of the materials of intellec- 
tual heritage, are the more valuable, the wider, and at the same time, 
the more concentrated, are their collections of historical materials con
cerning different Sciences. Borders between scientific research and a li
brary as the auxiliary to research are melting into each other, thus li
braries with historical collections are graduating from the means of re
search into research objects. Academic libraries have, in their historical 
development, always reflected Science, so their historical sources, thanks 
to their universality, serve to study the history of Science.
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Especially deep and varied Information about the development of 
Sciences can be found in the library catalogues of particular periods. 
Information about various ways of classifying Sciences and using these 
classifications in catalogues is especially significant among other 
sources discussing the history of Science. As important are the cata
logues themselves, being usually quite well documented.

The history of Tartu University Library, which reflects especially 
the historical development of Sciences, enables us to follow this devel
opment by discussing separate problems of the history of the library. 
On this background, the historical catalogues of Tartu University Li
brary have attracted much attention.

The most interesting among them are oid systematic catalogues, 
which have also been called the catalogues of Sciences in the 19th cen
tury. These are: the systematic shelf list from the first half of the 19th 
century, and the systematic card catalogue from the second half of the 
19th. As a source material, they are invaluable due to the classifica- 
tion of Sciences used in them, which bring out the lines of develop
ment of different Sciences, and interrelations between different fields 
of Sciences during their different stages of development. Such phe- 
nomena indude branching out, the development of new fields on the 
basis of former complex fields, ete. The comparison of classifications 
of different historical periods tells us about actual problems of those 
particular periods, and about how quiek was the library in meeting 
the researehers' needs. Complete catalogues, preserved from a par
ticular period, enable us to evaluate the accessibility of doeuments on 
a particular field of Science in the library during a particular period of 
time. They also inform us about the possible preferences among Sci
ences of a period, the availability of textbooks and monographs on 
different subjeets, and, all in all, about the stages of development of a 
field of Science at the university during different periods.
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CBH3M EWMOTEKH TAPTYCKOrO THUBEPCMTETA 
C ÄPyMdM EMEJMOTEKAMH POCCMM B I802-I9I7 IT.

JI.B. Aydnesa

B pesyjiLTaTe BosodnoBJieHHH jjenTejiLHOCTH yHHBepcHTeTa b 
Tap?y 3Äeci> õtuia cosjiaHa KpynnaH, xopomo yKOMiuieKTO Banaan no 
bcöm pas^ejiaM nayKH ÕHÕJiHOTeKa, KOTopan ÖNJia HenpeMeHHHM yc- 
jioBHeM ycneinnoft HayqHOž jieHTejiLHOCTH. HewajioBaKHyio pojiL b ee 
TOpMUpOBaHHH CHrpajLH CBH3H C ^pyTHMH ÕZÖJIHOTeKaMH.

BosHHKHOBeHHe hx CBHsano c jxeHTejiLHOCTBK) nepBoro ÄH- 
peKTopa yHHBepcHTeTCKOÄ öhöjihot6kh K. MopreHniTepna (1802- 
1839 rr.). Ey^nn BecBMa oõpasosaHHHM z pasHocTopoHHHM yne- 
riim oh npeKpacHo noHHMaji HeBOSMO^HOCTL HayvHoft paõora öe3 
KOHTaKTOB C JipyrZMH HayHHHMH ynpeMeHRHMH, B naCTHOCTH H ne- 
pes hx õHÖJiHOTeKH, rjje KyMyjinpoBajiHCB pesyjiBTara Haynnož 
AeRTeJEBHOCTH. Il03T0My OH HCHOJIB3OBaJI CBOŽ HayHHHŽ aBTOpHTeT, 
CBOH JDTTHHe UIHpOKHe aKa^eMHaeCKHe CBH3H JUH yCTHHOBJieHHH z 
nojwepxaHHH Taxoro pojja kohthktob, b nepsyio onepe^b c pyzo- 
B0AHT6JIHMH JipyrHX ÖHÖJIHOTeK[JJ.

Hapn^y c ihhpokhm xpyroM azajieMHHecKHx CBHseÄ z 3hskomctb, 
c KOTopHMH oh npzÕBUi H3-3a rpaHHiu, K. MopreHinTepH ÕHCTpO z 
axTHBHo ycTaHaBJLHBaeT cbhsh BHyTpz Pocczz. Yxe c nepBHx JieT 
JieaTejiBHocTZ na nocTy jupeKTopa õzÕjniOTeKH TapTycKoro ym- 
BepczTeTa b ero nepenzcKe nacTO ynoMHHarTCH nocjiaHHHe z no- 
JiyneHHHe nzcLMa z khhth ot npo$eccopoB z õzÖJiHOTeKapefl zs 
Mockobckok), UeTepöyprcKoro, BraMioccKoro, KasascKoro, lapn- 
KOBCKoro yHZBepcHTeT0BL2]. Ocoöenno 3TO KacaeTCH üeTepöypra, 
rjje cocpe^oTonzBajiocB b to BpewH öojebuihhctbo HaynnHX ynpez- 
JieHKfi Pocchh, b tom hhcjiö AxajjeMZH Hayz c ee ÖHÕJizoTeKo^, a 
TaKxe nyÖJizqHaH dudjuioTeKaDJ. Cpejjz nojuepÄHBaeMHX hm bhjzob 
cBHseft Ha nepBOM MecTe ctoht odwen cnzcKaMZ AydjieTOB, luiana- 
mh jieKiuž, juccepTauzHMH h jipyrHMH H3ÄaHZHMH yHHBepcHTeTa. 
Hm6h areHTOB cpew sapydejKHHx KHHroToproBijeB, oh BHCTynaeT 
nocpeAHHKOM, cooõmaH hm zMena pyKOBO^HTejie^ õzdJUioTeK pyc- 
ckkx yHHBepcHTeTOBM, h b nacTHOCTH b BHjEbHioce npotf). E. 3. 
PpO^eKa, c KOTOpHM OH HM6JI T6CHH6 CBH3ZE5J, H B XapLKOBe 
npocf). H.H. Bejuena aö Eajuno, c kotoühm oh odMeHHBajicn chhc-
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KÕMM AyÖJieTOB, aKajjeMHHeCKHMH LGJ 0 BOOÖme Haxojovi-
ch, cyju no nepenucKe, b Kypce npoÕJieM önÖJMOTeKJi nocjiejme- 
ro£7J.

0 TecHHx CBH3HX, nojuepxHBaeMHx b stot nepuojj, cBHjje- 
TöJiBCTByioT ynoMBHanHH b nepemmx khhp, no^ynenHHx ÖHÖ^BOTe- 
koä b jjap, o Mockobckom, üeTepöyprcKOM, KaaancKOM, XapbKOB- 
ckom yHHBepcHTeTaxL8j, khk o jjapnTejmx. ycTanaBJiHBaioTCH cbh- 
3H n c KHeBCKHM yniiBepcETeTOM. Cnanajia sto OTjjejibHHe jjapuDJ; 
no3jwe CTaji npoBojuTtcn peryjLHpHHÜ oÕMen jiyÖJieTaMH, ycTa- 
naBjiHBaeMHž no pacnopnaceHHK nonenHTejiHCrCL].

K. MopremnTepn ne orpaHZHKBajicH tojilko nepenncKOž h ne- 
peCHJIKOfi. Hpn B03M0XH0CTH OH yCTaHaBJIHBaJI H JTHHHHe KOHTaKTH. 
TaK, HanpHMep, oh noceqaeT b IlyÖJiHHHofi ÖHÕjmoTeKe b IleTep- 
öypre ee jupeKTopa A.H. Ojibhuhö Cl]. TaKne KOHTaKTH cnocoõ- 
CTBOBajIH 03HaK0MJieHHB C OHHTOM paÕQTH JJpyrHX ÖHÖJIZOTeK. 0 
3HaKOMGTBe 0 OHHTOM paöOTH ÕHÖJDaOTeKZ MoCKOBCKOrO yHKBepen- 
TGTa rOBOpHT H 0H6HL KpHTMHeCKHÜ HO XapaKTepy JJOKJiajJ K. Mop- 
reHiiiTepHa o önÖjmorpa$KnecKOŽ cncTeMe ee jjnpeKTopa &.#.Pefic- 
cafTSn, BpyneHHHfi no3ÄHee aBTopoM MHHncTpy npocBemenaH C.C. 
YBapoBy npH nocenjeHHH noc.ne.3HHM ÕEÕJiHOTeKH TapTycKoro ynn- 
BepcHTeTafI3j.

B nepBOž nojiOBHHe I9-ro b. önö/moTeKa TaprycKoro yHHBep- 
cüTeTa npwHHMaJia ynacTne b BoccTanoBJieHHH $ohäob ÖHÕJiHOTeKH 
MocKOBCKoro yHKBepcHTeTa, nocTpajiaBniež nocoie noxapa 1812 r. 
BncHJiajincL KHnrn no Hcropnn, ctoiococta, aHTHnnož jihtepaType, 
H3HK03HaHico, MejjHUHHe, reorpa$Knfl4j. Oähbko öndjinoTexa Tap- 
rycKoro yHHBepczTeTa ne tojilko BHcmiajia KpynHHe napTKH khht 
b jjpyrae ÕHÕJiHOTeKH, ho h nojiynajia bx. TaK, b 1843 r. ež öh- 
Jia nepe^ana nacTt $>0H,ua dnÖJinoTeKH MeAHKO-xnpypnrqecKOŽ axa- 
AeMHM E BiLiKHlOCe, B OCHOBHOM HenpO$HJLBHOÄ JUH aKajjeMHB JEHTe— 
paTypuflõ].

nocTOHHHo nojuepjKHBajmcb cbhsb c IlyÖJiHnHOK ÖHÖJizoTeKož b 
üeTepõypre. C I8H r. ona nojiynajia 0ÖH3aTejibHuž 3K3eMiuiHp 
oTenecTBeHHOü JinTepaTypu n yHZBepcHTeTCKHe H3JUHHH, a TaKxe 
oÖMeHMBajiacb jiyÖJieTaMnfI6j. UpmieM HHorjja äjih Hee ÄyÖJieTK 
ncuÖMpajincB ijejieHanpaBJieHHO,HanpnMep, b 1852 r. juh cocTaB- 
JiHBuierocH b nyÖJiKHHon õnÖJinoTeKe OTjjejia, cojjepsamero nenaT- 
Hne npon3BejjeHHH o Pocckh neaaBHcnMO ot MecTa n H3m<a H33a- 

Ilosjwe (b 1860 r.) b öwÕJinoTeKy TapTycKoro ynn- 
BepcwTeTa õeu npucnan KoppeKTypHHft 3K3eMnjinp nenaTHoro KaTa- 
Jiora KHnr ototo oTjjejia juh npocMOTpa k nonojineHiiH £I8J. Ona 
peryjinpno nojiynajia rojjcBbie oTneTbi IlyÖJiirqHon önÖJinoTeKM, a
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Taiese Apy™e ee M3ä3hkh[I9] . Y Ryd^nnon özöjizoTenz ceKpe- 
Tapb özÕJizoTeKZ TapTycKoro ynireepc/TeTa 3. Anuepc nepennji b 
1853 r. ohüt cosuaHzn renepajibHoro ajictaBiiTHoro jrzcTOBoro na- 
Tajiora[20J, cnrpaBiiiero BaÄHyro po^b b $opMzpoBaHHH czcTeMH 
KaTajioroB yHKBepcHTeTCKoS özönzoTexz b eepe^ne I9~ro b.

XapaKTep CBH3eö Ha npoTnxennz I9~ro b. nocTeneHHO Mennji- 
cn h b nepByio onepeub b cTopony yBejizneHivi nzcjia napTnepoB, 
yqamenHH KOHTaKTOB. Cbhsz no oÖMeny b cepejrzne 0 ocoöenno bo 
BTopofi nojioBHHe I9-ro b. paaBHBaracb Bce znTenczBHee, rjiaBHHM 
oöpasoM ÖJiarouapn TOMy, hto c passnTzeM naynz b crpane pocjio 
hhcjio HaynHHX ynpe^enira, noHBJULracb noBne BHcniHe yneönue 
saBeuenzH, zweBinze cboh önÖJizoTeKH. Bce bto BH3HBajio k 03- 
H0 noByio, npesBunafino BasnyK) $ynwro CBH3e^. Jlejio b tom, hto 
cpeACTB, Bn^ejieHHHx özö^noTene corjiacno ycTasy 1865 r. , ne 
XBaTajio jw BcecToponnero ee KOMnjieKTOBanzn, z nooTOMy Bce 
öojEbinyio pojib CTajiz zrpaTb cbhsh no oÖMeny, noMoraromne ot- 
nacTH KOMnencnpoBaTb 3Ty nexBaTxy cpe^cTB^U. BospacTanze 
pojin oömchs b KOMiuieKTOBaHmi KHzr cnocoõCTBOBajio 0 ycnjieniw 
cBHaeö, ocoöeHHO c 1893 r., Korjxa BnnycK yneHux sanncoK ynz- 
BepcnTeTa npz zx cpaBHZTe^BHO öojiinieM Tzpaise no3BOjnui paenrz- 
pzTB Kpyr napTHepoB£22] n 3HanHTeja>HO aKTnBZsnpoBaTb yze 
cymecTByioiiine cbh3z£23J. Csoe sHanenne coxpanzji Taiese oÕMen 
ÄnccepTauzHNGi n npyno^i aKajzeNanecKZMB zs^annnNnCMJ.

Bhobb coauaBacMHe BHciuze yneÖHue saBe^ennn, xaK npaBZJio, 
oöpamajmcb k jipyrKM sysaw, a Taiese naynHHM opraHZsaqnHM c 
npocböož o BHCHJiKe zx /3,5aH0ž. HepejcKo stz npocLöu cojiepjsa- 
nz oömezsBecTHyio MOTZsnpoBKy HeAOCTaTOHHocTz OTnycKaeMHx 
cpejiCTB, nTO z noõyyjwio zx k ycTaHOBJieHzro- CBHaež. IIpzneM 
0Hor.ua npocböa o õecmiaTHoft BNcmiKe conpoBois^ajiacb epasy xe 
oöemanneM oöMena (nanpzMep, oöpamenze özÖJizoTeKapn BapmaB- 
cKoro nojiZTexHznecKoro 0HCT0TyTa)f253, 0Eor.ua yoTaHORuenze 
cBHsez no oÖMeny npejyiarajiocb b oTBeTe na nee (nanpHMep, b 
oTBere na npocnöy o BHCHJiKe zauannit ynzBepczTeTa b önÖJinoTe- 
Ky EKaTepznocjiaBCKoro Bucmero ropnoro yniLmuiaf267).

HoBne HBJienHH b X03HH bhchizx yneõnux BaBeuenzii CTpanu 
C03AHJM ycjiOBHH sapoxjieHHH hoboto Tiina napTnepoB no cbhshm 
BnyTpH chmhx bhciukx yneöHüx 3aBeueHzü. Kan zasecTHo, öypxy- 
aanbie pe^opMJ BTopoÄ nojiOBznw I9-ro b. Z3MeHMjm n counajünuit 
cocraB CTyueHTOB. OTMena cocjiobhhx orpannnenz^ npnewa b bhc- 
uiHe yneönne 3aBe,H6H0H npzsejia k yBeJizneHnjo nzcjia neoöeene- 
neHHHx CTyuenTOB, KOTopne ne mot^z npzoöpeTaTb jiHTepaTypy b 
jnriHoe nojib3OBanze z nooTOMy coauaBajiz cnenwuibnne CTyAen- 
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qecKHe oömecTBeHHHe ÖHÕJiHOTeKH £27} KOTopue ne pacnojiarajiH 
H0HTH HHKHK0M0 CpeÄCTBHMH II nOHO^HHJIHCb B 3HaH0T6JIbHO3 Mepe 
3a cneT noxepTBOBaHHft. C npocbõaMH 0 TaKoro pojja noxepTBOBa- 
H0HX yHHBepCMTGTCKMX HBJiaHH# OÕpailiaJIHCb CTyAOHHeCKHe Ö0ÕJIHO- 
tokk pa^a bhciuhx yneÖHHx sasejieHHŽ, cpe^K hhx, nanpHMep, 
MocKOBCKoro, ToMCKoro yHHBepcnTeTOB 0 Ap. £28j .

CBH30, OJXHaKO, OXBaTHBHJIZ HO TOJILKO ^yHÄaMeHTaJEBHHe 0 
cTyjieinecKHe õhöjihotgkh bhciuhx yneöHHx 3aBe.neHHü, ho 0 60Ö- 
JI0OT6K0 cymecTBOBaBMHx np0 bhciuhx yneÖHHX saBejjeHHHx pasjiHH- 
hhx nayHHHX oömecTB, kbk , nanpHMep, ÖHÖJiHOTeKa hctophko- 
^oojiorHnecKoro oöqecTBa np0 Hobopocchäckom yHHBepcHTeTe 
(r. Ctaecca)£29j n Apyme npH Mockobckom, KasancKOM, KneB- 
ckom, Tomckom yHHBepcHTeTax/30j .

npOÄOJTKaJIB pa3BZBaTBCH 0 CBH30 C ÖHÖJIHOTeKaMH CaMOCTOH- 
TejibHHX HayHHux odmecTBÖl], cTanoBHBnizxcH napTHepaMH no 
0ÕMeHyf32j. BospacTajio ne tojebko hx hhcjio, ho h pacmHpHjiacb 
hx reorpa$HH. Tenepn cpejiH napTHepoB hhcjihtch ÖHÖJiHOTeKa 
BoCTOHHOrO HHCTHTyTa BO BJiaHHBOCTOKef33j , ÖHdJIHOTeKa Upn- 
awypcKoro OTÄOJia PyccKoro reorpa$HnecKoro oömecTBa b Xada- 
poBCKe /34/, 0 ÕHÖjniOTeKe ^eprancKoro oÕJiacTHoro nyöjuraioro 
?4y3aaös7.

Ocoöoe Mecro cpejiH HajmHHX ÖHÕJLHOTeK—napTHepoB no cbhshm 
saHHMajia ÕHÖJiHpTeKa ÄKajieMHH HayK, nojrynaBinaa pasnooõpasHue 
aKa^eMinecKHe HsjxaHHH. JUh cocTOHinež npH Apxzne KOH$epeHiiHH 
AKa^eMHH HayK ocoöož cnpaBonnoä ÖHÕJiHOTeKH BHCHJiajoTCH öho- 
ipa$inecKHž cjiOBapb coTpyÄHZKOB yHHBepcHTeTa, KaTajiorz n 
Äpyrae cnpaBoqHHe MaTepHajm OO. B ÖHÖJiHOTeKy ÄKajxeMHH HayK 
cooõmajiKCb cTaTHCTHnecKHe cBe^eRHH oö yHHBepcHTeTCKož 60Ö- 
ooTeKe julh cocTaBJiHBiiieiicH e® "ÄApecHOŽ khhfh ÕEÕjniOTeK Poe- 
CKöcKOft HMnepnn" £37^. C izejib© ^HKBHUaijHH boshhkhihx npoöejios 
ona oöpaTHJiacb b 1912 r. c npocböOH 0 AOCHJiKe ne HMesxnHxcH y 
Hee rojjoBHx othotob yHHBepcHTeTa, KOTopae h ökjih bhcjihhh (3a 
1899-I9II rr.)/387.

CyÄH no TOMy, hto k Konuy I9-ro -HanaJiy 20-ro b. HannnaioT 
aKTHBHO DOCnOÄHHTbCH npOÖOJIH B KOMHJieKTOBaHHH b dojiee paHHHe 
roAH - AocHjiaroTOH .RHCcepTauzH, OT^ejibHHe padoTH, Hcc^ejioBa- 
hhh, Monorpa$HH, - panee oÕMen ne öhji ctojeb BceoõseMJiwiM. 
C npocbõaMii oö otom oõpaqaioTCH ÖHÖJiHOTeKH neTepõyprcKoro, 
KneBCKoro yHHBepcHTeTOB 0 äP-4397.

ö COXpaHHBUIHX CBOI0 peryJWHOCTb CBH3HX C Hyõ^HHHOŽ 
õHõz.HOTeKon b IleTepõypi^ mn TaicKe CTajocnBacMCH c koaoöhhme: 
HöPTaMH, HecMoTpn na to. hto ona jxo^xna öajia no^ynaTb oõa-
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saTejiLHHE 9K3eMiuiHp. 06 8tom cooöqaeT UKpKyjurp nonenzTenH 
PnxcKoro yneönoro OKpyra, noÄTBepjKjJ.aroimrii pacnopn^eHHe "06 
acnpaBHOM ÄOCTaBJieHHH b JtaepaTopcKyio IlyÖJizHHyro ÖHÖjmoTeay 
... hbjuhkž b ycTanoBJieHHOM saKOHOM KOjmnecTBe”/4Q7. 0 tom, 
^to THKoe nojiTBepoeHMe õhjio Heoöxojwo, roBopHT m pn# jioxy- 
MeHTOB E3 nepemacKH c üyöJiKiHOÄ ÖHÖJiHOTeKoä, KOTopye cbmo- 
TOJEbOTByDT, HTO H6 ROJiynaH HeKOTOpue H3JUHKH, ona caMa 06- 
pamajiaci> c npocböaMH oö kk BKcujiKe, nHorjja jse, nojiynKB ^e- 
JeKTHue 9K3eMHJLHpn, BO3Bpaiuajia kk juh 3aMeHH/4IJ.

KpoMe nyÖjnraHofi önÖjmoTeKM b üeTepõypre noHBHHeTCH hobm£ 
ajipecaT, KOTopoMy BHCHjiajiHCb yHHBepoHTeTCKHe esjuhkh corKac- 
ho pacnopHxeHHio CBHnie: ÕKÕmaoTeKa rocyjjapcTBeHHoii Aywu. B 
cooTBeTCTBKK c npnaasoM MHHKCTpa HapojiHoro npocBeujeHKH Tyjja 
öeciuiaTHO jjojekhh õhjjk BHcmiaTBCH ne tojebko TeKyume nsjjaHZH, 
ho h HanenaTaHHHe paaee, ecjm HMeioTCH CBodojiHHe 3K3eMUjm- 
PHÖ2J. C ÖHÖJIHOTenHOM KOMHCCHeŽ PocyjiapCTBeHHOŽ JlyMH CBH3II 
ycTaHOBiuniCb b 1906 r. £43J.

BHÕ^noTeKa mockobckoto nyÕJiKHHoro PywiHijeBCKoro Mysea 
(coBpeMeHHan TocyjiapcTBeHHaH ÖHÕJiHOTeKa CCCP B.M. JIbhz- 
na) eo BpoMOHH oöpasoBHHKH (1862 r.) TaKse nojiynajia oöasa- 
TÖJIBHHe 8K36MIULHpiJ, 0 HOM peryJIHpHO yBejIOMJLHJia £44J , HO 0 ež
npHxojiKJiocb HHor^a npiuraraTb jjonojiHHTejibHLie ycmiKR juih hx 
no^yneHHH £45J.

Ojuaao BTopaa nojioBHHa I9-ro w ocooghho Haaajio 20-rc b. 
OTMeneHH ne tojlbko poctom HHCJia nayHHux ynpexueHH^ n bhchhoc 
yaeÕHKx saBe^enroi c kk ÖHÖHKOTeKaMH. B cbhsh c cootbötctbo- 
BaBHIHM pa3BKTK0 KaH0TaJI03Ma OTHOCHTeJIBHHM POCTOM ypOBHH OÕ- 
pasoBaHHocTZ, pacnpocTpaneHKeM npocBemeniU pocno k hhcho 
oömejjocTynmix nyÕKKHHHx ÖKÖnnoTeK, opraHH3yeMHx 36MCTBaM2t 
ropojiCKHMH ynpaBa?4H ko mo BOSHHKaromKK na odmecTBeHHHX Hana- 
Jiax. BnÕJiHOTeKH Taaoro pojja caMH BHCTynajia 0HHiuaTopaM0 koh- 
TaKTOB, oõpaiuaHCb c npocsõaMH o bhchjikc hm ksjuhki yHMBepcx- 
TSTa, hto cawo no cede yxe hbjihctch CBiueTejibCTBOM h3bsct- 
hocth h aBTopHTeTa TapTycKoro yHnBepcnTeTa. C TaKon npocb- 
öoü, HanpnMep, b 1870 r. oõpaTiuiacb RKyTCKan rryÕJiKTHaH önõ- 
JiHOTGKa £467.

Kaa npasmio, sth ÖHÖJiJioTeKH oõpamajmcb c npoctõoft o öec- 
lUaTHOfl BHCHJIKe 3K36MIUIHPOB yHKBepCHTCTCKKK H3JUHHft (ÖHÕJI0O- 
TeKH IleoMH, Bhtkh, XaöapoBCKa, TaniKeHTa, AcTpaxaHH, OjieccH 
« Jtp. C47j). Mnorjja Taane npoctÖH ocHOBaTenbno mothbhpobb- 
Jincb. HanpuMep, XapbKOBcaaH odiuecTBeHHaa õndjinoTeaa b cbocm 
npomeHKH yaaaMBajia, hto ona hbjih6tch "ejUHCTBeHHHM b r.Xapb-
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KOBe KHnroxpaHOKineM, npeAocTaBJiHKXUHM MTeJUM ropo^a Booöme 
0 b nacTHocTM yqameftcn MOJiOAexii (yHHBepcKTeTa, TexHo^orHne- 
cKoro h BeTepunapnoro HHCTHTyTOB... n AP-) öecruaTHo" jihtg- 
paTypy, oahhko, oÕJiajjaeT "HeAocTaTOHHHMii cpeACTBaMZ, htoöh 
cbommm CKJiaMH yAOBJieTBopHTB BGCB 3anpoc na pasnznHoro pOAa 
WaHOn£487.

Handojlbiukm cnpocoM y sthx dndJLKOTeK nojEB3OBajmcb Yne- 
hhg sanHCKH yHHBepcRTeTa, b MeHbineft cTeneHH - zsashzh y3K0- 
cneunajrbHoro xapaKTepa (TpyAH acTpoHOMoecKoK odcepBaTopnn, 
öoTannnecKoro caAa)/49j. IIpHCHJiajincB TaKxe 3aK33H na ns^a- 
hiih, CBH33HHH6 c ioõiueeM yHHBepcKTBTa (TpyAH npo^ccopoB E.B. 
üeTyxosa, r.B.AeBnuKoro)£5C)7. C HeKOToptiMn 03 nydjnrrHHx dnd- 
jiKOTeK yHXBepczTeTCKaH dndjmoTeKa oöMeHHBajiacb cnncKaMn Ayõ- 
jibtob (nanpiiMep, c ropoACKoii nydjmHHoft dndjmoTeKon b Cabc- 
ce)£5IJ.

OrpanoeHHoe KOJiinecTBO sKseMimapoB hsashhü yHKBepcETOTa 
R? BCerAö, OAHaKO, nO3BOJUDIO 3aBR3HBaTb CBH3H, KDTOpHe npeA- 
jiaraJiRCb. 3tm KOHTaKTH OTKJiaAHBajincb b na^e^e na yss^oeHne 
KOJiaqecTBa 3K3eMiuLHpoB b öyAyineM. Tax, b OTseT aa npomeHKe 
KfflüHHeBCKOJl ropOACKOÄ OÕqeCTBeHHOft ÕHÖÄHOTeKH ÖHJIO npKHHTO 
nocTHHOBJieHne: "bbhay HeAOCTaTKa 3K3eMWLHpoB rmstb b Bimy 
BnocAeACTBzn"£52j. ÄHajiorzHEHe no coAepsaHmo otboth nonyna- 
jek h HeKOTopue Apyrne nyõjnnmje ÖKÖAHOTeKn/.53j, Tor.ua kbk b 
nepenncKe c önÖjmoTeKHMH yneÕHHx saBeAennö n HaynsHMH dnd- 
jmoTeKaMK TaKoro po^a OTKaaa ne BCTpenaioTCH.

Cboio poAb b yBeAHHeHZB nncjia napTHepoB, b ycTaHOBJieHnn 
öojiee T6CHHX cBHseö na pyöexe bokob curpajia h nepewena H3HKa 
ody^eHHH b yKMBepcHTeTe: nepexoA na pyccKHŽ hskk oöyneHHH 

nOTpeÖHOCTb B pyCCK0H3UHH0Ä KHHre, C 0AH0Ü CTOpOHH, 
a nyÖJTKKaixaa K3AaHHŽ yHHBepcKTeTa Ha pyccKOM H3HKe cAejiajia, 
c Apyrot CTopoHH, nx AOCTynHHMH öojiee nmpoKOMy Kpyry nnTaTe- 
Jiež Poeemi.

IIOHBAHIOTCH H 3anaTK0 HOBHX pa3HOB0£HOCTefi CBH30Ž. JIO^rHe 
H nJIOAOTBOpHHe KOHTaKTH MOKAy ÖHÖJIHOTeKaMH COSAaJLH yCJIOBKH 
juh upeAOCTaBjieHiui Apyr xpyry pasjimiHHx pyKonacHHx n nenaT- 
HHX MHTepuaJIOB B0 BpOMOHHOe n0JIb30BaHH0, HTO UpeACTaBJIHeT 
oeöož HeKOTopmi npoodpas cospeMeHHoro MexdHõxHOTenHoro aõo- 
HöMeHTa. HeoõxoflHMKö ajih paÖOTU pyKonifiCH oh khhtr npoebeeeo- 
pa k npenoAasaTejiK saKastiBaJi^ 03 ApyrHX Õhõjiköt6k, khk npa- 
bmo, nepes npaBJieHHe yHZBepcHTera on jekhho, oahhko upu bh- 
cii^e ex or-OBapEBoccb ycjiOBHe, htoölj noJiBSOBaoct emu b 
nOMei5/?H07 yHHBepCHTeTCKOÄ ÕHÖJEHOT0KH. ÄKTKBHO nOJEbSOBOCji
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TaKoft B03M0XH0CTBK), b nacraooTH, npo$. E.S. lilMypjio, hcoaho- 
KpaTHo nojiyqaBinHž MaTepHajm H3 IlyÖJiHHHOH ÖHÖJinoTeKH b HeTep- 
öypre, H3 ÖHÖJiHOTeKH ÄKaAeMHH HayK n Ap.’ /54J.3tot nopHAOK 
paöoTH CTaaoBUTCH Bce öojiee hphbhhhhm, tbk hto ÖHÖAHOTeKa 
TapTycKoro yHHBepcHTeTa Aaxe caMa npeA^arajia TaKyio bosmojk- 
hoctb HHTaTejiHM Apyrnx bhoiuhx yneÖHHX 3aBeACHHü/,55j. Bo spe- 
mh nepBoö mhpoboh boähh HeKOTopue BHcmae vneönue saBeAenna 
ÖHJIH 3BaKynpOBaHH Ö63 KHHJKHHX (JOHAOB, H ohh CTajin oöpamaTBcn 
b yHKBepcnTeTCKyio önÖJEHOTeny c npocböon o npeAOCTaBjienHH hm 
KH3r no cnncKy bo BpeMeHHoe nojibsoBanne (nanpHMep, BapmaBCKHö 
yHHBepcHTeT £56j).

CpeAH Bcero 3Toro MHorooöpasnn CBH3ež ocTaBajiocr mccto h 
AJLH HHHHHX KOHTaKTOB.

^eAOBeKOM, CBoeü AeHTejibHocTbio CBHsaBiiiHM ÖHÖjmoTeKH Tap
TycKoro H KneBCKoro yHHBepcHTeTOB, öhji B.A. Kopat, paöOTas- 
niHH b 1883-1894 rr. b ÖHÖJiHOTeKe TapTycKoro yHHBepcHTeTa, 03 
hhx b 1888-1894 rr. homoiuhhkom ÖHÖjrnoTeKapn, k nepeBeAOHHHŽ 
Ha AOJDKHOCTb ÖHÖJEHOTeKapH (AHpeKTOpa ÖHÖJiHOTeKH) KneBCKOrO 
yHHBepcHTeTa no npejyiojKenHKi nonennTejin KneBCKoro yneönoro 
onpyra b 1894 r., r,ne on Mor Hcno^raoBaTB cboh ohht paõora, 
npHOÖpeTeHHHH b Tapry /517.

ÜHTepecHue CBeAenHH 0 bhcokož oaenKe onuTa padom TapTy- 
CKoro yHHBepcHTeTa coBpeMeHHHKaMH cojjepxHT "OTneT no KOMan- 
AHpoBKe ÖHÖJiHOTeKapH XapBKOBCKoro yHHBepcHTeTa K. PyÖHHCKO- 
ro..."l58j. B neM ocoöo nojnepKHBaeTCH BHroÄHan-cncTeMa kom- 
mieKTOBaHHH npenojxaBaTejiež, kotäb "BhinncKa khht npe.no- 
CTaBJiesa ycMOTpenHK) Ka^oro H3 hhx, noA TeM ycjiOBneM, htoõh 
ohh ne bhxoähjih H3 npe^ejiOB accnraoBaHHori hm cyMMH, KaK b 
ÕHÖJiHOTeKax JOpLeBCKoro n KneBCKoro yHHBepcHTeTOBM/59j. Otmo- 
naeTcn Taiese h pojn> ynHBepcnTeTCKOtf öhö^hotgkh b oÕMene H3- 
ÄaHHHMH yHHBepcHTeTa. "Hto KacaeTcn oÕMena HSAaHHit c jipyrHMH 
yHHBepcHTeTaMH h ynpejKjieHHHMH, to oh jiynme Bcero nocTaBJien b 
C.-üeTepöyprcKOM h PpneBCKOM yHHBepcHTeTax, rjie öto jjejio no- 
pyneHO ÕHÕJiH0TeKaM"/6Q7.

TaKHM oõpasoM bhähm, hto na npoTHxeHHH I9-ro - nanajia 20- 
ro bb. ÖHÖJiHOTeKa TapTycKoro yHHBepcHTeTa nojmepxHBajia Tec- 
HHe CBH3H c JQjyrHMH ÖHÖJIHOTeKaMH POCCHH. BOSHHKUTHe H3 0JOH0- 
KpaTHHx KOHTaKTOB ohh nocTeneHHO npeBpamajiHCb b nocTOHHBüa 
peryjiHpHHe BaaHMOOTHoniennn. OxBaTHBinHe b nepsoft nojioBune 19- 
ro b. jiBnib nacTb eBpone^cKOÜ Focchh, k Konny paccwaTpHBae- 
Moro nepaojia ohh BHanHTejibHO pacuiHpHjiH cbok reorpa$Hio, koto- 
pan npoorepjiacb ot RnajiHBOCTOKa 40 Bapuiasu, ot HKyTCKa ao
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^epraHH, AcTpaxanH n KKnmHena. Ecjim juh nepBOö dojiobmhh 19- 
ro b. xapaKTepHH cbhbh b ochobhom c ÖHÖJiHOTeKaMB bhchehx 
yneÖHMx saBejieHHž h KpyiiHHMii naynHHMH önÖjmoTeKaMn, to bo 
BTopoö nojioBHHe I9-ro - nanajie 20-ro bb. noHBJineTCH izhoid ho- 
bhx napraepOB: nyöjnmHbie önöjmoTeKM, cTyjieHHecKMe oömecTBen- 
HHe ÖMÖHMOTeKn; 3HannTejLbH0 yBejmHMBaeTCH h hmcjio öuÖJmoTeK 
paaoHHHx HaynHux oömecTB.

Cbhbh, nojuepKEBaBuiHecH öHÖjmoTeKoft TapTycKoro ynnBepcM- 
tgth, no 3 bo juum öhtb b Kypce pasBHTna coBpeweHHOÄ nayKK n 
cojieücTBOBajni naynnoft paöOTe coTpyjmnKOB yHHBepcHTeTa, bomo- 
rajm nponaranne HaynHux snannö h cnocoöcTBOBHJin pacnpocrpa- 
H0HHK) HayaHHX ÄOCTHXeHHfi yHZBepCHTeTCKHX yneHHX.
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V -

nPOEJIEMA KJIACCWKAW HAYK H C03flAHHE CMCTEMAWECKOEO 
KATAWA B HAYHHOn EMEJIMOTEKE TAFTYCKOrO YHMBErCMTETA 

BO BTO^On IIQJIOBMHE XIX BEKA

flyõbesa

0,hhoW us HaMÕojiee aKTyajibHbix MeTo^ojiorwiiecKHx npoõjiew 
coBpeMeHHoR HayKM RBJineTCH KJiaccn^KKaqKOHHan npoõjiewa. Ak- 
TyajibHOCTb ee oõ^RCHReTca õypHHM pasBHTHeM HayKM m BböbiBaeT 
õojibmofi WHTepec KaK k K^accw$MKanMOHHon npoÕJieMaTMKe b ye- 
jiom, TaK m k KCTopnvecKOMy acneKTy ee pasBMTMH, Towy, KaK m 
Kor.ua 0Ha BCTasajia h khkhm oÕpasoM peraajiacb /!/.

Heoõxo^wMOCTb C03JIAHMR hobooo cwcTeMaTMuecKoro KaTajiora 
(CK) b ÕKÖJiHOTeKe TapTycKoro yHWBepcwTeTa bo BTopoft nojioBHHe 
XIX b. nocTasnjia Ha nosecTKy ahr Bonpoc o paapaÕOTKe jpia ne- 
ro cneqwajibHott KJiaccw^MKauMn. Co3AaHHbd^ b nepBue ro^H paõoTbi 
yHMBepcwTeTCKoM ÕMÕjiHOTeKn CK, b ocHOBy KOToporo õuna no- 
jiOMena õndjinorpa^KnecKan KJiaccw^HKaqKH Mõrana CaMyoJia 3pma, 
XpHCTnaHa EoT$pj<e^ UhoTija, XpucTnaHa <Mnbre;ibMa Xy$JiaH,n£, 
BOCxojyiqaH enje k XYffl b. h no^ywHBmaH ninpoKoe paenpocTpaneme 
b 3anaj^HoR EBpone, nepecTaji y^OBJieTBopnTb noTpeÕHOCTRM pa- 
Õoth ÖHÕjiwoTeKM b ycjioBMflx yBejiwwwBaierocH KHMXHOTO (fX)H^a, 
jjajibHeftmero pasBMTHH HayK w ycuoxHeHHH hx cwcTeMbi, xotr mc- 
cjie^oBaTejiHMM w oTMeqaeTcn opnrKHajibHOCTb nojpco.ua k npaKTHKe 
Kjiaccw$wKaunw b yHMBepcHTeTCKoW ÕMÕjixoTeKe b stot nepuojj /2/.

HacTOHTejibHan noTpeõnocTb b CKopettaeM cosjjaHMH hobobo CK 
õhina nojpjepKHyTa na sacej^aHMM ÕMÕJiwoTeuHott komhccmm 3 ok- 
Tflõpn 1868 r. /3/. Tor.ua xe h õhjio flano sajjaHne ujieny ko- 
mmcchw ot TeojiornnecKoro $aKyjibTeTa (npo$. Teojjocffloc Xapna- 
Ky) COCTaBÜTb npejpiOKeHHH jyiH ÕHÕJIKOTeUHOfl KOMMCCKM no 3T0My 
Bonpocy.

"IlpejpiOMeHMH no coajjaHkro CMCTeMaTHuecKoro KaprouHoro Ka- 
Tajiora jyu yHMBepcxreTCKoft õmõjimotgkm" Õhuo npejjcTaB- 
jieHo npocj). T.XapnaKOM 28 $eBpajiH 1869 r. /4/. YuMTHBaH Ba>- 
HOCTb w cjioxHocTb 3Tofl paõoTbi, oh no^poÕHO paapaõoTaji ee op- 
raHwsaqKOHHyro cTopoHy, KOTopaa en^e õo^ee õhina yTolmena npw 
oõcyM^eHHH aToro npejpioiceHKH na sacejjaHKM ÕHÕJinoTewHOfl ko- 
mmccmm 22 Mapra 1869 r. /5/.
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Ocoõoe BHMuaHMe BonpocaM oaccH$MKai;MM, Äo Tex nop npaK- 
TMMecKH He sarparMsaBiHMMCfl b npejwynpcc npejyioxeHHKx no CK, 
6bmo y^eaeHo ÕMÕjiMOTeKapeM Ommjom ÄHflepcoM, KOTopnft 13 ok- 
THÕpa 1870 r. npe^CTaBHH AxpeKropy ÕMÕjiMOTeKM npo$. Kapjiy 
HayKepy pasBepnyTwft npoeKT toto, Kax BonnoTMTb b xxsHb Ha- 
öpoeaHHHfl ÕH&HHOTeqHOft K0MMCCM6Ü IIJiaH COSflaHMM CK /6/. B 
8T0M npoeKTC nOflqepKHyTO, UTÖ B OCHOBy KJiaCCM$MKai^MOHHOft 
cxeMH hoboto CK motot 6urb nojioTOHa om cxeua, npeflCTaBJieH- 
Han $aKyxbTeTawM, oahhko ões ms ji Hinne 8 cnei^MajiMsauMM, mjim to 
nonaMajy moxho McnoubsoBaTb CTapyo cxeny, nocTeneHHO o6hob- 
julh m coBepmeHCTByM ee. 14 okthõph 1870 r. stot npoeKT 06- 
cyM^aeTcn b ÕMÕJMOTeuHoR kommccmm /7/.

B ^EuibHetoeM, KOHKpeTHoe sa^anne npeACTaBMTb npe^noTOHna 
no paspaõotKe KJiaccx^MKaqMOHHoÄ cxeuy CK k onepejjHOMy sace- 
AaHMD ÕMÖÄMOTexiHOft kommccmm õhuio j^ho npo$. T.XapnaKy m ho- 
EOMy ÕMdHMOTeKapc Xyro Kanny na sace^aHMM ÕMÕHHOTeuHoft ko
mmccmm 4 Hapra 1872 r. /8/. H b tom to Mecjnje - 14 Mapra 
1872 r. - peaeHMeM ÕMÕjiMOTeuHOÄ kommccmm Õuna yTBepx^ena 
cxeAyixqaa cxewa /9/:

I OÕHjee Hayxo- h KHMroBejjeHMe, II Boroc^OBMe, III IIpaBO- 
Be^eHMe, iy noxMTu^ecKMe HayKM m crarMCTMKa, y Mctopmh m 
BcnoMorarexbHHe HayKM, YI Teorpa^MH m 3THorpa$MH, Yü Hshk m 
jiMTeparypa, YHI ^mjioco^mm (m nej^rorxKa), IX OcTeTMKa m m30- 
ÕpasMTejibHMe MCKyccTBa, X MareMaTMKa m acrpoHOMMH, XI ^xsMKa 
m xmmmh, XII MMHepajiorMH, öoraHMKa m 3oojiorMfl,Xni AnaroMMH m 
(fiMSMOJorKH, XIY MeAMUMHa m (JapMaqMH, XY TexHonorMH.

Ho paspadoTKa cxeMH na btom, o^HaKO, He saKOHUMJiacb h 
ona nperepnejia pajj MaMeHeHMR b npoijecce paöoTH Ha HeH: Me- 
nee ^ew wepes ABa Mecaija nocjie ee yTBep»AeHMH ÕMÕjiMOTeuHax 
kommccmm Ha sacej^HMM 6 Man 1872 r. nocraHOBMjia nepej^Tb 
ÕMÕJiMOTeKapo opraHMaaqMM CK CMCTeny, BHpaõoraHHyi) npejv 
craBMTeiÄMM $aKyjibTeTOBt BHawrejibHO ycoBepmeHCTBOBaHHyr 
/I0/.

B npoqecce nepepaõOTKM oroR cxeMH pasAexH XI ^MBMKa h 
XMMMK M XII MMHepajiorMH, ÕOTaHMKa M reOJOrMH OÕbCAMHMJIMCb B 
eAMHHÄ - XI EcrecTBOBHaHMe, HywepaqMH nocTOAy»mMx pasjjejioB 
CABMHyxacb m b ocBoõOAHBniMÄCfl nocjieAHFift XY pasAeji BMAeJiHJiacb 
BoeHHaa Haysa /II/. Mmchho b TaKOM bhac cxena CK ötuia no sa* 
BepaeHM© noATOTOBMrejibHHx paõOT Maiana /I2/:

I OÖRBe Hayxo- m KHMroBeAöHMe, II BorocjioBne, III IlpaBO- 
KAPime, IY UojiMTMxjecKMe HayKM x craTMCTMKa, Y WcTopna B 
•CDOMOFÄTexbHHe HayKM, YI feorpa^MH m 3THorpa$KHt YH Hshk m

146



-97-

ÄHTepaTypa, YID ^mjioco^wi m ne^rorMKa, IX ScTeTMKa h Mcxyc- 
ctbo, X MaTeuaTKKa m acrpoHOMMH, XI EcrecTBosHaMMe, XII AHa- 
tomhh m $H3MOJorwT, XIII Mejpcpma, XIY TexHOjioriw (TexioraecKMe 
HayKx h npoMHnmeHHOCTb), XY BoeHHue HayKM.

CpaBHeHwe c coctokhmcm btoH npo&ieMH b jjpyrjcx yHMBepcM— 
tctckhx ÕMÕJiwoTeKax Poccmm nosBOJiffeT BHjjejiMTb pa^ cyiqecT- 
bghhhx MOMeHTOB, õojiee hojiho xapaKTepxsyD^Mx peoeHMe ee b 
TaprycKOM yHMBepcMTeTe.

Äjih newaTHHx KaTajioroB yHMBepcwTeTCKMX õhöhmotck Poccmm 
b 3T0T nepwoA xapaKTepHO, KaK npaBHjio, $aKyjibTeTCKoe pacno- 
jioxeHHe 3HaHMW (no npejiMeTaM, npenojjasaBniHMCH Ha tom mjim 
mhom $aKyjibTeTe) /I3/, xoth yxe m b nepBofl nojiOBMHe XIX b. 
MMejiw MecTO nonHTKM oTKasaTbCH ot Hee, HanpMMep, b Mockob- 
ckom m KasaHCKOM yHMBepcwTeTax /I4/. CacTeMa, paspaöoTaHHaa 
b TapTycKOM yHMBepcwTeTe, bhtojsho OTjnniajiacb ot TaKoro no- 
p«AKa, npecjie^oBaBtnero npexjje Bcero yueÖHO-npaKTKqecKMe pe-

JJpyroe cynjecTBeHHoe pacxox^eHMe, bhto^ho oTJuniaBinee 
oaccHcfMKaLiMOHHyK) cxeMy hoboto CK ÕMÕjreoTeKH TaprycKoro yHM- 
BepcMTeTa ot nojxoÖHwx cxeM jjpyrxx yHMBepcMTeTCKxx ÕMÕJiMOTeK, 
Kacajiocb MecTa, KOTopoe ctboakhmcb b hö# ÖorocjiOBrao. "He- 
CMOTpa Ha oTcyrcTBMe b pyccKKx yHMBepcwTeTax Öofocjiobckmx 
$aKyjibTeTOB (jpm Bwcmero jjyxoBHoro oõpasoBaHMH cyiqecTBOBajM 
cneqwajibHHe yyeÕHwe saseAeHKH - jjyxoBHwe axaj^eMMM), 6oro- 
c^OBMe BtmejiHeTcn b yHMBepcHTeTCKwx KaTajiorax na nepsoe wec- 
to" /I5/. 3to o^bHCHHJiocb KaK TeM, uro Ka$e,npa öotocjiobkä 
õbuia Mex$)aKyjibTeTCKofi, TaK h qapHBflieft b cTpane pearajMeÄ, 
cosjjaBaBinett oõcTaHOBKy, b KOTopofl mhoä nojpcoA k peneHMn sto- 
ro Bonpoca paccMaTpwBajicH 6h KaK npoHMeHMe "BOjibHOjjyMMH", 
"KpaMOjibHoro oõpaaa MHc^eft" (xoth nojjqepKMBaeTca m $opManb- 
HOCTb 3T0T0 Bbme^eHMfl).

B KJiaccM^MKaqxoHHOft ®e cxeMe CK ÕMÕJiMOTeKM TaprycKoro 
yHHBepcwTeTa, HecMOTpa Ha to, wto, b otäkomc ot jjpyrjtx yna- 
BepcHTeTOB Poccmm, sjjecb õhji m ÕorocjoBHbd! $aKyjibTeT, npe,n- 
CTaBMTejiM KOToporo, k TOMy xe, npMHMMajiM cawoe aKTMBHoe yva- 
CTMe B COSJjaHMM CK, ÖOrOC^OBMT 6bül OTBefleH TOUbKO II pasflejl, 
a I õbui npejjHaaHaweH jpia oõnpoc BonpocoB HayKo- m KHxroBej^e- 
hmh. Kax jjoctomhctbo , b jiMTepaType noflvepKMsaeTCÄ Taiaoe 
CTporo noc^ejjoBaTejibHoe pasjjejieHxe b 3T0Ä KjiaccM^MKauMM sko- 
HOMMMecKMx (pasjjeji lY) m TexHM^iecKnx (pasflej XIY) HayK /I6/.

B to xe BpeMH oTMeuaeTCH, nro "b KaTajiorax pyccKMx yHM- 
BepCMTeTCKKX ÕMÕJIMOTeK DpMCIipyACHIJKM, KXK npaBMJO, H8 CÖIW-
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Majiacb c Õoroc^oBweM, khk sto Õbüio npwHHTo b 3ana,nHOü Eb- 
pone. Oõhuho bc^c,h sa õorocJiosweM b pyccKnx yHHBepCMTeTCKKX 
KaTajiorax cTaBoncb npejjMeTw ucTopMKO^njiojiorMuecKoro $a- 
KyjibTera, a rpHjpraecKnfl $aKyjibTeT noMenjajicH nocjie Hero on 
Ha nocjejpeM MecTe" /I7/. B cxeMe «e hobopo CK ÕnÕjinoTeKK 
TapTycKoro yHHBepcHTeTa npaBOBejjeHWo 6bui otboj^h kmohho cjie- 
AOBaBniHfl Henocpe^CTBeHHö sa õorocjiOBweM III pas,n,eji.

KpoMe toto, pasjjeji IY HojinTnuecKne Hayxn n CTaTMCTMKa 
HanoMHHaeT KOMruieKC "RawepajibHbix" HayK (npaBjja, stot TepwwH 
He wcnojibsOBan, nõo KaMepajibHbie oTjjejieHHR õbuih ynpaajxHeHbi b 
1863 r.), xoth KawepajibHwe HayKM b KaTajiorax ^pyrnx yHUBep- 
cnTeTCKHx ÕHÕjiMOTeK yxe He Bbmejifljiwcb, a pacnpejjejiHJincb cpe- 
Aw npe^eTOB, nayqaeMbix Ha pasHbix $aKyjibTe?ax /I8/. OieBw^- 
ho, Bce oto oõ^HCHHeTCR HeKOTopoM npeeMCTBeHHocTbio c panee 
McnojibsoBaBmeÄCH KJiaccH^WKaqneM /I9/.

PaõoTbi no cob^hkio CK b qejiOM saBepmeHH õbuin b 1872 r. 
/20/. JlajibHeMniee ero paaBMTwe, b tom uwcjie n coBepaieHCTBO- 
Banne ero KJiaccn^KKaqnoHHoM cxeMbi, CBHsano yw c BeAOHneM CK 
b MeHHBnp<xcH ycjiOBUHx odnjecTBeHHoro paaBWTMH h pasBHTnn Hay- 
kh, JOMeHeHHÄ b opraHwsaqwn yveÕHoro npoqecca. PaõoTy no 
AajibHeltaeMy pasBHTvno n .neTajiwsaqww cxeMbi CK npo^ojiMMJi Bojib$- 
raHr HbnoTep, paöOTaBtunM c 1882 r. domoihhwkom õndjiHOTeKapa, 
a c 1888 r. ÕndjinoTenapeM yHHBepcwTeTCKOÄ 6nÕjinoTeKW. C/ie^bi 
otoW paõoTbi coxpaHMJincb b paÕoueM 3K3eMiuiHpe "Schlüssel zum 
aystematiachen Catalog .ksj^hkh 1873 r. /2I/, COAepxa- 
qeM õojibinoe uhcjio BimeTeHHbix ^onojiHWTejibHO cTpaHnq, MHorwe 
na KOTopwx 3anojiHeHN pyKonncHHMK ^onojiHeHWHMH k cxewe CK 
/22/, a TaKMe pyKonncHux aaMeTOK Ha oT^ejibHwx JincTax /23/, 
npHHa^exan^x B.EjuoTepy.

HeoöxOÄHMOCTb Aono^HeHnR n waMeHeHMÄ BbDUBajiacb, o^e- 
bhjjho, KaK oõoweM jKTepaTypw no HeKOTopuM hb pas^ejioB, TaK 
n pa3BWTneM HayKn: HSMeHeHneM BaawMOOTHoineHwft pn^a uacTeÄ 
3HyTpn ee, noHBJieHneM coBepmeHHO hobwx AncqnnjiwH, a Taxxe 
.HeoõxojvtMOCTbD OTpaxeHKH pn,na npoÕJieM oÕnjecTBeHHoro paaen- 
twh, ocTpo saHBWBoiKx o ceõe b Te rojuj. OcoõeHHo HarjiHjtHO 3Ta 
HeoõxojvwocTb BHHBjiaeTCH npn nepeBO^e "Schlüsael ...”Ha pyc- 
ckkR rshk.

C npejyiOBeHneM "o Heoõxo^MMOCTM BBM,ny 3HauwTeJibH0 ysejiw- 
nnBioerocR ... uncjm CTyj^eHTOB, we Bjiajjernptx HeMeqKWM hshkom, 
JjaTb TaKOBUM B03M0XH0CTb C ÕOJIbHIKM y^OÕCTBOM nOJIb3OBaTbCH 
ÕHÕUMOTeUHHM KÄTaHOrOM" /24/ BHCTynMJI JJMpeKTOp yHMBepCHTeT- 
ckoR ÕHÕjHOTexM npo$. EBreHMÄ &pamjoBMM lÜMypjio Ha sacejjaHMM 
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ÖMÕ^HOTeUHOft KOMHCCHH 19 COHTRÕpR 1898 r. M TOr^ xe KOMHC- 
chr "nocTaHOBmia nepeeecTH Ha pyccKwft rshk HeMeuxHÄ tgkct 
*Kütma", cocTaBiieHHO ro jyw nojibaoBaHHR hoabhxhhm cxcTeMaTH- 
tieCKWM KaTajIOTOM ÕHÕilHOTeKH, c T e M H H 3 M e H e H H R- 
M M B HGM (b CMHCiie ÕOJIbHieR APOÖHOCTH OTAPJIOB), KaKHe B bH 
p a 6 o t a ji a npaKTHKa (paspRAKa mor - JI.Ä*) 
nociie MSAaHHR HeMeqKoro TeKCTa, h xoj^aTaMcTBOBÄTb nepeA Co- 
bbtom... yHHBepcHTeTa o HanewaTaHHH aToro nepeBOAA b "YqeHwx 
sanncKax" Haraero yHHBepcHTeTa c npaBOM noiiymeHHR OT^ejibHhix 
otthckob" /25/.

PaccMOTpeB 9To oõpameHHe .n^peKTopa 6h6jihot6kh, cobgt 
yHHBepcHTeTa 17 Ae^aõpR 1898 r. "nocTaHOBHii: paapeniHTb Hane- 
tiaTaTb b "YweHbix sanncKax"... yHHBepcHTeTa nepeBOA Ha pyc- 
ckh# R3UK HeMeqKoro TexcTa "Kiitma", cocTa^neHHoro jpin noiib- 
30BaHHR nOÄBHXHNM CHCTeMaTHWeCKHM KaTailOTOM yHHBepCHTeTCKOfl 
ÕMÕJiHOTeKH, c BbiAawet) 500 oKseMiuiRpoB otthckob” /26/. OnyÕ- 
jiMKOBaH nepeBOA "Kiitma" Õbui b 1900 r. /27/.

HecMOTpR Ha npejpioxeHne E.&. lÜMypjio bhccth ^onoüHeHHR 
h McnpaBJieHHR npn nepeBO^e b npeAHCiiOBMH k nociieAHewy mh 
BCTpeqaeM KaTeropnuecKoe yTBepxAeHne o tom, uto HHKaKHx H3- 
MeHeHH# c^eiiaHO He Õhjio /28/. A^TaiibHoe xe cpaBHeHMe AByx 
BapnaHTOB "Kiitma" (1873 r. na HeMeijKOM h 1900 r. Ha pyccKOM 
H3bIKax) ITpHBOJl.HT T6M He MOHee K BblBOJjy O TOM, WTO 3T0 yT- 
Bepxjj,eHHe b npeAHCiioBHH He cooTBeTCTByeT j^eflcTBHTeiibHocTH. 
KiiaccH^HKai^HOHHaR cxeMa nepeBoj^Horo 3K3eMniiRpa cooTBeTCTByeT 
He H3^aHHt> 1873 r., a peaübHOMy coctohhhx) KaTaiiora. CpaBHe- 
nne flByx H3JIAHHÄ "Katma" no3BCiiReT, KpoMe Toro, BbiRCHHTb, 
wto aaroüOBKH pyÕpnK nepeBo^iincb He MexaHHmecKH, (JopMyjiH- 
Pobkh hx npn nepeBo^e HepejjKo yToqHHüncb, uto TaKxe cnocoõ- 
cTBOBaiio õojibineR ctpoähocth oaccH^HKai^HOHHOÄ cxgmh.

B HOBOM H3^HHH ÜO IjeilOMy pH^Y HayK KiiaCCH^KKaqMR ÖbUia 
AeTaiiHSHpoBaHa, yrjiyõiieHa. HeKOTopwe tgmm, paHee OTpaxaBniMe- 
cr b õoiiee OÕIHHX pyÕpnKax, 6hüh BbmeüeHbi b oTfleübHue, kbk, 
HanpHMep, b paadile I Oõiqee HayKQ- h KHHroBe^HMe uhcjio pyõ- 
Phk yBeiinmeHo c Tpex ao hütm, npumex pyõpwxa 1-9 KHMXHoe 
Jio, KHHroneqaTaHne, KHnxHan ToproBiiR BbmeiieHa K3 I—II Bib- 
liothekawisaenschaft und Buchhande] H, KpOMe 3T0T0, BBejje- 
Ha HOBaR pyõpHKa I-I3 J{pKT21KO26H6jiHorpa^j^

Pra pasAOJiOB 6hü A°n0JiHeH coBepaieHHO hobemh pyõpHKawM, 
KOTopwe b H3AÄHHH 1873 r. h He ynoMHHaüHCb. HanpKwep, paaABJi 
III UpaBOBeAeHMe - Ilpaso PocchAcko^ MMnepHH - fyccKoe npaso 
- IIponeccyajibHoe npaso AonojiHeH pyÕpHKOÄ III - 89 floiumflH
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no cewaTCKMM fpxa*.

0cHOBÄTejn>Ho peoprAHM3OBaH 6hji paaAeji YH Hshx h jMTepa- 
TYpa. neperpynnxpoBaHH pyõpMKM cnaBHHCKMx rswkob m naxeHeHO 
kx BaaKMOpacnojioxeHMe. BajrrMftcxMe hsmkm b Kjiaccw$MKAqMOHHOfl 
cxene hobopo xaAaHWH bwai0^™ b OT^jibHyu rpynny, npn^eM 
BBej^Ha HOBan pyÕpMxa YII-77 npyccxMft aaux, a crapan pyöpwxa 
YII-77 Lettiach paa ao jiena Ha ABe: YII-79 flaux m YII-79a Co- 
wxHeHHH. YBejiMMeHo umcjio pyõpwK m b rpynne yrpo$wHCKnx hbh- 
KOB. BmöCTO AByx pyõpwK Finnische Sprache VII-91 Im Allgemei- 
nen: VII-92 Eatnisch xax 3T0 6lwo panbine, Tenepb ceMb: 
YII-9I 06npie cowHHeHMH; YII-92 ^mhcxm^; OctohcxhB; YII-93 
Hshk; YII-93a CoTOHeHMn; YII-94 BeHrepcxnft; YII-95 OcTajibHae 
yrpofofHCKHe hshkh.

Ho KHorAa mjiM w no nyTM yweHbineHHH uncjia pyõpwK. Hanpw-
Mep, b paaApJie X MaTeMaTwxa m acTpoHOMMR panee cyqecTBOBajia 
pyÕpnxa X-7 Praktische Arithmetik und ,j Wahrscheinlichkeit- 
rechnung, KOTopan b hbaahmm 1900 r. paaAejiena mgmaY X-5
ApujweTMKa h ajeMeHTapHan ajireõpa k X-7 ÄHajiwa (sucmaH aji-
reõpa, m MHTerpajibHoe MCMMCJieHMe, Teopun
BepOHTHQCTeft m t»a.).

MHorAa «e nponsBOAMMHe nepeMeHH He conpoBOXAajiMCb wa-
MeHeHMeM uncjia pyõpwK mm AeTajibHocTw KJiaccH$HKaqHn. TaK, b 
paa Ae Jie Y WcTopufl c ee BcnoMoraTeJibHHMH HayKaMM - WcTopMH 
HOBoro BpeMeHH KOJiMuecTBO pyõpwK b KjiaccncJwKaqMOHHon cxeMe 
nepeBOAa ocTaBneHo npexHHM (Y-16 - Y-20), ho waweHeHa ne- 
pwoAMsai^MR, OTpajKeHHan b hx aarojioBitax; to Me xacaeTCR n 
pyõpwK, oxBaTWBajoiqMx hctophk Poccmm HauMHan c anoxn IleTpa I 
(Y-76 - y-w).

CpaBHeHwe A^yx naAAHHft noMoraeT aacBMAGTejibCTBOBaTb h 
TO, WTO M3MeHeHMH KJiaCCM^MKaiJMOHHOft CX6MH KaTajIOTa OTpaMajIM 
BeRHHR BpeMeHM, TeHAeHqMH oÕmecTBeHHoW MbicAw. Tax, b paaAejie 
iy nojiKTHuecKHe HayxM h cTaTMCTHKa noApasACJi ripaKTK^ecKan 
nojiHTMuecKaH 3Kohommh m aKOHOMMuecKan nojiHTMKa ochoBaTejibho 
peopraHMaosaHH, n, b uacTHOCTM, OTpajceHH b oTACJibHbix pyõpw- 
xax Taxxe axTyajibHwe Bonpocu toW anoxM^xax IY-6 PaõogMft Bon- 
poc; IY-8 IKeHCXHfl Bonpoc. OcHOBaTejibHan nepepaõoTxa stoto 
paaApJia õbuia õeaycjiosHo BbOBana h tom, uto yxe b momcht co- 
3AaHMR KJiaCCMcfMXaqHOHHOn exeMH CK B HeM OTpaMajIMCb nOHHTMH, 
BOCxoAMBniMe x õojiee paHHMM, ycTapeBniMM KJiaccH^Mxai^HHM /29/.

Ha yrouHeHMÄ, CACJiaHHwx npn nepeBOAe, uacTb, ho-bhahmo- 
wy, OTpa^aeT Ty jiMTeparypy, xoTopan nocTymuia b ÕMÕJiMOTexy b 
nepMOA Me«Ay bhxoaom b cbct abY* BapwaHTOB "Kjnwa". 3to,
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OUeBMJpiO, KÄCaeTCH 3AT0JI0BK0B pyõpMKM YII-90 Asayriech, 
nepese^HHoft kak YII-90 AccmpmEckmA m cyMxpcKMft, m HeKOTopwx 
ApyrHx (nanpMMep, II-16, III-7). HeKOTopwe yronHeHMn bwsba- 
HH, BM^MMO, M ÕOJIbüieft 0pH6HTaqHeft HÄ pyCCK0H3bWH0r0 UMTATB— 
jih. Tak, nojjpaajjeji WcTopim caabeh b pas^^e Y HcTopim chäö- 
X6H B pycCKOM BapnaHTÖ nOHCHHTejbHUMM npMweuaHMHMM o Haxox— 
^hmm pn.ua MÄTepwa^oB b apYpmx pyõpMKax, yrouHeHH h pacnpo- 
CTpaHeHH saro^oBKM pyõpwK, OTpaxaoiHKX pasjHwue nepMO^w mc- 
TopHM Poccmh (Y-76 - Y-80). YuHTHBajiHCb npn nepeBoj£ b $op- 
MyjiwpoBKax pyõpwK m coõhtmh nojurruMecKOft xjohm - noHBxeHMe 
hobhx rocy^apcTB Ha Kapre Mwpa. HanpMMep, aarouoBOK pyõpnKM 
YI-39 Turkei und Vasallenataaten b pyccKOM wajjaHMM c^opwyjiM- 
poBan KaK

Knaccn$HKanMOHHofl cxeMe, npHBeji^HHoR b Ma^aHMW 1900 r., 
cooTBeTCTByeT m peajibHoe coctohhm6 j^ahhopo CK b HacToniqee 
BpeMH. Pe^Kwe pacxox^eHwn BtBBaHH T0jn>K0 Õojibinefl ^BTajib- 
HOCTbK) ^ejieHMH pn^a pasjjejioB, kak, HanpKwep, b pydpwKe YH- 
-57 TepMAHCKHe hshkh - HeMenKMft - Mctopkh ÄHTepaTypu - 4act- 
Hwe MCCJieAOBAHMH, B KOTOpOft B OTJ^BÄbHMB nOJjpyÕpHKM BHflBJieHH 
WCCJiejJOBAHMH 0 pOMAHaX, ÄHpMKe K T.n. , BCCrO 18 ^OnOJIHMTeÄb- 
hhx no^pyõpxK c Tew xe mh^bkcom, uto cBKjjpTejibCTByeT o rrpo- 
ÄOUxeHHu paÕOTH no coBepmeHCTBOBaHMr imaccH$KKanMOHHofl cxeuH 
CK w nocjie ee nocjiejjHero nsflaHMn.

PaöoTa 3tä õbuia npwocTaHOBJieHa b poj^h nepBoft mmpoboR 
boHhw m aBAKyai^KM yHMBepcMTeTa, nosfluee xe, b hobhx ycjoBMHx 
oha BoaoÕHOBjeHa He Õbuia, mõo b Õw&nioTeKe ynaBepcHTeTA 
npHCTyrouiM k coajjaHWD hoboH cHCTeMH KaTA^oroB m OTxasajiHCb 
ot Be^ennn CK, KHaccn^MKanMOHHan cxeua KOToporo y TOMy Bpe- 
Menw OKOHuaTejibHO ycTapejia /30/. CoxpaHKBinwftCH xe kak uejb- 
hhR HH^pwaijHOHHO-noMCKOBbifl KOMTmeKc CK jjOHec ee jip Hanncx 
^HeR KaK cBoeoõpasHbi^ naMHTHWK mctopmm HayKM h hctouhkk ahh 
nay^eHMA MeTojjojiortniecKroc npoõ^ew ee paaBHTMH.

Mcto^hhkpi. JIwTepaTypa

I. PosoBa C.C. Kjraccw^MKaqHOHHan npoÕAeMa b coBpeweHHott hä- 
yxe. - HoBOCMÕwpcK, 1986; BopoHMH D.A. Bee^BHue b 
Teopur KJiaccM({)WKaqKfl. - HoBOCMÕMpcK, 1982.
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GWCTEMATUMECKHll KAPTOWH KATAUOF BMEJIHOTEKM 
TAPIYGKOrO yHWPCtfTETA BO BTOPOfi HOJIOBMHE 

XIX - HAWE XX BB.

JI.JtyÕbeBa

PacEptiTM» $oh^ob no co^epxaHHD b ÕHÕJinoTeKe TapTycKoro 
yHWBepcwTeTa 3HauwTejibHoe BHWMaHne y^ejioocb yxe c nepBbix 
JieT ee paÕOTH. K 1817 r. 3,n,ecb Õhjio saKOHveno cocTaBJieHwe 
cncTeMaTpmecKoro KaTajiora (CK), b ocHOBy KOToporo õbuia no- 
jioxena 6w6jiHorpa$nqecKaH KJiaccn$iiKaqHH M.G.Bpma, X.r.IÜJOTqa k 
X.^.Xy^JiaHÄa. 3HawnTejibHMB pocT khkkhopo $OH^a õnÖJinoTeKH, 
yBeJiwueHwe BCJie.ncTBne stoto õõnena CK, ^ejiaBQiee ero ncnojib- 
30BaHne Hey^oÕHUM b cyqecTBOBaBineM $opwe (khk™, b KOTopwe 
npnxo.AM^ocb hoctohhho BnjieTaTb HOBue jihcth) , a Tarade ycTape- 
Banne ncnojibsyeMOM b hcm Kjiaccw$WKaqHn KaK ejiejjCTBwe najib - 
Hewmero paaBHTWH w ycjioxneHMH chctcmh HayK npnso^HT k TOMy, 
uto stot CK k cepeAWHe XIX b. nepecTaeT y^OBJieTBopHTb no - 
TpeÕHOCTKM ^HTaTe^eü w padoTH õwÕjiKOTeKw. Tor^a xe b Öhõjiwo- 
TeKe TapTycKoro yHUBepcwTeTa w na^MHaeTCH hobu# 9Tan b npo- 
pecce cKna#jBaHWH CHCTeMH KaTajioroB. C HHBapn 1853 r. npH- 
CTynMJin k cocTaBJieHwn jincTOBoro aji$aBHTHoro KaTajiora ( no 
npwwepy flyÕJiHtiHOM ÕnÕJiwoTeKK b IleTepÕypre ) /!/.

Bonpoc o cos^aHHH hobopo CK HeoAHOKpaTHO oÕcyx^ajiCH Ha 
3ace^aHKHX dnÕJiwoTe^HOH komwcchw b 1868-72 rr. ä&h Hero ÕHJia 
paapaõOTana opwrHHajibHaH Kjiaccw^nKaqnoHHan cxewa, b KOTopoft 
bch coBOKynHocTb wejioBeuecKwx 3HaHHü Õtuia nojapaajjeJieHa Ha 15 
pasAe^os: oõujee HayKo- w KHwroBejjeHMe, ÕorocjioBne* npaBOBe- 
ijeHHe, nojiHTMqecKHe HayKn w CTaTWCTWKa, HCTopwH h ee bchomo- 
raTejibHbie HayKH, reorpa$HH m 3THorpa$HH, h3hk h jiwTepaTypa, 
$zjioco$kh h neijarorMKa, 3CTeTHKa h wcKyccTBO, waTewaTHKa m 
acTpoHOMHH, ecTecTB03HaHMe, anaTOMWH h $W3nojiornH, we^MUHHa, 
TexHOjiornH (T.e. TexHwnecKwe HayKW h npoMHiiDieHHOCTb), BoeH- 
Hue HayKM /2/. B ee paapaÕOTKe, HapH.ny c coTpyijHHKaMH õhõjih- 
OTeKM, npwHHwajiw yuacTHe w npenoijaBaTejTH yHHBepcuTeTa. Haw- 
õojimimh BKJia^ b ee cosjjaHHe BHecjw ÕHÕJiwoTeKapb B.AH^epc h 
ujieH õwÖjinoTe^Hoü komhccwh ot Teo.JiorMuecKoro $aKy^bTera 
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npo$. T.XapHaK. KjiaccH^HKarjHOHHaa cxeMa CK õtuia onyÕJiHKOBaHa 
b 1873 r. /3/. B nocjiejjynijHe roiju, no wepe pocTa ofoeMa CK, 
ona pasBWBajiacb n yrjiyõjiajiacb /4/.

Hpw BOHJIODjeHHH B XH3Hb HJiaHa ÕHÕJIKOTeUHO# komhcchh no co- 
sijaHHD CK Õwi Hcnojib3OBaH y^e HMeBnMüCH jihctoboH aji$aBHTHHÄ 
KaTajior, KOTopu^ õlut nepenncaH Ha OTijeJibHHe KapronKH; H3 no- 
cjicjjhhx h Õhji cocraBJieH CK /5/. TaKaa $opwa opraHK3arjnn pa- 
6oth, Korjja ee, nojj KOHTpojieM corpyjjHHKa 6h6jihot6kh, Morjin 
OAHOBpeweHHo BbinojiHHTb MHoro uejiOBeK, coKpamajia BpeMH paÕOTH 
h He coajjaBajia noMex ijjih Bujjawn khht nHTaTejiHM. Kapro^KH CK, 
Hapajjy c onMcaHweM, Õhjih cnaõ^eHH h nm^pOM - HOMepoM, koto- 
pbw ijaHHaa KHHra nwejia b npejjHjjyujeM CK, coxpaHHBineM cBoe 3Ha- 
nenne KaK Tonorpa$nnecKHH KaTajior /6/.

ÜOCKOJIbKy EÜTaTHHe CyMMH ÕHÕJIHOTeKH ÕHJIH He B COCTOHHHH 
noKpHTb pacxojju no cocTaBJieHHD HOBoro CK, mx noKpurna ijoõh- 
Bajwcb ms cneqwajibHHx epeijCTB yHHBepcHTeTa /7/.

CnerjnajibHO jyia CK saKaaaHHHft KaTajiOÄHtin niKa$ õhji pacnojio- 
xeH phjjom c aÕOHeweHTOM, b ^ocTynHOM ryi* nnTaTejia MecTe. B 
pacnopaxeHne nnTareaeH hobu# CK Õun npefloCTaBJieH c oceHHero 
cewecTpa 1872 r. /8/.

JVih oÕJierueHHH HcnoabaoBaHHH CK, c nepexojjOM yHHBepcHTe
Ta Ha pyccKHü H3HK oõyneHHH, ero cxeMa ("Kjikfi") Õtuia, no 
npeiyioxeHMD jjnpeKTOpa 6h6jihot6kh npo$. E.^.DlMypjio /9/, naija
na Ha pyccKOM H3MKe /I0/, c H3MeHeHHHMH, KOTopwe ÕHJiH cijeaa- 
hh 3a rojju paõoTH no coBepmeHCTBOBannc ero KJiaccw$HKarjHOHHOü 
cxeMH h ccHJiowHO-cnpaBO^Horo annapaTa.

JJeTsuibHO paapaõoTaHHaa imaccH$HKaLjHH h pa3BHT0^ cchjiouho- 
cnpaBouHHii annapaT CK cnocoÕCTBOBa^n TOMy, uto, no cBHjjeTeJib- 
CTBy coBpeMeHHHKOB, HMeHHO oh Hrpaji BejjynjyD pOJIb B O#OpMJie- 
hhh aaxaaoB qHTaTejieü Ha ^HTeparypy b KOHije XIX - Hauaae 
XX bb. /II/.

Hepsaa MHpoBaa sottna h aBaKyarjna yHHBepcHTeTa npnocTaHO- 
bhjih paõOTy c CK. BnocjiejjCTBHH paõora c jjaHHHM CK, KJiaccn$H- 
KarjHOHHaa cxeMa KOToporo k TOMy BpeyeHH yxe ycrapejia, B030Õ- 
HosxeHa ne ÕHJia.

TaKxw oõpaaoM, CHCTeMaTHuecKHü KapTO^HHü KaTajior õhöjiho- 
reKM TapTycKoro yHHBepcHTera, coa/janne Koroporo othochtch k 
rperbeä neTBeprw XIX b., $opMHpoBajicH KaK BRXHeilinaH cocraB-
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hha qacTb cwcTeMH KaTajioroB yHWBepcwTeTCKoü ÕKÕJwoTeKM k wr- 
paji rjiaBHyc pojib b paÕOTe nocjieAHeü no oõcjryxHBaHwc uHTare* 
Jieii bo BTopoü nojiOBHHe XIX - Hauajie XX bb. HocjiyxMB b nocjie- 
jjyKxqeM hctouhhkom jyin cos^aHKH hobbix KaTajioroB n hobjihrb , 
TaKWM oõpasoM, Ha ^ajibHeitinee $opMMpoBaHne cncTeMH KarajioroB 
Õnd^MOTeKM TapTycKoro yHWBepcwTeTa, oh coxpaHMJiCH KaK yHM- 
KaJIbHH# WH^OpMaipfOHHO-nOWCKOBHÄ KOMIUieKC CBOeTO BpeweHM.

Mcnojib3OBaHHHe waTepnaHH
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Tartu ülikooli suurima erialakogu — humani
taarraamatukogu — eelkäijaks on sajandivahetusel loo
dud ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilasraamatukogu. 
Selle tööd jätkas 1919. a novembris asutatud filosoofia
teaduskonna seminar, mis omakorda kasvas üle TRÜ 
ajaloo-keeleteaduskonna raamatukoguks ja kannab 
nüüd nimetust Humanitaarraamatukogu. Üliõpilasraa
matukogu loomist ja edasist arengut on võimalik jälgida 
Eesti Ajalooarhiivis ning Tartu Ülikooli raamatukogu 
käsikitjade ja haruldaste raamatute osakonnas (TÜR 
KHO) leiduvate materjalide põhjal.

Raamatukogu loomine
Üliõpilasraamatukogu käsitlev ülikooli valitsuse 

toimik Eesti Ajalooarhiivis algab ajalooprofessor J. 
Šmurlo kirjaga 5. oktoobrist 1898, milles ta tegi ettepa
neku asutada ülikooli raamatukogu juurde üliõpilasosa
kond. 1

J. Šmurlo põhjendus oli järgmine: kehtivad eksa
mite ja arvestuste nõuded näevad ette praktikumide 
sooritamist. Arsti- ja loodusteaduskonna üliõpilastel on 
juba ammu võimalus kasutada õppekabinette, muu
seume, kliinikuid ja laboratooriume. Ajaloo osakonna 
üliõpilaste puhul võiks praktikum tähendada algallikate 
lugemist. Põhikogust on neid kas puudumise või vähese 
eksemplaride arvu tõttu raske kätte saada ja see takistab 
üliõpilaste süstemaatilist ning jäijepidevat tööd. Piira
tud rahalised võimalused ei luba aga tudengitel endale 
vajalikke raamatuid soetada. Prof Šmurlo arvates võiks 
üliõpilasraamatukogu, kui väike see ka poleks, osutada 
suurt abi õppetööle, iseäranis, kui seda tulevikus regu
laarselt täiendada. Raamatukogu direktorina võis prof 
Šmurlo kompetentselt hinnata raamatukogu võimalusi. 
Ajaloo õpetamise metoodika seisukohalt on see algatus 
omapäraseks kinnituseks kõrgele hinnangule, mis on 
antud prof Šmurlole kui ajalooallikate tundjale ja uuri
jale.2

4. novembril 1898. a toimunud ajaloo-keeletea
duskonna nõukogul leidis prof Šmurlo ettepanek poole
hoidu. Üliõpilasraamatukogu rajamiseks otsustati moo

dustada komisjon (prof J. Petuhhov, J. Šmurlo, A. Jas- 
sinski ja A. Nikitski), raamatukogu aga luua nelja osa
konnaga/vene ajalugu, keskaja ajalugu, vene filoloogia 
ja klassikaline filoloogia).3

30. novembril 1898. a esitas ajaloo-keeleteadus
konna nõukogu komisjoni poolt ette valmistatud palve 
ülikooli valitsusele. See rahuldati 5. mail 1899. a4 ja 
üliõpilasraamatukogu oligi asutatud. Prof Šmurlo ette
paneku operatiivne ellurakendamine näitab vajadust 
taolise raamatukogu järele kõigis ajaloo-keeleteadus
konna osakondades.5 Sama tõendab ka peatselt alanud 
raamatukogu aktiivne kasutamine üliõpilaste poolt. 
Juba 1900. a sügissemestril märgib prof J. Petuhhov, et 
ajaloo-keeleteaduskonna nii vanemate kui nooremate 
kursuste üliõpilased kasutavad suure usinusega nimeta
tud raamatukogu raamatuid.6

Komplekteerimine
Peamised komplekteerimisallikad olid raamatute 

ostmine, annetused ja dublettide ületoomine põhikogust 
(õppejõudude soovitusnimestike järgi), kusjuures kir
janduse hankimine oli rangelt sihipärane. Kõigepealt 
muretseti uusim, jooksva õppe- ja teadustöö jaoks vaja
lik kirjandus: monograafiad, õpikud, trükitud loengu
kursused, kirjanduse ja ajaloo allikmaterjalide kommen
teeritud publikatsioonid,-teadusperioodika. Raha saadi 
ülikooli erisummadest ja neid taotleti pidevalt juurde. 
Prof J. Petuhhov märgib ühes oma kirjas otse, et nende 
summade suurendamine on seda õigustatum, et ajaloo- 
keeleteaduskond peale raamatute peaaegu midagi muud 
ei nõuagi, raamatud on aga õppetöö edukuse vältimatu 

• 7tingimus.
Üliõpilasraamatukogule on raamatuid annetanud 

nii Tartu kui ka teiste kõrgkoolide professorid (akadee
mikud A. Sobolevski ja A. Šahmatov, prof V. Srez- 
nevski, N. Sumtsov jt), aga ka omaaegsed üliõpilased 
— G. Zamjatin, A. Zauskevitš, P. Barzilovitš, K. Vas
siljev, P. Plahhinski, A. Putintsev jt. 1912. a kinkis üli
õpilane Bemhard Linde raamatukogule A. Kallase Est- 
nische Klänge (Tartu, 1911). Mõned üliõpilasraamatu-
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kogu osakonnad said täiendust kateedrite kollektsiooni
dest nagu näiteks klassikalise filoloogia osakond. Raa
matuid saadi ka muudelt asutustelt ja organisatsiooni
delt, tihti just prof J. Petuhhovi palvel: Teaduste Aka
deemialt, Keiserlikult Avalikult Raamatukogult, 
Moskva ja Peterburi ülikoolilt ning mujalt. Tänu prof J. 
Petuhhovi sihipärasele tegevusele kasvas eriti jõudsalt 
filoloogia osakond.

Reegliks oli, et üliõpilasraamatukogu iga osa
konnaga tegeles vastava eriala professor: klassikaline 
filoloogia — prof M. Krašeninnikov, üldajalugu — prof 
Ardašev, keskaeg — prof A. Jassinski, uusaeg — prof 
A. Vassiljev,14 vene ajalugu — eri aegadel professorid 
J. Šmurlo ning I. Lappo ja vene filoloogia — prof J. 
Petuhhov. Üliõpilasraamatukogul tervikuna sel ajal 
juhatajat ei olnud, kuid korra on juhatajaks nimetatud 
prof J. Petuhhovi. Kõik nimetatud õppejõud olid aktiiv
sed raamatukogu korraldamisel: palutakse raamatute 
ostmiseks raha eraldada, dublette põhikogust üle tuua, 
pöördutakse erinevate isikute ja organisatsioonide poole 
palvega annetada raamatuid, tegeldakse raamatukap- 
pide hankimise ja ruumide taotlemisega. Viimane jäi 
küll tulemusteta ja erinevate osakondade kapid seisid 
eri kohtades — ülikooli valitsuse ruumi kõrval telefoni-Q 
toas, inspektorite ruumis, üliõpilaste ühiselamus.

Raamatukogunduslik vormistamine
Raamatute hulga kasvades muretseti vastava 

tekstiga tempel ja hakati looma katalooge. Prof Petuh
hovi ettepanekul võeti vene filoloogia osakonnas juba 
1900. a kasutusele pitseeritud nöörraamat inventariraa
matu ja ühtlasi kataloogina. Hiljem seati niisugused 
kataloogi ja inventariraamatu funktsioone ühendavad 
nöörraamatud sisse ka teistes üliõpilasraamatukogu osa
kondades. Keskaja, uusaja ja vene ajaloo ning vene filo
loogia osakonna katalooge säilitatakse praegu Tartu 
Ülikooli Teadusliku Raamatukogu käsikirjade ja harul
daste raamatute osakonnas. Ajaloo osakondade kataloo
gid on üheköitelised, filoloogia oma aga koosneb kol
mest köitest. Need suuremõõtmelised (38 x 25 cm) köi
ted on tellitud Karl Ungeri köitekojast Tartus. Nööri 
otsad on kinnitatud ülikooli pitsatiga. Sissekanded on 
tehtud ülikooli sekretäri või teda asendava isiku poolt, 
millele järgneb rektori või prorektori allkiri.10

Et mõista nende KHO-s säilitatavate kataloogide 
tähtsust kultuuriajaloo mälestisena ja ka nende kohta 
kataloogisüsteemis, tuleb teha väike tagasivaade kata
loogisüsteemi kujunemise ajaloole Tartu ülikooli raa
matukogus 19. sajandi teisel poolel. Venemaa 19. saj 
60.-70. aastate reformid puudutasid ka kõrgharidust.

Rahvahariduse ministeerium pööras järjest suuremat 
tähelepanu ülikoolide juhtimise detailsele reglementee- 
rimisele. 1878. a anti näiteks välja niisugune dokument 
nagu Rahvahariduse ministeeriumile alluvate kõrge
mate õppeasutuste raamatukogude töö reglementeeri- 
mise põhialused}1 Nende reeglite (§ 2) kohaselt pidid 
kataloogid olema läbi nööritud ja õppeasutuse pitsatiga 
kinnitatud. Kuna see toiming osutus tülikaks — igapäe
vases kataloogitöös tulnuks igal üksikul juhul lahti- ja 
kinnipitseerimiseks ülikooli valitsuselt luba küsida — 
siis pani õpperingkonna kuraator ülikooli valitsusele 
ette seda reeglistikku arutada. Raamatukogukomisjon 
pidas kehtestatud töökorda ebamugavaks. Ülikooli raa
matukogus oli juba välja kujunenud oma kataloogisüs- 
teem, mille tuuma moodustasid tähestikulised sedelka
taloogid ning ülikooli õppejõudude ja raamatukogutöö
tajate poolt väljatöötatud klassifikatsioonil põhinev süs
temaatiline kataloog. Need näisid rahuldavat tolle aja 

.«12infotarbijat. Uued reeglid ei nõudnud tingimata vana
dest kataloogidest loobumist. Varsti saabuski uus ring
kiri, mis lubas kuraatoril koostada reeglid vastavalt 
kohalikele oludele ja esitada need ministeeriumile tead
miseks.13

Nii näeme, et 19. saj 70. aastatel loobuti ülikooli 
raamatukogus nööritud ja pitsatiga kinnitatud kataloogi- 
raamatute kasutamisest. Kuid kõrvaleheidetud kataloogi 
kujunduselementidega puutume uuesti kokku üliõpilas
raamatukogu puhul. Antud juhul oli see otstarbekas. 
Esialgu võis pitseeritud nöörraamatut üsna hõlpsalt 
kasutada kataloogina. Raamatukogul olid suhteliselt 
väikesed fondid ning kataloogid muutusid polüfunktsio- 
naalseiks — nad täitsid inventariraamatu, kohakata
loogi, osalt isegi süstemaatilise kataloogi osa. Juhul, kui 
mõne osakonna maht hakkas jõudsalt kasvama, avaldati 
selle kataloog trükis.

Osakondade kataloogid
Eri osakondade kataloogid on alustatud eri aega

del, kuid nad lõpevad kõik 1917. aastaga. Vanim ole
masolevatest kataloogidest on vene filoloogia osakonna 
oma. Seda on alustatud 1900. a lõpul. Raamat sai täis 
1912. a. Siis avati uus, mida peeti 1917. aastani.14 Kuna 
kataloog täitis ühtlasi inventariraamatu funktsioone, siis 
kirjete numeratsioon jätkus — esimeses köites on 
numbrid 1-1079, teises 1080-1591. Viimase 288-st 
leheküljest on täidetud vaid 99. Märgime, et 1917. a on 
kataloogi kantud 97 kirjet üheksateistkümnel leheküljel 
(lk 78-99).

Kuna sajandi algul polnud kataloogide publitsee
rimine eriliseks probleemiks, siis avaldati esimene kata- 
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loogiraamat veel enne täissaamist trükis. Trükikataloog 
sisaldas aastatel 1901-10 inventeeritud raamatuid, 850 
kirjet. Hiljem saabunud kirjandust võis leida ainult 
käsikirjalistest kataloogidest inventarinumbrilise paigu
tuse järgi. Trükikataloogis on teosed paigutatud eraldi 
vene ja ladina tähestikus (käsikirjalises olid nad läbi
segi), mis hõlbustas kasutamist.

Filoloogia osakonna kogu sisaldas kirjandust 
väga paljudest valdkondadest. Kõrvuti slaavi, romaani, 
germaani ja klassikalise filoloogia alaste teostega on 
rohkesti töid pedagoogikast ja psühholoogiast, ajaloost 
ja filosoofiast, ei puudu ka kunstiajaloo ja sotsioloo- 
giaalased väljaanded. Aja möödudes muutus üliõpilas- 
raamatukogu selle osakonna koostis üha mitmekesise
maks, eriti psühholoogia ja pedagoogikaalase kirjan
duse osas.

Keskaja ajaloo osakonna kataloogi on alustatud 
1909. a, selle 189-st leheküljest on täidetud vaid 21 ja 
sinna on kantud 240 kirjet, neist viimased 18 on koosta
tud 1917. a.16 Keskaega puudutava kirjanduse kõrval 
on siin ajaloo üldkäsitlusi, üksikuid antiikajaloo alaseid 
töid ja uurimusi 17.-18. saj kohta. Väga palju on kirjan
dust Bütsantsi ajaloo kohta, kujunes ju Tartu ülikool 
selle uurimise keskuseks. Ei puudu ka slaavi maade 
ajaloo alased uurimused. Neid on eriti sageli muretsetud 
Balkani sõdade (1912-13) perioodil, mil nimetatud 
problemaatika aktualiseerus. Teoste kronoloogilised 
raamid on keskajast hoopis laiemad, haarates kirjandust 
ka 19. ja 20. sajandi kohta, kuigi sel ajal oli üliõpilas- 
raamatukogus juba olemas ka uusaja osakond — selle 
kataloogist aga taolist kirjandust ei leia.

Uusaja ajaloo osakonna kataloogi on alustatud 3. 
detsembril 1908. Selle 240 lehest on kasutatud vaid 30. 
Esimesele 12 lehele on läbisegi kantud üldajaloo ja 
vene ajaloo alased teosed (kokku 233 kirjet). Kataloogi 
12. lehekülg lõpeb prof A. Vassiljevi otsusega 17. sep
tembrist 1909: Kuna uusaja ja vene ajaloo alaste raa
matute koos kataloogimine on ebamugav, siis avatakse 
edaspidi uus kataloog spetsiaalselt uusaega puuduta- 
vate raamatute jaoks. 14. leheküljest algabki uus 
numeratsioon — see haarab kirjandust ainult uusaja 
kohta, hõlmates vastavalt tolleaegsele uusaja mõistele 
nii renessanssi kui reformatsiooni. Perioodist langevad 
välja ainult kolm antiikajaloo ja üks egüptoloogiaalane 
teos, mõned kirikutegelaste teosed ja uurimused nende 
kohta ning üks Bütsantsi ajalugu käsitlev raamat. 
Kokku kanti sinna 261 kirjet, neist 1917. a vaid 9.

Üliõpilasraamatukogu vene ajaloo osakonna 
kataloogi eraldi nöörraamatuna alustati pärast prof Vas

siljevi ülalmainitud otsust.19 192 lehest on täidetud 35, 
sinna on kantud 431 kirjet, neist viimased 29 kuuluvad 
1917. aastasse. Siit leiab kirjandust vene ajaloo kõikide 
perioodide kohta — eri aegade nimekate ajaloolaste M. 
Štšerbatovi, S. Solovjovi, V. Kljutševski mitmeköitelisi 
koondkäsitlusi, tunnustatud ajaloo-uurijate N. Kostoma- 
rovi, K. Bestužev-Rjumini, S. Platonovi, N. Ustrjalovi, 
P. Miljukovi, S. Vesselovski teoseid. Enamiku moodus
tavad monograafiad, kuid on ka õpikuid. Ei puudu mit
med väärtuslikud allikapublikatsioonid, nagu Vene 
kroonikate täielik kogu, Vene Arheograafiakomisjoni 
publikatsionid, Novgorodi maaraamatud jt. Mõnede 
väljaannete komplekteerimisel on arvestatud nende 
aktiivset kasutamist õppeprotsessis: korraga on kata
loogi kantud 10 eksemplari tuntud 17. sajandi Venemaa 
ajaloo allikat Venemaast tsaar Aleksei Mihhailovitši 
ajal ja Aleksei Mihhailovitši 1649. a seadustik Võib 
öelda, et üliõpilasraamatukogu selles osakonnas leidus 
enamik tähelepanuväärseist Vene ajaloo alastest teadus
töödest.

Ühe või teise osakonna kataloogis võis leida 
osakonna eest vastutava professori enda nii profiilseid 
kui mitteprofiilseid töid. Näiteks prof A. Jassinski kesk
aja ajalugu käsitlevate raamatute kõrval on osakonnas 
ka tema koostatud pedagoogilisi kirjutisi. Eriti lahke 
oh oma raamatute annetamisel prof J. Petuhhov, kuid 
seda võib väita ka prof A. Vassiljevi ja prof P. Ardaševi 
kohta. Selle tulemusel laienes mõne osakonna haare 
sedavõrd, et lähenes juba raamatukogu praegusele sei
sule, haarates kogu humanitaarteaduste ala. Kõige täp
semini vastab kataloogi sisu osakonna nimetusele vene 
ajaloo osakonna puhul.

Kataloogide koostamine nõudis osakonna eest 
vastutavalt professorilt suurt tähelepanu. Hulgaliselt lei
dub nende oma käega kataloogitud raamatuid, näiteks 
filoloogia osakonna kataloogis on esimesed leheküljed 
täidetud J. Petuhhovi käega, kuid peatselt rakendati sel
leks ka tudengeid. 1900. a oli prof Petuhhovi abiliseks 
filoloogiaüliõpilane A. Tšvetkov. Esimese maailma
sõja ajal oli üliõpilasraamatukogus ametis koguni raa
matukoguhoidja — P. M. Plahhinski. Ta õppis Tartu 
ülikoolis 1907-15, algul juurat, pärast filoloogiat. 1915. 
a sügissemestril oh ta ajaloo-keeleteaduskonna noorem
assistent, 1916. a üliõpilasraamatukogu hoidja.24 Aasta
tel 1916-17 on kõik sissekanded kõigi nelja osakonna 
kataloogidesse tehtud'P. Plahhinski käega. Need on 
reeglipärased ja korrektsed kirjed.

Omaaegse üliõpilasraamatukogu nelja osakonna 
kataloogidesse oli kantud ühtekokku 2726 kirjet, raa-
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matukogu tegelik maht oli veelgi suurem. Sõjakeerises 
läksid ilmselt osad raamatud kaduma, sest üliõpilasraa
matukogu järglasena 1919. a rajatud filosoofiateadus
konna seminari kohta on öeldud, et seminari asutamise 
aegu leidusid tas 758 raamatut, mis olid osalt jäänud 
endiselt "üliõpilaste raamatukogult", osalt mujalt 

25juhuslikult saadud.

Ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilasraamatukogu 
loodi abiõppeasutusena teaduskonna õppetöö paremaks 
korraldamiseks. Tema intensiivne komplekteerimine 
professorkonna ja aktiivne kasutamine üliõpilaskonna 
poolt näitavad, et vajadus niisuguse erialase haruraama
tukogu järele oli olemas. Seda kinnitavad ka hilisemad 
aastad tänapäevani välja.
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COSÄAHME CTOEHHECKOfl EWEJIWOrEKW 

MCTOPMKO^MOWidqECiuOrO OAKYabfETA

a.flyÕLGBa

fljiH BbicuiMx yqeõHnix 3aBeAeHüü Poccnn b kohub XIX - Ha- 
qajie XX bb. xapaKrepno BOSHMKHOBeHne cctm õmõjihotbk, Haxo- 
ÄHQIHXCH B rex KJIH HHblX BSaMMOOTHOUlBHMHX C OCHOBHOft $yH£a- 
MeHTaJIBHOit ÖMÕOOTeKOÄ. OHM BH3bIBaJIWCL K 2KH3HH norpeÕHoe- 
tbio b jiynniew oöecneneHnn yqeöHon m HayqHOü ueHTejibHOCTM, 
HeyÄOBJieiBOpeHHOCTBK) KHHrOXpaHHJIMQlHHM yKJSOHOM paÖOTbl (pynua- 
MeHTajIBHKX ÖMÖJIMOreK H pa3BMBSUIMCL ÄOBOJIBHO ÕHCx'P0 HM6HH0 
noTOwy, hto Haxoflon no/mepÄKy y npo$eccypH, ocoöbhho Ha 
ryMaHMiapHHx JaKyjibxeiax.^

IloncKaM hobhx $opM paÖOTbi co cTyueHiao b TapiycKOM 
yHoepcMTere cnocoöcrBOBao raKxe nepeweHa H3biKa oöyqeHHH 
m, khk cJieÄGTBHe stoto, HaqaBiuOcH npouecc n3MeHeHnn cocra- 
Ba n qMCJieHHOCTM CTyueHTOB, a Tan^e msmbhbhkh nporpauM.

Ha HeKoropue H3 3thx npnqMH npHMO yKaswBaeT npo$eccoP 
Kaqpeupbi pyccKOü MCTopuM E.^.hwypjio b cboom oõpameniiH b npas- 
JieHwe wcropiiKO-$HJiojiornqecKoro $aKyjrBfeia oi 5 okthõph 
1896 r. B new oh Buciynaer c WHMUKarMBOž cosuannH npw $yH- 
saMeHTajiBHOH yHoepcHTexCKOft ÖHÖJmoreKe "cneunajiLHoro cry- 
ueHqecKoro OTAOJia no pyccKOti Kcropnu äjih MCKJiwHMreJibdoro 9 
nojib30BaHHH ciyueHTaMK no ynasaHnio npo$eccopa stoü Ka^eupw . 
B nncLMe ocoõbhho no/i^epKHBaeTCH hqoöxoammoctb raKoro OT/iejia 
Ajih oöJiemeHHH npaKrwqecKnx saHHTMM cryueHTOB, Ha npOBeueme 
Koropwx oõpamajiocB BHUManne h b "iipaBoax saneia nojiyKypco- 
Bbix McnHTaHMfö”\ b.^.ÜMypjio MSjiaraei KOHKpeTHHü njian co3Aa- 
hhh raKOü rtnÕJiHOxeKn H^npoaraei cnncoK KHnr, np no op ei enne 
Koropbix äjih Hee Öhjio õbi acejiaiejibHO b nepByio oqepeub.

lincbMO bto öH/iO paccMOTpeHO na saceuaHnn ncTopnKO-qm- 
Jiojiornqechoro ^aKyjibreia 4 Honõpn 1898 r., rue öbi^o peuieno 
oöpaaoBarb ajih oõcyKueHnn Bonpoca komhcchk) b cociaBe
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KB.DeTyxoBa, E.<>•UlMypjio, A.H.HoMHCKoro m A.B.HnKHTOKoro.  ̂

KOMMCCIH H0 TOJIBKO aKTMBHO nOÄÄ6pX8üia MH0HM0 np0$6CC0- 
pa niuypjio, ae h pasBoa ero, oöocHOBas noTpeönocTb b ooä- 
Äano He o^Horo, a qeThipex otäojiob (pyocKan mctophh, cpe^- 
H6B0KOBaH HÖTOpMfl, pyCCKaH CJIOB0CHOCTB, KJiaCCMHOCKaH $00- 
norufl).5

Ha sacoAaMM oTopHKO-$MOjiorMqecKoro JaKyjiBTOia 
20 HOHöpn I898r. öhjio poiüoho corjiacMTBCH c saKJUouoHHCM ko- 
mmoco, h I nan I899r. npaBJiOHiio yHoopcMTera yaoBJieiBopMJio 
xoÄaTaüoTBO HOTopnKO-$oojioro0CKoro JaKyjiBTOia m accMrao- 
Bajio 200 pyÕJioÄ na oneijMajibHHx cpe^cTB “äjih ocHOBaHo oco- 
Öux KOJIJI0KUMU KHMr”.6 Ebuia cos^aHa ciy^eHHecKaa y^aöHan 

ÕH^JinoTOKa, npeflHasHaqoHHaH, npaB^a, tojibko /uih oähopo $a- 
KyjiBTOTa.

Upu $OpMMpOBaHO $0H£0B HOBOÄ ÖHÖJIMOT0KM npeCJIOflOBa- 
jimcb CTporo onp0Ä0jieHHbie uejiM. üpeoöpeTajiacB b nepByio oqe- 
p0Äi HOBeÄniaa OTopaTypa, Heoöxo/ioaH ajih HayuHOü m yqeÖHOii 
paÖoTbi: MOHorpa$o, yqeÖHMKM, noqaTHH© Kypcbi ji0kumh, nyÕJiM- 
Kauo jmteparypHHx m ncTopnqecKMx nawHTHMKOB c KOMweHTapwfl- 
o k hhm, a TaKX0 HayqnaH nepMO^MKa. HacTB khk? (no peKO- 
MeH^aTOJiBHHM cnwcKaM npeno^asaiejieft) KOMnjieKTOBajiacB 3a 
CU0T AyÖJI0THhIX 3K30MIDIHPOB $yHÄaMOHTaJIBHOM 6HÖJIMOT0KW yHM- 
BepcMTGTa. Ocoöoe mocto b nonojiHenjin $oh,ziob cryAOHqecKO^ 
ÖMÕJMOT0KM HCTOpMKO-$MJIOJIOrHqeCKOrO $aKyJIBT0Ta 3aHMMai0T 
pu nacTHbix jihu, cpeAü hhx nasoseM aKa^eMMKa A.A.lüaxwaTOBa, 
aKa^eMUKa A.M.OoöoJieBCKoro, ÖnÖTMOTOKapn AKaAeMwn HayK 
B.H.CpesHeBGKoro, a Taoe ot opraHM3ann^, HanpnMep, 
HeTapÖyprcKOil AKaseMMM HayK, HeTepöyprcKoro yHMBapcMTOTa, 
FlyÖJIH^HOÜ ÖHÕJIHOT0KM. JTM $npybl nOIWJIHeHMR $OHAOB ÖblJIM Bbl- 
3BaHH K XM3HM JIHHHHMM CBH3HMH Id KOHTaKTaMM npO$0CCOpOB, 
BOsrjiaBJiRBiunx cooTBOTCTByiomMe otaojibi ciy^eHHecKOü 6hõjimot0- 
km,m cwrpajiH Baxnyjo pojih.

yB0OHMBaioi]M0CH $ohäbi ÕHÖJIHOT0KH noTpeöOBajiM paapeiuurb 
Bonpoc xpaHeHHH. B nocTanoBJieho o cos/jaHO õnöJinolGkh mcto- 
pnKO-$MJiojioro0CKoro (JaKyjiBTera Bonpoc oö OTnycKe ACHer Ha 
^iKa$H äjir KHHr h nepenjieT He öhji oroBopen m na npaKiHKO
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pemajcH thk: ona, otbötctböhhhö aa cooTBercTBy®<ne oiae- 
JIH ST OÜ ÖHÖAMOTeKH, HO Möpe HaAOÕHOCTM OÕpanaMCB B npaMe-' 
uue yHMBepcMrera c npomeHUHMM oö accMPHOBaHnn fleaer ähh 
3thx ue^eö. Khk npasoo btm npomeHan yjjOBJieTBopfljiHCL.

Akthbhoctb, c Korppoö öhjio noÄÄepxaao npeflJioxeHJie 
npo$eccopa Hlwypjio npenoÄaBaTenBMH $aKyABTeTaf pobopmt o 
HaapeBEetf noipeõnooTM b coaAaana Taaoft õMÕMOTeKM. Akthb- 
HHM ÕbUI H OTKJIHK CTyAOHTOB.

Oahhko, no aaweqaHM» npo$ecoopa IleTyxoBa, xoth öhÕjimo-i 
T6Ka $aKTüqecKH cymecrBOBajia okoao roAa a BunouHoa cBoe 
noAeanoe Haaaa^eHne, o^MAnajibHo eo cymecTBOBaHae ho Öhjio 
o$opma6ho. UoaTOMy oh oöpamaeTCH b npaBJioHMe c npomoHHOM: 
” 1/ bhahtb ... lUHypoBaHHyü, aa HaAJiexameü nenaTED, Kaary, 
KOTOpafl M0X6T CJiyXKTb MHBOHTapHOÄ KHHTOÄ, HO nTOÖH BOOTe 
c tgm OHa, no KpaüHeit Mepe na nepBoe Bpeun, ÕHAa n KaTajiOm 
roa... 2/ paapoEHib ... aaKaaaib MeTäAAanecKMü on Kayqyao- 
bhü ETaun äjih nowoTKM KHnr n öpoiDiop ÖMÕJIMOTOKH c Ha^nMCL»: 
"CiyÄeHqecKaH ÕnÖJinoieKa MCTopnKO-$oojiornqecKoro JaKyjiB- 
leia PlMnep.lOpi>eBCKoro yHnBepcoeiaH.; 3/ oÕecnennTL noue- 
oieHne õMÕJinoTOKM nona b npoMeBKOMHare, KOTppan b nacTOH- 
mee bpomh npoÄHaanaqeHa äjih nHcneKunoHHoro npncyxCrBO, 
ecjin ycrpaHOHo aroro cobmoiuohhh OKaxoTCH ney^oöHüM, to 
öMöJinoTOKa Bce-TaKK b ynoMHHyTOü KOMHaie uorjia 6h ocTaBaTB- 
ch, iaK kbk ^acbi BMaann n npnewa kho Moryr Ctab onpoÄOJioHH 
nocjie aaKpbiTO ocnoKuoHHoro npncyTGTBO, Hanpoep ot 3 
äo 4 qac., khk 3to ao oo nop w Öeuio b aö^ctboojibhoctm, 
no ABa paaa b hoaojuo”.

nocTaHOBJieHHOM npaBJieHO yHoepcoeTa npomeHne npo$ec- 
copa neryxoBa Öeijio yAOBJieTBopeHo: öoo yTBopxAOHO ÖmÖooto^ 

H08 0$0pMAHHMe KHO, a TaKKO MOCTO H BPOMH paÖOTbl CTyAOH- 
necKoft önÕAMOTeKM mcx-opmko-^m .OAornnecKoro $aKyjibTOTa.^

TaKMM oöpaaow, cTyAOHqecKan ÖnÖAnoTOKa mctopmko-$oo- 
JioroecKoro ^aKyjiBTOTa öbuia ocHOBana nociaHOBJieHHOM npaBAe- 
hhh yHHBepcoeTa ot I naa 1899 r. B cocraB ee bxoaom qeTbi- 
pe orAOAa, KOTopbie oöbeAonjuicb hctouhkkom JoaHcnpoBaHO n 
npnHaAAexHOCTBK) k OAHOMy $aKyjTBTeTy. B ocrajibHOM xe ohm
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$yHKHMOHMpoBajiw caMOc?onreaBHO noa pyKOBoacTBOM npo$eccopoB 
cooTBeTCrBywix Ka$eap, ot aKrnsHoem kotopbix 3aBnceao coc- 
roHHne sthx OTaeaoB. CosaaHHan aJin yneön&x npaKTwqecKnx ne— 
JieCl oanoro KOHKpeTHoro $aKyjihTeTa öMÕooTöKa ne nwejia ceöe 
noaoöHbix b yHHBepcHTeTe toto BpeweHM.

B HacrOHQjee apuH a-ro KpynHetfuian na oipacJieBbix ÖhÖjiho- 
reK TTy.

•^MKKMTMHa ri.T. Ma ncropnn bo3hmkhobchhh m pasBMTMn ceTM 

õMÖJiMoreK b Bucuieu yneöHOM saBeaennn. - B kh.: ipyaH Ha- 
yu/HO^ EMÕJIH0T6KM CFy, Bbin.$,c.62. CaparoB, 1964.

2UrMA bCCP, $.402,on.5, ea.xp.1415, ji.1-2.

^npaBoa sanera nojiyKypcoBtix McntiraHuü. 2epnr,I892.

4UrMA OCCP, $.402, on.9, ea.xp.539, ji. H60Õ.-H7.

5UTMA OCCP, $.402, on.5, ea.xp.1415, ji.4.

Tau xe 5-7
7

Taw xe^. 53
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Kasutatud allikad ja kirjandus

ARHIIVIMATERJALID

Eesti Ajalooarhiiv

Fond 402 — Tartu Ülikool

Nimistu 3 — Õppejõudude isiklikud toimikud

f. 402, nim. 3, s. 31. ÄH^epc (Anders), SMKJib-AjieKcanap-Jlopenn KapjiOBbin, õhõjiko- 
TeKapt. 1826-1879. 127 ji.

f. 402, nim. 3, s. 718. Kann (Kapp), Lyro-Bepnrapa XpHCTnaHOBm, önÕJinoTeKapb [n 
4P-] 1844-1911. 165 ji.

f. 402, nim. 3, s. 719. Kann (Kapp), LyroH-Bepnrapa, 6w6jinoTeKapb. 1871-1903. 44 ji.

f. 402, nim. 3, s. 834. Kopar (Kordt), XpncTO(])-I4oraHH-BeHHaMHH AjieKcanapoBM1!, 
noMoniHWK ÕHÕnnoTeKapa. 1885-1910. 52 ji.

f. 402, nim. 3, s. 835. KopaT (Kordt), XpncTot|)-HoraHH-BeHHaMMH AjieKcanapoBHH, 
noMoniHHK õnõJiKOTeKapH. 1885-1906. 20 ji.

f. 402, nim. 3, s.1007. Jloccnyc (Lossius), Worannec SayapaoBun, uomoiiihhk 
ÕnÕJiwoTeKapa. 1860-1874. 37 ji.

f. 402, nim. 3, s. 1008. Jloccnyc (Lossius), Horannec SayapaoBwa, uomoiuhhk 
ÕHÕJinoTeKapn. 1871-1882. 7 ji.

f. 402, nim. 3, s. 1160. MopreHnrrepH (Morgenstern), MoraHH-Kapji-CnMOH (Dpna- 
pnxoBnn, npo(|)eccop. 1802-1869. 400 ji.

f. 402, nim. 3, s. 1394. PacTopryeB A.T., uomoihhkk õwÖJinoTeKapa. 1907-1908. 2 ji.

f. 402, nim. 3, s. 1873. IJUjuoTep (Schlüter), Bonb(|)raHrTenHpHx4OjibiH OnjuinnoBH1!, 
npHBaT-aoneHT. 1869-1912. 193 ji.

f. 402, nim. 3, s. 1874. UJjiiOTep (Schlüter), BoJib(|)raHrTei4Hpwx-IOjiWH (DnJinnnoBHli, 
npHBaT-aoneHT. 1883-1911. 51 ji.



f. 402, nim. 3, s. 1901. LLlMyp.no (Schmurlo), EBreHwn OpaHueBnn, npo^eccop. 1891— 
1909. 178 ji.

f. 402, nim. 3, s. 1902. LLlMyp.no (Schmurlo), EBreHMH (DpanueBnn, npo^eccop. 1891- 
1904. 51 ji.

Nimistu 4 — Kuraatori kolleegium

f. 402, nim. 4, s. 284. Protokollextrakte, Verzeichnisse von Dubletten der Bücher und 
Briefwechsel mit der Moskauer Universität, dem Kurator des Dorpater Lehr- 
bezirks u.a. über die Wiedererrichtung der Bibliothek dieser Universität. 1813— 
1816. 33 Bl.

f. 402, nim. 4, s. 468. Protokollextrakte, Verzeichnisse und Briefwechsel mit dem 
Kurator des Dorpater Lehrbezirks, der Bibliothek u.a. über die Schenkung von 
Büchem, Medaillen, Münzen u.a. an die Universität. 1826-1848. 393 Bl.

f. 402, nim. 4, s. 780. Reglements und Briefwechsel mit dem Kurator des Dorpater 
Lehrbezirks, der Bibliothek u. a. über die Verwaltung und Benutzung der Letzte- 
ren. 1855-1880. 66 Bl.

f. 402, nim. 4, s. 782. Briefwechsel mit dem Kurator des Dorpater Lehrbezirks, der 
Bibliothek und den Fakultäten der Universität u.a. über die Vermehrung des 
Bestandes der Bibliothek. 1855-1917. 349 Bl.

f. 402, nim. 4, s. 824. Briefwechsel mit der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek in 
St. Petersburg, dem Kurator des Dorpater Lehrbezirks u. a. über die Sendung von 
Pflichtexemplaren der Drucksachen an diese Bibliothek, sowie die Durchsicht der 
Korrektur eines Kataloges. 1860-1861. 10 Bl.

f. 402, nim. 4, s. 867. Briefwechsel mit dem Kurator des Dorpater Lehrbezirks, den 
Fakultäten u. a. über den Druck von Schriften auf Universitätskosten, Verteilung 
und Austausch dieser Schriften. 1863-1879. 400 BL

Nimistu 5 — Tartu Ülikooli valitsus

f. 402, nim. 5, s. 1. Regeln, Instruktionen, Berichte und Briefwechsel mit dem Konseil 
und der Bibliothek der Universität u.a. über Organisierung der Tätigkeit der 
Bibliothek. 1802-1829. 367 Bl.

f. 402, nim. 5, s. 3. Berichte des Bibliothekars und Briefwechsel mit dem Konseil und 
der Bibliothek der Universität, den Professoren und Privatpersonen im In- und 
Auslande u.a. über die Vermehrung des Bestandes der Bibliothek. 1802-1811. 
464 Bl.

LLlMyp.no
LLlMyp.no
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f. 402, nim. 5, s. 33. Jahresberichte, Protokollextrakte und Briefwechsel mit der Biblio
thek, dem Kurator des Dorpater Lehrbezirks u.a. über den Zustand der Bibliothek, 
Anschaffung von Gypsstatuen, Zusammenstellung von Katalogen u.a. 1803-1837. 
378 Bl.

f. 402, nim. 5, s. 66. Briefwechsel mit dem Rektor und Bibliothek der Universität, den 
Professoren und anderen über die Benutzung der Bibliothek. 1804-1824. 332 Bl.

f. 402, nim. 5, s. 183. Briefwechsel mit dem Rektor und der Bibliothek der Universität 
den Professoren u.a. über die Benutzung der Bibliothek. 1825-1837. 402 Bl.

f. 402, nim. 5, s. 288. Regeln, Verordnungen und Briefwechsel mit dem Kurator des 
Dorpater Lehrbezirks, dem Konseil und der Bibliothek der Universität über die 
Organisierung der Tätigkeit der Bibliothek. 1835-1879. 104 Bl.

f. 402, nim. 5, s. 317. Briefwechsel mit dem Rektor und der Bibliothek der Universität, 
den Professoren u.a. über die Benutzung der Bibliothek. 1838-1857. 148 Bl.

f. 402, nim. 5, s. 319. Jahresberichte, Protokollextrakte und Briefwechsel mit der 
Bibliothek, dem Kurator des Dorpater Lehrbezirks u.a. über den Zustand der 
Bibliothek, Zusammenstellung des alfabetischen Generalkatalogs und Anschaf
fung von Mobiliar. 1838-1857. 207 Bl.

f. 402, nim. 5, s. 416. Verzeichnisse der Drucksachen, Berichte des Bibliothekars und 
Briefwechsel mit dem Kurator des Dorpater Lehrbezirks, dem Konseil und der 
Bibliothek der Universität u.a. über die Vermehrung des Bestandes der Bibliothek. 
1849-1852. 612 Bl.

f. 402, nim. 5, s. 638. Briefwechsel mit der Bibliothek, dem Kurator des Dorpater 
Lehrbezirks u.a. über die Anschaffung von Büchem, Schriften und Bücher- 
gestellen, Aufstellung der Porträte von Goethe, Herder und Wieland, Anfertigung 
des neues Zettelkatalogs u.a. 1862-1902. 370 Bl.

f. 402, nim. 5, s. 639. Briefwechsel mit dem Direktor der Stemwarte, dem Kurator des 
Dorpater Lehrbezirks u.a. über die Anschaffung von Instrumenten und Bücher, die 
Revision der Sammlungen der Stemwarte, Austausch der Drucksachen u.a. 1862— 
1893.240 Bl.

f. 402, nim. 5, s. 1246. CnncoK pyccKHX m HHOCTpaHHbix yqeHbix oõmecTB w 
yiipea<4eHi4H n nepenncKa c noneanTejieM PioccKoro yaeÕHoro oicpyra, yiie6- 
HbiMM 3aBeaeHnaMH h ap. 06 w3aaHHH n nepecbuiKe "YaeHbix 3anncoK", BO3- 
narpaMeHWH cjiyacamwx 3a paccbuucy nx n ap. 1893-1903. 556 ji.

f. 402, nim. 5, s. 1247. CnncKH aBTopoB anccepTaiiHH n nepenwcKa c yHHBepcnie- 
TaMM, yaeHbiMH oõniecTBaMH n ap. o nepecbuiKe acypnajioB, cõophhkob h anc- 
cepTamifi aaa nonoaneHna MjudOTeicn. 1893-1917. 503 ji.



f. 402, nim. 5, s. 1394.1JupKyjuipbi, npaBHJia h nepenwcica c noneaHTeneM Pmackoio 
yneÕHoro OKpyra, (paKyjibTeiaMu h ip. 06 yapexaeHHH craneHann, cpeacTBax 
Ha hx yBejimeHne m Ha3Haqennn hx CTyaeHTaM. 1897-1916. 180 jl

f. 402, nim. 5, s. 1415. OepenHCKa c AKa/ieMnen HayK, HCTopHKü-0HJiojiorHqecKHM 
(JnKyjibTeTOM h jjp. o CHa&aceHHH KHHraMH h oõopyjiOBaHHn CTyjteHqecKOH 
ÖHÖJiHOTeKH ncTopwKo-(|)HJiojiorHaecKoro (|)aKyjibTeTa. 1898-1910. 81 ji.

Nimistu 9 — Teaduskonnad

f. 402, nim. 9, s. 539. Xypnaji 3aceaaHHH. 1894-1899. 142 ji.

Nimistu 10 — A. Raamatukogud

f. 402, nim. 10, s. 6. Nachträgliches Verzeichnis zum Katalog der "Schönen Künste". 
1807. 5 Bl.

Tartu Ülikooli Raamatukogu 
käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond

Fond 3 — Morgenstern, Johann Karl Simon

Mrg., DCVII, Correspondenz, 1805-1808. Bd. 3. 254 Bl.

Mrg., DCVII, Correspondenz, 1822-1829. Bd. 7. 227 Bl.

Mrg., DCVII, Correspondenz, 1829-1834. Bd. 8. 174 Bl.

Mrg., DXCVII, Meine Beschäftigungen, 1820-1825. Bd. 12. 199 Bl.

Fond 4, nimistu 1 — Tartu Ülikooli Raamatukogu (1802-1918)

f. 4, nim. 1, s. 8. Missivbuch. 11.04.1803-13.12.1806. 136 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 9. Missive. 14.01.1807-14.06.1810. 191 Bl.
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f. 4, nim. 1, s. 74. Schriftliche Verftigungen des Bibliotheksdirektors an den Biblio- 
thekssekretär. 6.05.-21.12.1808. 122 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 146a. Aeta der Bibliothek der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. 
23.08.1865-19.05.1893. 577 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 250. Verzeichnis der an die Universitätsbibliothek geschenkten Bücher in 
den Jahren 1802-1810 incl. 14 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 251. Verzeichnis der an die Bibliothek geschenkten Bücher. 1802-Okt. 
1827. 86 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 253.Verzeichnis der der Dörptschen Universitätsbibliothek gemachten 
Geschenke. 1831-1865. 104 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 256. Verzeichnis der aus der Bibliothek der Wilnaer Medicochirurgischen 
Akademie übergebener Bücher. 1843. 7 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 407. Standortskatalog. I Wissenschaftskunde. 20 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 408. Standortskatalog. II Philologie. 506 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 409. Standortskatalog. III Theologie. 654 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 410. Standortskatalog. IV Jurisprudenz. 685 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 411. Standortskatalog. IVQa PyccKoe npaBO. Mctohhukh. 41 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 412. Standortskatalog. IVQb PyccKoe npaBO. JlriTepaTypa. 39 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 413. Standortskatalog. V Medicin. 365 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 414. Standortskatalog. VI Philosophie. 261 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 415. Standortskatalog. VII Pädagogik. 118 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 416. Standortskatalog. VIII Staatswissenschaften. 259 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 417. Standortskatalog. VIII Staatswissenschaften. 336 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 418. Standortskatalog. IX Kriegswissenschaften. 48 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 419. Standortskatalog. X Naturkunde. 374 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 420. Standortskatalog. XI Gewerbskunde. 272 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 421. Standortskatalog. XII Mathematik. 202 Bl.



- 1A5 -

f. 4, nim. 1, s. 422. Standortskatalog. XlHa Erdbeschreibung. 386 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 423. Standortskatalog. XHIaa Kartenverzeichnis. 106 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 424. Standortskatalog. Xlllb Geschichte I-III. 573 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 425. Standortskatalog. Xlllb Geschichte IV. 490 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 426. Standortskatalog. XIV Schöne Künste. 437 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 427. Standortskatalog. XV Literaturgeschichte. 338 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 428. Standortskatalog. XVI Vermischte Schriften. 207 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 429. System des Standortskatalogs. 49 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 430. Standortskatalog. (System). 62 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 431. Systematischer Katalog. I Wissenschaftskunde. 6 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 432. Systematischer Katalog. II Philologie. 159 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 433. Systematischer Katalog. III Theologie Bd. 1. 290 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 434. Systematischer Katalog. III Theologie Bd. 2. 155 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 435. Systematischer Katalog. III Theologie Bd. 3. 137 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 436. Systematischer Katalog. VI Philosophie. 58 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 437. Systematischer Katalog. VII Pädagogik. 19 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 438. Systematischer Katalog. VIII Staatswissenschaft. 30 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 439. Systematischer Katalog. X Naturkunde. 59 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 440. Systematischer Katalog. XI Gewerbskunde. 83 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 441. Systematischer Katalog. XII Mathematik. 85 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 442. Systematischer Katalog. XlHa Erdbeschreibung. 103 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 443. Systematischer Katalog. Xlllb Geschichte. 217 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 444. Systematischer Katalog. XIV Schöne Künste. 73 Bl.
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f. 4, nim. 1, s. 445. Systematischer Katalog. XV Allgemeine Literärgeschichte. 32 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 446. Systematischer Katalog. XVI Vermischte Schriften. 32 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 447. Systematische Ordnung der Literatur der Philologie. 34 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 448. Materialien zur Ausfurung des Systematischen Kataloges.
Philologie. 83 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 449. Materialien zur Ausfurung des Systematischen Kataloges. Juris- 
prudenz. 90 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 450. Materialien zur Ausfurung des Systematischen Kataloges. Arznei- 
wissenschaften. 240 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 451. Nachtrag zum medizinischen Kataloge. 11 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 452. Materialien zur Ausfurung des Systematischen Kataloges. Philo- 
sophie. 75 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 453. Katalog der pädagogischen Schriften. Systematisch geordnet. 50 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 454. Katalog der staatswissenschaftlichen Schriften. Systematisch geord
net. 30 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 455. Materialien zur Ausfurung des systematischen Kataloges. Staats- 
wissenschaften. Kriegswissenschaften. Naturgeschichte. 95 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 456. Materialien zur Ausfurung des systematischen Kataloges. Gewerbs- 
kunde. 137 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 457. Materialien zur Ausfurung des systematischen Kataloges. Mathe- 
matik. 162 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 458. Materialien zur Ausfurung des systematischen Kataloges. Erdbe- 
schreibung und Statistik. 100 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 459. Materialien zur Ausfurung des systematischen Kataloges. Ge
schichte. 228 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 460. Materialien zur Ausfurung des systematischen Kataloges. Ge
schichte. 137 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 461. Vorarbeit zum systematischen Verzeichnis der zum Fach der Schö- 
ner Künste gehörigen Bücher. 47 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 462. Schöne Künste. (System). 41 Bl.
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f. 4, nim. 1, s. 463. Materialien zur Ausfiirung des systematischen Kataloges. Anti- 
quitaeten. 263 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 464. Verzeichnis der zum Fache der Allgemeinen Literaturgeschichte 
gehörigen Bücher. (Systematisch geordnet). 320 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 465. Materialien zur Ausfiirung des Systematischen Kataloges. Literatur
geschichte. 195 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 466. Materialien zur Ausfiirung des Systematischen Kataloges.
Vermischte Schriften. 175 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 467. Materialien zur Ausfiirung des Systematischen Kataloges.
Vermischte Schriften. 50 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 468. Extract aus dem Journal des Ober-Schuldirectoriums betreffend den 
systematischen Katalog der Universitätsbibliothek. 6 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 469. Systematischer Katalog. System des Zettelkatalogs. 16 Bl.

f. 4, nim.l, s. 470. Schlüssel zum systematischen Katalog der Dorpater Universitäts
bibliothek, Dorpat 1873. Gedruckt. Mit handschriftlichen Ergänzungen. 64 
(43+21) Bl.

f. 4, nim.l, s. 471. Anhang zu "Schlüssel zum systematischen Kataloge" (1873). 11 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 472. Alfabetisches Sachregister zum systematischen Katalog der Uni
versitätsbibliothek. 183 Bl.

f.4, nim. 1, s. 473. Schriften auf losen Blätter betreffend den Druck eines neuen alfa- 
betischen Kataloges. 4 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 474. Kladde betreffend das Unnumerieren der Bücher verbunden mit dem 
neuen alfabetischen Generalkatalog. 35 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 475. Katalogzettel der medizinischen Joumale und anderen Werke mit 
alten Standnummem der Universitätsbibliothek. 281 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 476. Real-Verzeichnis der medizinischen Werke auf der Universitäts
bibliothek. 105 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 477. Alphabetischer Katalog der medizinischen Bücher. 24 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 478. Verzeichnis der auf der Kaiserlichen Universitätsbibliothek zu 
Dorpat vorhandenen Russischen Literatur. (Systematisch geordnet). 45 Bl.
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f. 4, nim. 1, s. 478a. Zettelkatalog der Handzeichnungen. 116 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 479. Katalog der Pädagogischen Bibliothek. 26 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 480. Alexandrovsche Schenkung juristischen und staatwissenschaftlichen 
Werke. 264 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 481. Catalogus Bibliorum & librorum theologicorum ex Bibliotheca Gust. 
Bergmanni. 42 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 482. Catalogus Bibliothecae Bergmannianae. 30 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 483. Katalog von den physikalischen chemischen und pharmazeutischen 
Werke und Manuskripten der Bibliothek des Prof. Ferdinand v. Giese. Aeta 
betreffend das Übergeben der Gieseschen Bibliothek. 54 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 484. Katalog der Klingerschen Bibliothek. 91 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 485. Catalogue des livres de la Bibliotheque de Klinger. 88 p.

f. 4, nim. 1, s. 485a. Systematischer Standortskatalog der Bibliothek von K. Morgen- 
stem. 550 Bl.

f. 4, nim. 1, s. 740. KaTajior ceMwnapcKon õwÖJiwoTeKH no epeanen MCTopwn. 21 ji.

f. 4, nim. 1, s. 741. KaTajior khkt, npwoõpeTeHHbix b CTyaenqecKyio ncTopwaecKyio 
ÕHÖJiMOTeKy npn KCTopHKO-tpKJiojionnecKOM (JiaKyjibTeTe HMnepaTopcKoro 
lOpbeBCKoro YnnBepcuTeTa. 30 ji.

f 4, nim. 1, s. 742. KaTajior kuut GryaeHqecKOfi 6h6jihotckw hctopwko-(|)wjiojio- 
rmecKoro (paKyjibTeTa ÜMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro YnHBepcMTeTa. Cjio- 
BecHoe oTaejienwe. lOpbeB, 1911. 44 c.

f. 4, nim. 1, s. 743. KaTajior ceMHHapcKon õnÕJinoTeKW HCTopHKOT|)H.nojiorHMecKoro 
0aKyjibTeTa no pyccKon ncTopnn. 35 ji.

f. 4, nim. 1, s. 744. HnBeHTapnaa KHura CTyaenaecKon ÖHÕJiwoTeKH hctopkko- 
(pKJiojioriwecKoro (jiaKyjibTCTa HMnepaiopcKoro lOpbeBCKoro YnHBepcidTeTa. 
72 ji.

f. 4, nim. 1, s. 745. HnBeHTapHaa KHnra CTyaenaecKOH ÖHÖJinoTeKn ncTopwKO-(|)MJio- 
JiornnecKoro 0aKyjibTeTa HMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro YnnBepcuTeTa. 51 jl

f. 4, nim. 1, s. 747. CwcTeMaTtFiecKun KaTajior khht SwÕJiHOTeKw GryÄenqecKoro 
Oöme/KHTHB HMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro YnHBepcnTeTa. 144 ji.



IM-

f. 4, nim. 1, s. 748. XpoHOJiomecKHn Kaiajior khmt ÕMÖJinoTeKH GryaeHqecKoro 
oÖuje^HTHa npw WMnepaTopcKOM lOpteBCKOM yHHBepcuTeTe. 15 ji.

f. 4, nim. 1, s. 756. Aji(|)aBHTHbin ciihcok khht. One.! II BejuieTpncTWKa. 192 ji.

f. 4, nim. 1, s. 757. VaemnecKaii õnÕJiHOTeKa. CnncoK khht. 83 ji.

Fond 4, nimistu 3 — Tartu Ülikooli Raamatukogu ( [1937] 1944- )

f. 4, nim. 3, s. 964. TRÜ Raamatukogu 175. aastapäevale pühendatud 7. teaduskonve
rentsi ettekannete käsikirjad. 250 1.

f. 4, nim. 3, s. 1177. TRÜ Raamatukogu 9. teadusliku konverentsi (16.-18. juuni 1982) 
ettekannete käsikirjad. 139 1.

f. 4, nim. 3, s. 1317a. Tartu Ülikooli Raamatukogu III ajaloopäeva (15. mai 1985) kutse, 
osavõtjate nimekirjad ja ettekannete käsikirjad. 60 1.

Fond 5 — Schardius, Friedrich Ludwig, 2915 s.

Fond 64 — Weltmann, Karl

f. 64, s. 17. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogide loetelu. Kataloogimisreeglid. 
1920—[1936]. 55 1.



MS -

Publitseeritud allikad

Catalogus MSS. et bibliothecae Carol. Morgenstern: Pars 1-2 cum supplemento. 
Dorpat, 1868. XD, 266,31 p.

Cordt, B. Mittheilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jakob De la Gardie / 
[npeziHCJi.] B. A. Kop^T. Ha ceMeHHoro apxHBa rpa(j)OB TÜ Jla Tap^n // YneHbie 
sanncKH HMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro yHHBepcHTeTa. lOpbeB, 1894. N® 2, 
[npnji. 2]. C. 1-112.

Cordt, B. Mitteilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jakob De la Gardie : Nebst 
einem Anhang betreffend Correspondenzen des Grafen Johann Oxenstjema. 
Leipzig, 1894. 112 S.

Doubletten-Katalog der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat. Dorpat, 1875. 71 S.

Eichhom, C. Amsdorfiana aus dem Codex chartaceus Nr. 43 der Dorpater Universitäts
bibliothek // Zeitschrift für Kirchengeschichte. Gotha, 1901. Bd. 22. S. 605-646.

Index primus librorum ex Bibliotheca academica Dorpatensi auctionis lege divenden- 
dorum die XVI. et sequentibus mensis Martii anni MDCCCVUI. / [Ed. 
C. Morgenstern]. Dorpati, ex typ. Grenziana, [1808]. [6], 74 p.

Index secundus librorum ex Bibliotheca Academica Dorpatensi auctionis lege diven- 
dendorum die XVI. et sequentibus mensis Februarii anni MDCCCXII. / 
[Ed. C. Morgenstern]. Dorpati, ex typ. Grenziana, [1812]. [2], 109 p.

Lossius, J. Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universitätsbibliothek zu 
Dorpat. Dorpat, 1882. 158 S.

Morgenstern, C. Narratio de quadam epistolarum autographarum congerie, p. 1 // 
Praelectiones semestres in Universitate Literarum Caesarea, quae Dorpati consti- 
tuta est, a calendis febr. anni [1807] habendae indicuntur a reetore et Senatu 
academico. Dorpat, [1807]. P. 1-16.

Schlüssel zum Systematischen Catalog der Dorpater Universitäts-Bibliothek. Dorpat, 
1873.43 S.

Tartu Ülikooli raamatukogude ajakirjade nimestik. Tartu, 1940. 676 lk.

TRÜ Teadusliku Raamatukogu kataloogisüsteemi juht. Tartu, 1988. 36 lk.

Waltz, O. Epistolae Reformatorum // Zeitschrift für Kirchengeschichte. Gotha, 1878. 
Bd. 2. S. 117-189.



-

Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und der mit übrigen Universitäts- 
Instituten daselbst verbundenen Büchersammlungen im Jahre 1865. Dorpat, 1866. 
108 S.

Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und der mit übrigen Universitäts- 
Instituten daselbst verbundenen Büchersammlungen im Jahre 1866. Dorpat, 1867. 
126 S.

Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und der mit übrigen Universitäts- 
Instituten daselbst verbundenen Büchersammlungen im Jahre 1867. Dorpat, 1868. 
111 S.

Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und der mit übrigen Universitäts- 
Instituten daselbst verbundenen Büchersammlungen im Jahre 1868. Dorpat, 1869. 
128 S.

Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und der mit übrigen Universitäts- 
Instituten daselbst verbundenen Büchersammlungen im Jahre 1869. Dorpat, 1870. 
158 S.

Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und der mit übrigen Universitäts- 
Instituten daselbst verbundenen Büchersammlungen im Jahre 1870. Dorpat, 1871. 
138 S.

Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und der mit übrigen Universitäts- 
Instituten daselbst verbundenen Büchersammlungen im Jahre 1871. Dorpat, 1872. 
97 S.

TpaOapb B. Othct o coctohhhk Bn6nnoTeKH MMnepaiopcKoro lOpbeBCKoro YuHBep- 
cwreTa (1910-1913). [lOpbeB], B. m. 15 c.

KaTajior khht CTyaenqecKOõ ÕHÕnnoTeKH HCTopnKO-^MJiojiorHqecKoro 0aKynbTeTa 
PlMTepaTopcKoro lOpbeBCKoro yHHBepcuTeTa. CnoBecnoe owjieHwe. lOpbeB, 
1911. 44 c.

Kaiajior pyccKKX khht BwÕJiHOTeKw ÜMnepaiopcKoro lOpbeBCKoro YHHBepcnTeTa. 
C ocHOBaHHH yHTBepcHTeia no 31 aeKaõpa 1908 roaa. lOpbeB, 1910. VIII, 
653 c.

K.ruoii k cwcTeMaTtwecKOMy Kaianory Bh6jihot6kw UunepaTopcicoro lOpbeBCKoro 
yHKBepcHTeTa. lOpbeB, 1900. 55 c.

MaTepnanbi ana KaTajiora khht, pyKonwceõ, rpaBiop h npoa. co6panna A. H. HeycT- 
poeBa : Ora. 1. Kumu. Cn6., 1902.110 c.



- 4 -

Orner no KOMaH^npoBKe õnõnnoTeKapa WMnepaTopcKoro XapbKOBCKoro yHHBepcn- 
TeTa K. PyõuHCKoro äjih ocMOTpa 6h6jihot6k b Mockbc, üeTepõypre, lOpbeBe, 
Bapmase h KneBe c 23 anpena no 23 Maa 1902 roaa. XapbKOB, 1903. 47 c.

IlacceK E. 4oKJiaa EnõnnoTeaHOH Komhcchh // BaKmonenna 0aKyjibT6TOB. Bbipaõo- 
TaHHbin no nopynenwio JlpaBJieHHH, aoKnaa npot|)eccopa Cpe3HeBCKoro. 4oKnaa 
EnõnnoTeaHon Komhcchh h mhchhh oTaejibHbix nnenoB CoBera HMnepa- 
TopcKoro lOpbeBCKoro YHHBepcHTeTa no BonpocaM, npeaao>KeHHbiM Tocno- 
4KHOM Mhhhctpom Hapoanoro OpocBemeHHH oTHOCHTeabHO aceaaTeabHoro 
ycTponcTBa yHHBepcHTeTOB. lOpbeB, 1901. C. 52-64.

üpaBHaa aaa nojibaoBanna YHHBepcHTeTCKOH õnõnnoTeKOH. B. r., B. m. [4 c].

npaBWJia o saaere noayroaHH w nonyKypcoBbix ncnbiTaHHax no hctophko- 
0KJiojiori«ecKOMy 0aKynbTeTy HMneparopcKoro .JepmcKoro yHHBepcHTeTa. 
4epnT, 1892. [6 c].

Chhcok ^ypnajioB h apyrnx nepHoaHaecKHx H3aaHHH, BbinncbiBaeMbix hhh nojiy- 
aaeMbix b oõmch hjih aapoM YHHBepcHTeTCKoio Bh6jihot6koio h bccmh apy- 
thmh yqeÖHOBcnoMoraTejibHbiMH yqpeaiaeHHHMH YHHBepcHTeTa. lOpbeB. 1907. 
52 c. ‘

Chhcok khhf, nocTynHBHiHX b ÕHÕJiHOTeKy HMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro yHHBepcH
TeTa c 1 aeKaõpa 1911 roaa // VneHtie 3anHCKH HMnepaTopcKoro lOpbeBCKoro 
yHHBepcHTeTa. 1913. N2 5-8, 11-12. C. 1-112, 1-17; AjnJjaBHT. yKa3. k “CnncKy 
khhf” ÕHÕJiHOTeKH H. KD. yHHBepcHTeTa // VneHhie 3anncKH HMnepaTopcKoro 
lOpbeBCKoro yHHBepcHTeTa. 1916. N° 10. C. 113-176; 1917. N2 3. C. 177-192.



Kirjandus

Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 1785 bis 1790. Jena, 1793. Erster 
Bänd, enthaltend des systematischen Verzeichnisses in- und ausländischen Schrif
ten. Erste Hälfte. S. pag. Zweyter Bänd, enthaltend des systematischen Verzeich
nisses in- und ausländischen Schriften. Zweyte Hälfte. 687 S. Jena, 1794. Dritter 
Bänd, die sämtlichen alphabetischen Register enthaltend. 410+78 S.

Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 1791 bis 1795. Weimar, 1799. 
Erster Bänd, enthaltend des systematischen Verzeichnisses in- und ausländischen 
Schriften. Erste Hälfte. S. pag. Weimar, 1800. Zweyter Bänd, enthaltend des syste
matischen Verzeichnisses in- und ausländischen Schriften. Zweyte Hälfte. S. pag. 
Dritter Bänd, die sämtlichen alphabetischen Register enthaltend. 262+224+56 S.

Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 1796 bis 1800. Weimar, 1807. 
Erster Bänd, enthaltend des systematischen Verzeichnisses in- und ausländischen 
Schriften. Erste Hälfte. S. pag.

Anderhub, A. Grundzüge einer Quellenkunde zur Bibliotheksgeschichte // Bibliotheks- 
geschichte ais wissenschaftliche Disziplin / hrsg. von Peter Vodosek. Hamburg: 
Hauswedell, 1980. (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens; 7). 
S. 142-156.

Bednarska-Ruszajowa, K. Bücher und ihre Leser in Wilna am Anfange des 19. Jahr
hunderts: "Journal der Ausleihungen der Bücher aus der Bibliothek der Wilnaer 
Universität" 1805-1816; eine bibliographisch-buchwissenschaftliche Unter- 
suchung. - Frankfurt am Main; Berlin; Bem; New York; Paris; Wien: Lang, 
1996. 323 S. (Arbeiten und Bibliographien zum Buch- und Bibliothekswesen; 13).

Deutsche Bibliothekskataloge im 19. Jahrhundert: analytisches Repertorium. München; 
London; New York; Paris, 1992. T. 1. 387 S. T. 2. 203 S.

Düntzer, H. Goethe und die Bibliotheken in Weimar und Jena // Centralblatt für 
Bibliothekswesen. 1884. H. 3. S. 89-105.

Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919-1929 // Tartu, 1929. 432 lk. (TÜ Toim.; C 10.)

Ermel, M. Tartu Ülikooli Raamatukogu töökorraldusest 19. saj. // TRÜ Teadusliku 
Raamatukogu 9. teaduskonverents "Raamatukogu ajaloo küsimusi" 16-17 VI 
1982: ettekannete teesid. Tartu, 1982. Lk. 12-14.

Ermel, M. Raamatukogud infoajastul // Tartu Ülikooli Raamatukogu töid. Tartu, 1997. 
Vihik 10. Lk. 113-128.



Fietz, R. Der alte Realkatalog der Landesbibliothek Oldenburg // Ex Bibliotheca Olden- 
burgensi : bibliothekarische Untersuchungen aus Anlass des “200jährigen Beste- 
hens der Landesbibliothek Oldenburg / hrsg. von Egbert Koolman. Oldenburg: 
Holzberg, 1992 (Schriften der Landesbibliothek Oldenburg; 26). S. 209-233.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Hildesheim; Zürich; New 
York: Olms-Weidmann, 1997. Bd. 2. 309 S.

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Hildesheim; Zürich; New 
York: Olms-Weidmann. Bd. 1. 1996. 381 S; Bd. 2.1. 1998. 274 S; Bd. 3. 1992. 
367 S; Bd. 4. 1993. 490 S; Bd. 5. 1992. 363 S; Bd. 6. 1993. 396 S; Bd. 7. 1994. 
309 S; Bd. 8. 1994. 356 S; Bd. 9. 1994. 326 S; Bd. 10. 1996. 380 S; Bd. 11. 1997. 
367 S; Bd. 12. 1996. 280 S; Bd. 13. 1997. 372 S; Bd. 14. 1995. 255 S; Bd. 15. 
1995. 240 S; Bd. 16. 1996. 456 S; Bd. 17. 1997. 325 S; Bd. 18. 1997. 404 S.

Handbuch der historischen Buchbestände in Österreich. Hildesheim; Zürich; New York: 
Olms-Weidmann. Bd. 1. 1994. 272 S. Bd. 2. 1995. 350 S. Bd. 3. 1996. 337 S. Bd. 
4. 1997. 376 S.

Die Kaiserliche Universität Dorpat : Fünfundzwanzig Jahre nach ihrer Gründung. 
Dorpat, 1827. 60 S.

Kastanauskaite, D. Vilniaus universiteto mokslines bibliotekos rankraštiniai ir spaus- 
dinti katalogai. Vilniaus, 1990. 144 p.

Keisrikojast Tartu raamatuvaramusse : Näitus Tartu Ülikooli Raamatukogus, detsember 
1995-märts 1996 / Näitus ja kataloog N. Vorobjova. Tartu, 1995. 104 lk.

Kind-Doeme, Ch. Die niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. 
Ihre Bestände und Errichtungen in Geschichte und Gegenwart. Mit einem Beitrag 
von Klaus Haenel über die Handschriftenabteilung. Wiesbaden: Harrassowitz, 
1986. 143 S. (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen; 22.)

Klement, V. Tartu ülikooli raamatukogu ja Peterburi sidemed aastail 1802-1839 // Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. Tartu, 1983. Vihik 13. Lk. 3-10.

Kästner, E. Über die Bibliothek zu Wolfenbüttel // Kunstwirklichkeiten: Erhard Kästner. 
Bibliothekar, Schriftsteller, Sammler. Wiesbaden: Harrassowitz, 1994. S. 47-51. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens; 21).

Lapp, E. Katalogsituation der Altbestände (1501-1850) in Bibliotheken der Bundes- 
republik Deutschland einschliesslich Berlin (West). Berlin: DBI, 1989. 296 S. 
(Dbi-Materialien; 82.)

Liblik, M. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogid // Raamatukogu. 1931. Nr. 1. Lk. 25- 
30; 1932. Nr. 2. Lk. 55-60.



Loorits, E., Nilbe, S. Kataloogimise automatiseerimisest Tartu Ülikooli Raamatukogus 
// Raamatukogu. 1995. Nr. 1. Lk. 9-11.

Lorenz, B. Bibliotheksklassifikation ais Spiegel der Wissenschaftsentwicklung : 
Beobachtungen zu einem Spannungverhältnis // Fachschrifttum, Bibliothek und 
Naturwissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert / hrsg. von Christoph Meinel. Wies- 
baden: Harrassowitz, 1997. S. 23-34. (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte 
des Buchwesens; 27.)

Meyer, K. Die Universität im Russischen Reich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
// Die Universitäten Dorpat/Tartu, Riga und Wilna/Vilnius: 1579-1979: Beitr. zu 
ihrer Geschicte u. ihrer Wirkung im Grenzbereich zwischen West u. Ost / hrsg. 
von Gert von Pistolkors, Toivo U. Raun, Paul Kaegbein. Köln; Wien; Böhlau, 
1987. S. 40^45. (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte; 9.)

Noodla, K. Friedrich Puksoo elu ja töö // Friedrich Puksoo 1890-1969. Tartu, 1990. 
Lk. 4-62.

Noodla, K. K. Morgenstern ja Tartu Ülikooli Raamatukogu // Teadusliku Raamatukogu 
töid. Tartu, 1970. Vihik 3. Lk. 48-60. (TRÜ Toim.; 262.)

Parmas, R. Perioodiliste väljaannete komplekteerimine Tartu Ülikooli raamatukogus 
XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul (kuni 1917. a.) // Teadusliku Raama
tukogu töid. Tartu, 1968. Vihik 1. Lk. 3-25. (TRÜ Toim.; 224.)

Parmas, R. Publikatsioonide vahetamine Tartu Ülikoolis XIX sajandi teisel poolel ja XX 
sajandi algul // Teadusliku Raamatukogu töid. Tartu, 1969. Vihik 2. Lk. 27-95. 
(TRÜ Toim.; 278.)

Parmas, R. Tartu Ülikooli Raamatukogu nõukogu tegevus XIX sajandil ja XX sajandi 
algul // TRÜ Teadusliku Raamatukogu 3. teadusliku konverentsi ettekannete tee
sid. Tartu, 1968. Lk. 3-4.

Parmas-Michelson, R. Tartu Ülikooli raamatukogu fondide kujunemine XIX sajandi 
teisel poolel ja XX sajandi algul (kuni 1917). Magistritöö. Tallinn, 1993. 
32+22+68+32+34 lk.

Peep, L., Kaegbain, P. Die Universitätsbibliothek Dorpat in Vergangenheit und Gegen- 
vart // Reval und die Baltischen Länder: Festschrift für Helmuth Weiss zum 80. 
Geburtstag. Im Autrage der Baltischen Historischen Kommission und des Johann- 
Gottfried-Herder-Instituts herausgegeben von Jürgen von Hehn und Csabe Janos 
Kenez. Marburg/Lahn: J. G. Herder-Institut, 1980. S. 473-488.

Peep, L., Kaegbain, P. Tarton yliopiston kiijasto : menneisyytä ja nyky päivää // 
Opusculum. 1982. VoL 2, Ne 2. S. 82-99.

Puksoo, F. Benjamin Cordfi tegevusest // Ajalooline Ajakiri. 1940. Nr. 2. Lk 120.



Puksoo, F. Tartu Ülikooli raamatukogu 1920. aastail // Teadusliku Raamatukogu töid. 
Tartu, 1966. Vihik 1. Lk. 26-50. (TRÜ Toim.; 224.)

Raabe, P. Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel — ein Beispiel fur staatliches 
Engagement und private Initiative // Staatliche Initiative und Bibliotheksent- 
wicklung seit der Aufklärung / hrsg. von Paul Kaegbein und Peter Vodosek. 
Wiesbaden: Harrassowitz, 1985. S. 227-238. (Wolfenbütteler Schriften zur 
Geschichte des Buchwesens; 12).

Retrospektiivse kataloogimise ja konverteerimise projektid Tartu Ülikooli Raamatu
kogus. 6 lk. — Käsikiri TÜR kataloogimisosakonnas.

Riives, H. Kataloogimine ja kataloogid // Raamatukogu töid. Tartu, 1990. Vihik 8. 
Lk. 72-89. (TRÜ Toim.; 910.)

Riives, H. Kataloogid ja kirjanduse töötlemine // Teadusliku raamatukogu töid. Tartu, 
1977. Vihik 5. Lk. 57-66. (TRÜ Toim.; 423.)

Riives, H., Suits, A. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi kujunemisest // 
TRÜ Teadusliku Raamatukogu 7. teaduskonverents: Ettekannete teesid. Tartu, 
1977. Lk. 26-27.

Saare, I. Tartu Ülikooli Raamatukogu elektronkatalog // Tartu Ülikooli Raamatukogu 
töid. Tartu, 1997. Vihik 10. Lk. 129-134.

Schlüter, W. Die Dorpater Universitätsbibliothek // Zentralblatt fur Bibliothekswesen. 
1918. Jg. 35, H. 1/2. S. 1-15.

Schenkel, M. Kataloge machen Bibliotheken : Betrachtungen zu den gedruckten Biblio- 
thekskatalogen des 19. Jahrhunderts // Buch und Bibliothekswissenschaft im 
Informationszeitalter: Internationale Festschrift für Paul Kaegbein zum 65. Ge- 
burtstag. München; New York; London; Paris: K. G. Saur. 1990. S. 242-254.

Schmidt, K. Karl Morgenstern und seine Privatbibliothek // Bibliothek. Forschung und 
Praxis.1994. Nr. 3. S. 384-387.

Taal, K. Gustav Bergmann ja tema memoriaalkogu // Tartu Ülikooli Raamatukogu töid. 
Tartu, 1999. Vihik 11. Lk. 108-116.

Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu: Teatmik. Tartu, 1966. 81 lk.

Tartu Ülikooli ajalugu 1632-1982. Tallinn: Eesti Raamat, 1982. Kd. 2: 1798-1918. 
430 lk.



-

Tiirma, P., Loorits, E. Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogisüsteemi kujunemisest 
1802-1857. a. // TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9. teaduskonverents "Raamatu
kogu ajaloo küsimusi" 16-17 VI 1982: ettekannete teesid. Tartu, 1982. Lk. 15-19.

Urba, L. A. N. Neustrojevi memoriaalkogu TRÜ Teaduslikus Raamatukogus // TRÜ 
Teadusliku Raamatukogu 3. teaduskonverentsi ettekannete teesid. Tartu, 1968. 
Lk. 6-8.

Urba, L. A. N. Neustrojevi memoriaalkogu TRÜ Teaduslikus Raamatukogus // TRÜ 
Teadusliku Raamatukogu töid. Tartu, 1969. Vihik 2. Lk. 132-152. (TRÜ Toim.; 
248.)

Vigel, E. Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku Raamatukogu asutamine ja areng aastail 
1802-1839 / Kommenteerinud ja toimetanud J. Madisson. Tartu, 1962. 110 lk. 
(TRÜ Toim.; 115.)

Vladimirovas, L. Vilniaus universiteto bibliotekos. Vilnius, 1958. 105 p.

Vorobjova, N. P. K. Aleksandrovi kogu // TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9. teaduskon
verents "Raamatukogu ajaloo küsimusi" 16-17 VI 1982 : ettekannete teesid. 
Tartu, 1982. Lk. 30-32.

Weishaupt, K. Sacherschliessung in Bibliotheken und Bibliographien. 1 : Klassifika- 
torische Sacherschliessung. Frankfurt am Main, 1985. 175 S.

ApncTOB B. B., EpMOJiaeBa H. B. HcTopwa HayanoH ÕHÕnnoTeKH hm. H. II. J4o6a- 
aeBCKoro (1804-1850). Kasanb, 1985. 149 c.

BOJIOÄKH B. (D. PaCKpblTHe HCTOpmeCKH IjeHHblX ([)OH4OB perHOHaJIbHbIX 6h6jIHOT6K 
Pocchh b KOHTeKCTe eBponencKoro onbiTa // rocyaapcTBeHHaa pouHTHKa b 
oÖJiacTH ÕHÕJiHOTeaHoro aena h peajiH3anHH saKOHOB Pocchhckoh (DeaepaitHH 
”0 ÖHÖJiHOTeaHOM aene” n ”06 oõasaieabHOM 3K3eMnjiape aoKyMeHTOB : Bce- 
poccHHCKaa HayqHo-npaKTHaecKaa KOH(|)epeHUHH, r. Omck, 23-26 anpejia 1996 
r. Te3HCbi aoKJiaaoB h cooõuieHHH. Cn6., 1997. C. 56-58.

Bopohhh IO. A. BseaeHHe b TeopHio KJiaccH(|)HKanHH. Hobochõkpck, 1982. 194 c.

TpHropbeB 10. B. (D. (D. Pencc (1778-1852) : onepK 2kh3hh h ^eaTenLHocTM. M., 
W34-B0 BKII, 1963. 106 c.

XyKac B. Ponb ÖHÖnnoTeKH BnjibHioccKoro yHHBepcnieTa b pa3BHTHH hhtobckoh 
6H6nHorpa(|)HH // BcecoiosHaa KOH^epeHuna no ÕHÕJiHOTeKOBeaeHHio h 
6H6nHorpa(|)HHecKOH HH(|)opManHH. M., 1971. 37 c.



- -

3aropcKaa E. EL BnõawoTeaHaH Kaaccn^HKauna K. M. Bapa aaa HnocipaHHoro 
OTaeaeHHa BAH // '(Dona Bapa” b BnõanoTeKe AKaaeMwn HayK. CaHKT- 
OeTepõypr: BnöawoTeKa Poccmhckom AKaaeMHH HayK, 1992. C. 25-30.

HcTopna BnaBHioccKoro yHHBepcnieTa (1579-1979). BnarHioc: MoKcaac, 1979. 371 c.

KacTaHaycKanie 4- M. HcTopna KaTaaoroB õidõanoTeKM BnatHioccKoro yHHBepcn- 
TeTa h mx poar b pa3BWTnn Karaaon43annn b JImtbc (c cepeanHEi XY1 ao 
cepeawHEi XX bb.): ABTope^epaT anccepTauHM Ha concKaHne yaenon CTeneHH 
KaHawaaTa neaarornaecKnx HayK. JleHWHrpaa, 1984. 15 c.

KacTaHaycKanTe l. Maiepnaa k HccaeaoBaHnio KaiaaoroB õriõanoTeKM BwaeHCKoro 
HMnepaTopcKoro yHHBepcnTeia (1803-1832 rr.) //Knygotyra, 1976. T. 5(12). P. 
209-220.

KacTaHaycKanTe 4- PasBrune KaTaaoroB h nponaranaa ÕHÕaHOTenHO-ÕHÕanorpa^n- 
HeCKHX 3HaHMH B BnaEHIOCCKOM yHHBepCMTeTG // OnTWMW3aHHH ÕHÖaPIOTeHHO- 
õwõaworpa^rwecKoro oõcay>KHBaHi4H cneuHaaHCTOB. JI., 1974. C. 58-91.

JleBHHKHn E B. Bworpa^HaecKwn caoBapr npo^eccopoB h npenoaaBaTeaen HMnepa- 
TopcKoro JOpEeBCKoro, ÕEiBmero 4epnTCKoro, yHHBepcwTeTa 3a cto aeT ero 
cymecTBOBaHMH (1802-1902). T. 1. lOpreB, 1902. 666 c. T. 2. IOpecb, 1902. 
656 c.

Hayanaa BMÕawoTeKa TapTycKoro rocyaapcTBeHHoro yHHBepcuTeTa: CnpaBOHHKK. 
Tapiy, 1966. 62 c.

HuKHTHHa H. n. H3 I4CTOpi4J4 BO3HI4KHOB6HI4H H pa3BHTMH CCTH ÖMÕaHOTeK B BEICHI6M 
yaeÕHOM 3aBeaeHnn // TpyaEi HayaHon Bn6nMOTeKn CapaTOBCKoro rocyaapcT- 
BeHHoro yHHBepcHTeia. CapaTOB, 1964. Beih. 3. C. 41-75.

O noacepTBOBaHHM npo(J)eccopa Puse // )KypHaa 4enaPTaMeHTa HapoaHoro npo- 
CBenjeHHa. 1821. H. 3. C. 259.

HeTpaycKeHe 3. BuõnMOTeKa BnaEHioccKoro yHUBepcwTeTa. Bhhehioc: Mkhtkc, 1970. 
44 c.

HeiyxoB E. B. HMnepaTopcKHn IOpecbckhm, õeibhm AepnTCKHü, yH^BepcnieT 3a 
cto aer ero cyinecTBOBanna (1802-1902). T. 1: nepBEiO h btopoh nepwoaEi 
(1802-1865). lOpEeB, 1902. 620 c. T. 2: b nocaeaHMn nepnoa cBoero 
CToaeTHero cynjecTBOBaHHa (1865-1902). Cn6., 1906. 216 c.

Po3eT P. T. 3. TpoaaeK h nponaranaa khwth b BnaEHioccKOM yHWBepcnTeTe b 
nepBOõ noaoBHHe XIX b. // Vilniaus universiteto mokslines bibliotekos 
metraštis, 1958-1959. Vilniaus, 1961. P. 27-41.



Po3OBa C. C. Kjiaccw^MKauHOHHaa npoSjieMa b coBpeMeHHOH HayKe. Hobochõmpck, 
1986. 223 c.

Caöaep r. CoõpaHne pyccKHx naMüTHHKOB, H3BaeHeHHbix H3 ceMeHHoro apxHBa 
rpa(J)OB ^eaarapan : nocBanjaeTca X-OMy apxeoaorHHecKOMy Cbe3ay b r. Pure : 
C npHno^enneM aByx (Jjotothhhhcckhx TaõnHij. lOpbeB, 1896. 80 c., 2 n.

Caõjiep T. CoõpaHne pyccKHx naMMTHHKOB, H3BaeHeHHbix H3 ceMeHHoro apxidBa 
rpa(|)OB ^ejiarapAH // YqeHbie 3anncKH HMnepaTOpcKoro lOpbeBCKoro 
yHHBepcHTeTa. 1896. No 3, [neo(j). ota. 1.] C. 1-80.

OaõnaH B. Kuma, ÕHÖJinoTeKa n ryMaHHTapnoe ncoeaoBanne. Cn6.: BnõJinoTeKa 
Pocchhckoh ÄKaaeMHH HayK, 1996. 375 c.

XaptKOBCKHH rocyaapcTBeHHbifi yHidBepcnTeT. XaptKOB: Bnma mKona, 1980. 159 c.

LllaMypnH E. H. OaepKH no HCTopuH önÕJiHOTenHO-ÕHÕJiHorpa^PFiecKOH KJiaccn- 
0HKanHM. M.: W34-BO BKR T. 1. 1955. 399 c. T 2. 1959. 363 c.

IIlecTepKKOB n. C. HocTanoBKa (Õnojuorcmoro aena b yHKBepcuTeTCKHX h hckoto- 
pbix apyrnx 6n6nnoTeKax Pocchw. Oaecca, 1915. 261 c.



-

Die Herausbildung von konventionellen Informationsmitteln in der 
Universitätsbibliothek Tartu im 19. und im frühen 20. Jahrhundert

Zusammenfassung

Im Zeitalter der Automatisierung, ais dank der besseren ErschlieBung der Bestände 
durch moderne elektronische Informationsmittel nicht nur eine bessere Zugänglichkeit 
von zeitgenössischer Literatur, sondem auch die elektronische Erfassung aller in der 
Bibliothek enthaltenen Schätze möglich ist, wird den in der Bibliothek bereits vor- 
handenen, historisch gewachsenen konventionellen Informationsmitteln immer mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet. Durch die Integration der letzteren in Automatisierungs- 
prozesse könnten ihre Benutzung beschleunigt und erleichtert sowie Arbeitszeit und 
Arbeitskräfte gespart werden. Dies ist aber nur möglich durch vertieftes Kennenlemen 
historischer Informationsmittel, dem auch ältere Bibliotheken mit gröBeren historisch 
gewachsenen Beständen immer mehr Aufmerksamkeit zuwenden.

Der Begriff konventionelle Informationsmittel ist in den letzten Jahrzehnten in Zusam- 
menhang mit der Entstehung und schnellen Verbreitung von elektronischen Informa
tionsmitteln entstanden. Durch die Einfuhrung dieses Begriffs war es möglich, die 
unterschiedlichen Etappen der Dominanz verschiedener technischer Mittel der Informa- 
tionsverarbeitung und Benutzung im System Gesellschaft — Information miteinander zu 
verbinden — eine, in der die Informationsbearbeitung und -vermittlung über konven
tionelle ErschlieBungsmittel (im 20. Jahrhundert gewöhnlich Kartenkataloge und 
-karteien), und die andere — in der dieselben Prozesse bereits elektronisch verliefen 
(auf verschiedenen Trägem). Die technologische Revolution, besonders was den 
Umgang mit der Information anbetrifft, zwingt uns, den bisher stattgefundenen 
Prozessen im System Gesellschaft - Information einen neuen Sinn zu geben, was ein 
neues Herangehen an andere Prozesse der gesellschaftlichen Entwicklung, an die ganze 
Geschichte der Gesellschaft, und sie sogar umzustrukturieren ermöglicht. Die Ein- 
fiihrung dieses Begriffs erwies sich ais sehr dankenswert auch bei historischen 
Behandlungen, denn früher, im 19. Jahrhundert gab es noch keine einheitliche biblio- 
thekarische Terminologie; dieser Begriff urnfaBt Kataloge und verschiedene Ver- 
zeichnisse (auch Hilfskarteien), die alle dem Zweck der Informationssuche dienten 
(Standortkatalog, Bandkatalog, Zettelkatalog, alphabetisches Verzeichnis, Nominal- 
Catalog, alphabetisches Nominalregister, Index, Verzeichnis, Zuwachs der ... Bücher- 
sammlungen ete.)

Bevor es möglich wird, diese konventionellen Informationsmittel in moderne Automati- 
sierungsprozesse zu integrieren, muB man sie zuerst kennenlemen, um auch die Frage 
ihrer Entsprechung den Beständen beantworten und die darin enthaltenen Informationen 
maximal nutzen zu können. Die älteren Bibliotheken mit gröBeren historisch 
gewachsenen Sammlungen widmen auch dieser Arbeit immer mehr Aufmerksamkeit. 
Davon zeugen sowohl groBe Internationale Projekte zur ErschlieBung historischer 
Bestände, bei denen Kataloge ihre Rolle haben (Handbuch der historischen Buch- 
bestände in Österreich, Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, 
Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa),an der sich auch die



Universitätsbibliothek Tartu beteiligt, ais auch nationale Projekte zur Untersuchung 
historischer Kataloge (Deutsche Bibliothekskataloge im 19. Jahrhundert: analytisches 
Repertorium. Bd. 1-2.- München; London; New York; Paris; K. G. Saur, 1992.). 
Ebenfalls zeugen die Behandlungen zur Situation der historischen Kataloge in den 
Bibliotheken mit historischen Beständen vom Bedarf nach einer erweiterten Unter
suchung der alten Kataloge (Kind-Doerne, Ch. Die niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen. Ihre Bestände und Errichtungen in Geschichte und 
Gegenwart. Mit einem Beitrag von Klaus Haenel über Handschriftenabteilung. Wies
baden: Harrassowitz, 1986, S. 65). Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, die 
Entwicklung von konventionellen Informationsmitteln in der Universitätsbibliothek 
Tartu im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts darzulegen.

Die Vermittlung der Information zwischen der Gesellschaft, die die Information pro- 
duziert hat, und dem Benutzer der Information ist ais eine der wichtigsten Aufgaben der 
Bibliothek immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gewesen — sowohl der ProzeB 
selbst (die BestandserschlieBung, die Herstellung von Katalogen) ais auch die 
Erforschung dieses Prozesses (Geschichte der BestandserschlieBung), besonders was die 
alten, historisch gewachsenen Sammlungen anbetrifft. Bei historischen Sammlungen hat 
man verstanden, daB “Bibliotheken sind Magazine des toten Geistes, der tausendfach 
jeden Tag und in jedem einzelnen Fail wieder zum Leben erweckt werden muss” 
(E. Kästner). Die Erforschung von historischen Sammlungen wird immer aktueller, 
indem auch die Rolle der diese Sammlungen erschlieBenden Kataloge ais eine der 
Quellen für die Erforschung der Bestände betont wird. Denn, egal wie wertvoll die 
Sammlungen auch sind, ais eine Bibliothek können sie nur dann fungieren, wenn Mittel 
geschaffen worden sind, die die Zugänglichkeit der darin enthaltenen Literatur, das 
schnelle Finden der Literatur im Labyrinth der Magazine ermöglichen. Im Laufe der 
Zeiten hat man dies zu erreichen versucht, indem man einerseits Bücher nach einem 
bestimmten System aufstellte, andererseits aber durch Kataloge, die die Sammlungen 
entweder nach Autorennamen oder Inhalt erschlieBen. In bestimmten Entwicklungs- 
etappen der historischen Sammlungen kann man auch die gleichzeitige Nutzung von 
beiden Möglichkeiten antreffen, das Aufstellungssystem und das im Katalog verwendete 
Klassifizierungssystem fallen zusammen, wie es z.B. in der Universitätsbibliothek 
Göttingen im 18. Jahrhundert wie auch in der Universitätsbibliothek Tartu in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts gewesen ist.

In der Bibliothek der im Jahre 1802 wiedergegründeten Universität Tartu wurden 
gleichzeitig mit dem Aufbau der Bestände die Kataloge geschaffen, was zur Heraus- 
bildung des Katalogsystems bis zum Ende der zu betrachtenden Periode führte. Zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts war die Universitätsbibliothek nicht die einzige, die mit 
solchen Problemen konfrontiert war, ähnliche Probleme hatten auch andere Hoch- 
schulbibliotheken. Den Hintergrund für die genannten Entwicklungen bildeten die 
Aktivisierung der Bildungspolitik in RuBland im frühen 19. Jahrhundert und die 
Bildungsreformen der Anfangsjahre der Regierungszeit Alexanders I. Dies fand seinen 
Ausdruck unter anderem auch in der Gründung von Lehrbezirken, in denen die 
Universitäten eine führende Rolle spielen sollten (die bereits arbeitenden (Vilnius - 
1579, Moskau - 1755), ais auch die neugegründete Universität Tartu - 1632, 1802 und 
die kürzlich eröffneten Kasan - 1804 und Charkow - 1805), zusammen mit den ihre



Tätigkeit unterstützenden Institutionen, darunter Bibliotheken, in denen sowohl 
organisatorischen Fragen, der Entwicklung und ErschlieBung der Bestände ais auch 
verschiedenen Katalogfragen viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde.

Der Aufbau der Bestände entsprechend den Bedürfnissen der Forschung und Lehre an 
der 1802 neugegründeten Universität Tartu legten zu Beginn des 19. Jahrhunderts den 
Grund für die Entwicklung des Katalogsystems der Universitätsbibliothek Tartu. Die 
aktive Komplettierung der Sammlungen seit den ersten Jahren brachten baid ihre 
ErschlieBung und Zugänglichmachen durch Kataloge auf die Tagesordnung.

Das Problem des aphabetischen Katalogs ergab sich in der Universitätsbibliothek Tartu 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrmals. In den bisherigen Untersuchungen 
über diese Periode wird dieses Problem nicht speziell betrachtet. Aus den die Universi
tätsbibliothek Tartu betreffenden Archivquellen geht hervor, daB bis zum Jahr 1807 
doch ein allgemeiner alphabetischer Katalog vorhanden war (offensichtlich wird 
Alphabetisches Verzeichnis der in der Universitätsbibliothek befindlichen Bücher 
(Universitätsbibliothek Tartu, Handschriften- und Rara-Abteilung, Best. 2, Verz. 1, 
Einheit 536, 187 Bl.) gemeint, das keine Signaturen enthält). Wenn man diese knappen 
Mitteilungen mit der Herstellung des systematischen Katalogs damals verbindet, so ist 
anzunehmen, daB in den Anfangsjahren der Schaffung des systematischen Katalogs der 
alphabetische Katalog (Verzeichnis) der Bücher vorhanden war. Aus denselben 
Bemerkungen geht hervor, daB er für unzureichend angesehen wurde und daB für die 
Befriedigung der Bedürfnisse von Lehre und Forschung die ErschlieBung der Bestände 
eben nach Wissenschaftsbereichen notwendig war, was durch die Schaffung des 
systematischen Katalogs erreicht werden konnte.

Die Erstellung des systematischen Katalogs in der Universitätsbibliothek Tartu zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts war direkt mit dem Aufstellungssystem der Bücher 
verbunden. Die Bibliotheksleitung wählte dazu die 1783 in Jena erschienene von 
Christian Gotfried Schütz und Christian Wilhelm Hufeland herausgearbeitete und von 
Johann Samuel Ersch erweiterte bibliographische Klassifikation “Allgemeines Reper
torium der Literatur für die Jahre 1785 bis 1790” zusammen mit den nachfolgenden 
Ausgaben. In der Universitätsbibliothek Tartu wurde sie bereits im Mai 1805 
verwendet, ais der Bibliotheksdirektor K. Morgenstern, indem er die in der Bibliothek 
vorhandene Literatur nach Fachbereichen charakterisiert, schreibt: “...dieben erwähnten 
Fächer der Bibliothek mit ihren vielen Unterabteilungen sind nach der praktisch 
vorzüglich brauchbaren Einteilung des Herm Hofrath Schütz gemacht, welche dem 
bekannten Repertorium der Allgemeinen Literaturzeitung zum Grunde liegt”. Die 
Hauptarbeit bei der Schaffung des Katalogs wurde in den Jahren 1807-1815 getan, nach 
dem Umzug der Bibliothek auf den Domberg in das sogenannte neue Haus — in den für 
die Bibliothek ausgebauten Chorteil der Domkirche. Für die Zusammenstellung des 
Katalogs wurden die Bücher speziell eingereiht.

Der im Ergebnis dieser Arbeit entstandene Systematische Standortkatalog, der aus 16 
Bänden bestand, wobei jeder Bänd eine Abteilung umfaBte, entsprach der Einteilung der 
Bestände (später bedingte der Zuwachs einiger Abteilungen ihren Nachweis in mehreren 
Bänden): I — Wissenschaftskunde, II — Philologie, IH — Theologie, IV — Juris- 



prudenz, V — Arzneygelehrtheit, VI — Philosophie, — Paedagogik, VIII — Staats- 
wissenschaft, IX — Kriegswissenschaft, X — Naturkunde, XI — Gewerbskunde, XII 
— Mathematik, XIII — Geographie und Geschichte, XIV — Schöne Künste, XV — 
Literargeschichte, XVI — Vermischte Schriften.

Dieser Systematische Standortkatalog diente in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ais der Hauptkatalog der Bibliothek. Einen systematischen Aufbau hatte ebenfalls der in 
der Bibliothek im Laufe der drei ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts gefährte 
Katalog der russischsprachigen Bücher, in dem dasselbe Klassifizierungssystem ver- 
wendet wurde. Von der Dominanz der systematischen ErschlieBung der Bestände 
damals zeugen auch die erhaltenen Kataloge der ais Sondersammlungen aufbewahrten 
Privatsammlungen von Giese, Bergmann, Klinger, Morgenstern und Alexandrow, in 
denen das vom Inhalt der in der Sammlung enthaltenen Literatur ausgehende System 
benutzt wird (z.B. bei der Alexandrowschen Sammlung nach den Unterabteilungen der 
Rechtswissenschaft).

Die ganze Wissenschaft des 19. Jahrhunderts war vom Geist der Systematisierung 
geprägt. So ist es auch nicht verwunderlich, daB man an die wissenschaftliche Literatur 
ebenfalls wie an die Forschungsgegenstände heranging, über die in diesen Büchem 
geschrieben wurde. So war die Denkweise des Zeitalters, davon zeugen auch die Worte 
eines solchen Geistesgenies wie J. W. Goethe: “Niemand wird leugnen, dass ein 
Realkatalog das Fundament einer jeden Bibliotheksanstalt sei” .

In ihrer Form waren die Kataloge der Universitätsbibliothek Tartu der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts handschriftliche Bandkataloge. Nach der Fertigstellung des systema
tischen Katalogs kam in der Universitätsbibliothek Tartu die Herausgabe eines Druck- 
katalogs auf die Tagesordnung. Gedruckte Buchkataloge waren in deutschen Biblio
theken im 19. Jahrhundert sehr verbreite^ und auch in der UB Tartu wurde im 19. Jahr
hundert mehrmals geplant, einen Druckkatalog herauszugeben, was jedoch wegen 
Mangels an Arbeitskräften und Geldmitteln schlieBlich in betreff der Hauptbibliothek 
nicht realisiert wurde. Dasselbe Hindemis bestand bereits Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Nach der Fertigstellung des systematischen Katalogs war man der Ansicht, daB es 
notwendig wäre, einen Druckkatalog herauszugeben sowie einen alphabetischen Kata
log zusammenzustellen. 1819 ist man der Meinung, daB es vorläufig reichen würde, 
wenn man den systematischen Katalog mit einem alphabetischen Register ergänzt (man 
diskutiert, “auf welche Weise am schnellsten und zweckmessigsten dem Bedürfnisse 
eines vollständigen Real-Catalogs der Bibliothek mit alphabetischem Register zu 
genügen ist”). Und 1822 macht auch die Bibliothek den Vorschlag, ein alphabetisches 
Namenregister für jeden Bänd des systematischen Katalogs mit dem Verweis auf die 
Nummer des Bandes und der Seite, wo sich die Titelaufnahme der gegebenen Ausgabe 
befindet, zusammenzustellen. (“Schlagen wir vor, einen kurzen Nominal-Catalog mit 
Hinweisung auf den schriftlichen Real-Catalog baldmöglichst verfassen zu lassen. 
Dieser Nominal-Catalog enthielte bloss die Namen der Schriftsteller in alphabetischer 
Ordnung mit beifügter Hinweisung, und konnte dieser kaum ein Alphabet stark werden, 
wäre auch in Ansehung der neu hinzukommenen Werke leicht zu complettieren”). 
Dieser Vorschlag wird besprochen, er wird angenommen und in der Dokumentation des 
Geschäftsganges und in Berichten der nachfolgenden Jahre kann man verfolgen, wie 



mühsam diese Arbeit vor sich ging. Die Verfolgung ist kompliziert durch die Instabilität 
der bibliothekarischen Terminologie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: wie auch 
aus dem oben erwähnten Vorschlag ersichtlich wird, handelt es sich um ein Namen- 
register zu dem systematischen Katalog, in Berichten und Dokumenten spricht man 
“über den Fortgang des alphabetischen Registers der Bibliothek”, “alphabetisches 
Nominalregister der Bibliothek”, “über die ... anfertigten Nominal-Catalog der Gewerb- 
kunde”, “über die Fortschritte in Anfertigung der Nominal-Cataloge”. Dieses Register 
sollte den alphabetischen Katalog ersetzten.

Der Namenregister erleichterte für einige Zeit den komplizierten Gebrauch des 
systematischen Katalogs und bis zum Jahr 1838 wiederholt sich im “Beitrag der 
Universitätsbibliothek zum Generalbericht der Universität für die Jahre...” von Jahr zu 
Jahr fast unverändert der gleiche Text über die Arbeit mit dem systematischen Katalog, 
dem dazugehörigen alphabetischen Namenregister und dem Akzessionkatalog. Ab 1839, 
in den bereits vom Bibliothekssekretär E. Anders unterschriebenen Berichten (Professor 
K. Morgenstern hatte das Amt des Direktors bis 1839 inne) kommt zu diesem Text eine 
neue Phrase hinzu: ”Zugleich ward an einem ausführlichen alphabetischen Katalog über 
die ganze Universitätsbibliothek gearbeitet”, die sich auch in den Jahresberichten der 
1840er Jahre wiederholt. Die Katalogarbeit in der Bibliothek in dieser Periode wird wie 
folgt beschrieben: “Neu angekommene Bücher wurden sogleich in ein Accessions- 
schnurbuch eingetragen und nachdem sie mit den gehörigen Verweisungen in die 
wissenschaftlichen Kataloge (einzelne Bände des Systematischen Standortkatalogs — 
L. D.) übergeführt wurden zugleich aber auch auf beweglichen Blättem verzeichnet ais 
Vorarbeit zu einem ausführlichen alphabetischen Katalog über die ganze Universitäts- 
Bibliothek”.

Dieser nächste Versuch bestand darin, daB das 1834-1835 in Leipzig von C. G. Kayser 
herausgegebene Vollständige Bücher-Lexikon, das die 1750-1832 in Deutschland und 
den benachbarten Ländem erschienenen Bücher verzeichnete, mit den Signaturen der in 
Tartu befindlichen Bücher ergänzt und darüber hinaus interfoliert wurde, auf die leeren 
Blätter wurden diejenigen Bücher eingetragen, die in der gegebenen Bibliographie nicht 
verzeichnet, in der Bibliothek der Universität Tartu aber vorhanden waren. Diese Arbeit 
wurde ab 1839 von Wilhelm Thrämer und ab 1848 von Professor Heinrich Mercklin 
getan. Zum AbschluB gelangte man bis zum Jahr 1851. Über emste Pläne sie zu drucken 
zeugt die Tatsache, daB mit der Druckerei Laakmann genaue Berechnungen über 
Format, Schrift und Papier festgelegt wurden. Jedoch wurde der Druckkatalog auch 
diesmal nicht veröffentlicht. Aus dem späteren Briefwechsel mit dem Rektor geht 
hervor, daB man daran doch bis Ende 1852 weiterarbeitete, ais endlich klar wurde, daB 
die im Laufe von 50 Jahren gewachsenen Bestände der Universitätsbibliothek Tartu in 
dieser Form (“in 2 gebündenen Bänden”) unmöglich zu erschlieBen sind und das Führen 
des alphabetischen Hauptkatalogs in dieser Form unausführbar geworden ist.

Der Stand der Bestände der Universitätsbibliothek Tartu wurde Mitte des 19. Jahr
hunderts in der inflexiblen Form des Druckkatalogs nicht fixiert, und die Funktionen des 
Hauptkatalogs der Bibliothek bewahrte der aus dem Anfang des Jahrhunderts stam- 
mende handschriftliche systematische Bandkatalog. Gerade die Inflexibilität des Druck
katalogs, die Unmöglichkeit, dort die neuen Zugänge operativ nachzuweisen, konnte 



- /Hb

auch einer der (bestimmt vieler) Gründe sein, warum auch dieser Versuch scheiterte, 
und in der Entwicklung des Katalogsystems der Bibliothek begann eine neue Etappe, in 
der man zur flexiblen Form des alphabetischen Katalogs auf losen Blättem überging.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts begonnenen neuen Etappe in der Entwicklung des 
Katalogsystems der Universitätsbibliothek Tartu wurden alphabetische Zettelkataloge 
sowohl für Bücher, Periodika ais auch akademische Schriften zusammengestellt. Mit der 
Zusammenstellung des alphabetischen Generalkatalogs auf Zetteln wurde bereits im 
Januar 1853 begonnen, indem man die Erfahrungen der St. Petersburger Kaiserlichen 
Öffentlichen Bibliothek benutzte. Die Form des Zettelkatalogs war bequem durch ihre 
Flexibilität und die operative und leichte Einordnung von Neuzugängen. Auch die 
Zusammenstellung dieses Katalogs war arbeitsaufwendig und dauerte mehrere Jahre, bis 
1857. Auf die Zettel des Katalogs wurden die Titelaufnahmen und Signaturen der 
Werke getragen (die letzteren wurden dem bis dahin benutzten systematischen Katalog 
entnommen), die Zettel wurden nach den PreuBischen Instruktionen geordnet. Die 
relativ schnelle Fertigstellung des Katalogs im Vergleich zu den vorigen Versuchen war 
sicher möglich dank den Erfahrungen bei der Zusammenstellung des neuen Katalogs, 
offensichtlich wurden auch die aufgrund des Lexikons von C. G. Kayser gemachten 
Vorarbeiten für den Druckkatalog ausgenutzt (auBer dem in Archivmaterialien 
befindlichen Briefwechsel ist in dieser Frage fast nichts erhalten). Für diese Arbeit 
wurde sehr aktiv Geld beantragt, mit Erfolg, denn die Leitung der Universität war 
ebenfalls mit dem Katalogsystem unzufrieden.

Der alphabetische Generalkatalog auf Zetteln umfaBte sowohl Bücher, Periodika ais 
auch die ais Sonderbestand aufbewahrte Privatbibliothek Morgenstems. Also im 
Unterschied zum systematischen Standortkatalog, der sowohl durch das Aufstellungs- 
system ais auch die Zusammensetzung streng mit dem Bestand verbunden war, umfaBte 
der alphabetische Katalog bereits mehrere Sammlungen und hatte einen völlig 
selbständigen Aufbau. Davon, daB mit dem genannten Katalog in der damaligen Zeit 
eine gelungene Lösung zur ErschlieBung der Bestände erreicht wurde, zeugt die 
Tatsache, daB die Arbeit an diesem Katalog auch heute fortgesetzt wird und daB er seine 
Funktionen ais Hauptkatalog behalten hat (jetzt zwar nur für die bis 1944 in lateinischer 
Schrift erschienene fremdsprachige Literatur). Auch die neben dem alphabetischen 
Generalkatalog erstellten alphabetischen Zettelkataloge der Dissertationen sowie der 
akademischen Fortsetzungswerke, sog. akademische Schriften sind in ihrem Aufbau 
bereits von den Sammlungen, die sie erschlieBen, unabhängig — sie folgen nicht dem 
Aufstellungssystem der Sammlung der akademischen Schriften, sondem sie unterliegen 
seinen ihnen eigenen Grundsätzen der Informationssuche. Diese Kataloge sind ebenfalls 
wie der Generalkatalog nach den PreuBischen Instruktionen geordnet. Auch sie 
behielten ihre Bedeutung im Katalogsystem der Universitätsbibliothek im 20. Jahr- 
hundert bei.

So macht sich Mitte des 19. Jahrhunderts ein wirklicher Umbruch in den Beziehungen 
zwischen den Katalogen und Beständen bemerkbar, wo sich die Kataloge immer mehr 
von den Beständen loslösen. Indem sie zwar den Inhalt der Sammlung erschlieBen, 
hängen sie weder in ihrem Umfang noch in ihrem Aufbau von einzelnen Sammlungen 



ab. Diese Tendenz wird immer mehr durch die Schaffung eines Systematischen Zettel- 
katalogs bestätigt.

Neben den neuen alphabetischen Zettelkatalogen blieb bei den Lesem das Bedürfnis 
nach einem systematischen Katalog erhalten, der dem Entwicklungsniveau der Wissen- 
schaften und den Bedürfnissen der Lehre entsprochen hätte. Der alte systematische 
Standortkatalog blieb mit ihrem aus dem 18. Jahrhundert stammenden Klassifizierungs- 
system hinter den Anforderungen des Zeitalters hoffnungslos zurück. So nahm die 
Bibliothekskommission 1868 die Zusammenstellung eines neuen systematischen 
Katalogs auf die Tagesordnung. Die zeitraubende und komplizierte Arbeit, wie Katalog- 
arbeit immer, dauerte bis zum Jahre 1873. Während der Zusammenstellung des 
Katalogs wurden die Form, das Klassifizierungssystem ais auch die allgemeine Gestal- 
tung des neuen systematischen Katalogs diskutiert. Im Ergebnis intensiven Meinungs- 
austausches, initiert von E. Anders, an der sich sowohl sein Nachfolger Hugo Kapp ais 
auch der Bibliotheksdirektor Professor Karl Heinrich Johann Paucker und der Vertreter 
der theologischen Fakultät in der Bibliothekskommission Professor T. A. Hamack 
beteiligten, blieb man bei der Form eines Zettelkatalogs (GröBe des Zettels 3,8 x 2,75 
Zoll). Für diesen Systematischen Zettelkatalog wurde ein speziales, nur hier gebrauchtes 
Klassifizierungssystem ausgearbeitet.

Das im Ergebnis der Arbeit der Bibliotheksmitarbeiter und der Vertreter der Fakultäten 
geschaffene Klassifizierungssystem des neuen Systematischen Zettelkatalogs wurde in 
seiner endgültigen Gestalt den Lesem nach der Eröffnung des Katalogs 1873 in der 
Ausgabe Schlüssel zum Systematischen Catalog der Dorpater Universitäts-Bibliothek 
veröffentlicht: I Allgemeine Wissenschafts- und Bücherkunde, II Theologie, III Rechts- 
wissenschaft, IV Staatswissenschaft und Statistik, V Geschichte und Hilfswissen- 
schaften derselben, VI Länder- und Völkerkunde, VII Sprache und Literatur, 
VIII Philosophie und Pädagogik, IX Aesthetik und Kunst, X Mathematik und 
Astronomie, XI Naturwissenschaft (A. Im Allgemeinen, B. Physik, C. Chemie, D. Geo- 
logie, E. Botanik, F. Zoologie), XII Anatomie und Physiologie, XIII Medizin, 
XIV Gewerbkunde, XV Kriegswissenschaft.

Dieses Schema unterscheidet sich beträchtlich von dem des früheren Systematischen 
Standortkatalogs. Die fur den neuen Katalog herausgearbeitete, das Entwicklungsniveau 
der Wissenschaften berücksichtigende und konkreter mit einzelnen Wissenschafts- 
gebieten verbundene Klassifikation ermöglichte, die inhaltliche ErschlieBung der 
Sammlungen der UB Tartu der Zeit anzupassen. Der neue Katalog zeugt nochmals von 
einer neuen Tendenz in der Entwicklung von Katalogen und Sammlungen: er folgt nicht 
die Aufstellung des Bestandes, sondem beruht auf einem völlig autonomen, eigens für 
ihn geschaffenen Grundsatz der Informationssuche, auf seinem eigenen Klassifizie- 
rungsschema. Der Katalog bezieht sich nicht nur auf eine Sammlung — neben dem 
Hauptbestand werden darin noch die Sondersammlung Morgenstems und die Sammlung 
akademischer Schriften nachgewiesen, die Dissertationen aber wurden im gegebenen 
Katalog nur zum Teil verzeichnet.

Da dem Systematischen Zettelkatalog eine von den Beständen unabhängige Klassifi
kation zugrunde lag, konnte er leicht ergänzt werden, ebenfalls war es möglich, bei der
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Weiterentwicklung des Klassifiziemngssystems mit der wissenschaftlichen und gesell- 
schaftlichen Entwicklung Schritt zu halten.

Von seiner weiteren Vervollständigung zeugt das erhaltene Arbeitsexemplar der Aus- 
gabe 1873 des Klassifiziemngsschemas des systematischen Katalogs, auf dessen 
zwischengebundenen Blättem sich zahlreiche handschriftliche Ergänzungen von 
Wolfgang Schlüter (ab 1882 Gehilfe des Bibliothekars, ab 1888 Bibliothekar) finden. 
Darüber hinaus gibt es handschriftliche Bemerkungen auf losen Blättem über die 
Ergänzung des Klassifizierungssystems. Auch die russischsprachige gedruckte Fassung 
des Klassifizierungsschemas (erschienen 1900) spricht deutlich über die bis zum 
Jahrhundertwende getane Arbeit an der Ausarbeitung des Klassifizierungssystems.

Im Vergleich zu der deutschsprachigen Ausgabe des Jahres 1873 sind darin die 
Unterabteilungen detailliert, die Titel der Rubriken präzisiert worden, aufgrund der in 
den Sammlungen enthaltenen Literatur sind neue Probleme der Wissenschaft und 
Gesellschaft hineingebracht worden (Z.B. Artbeiterfrage, Frauenfrage). So wurde der 
Vorschlag des Bibliotheksdirektors, Geschichtsprofessors Jevgeni Schmurlo “nicht 
einfach eine genaue Übersetzung auszugeben, sondem diese Änderungen einzuführen, 
die von der Praktik bedingt waren”, verwirklicht. Diese Publikation erleichterte 
beträchtlich die Benutzung der Bestände und verbesserte die Zugänglichkeit der 
Literatur, was auch in der damaligen bibliothekarischen Fachliteratur eine Anerkennung 
fand. Der Bibliothekar der Universität Odessa P. S. Schesterikov, der 1913 die 
Arbeitsorganisation der gröBeren Bibliotheken RuBlands näher kennengelemt hatte, 
darunter in der Bibliothek der Universität Tartu, schätzte die Arbeitserfahrung der 
letzteren hoch ein und hob die Bedeutung des systematischen Katalogs für die Benutzer 
vom Standpunkt der Benutzung der Bestände hervor. Er schreibt: “Die Ausleihe der 
Bücher findet wie folgt statt: wer ein Buch wünscht, sucht zuerst nach dem vorhandenen 
“Schlüssel zum systematischen Katalog der Bibliothek der Kaiserlichen Jurjewschen 
Universität” entsprechend dem Inhalt des gewünschten Buches eine von fünfzehn 
Hauptabteilungen aus, die mit römischen Ziffem gekennzeichnet sind, ebenfalls die 
betreffende Unterabteilung, die mit arabischen Ziffem vermerkt sind; auf der AuBen- 
seite der Schiebladen des systematischen Katalogs sind die Nummem der Haupt- 
abteilung wie auch ihrer Unterabteilungen entsprechend dem “Schlüssel” angegeben; in 
jeder Unterabteilung sind die Karten alphabetisch geordnet; auf Schiebladen wird 
angegeben, welche Haupt- und Unterabteilungen die gegebene Schieblade umfaBt; wenn 
man die entsprechende Schieblade und die Karte des gewünschten Buches findet, 
schreibt man, und nur mit dem Bleistift, den Titel und die Signatur des Buches auf das 
speziell gestaltetet Blatt; das unterschriebene Formular übermittelt man dem 
Bibliothekar, der das Buch gleich herausbringt.”

DaB man dem systematischen Katalog eine so groBe Bedeutung im Benutzungsdienst 
beimaB, ist vielleicht dadurch zu erklären, daB nach dem Punkt drei der Benutzungs- 
vorschriften der Bibliothek nur die Lehrkräfte Zugang zum alphabetischen General- 
katalog der Bibliothek hatten. Gleichzeitig war aber zu diesem Zeitpunkt, ais diese 
Beschreibung des Arbeitsprozesses verfaBt wurde, auch der alphabetische Katalog der 
russischsprachigen Bücher im Druck erschienen, der im gegebenen Darstellung nicht 
erwähnt wird. Der Grund dafür konnte der Umstand bilden, daB eben der systematische



Katalog Literatur in allen Sprachen ungeachtet des Erscheinungsjahres verzeichnete, 
während der alphabetische Druckkatalog das Vorhandensein der russischsprachigen 
Literatur in der Bibliothek mit dem Stand 31. Dezember 1908 fixierte und man die 
neueren Bücher anderswo suchen sollte. An der Vorbereitung des Druckkatalogs der 
russischsprachigen Bücher arbeitete lange Zeit erfolgreich Aleksander Rastorgujev 
(Gehilfe des Bibliothekars ab 1898, Bibliothekar 1908). Dieser Katalog sollte der 
Zugänglichkeit des damals meistbenutzten Teils der Bestände beitragen.

Man versuchte auch, diesen alphabetischen Druckkatalog fortzusetzen, indem man die 
Verzeichnisse der später eingetroffenen Literatur in den Veröffentlichungen der 
Universität abdruckte. Darüber hinaus wurde das alphabetische Namenverzeichnis 
herausgegeben. Für die in den Jahren 1908-1911 eingekommene Literatur wurde das 
aber nicht getan.

Fast gleichzeitig mit dem Druckkatalog der russischen Bücher wurde auch das 
alphabetische Verzeichnis der Periodika gedruckt, das alle periodischen Ausgaben in der 
Bibliothek umfaBte, auch diejenigen, die sich in anderen Einrichtungen der Universität 
befanden.

Also sehen wir, daB die Druckkataloge Anfang des Jahrhunderts sehr aktiv ver- 
öffentlicht wurden. Auf die Kompliziertheit der Katalogisierungsarbeit hinweisend 
wurde von der Universität auch die VergröBerung des Personalbestandes beantragt. 
Anfang des 20. Jahrhunderts plante man ebenso die Herausgabe des Druckkatalogs der 
fremdsprachigen Literatur in lateinischer Schrift, aus Geldmangel wurde dieser Plan 
jedoch nicht realisiert.

Ais ein in seiner Art zusammenfassendes Dokument zu dieser Periode könnte das von 
Karl Weltmann seinerzeit verfaBte Verzeichnis der Kataloge angesehen werden. 
Erhalten ist ein von ihm zusammengestelltes Verzeichnis der in der Dorpater 
Universitätsbibliothek befindlichen Kataloge vom 16. April 1920. Das Verzeichnis ist 
desto wichtiger, ais er in der Periode verfaBt wurde, ais man begann, die Bibliotheks- 
arbeit auf völlig neuen Grundlagen zu organisieren. Im Katalogsystem fand wieder ein 
Umbruch statt — man begann, völlig neue, auf neuen Grundlagen beruhende Kataloge 
zu erstellen — und es war wichtig, den Ausgangspunkt zu fixieren, von dem man in der 
neuen Etappe mit der Arbeit am Katalogsystem ausging.

K. Weltmanns Verzeichnis umfaBt 20 konventionelle Informationsmittel verschiedenen 
Umfangs. Hier sind sowohl die alle Bestände umfassenden gröBten Kataloge ais auch 
die bereits im vorhergehenden erwähnten Kataloge der ais Sondersammlungen aufbe- 
wahrten Privatsammlungen, die zum groBen Teil bis heute erhalten sind, enthalten. Mit 
Erstaunen sehen wir, daB der alphabetische Generalkatalog auf Zetteln fehlt, was 
wahrscheinlich dadurch zu erklären ist, daB der Katalog noch nicht aus RuBland nach 
Tartu reevakuiert war. Die Liste enthält auch solche Informationsmittel, die bis heute 
nicht erhalten sind — sie waren vor allem Hilfskarteien und ihre Funktionen wurden 
von neuen Katalogen übemommen.



In der Entwicklung des Katalogsystems der Universitätsbibliothek Tartu ist während der 
ganzen zu betrachtenden Periode die Tendenz zu beobachten, daB sich die neuen 
Kataloge von konkreten Sammlungen losgelöst haben. Statt der Hilfsmittel für die 
Benutzung und Pflege von einzelnen Sammlungen sind Informationsmittel entstanden, 
die nicht mit einer bestimmten Sammlung verbunden waren, sondem die Bedürfnisse 
der immer komplizierter werdenden Informationssuche befriedigen sollten.

Während der ganzen betrachteten Periode fand in der Universitätsbibliothek Tartu eine 
aktive Arbeit an den Katalogen statt - ständig ist entweder die Schaffung eines neuen, 
die Bestände auf neue Art erschlieBenden Katalogs bzw. die Redigierung und 
Vervollständigung von bereits vorhandenen Katalogen auf der Tagesordnung gewesen. 
So wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Systematische Standortkatalog 
mit alphabetischem Namenregister, Mitte des Jahrhunderts der alphabetische General- 
katalog auf Zetteln und Zettelkataloge der akademischen Schriften und der akade- 
mischen Periodika, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts der Systematische Zettel
katalog geschaffen. Die Versuche zur Herstellung eines alphabetischen Katalogs in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschränkten sich auf das oben genannte Namen
register und gelangten nicht von den Vorbereitungsarbeiten weiter (der aufgrund der 
Bibliographie C. G. Kaisers geplante Katalog). Die Herausgabe eines Druckkatalogs der 
Hauptbibliothek wurde ebenfalls nicht realisiert. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden 
nur die Kataloge der Sammlung Morgenstems, der Neuzugänge der Jahre 1865-1871 
und drei Dublettenkataloge gedruckt. Sie alle umfaBten einen recht zurückhaltenden Teil 
der Bibliothek. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschienen im Druck die Kataloge der in 
den Einrichtungen der Universität befindlichen periodischen Ausgaben und der russisch- 
sprachigen Bücher, die einen beträchtlich gröBeren Teil der Bestände nachwiesen. Aber 
auch in dieser Periode, ais die Herausgabe von Druckkatalogen einfacher sein sollte, 
spricht man nur über die Veröffentlichung des den ganzen Hauptbestand umfassenden 
Druckkatalogs ais über ein mögliches und nötiges Vorhaben, man gelangt aber nicht zur 
Realisierung.

Die Herstellung eines jeden Katalogs in der betrachteten Periode ist ein für sich groBes 
Untemehmen gewesen. Dazu sollte man Sondermittel beantragen, über deren Verwen- 
dung Bericht erstatten, daher ist es auch möglich, aus den mehrere hundert Seiten 
umfassenden Archivquellen Spuren diesbezüglichen Briefwechsels zwischen der 
Bibliothek, dem Rektor und des Lehrbezirks herauszufinden. Hinzu kommen die im 
Archiv der Bibliothek selbst verwahrten Materialien und knappe im Druck erschienene 
Dokumente. Dank all diesen Materialien ist es möglich, die darin gesteckte, sonst wie 
vor sich hin getane unbemerkte Arbeit zu verstehen und zu schätzen.

Jedes Zeitalter hinterläBt seine, nur ihm typische Geschichtsquellen, jedes Zeitalter hat 
seinen eigenen Mõdus für die Speicherung der Information, die dieser Gesellschaft 
charakteristisch ist, in der die Information entsteht und sich verbreitet. Durch 
Archivmaterialien, durch die Kataloge selbst sowie durch die Sammlungen, die sie 
erschlieBen, bekommen wir AufschluB über das System Gesellschaft-Information. 
Ebenfalls ist es einfacher, die Eigenart der gegenwärtigen Informationsmittel zu 
verstehen, wenn man die Entwicklung, Eigenschaften und Eigenart ihrer Vorgänger 
betrachtet.


