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Õpetatud Eesti Seltsi 
raamatukogu läbi aegade

Kersti Taal

Õpetatud Eesti Seltsi raamatukogul, mis praegu asub tervikuna 
Eesti Kirjandusmuuseumis, on 176 aasta pikkune ajalugu. Raama-
tute kogumine ei ole seltsi tegevuses kunagi seisnud esiplaanil, 
kuid raamatukogu on kasvanud ühtlaselt, vaid mõne väiksema 
langusega (maailmasõjad, majanduskriis). 20. sajandi alguseks 
ületati 10 000 eksemplari piir. Teiste selliste raamatukogude 
puududes, mille eesmärgiks oleks olnud eestikeelsete raama-
tute kogumine, kujunes ÕESi raamatukogu kõige täielikumaks 
eestikeelsete raamatute koguks. Ka Fr. R. Faehlmann mainis 1849. 
aastal peetud kõnes eelnenud aastatele hinnangut andes, et meie 
eesti raamatukogu on ilmselt kõigist olemasolevaist kõige täielikum. 
Pärast Eesti Rahva Muuseumi Arhiivraamatkogu asutamist 1909. 
aastal langes ÕESi õlult eestikeelsete raamatute kogumise vajadus. 
Raamatukogu on seltsi teiste kogude seas – arheoloogiakogu, etno-
graafilised esemed, mündikogu – kõige tuntum.

Õpetatud Eesti Seltsi põhikirjaliseks ülesandeks on edendada 
teadmisi eesti rahva minevikust ja olevikust, keelest ja kirjandusest 
ning eestlaste asustatud maast. Eesmärkide elluviimiseks nähti 
ette asutada raamatukogu, kuhu tuli koondada eestikeelseid või 
eesti rahva tundmaõppimisele kaasa aitavaid raamatuid ja käsi-
kirju. Juba 4. jaanuaril 1838 enne asutamiskoosolekut koostas 
Johann Samuel Boubrig esimese raamatukogunimekirja, milles 
on 19 trükist, peamiselt O. W. Masingu tööd, sealhulgas Ma-rahva 
Näddala-leht, 1 käsikiri ja 3 muinaseset. 1840. aastal osteti kind-
ralsuperintendent K. E. Bergi raamatukogu. Pärast seltsi sekretäri 
Dietrich Heinrich Jürgensoni surma ostis ÕES perekonna toetu-
seks osa tema raamatukogust: kokku 35 eestikeelset raamatut: 
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J. H. Rosenplänteri Beiträge täiskomplekt, kalendreid, A. W. Hupeli 
grammatika mõlemad trükid, O. W. Masingu töid, H. Stahli Leyen-
Spiegel. 1849. aasta 5. jaanuari koosolekul teatati J. H. Rosenplän-
teri eestikeelsete raamatute ostmisest 150 rubla eest, kokku 407 
köidet. Mihkel Jürgensi eestikeelset raamatukogu osta ei olnud 
kahjuks rahapuudusel võimalik. Seltsi endise esimehe Theodor 
Beise raamatukogu saadi 1878. aastal ja oli üks suuremaid anne-
tusi. Sakala teatas koguni, et Beise jättis seltsile oma raamatukogust 
9000 kirja. ÕESi koosolekul räägiti siiski vaid umbes 1000 raama-
tust ja brošüürist, sealhulgas 600–700 kalendrist. Seltsi liikmed 
hakkasid juba algaastatel raamatuid kinkima. Esimesi kingitusi 
oli põhikirja autorilt Fr. G. von Bungelt saadud Gösekeni gramma-
tika. Kinkijateks olid veel A. von Hueck, C. H. Gehewe, Fr. R. Faehl-
mann, D. H. Jürgenson, Fr. R. Kreutzwald jt. 

ÕESi raamatukogu juurdekasvu tähtsamaks allikaks kujunesid 
siiski vahetussuhted seltside ja teadusasutustega Venemaal, Saksa-
maal ja teistes Euroopa maades ning Ameerikas. Raamatute vahe-
tamine sai võimalikuks tänu seltsi väljaannetele. Esimene toime-
tiste (Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft) vihik 
ilmus 1840. aastal. Esimesteks vahetuspartneriteks olid Riia Ajaloo 
ja Muinsuste Selts ning Kuramaa Kirjanduse ja Kunsti Selts. ÕESi 
50. aastapäeval 1888. aastal oli vahetuspartnereid juba 156.

Algaegadel, mil raamatuid oli vähe, sai kõigega hakkama seltsi 
sekretär. Seega saab esimeseks raamatukoguhoidjaks pidada D. H. 
Jürgensoni. Pööre seltsi raamatukogu arenguloos algas Andreas 
Schwabe saamisega raamatukoguhoidjaks aastal 1861. A. Schwabe 
töö tulemusena ilmus 1867. aastal ÕESi Kirjade (Schriften) sarjas 
Chronologisches Verzeichniß aller in der Bibliothek der gelehrten 
estnischen Gesellschaft befindenden estnischen Druckschriften. 
Kataloogis on kronoloogilises järjekorras kirjeldatud 1395 trükist 
aastatest 1632–1865. Vanimaks raamatuks on 1632. aastal trükitud 
H. Stahli Käsi- ja koduraamat. 17. sajandi trükiseid on kataloogis 33 
ja 18. sajandi omi 131. Autoritest on enim esindatud Karl Körber (32 
raamatut), Martin Körber (19), J. W. Jannsen (18) ja O. W. Masing (15). 
Kataloogil oli toona suur tähtsus ja see on oluline tänapäevalgi. 
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Hiljem kirjandusmuuseumis tehtud täienduste põhjal saab öelda, et 
kataloogis on registreeritud umbes 70% aastail 1632–1865 ilmunud 
raamatutest. Eessõnas kutsus Schwabe inimesi üles seltsile saatma 
kataloogis puuduvaid raamatuid või vähemalt lähetama andmeid 
nende kohta. Pärast kataloogi ilmumist sai seltsi raamatukogu 
neist aastaist juurde veel umbes 140 raamatut. 

Alates Schwabest oli seltsil Esimese maailmasõjani 15 raama-
tukoguhoidjat: Andreas Johann Schwabe (1861–1872), Johannes 
Lossius (1872–1873), Franz Rühl (1873–1874), Mihkel Veske (1874–1876), 
Arnold Hasselblatt (1876–1885), Benjamin Cordt (1885–1890), Richard 
Hasselblatt (1890), Carl von Kügelgen (1890–1892), Karl Weiner (1892–
1893), Max(imilian) Boehm (1893–1897), Johan Sitzka (1894, määrati 
eesti keele oskuseta M. Boehmile abiliseks), Carl von Stern (1898–
1899), Pontus von Haller (1899–1910), Alexandrine Wulffius (1910–
1912), Richard Otto (1912–1914). Schwabe kõrval oli üheks teeneka-
maks raamatukoguhoidjaks endine kihelkonnakohtunik P. von 
Haller, kes koostas eestikeelsete raamatute nimekirja. Kahjuks 
Verzeichnis aller bis zum Jahre 1900 erschienenen Bücher trükki ei 
jõudnud, sest pärast Halleri surma 1910. aastal ei leidunud kedagi, 
kes oleks nimekirja täpsustanud ja üle kontrollinud. Käsikiri asub 
kirjandusmuuseumis. 

Raamatukogu oli avatud koosolekute ajal ja laupäeviti kella 
neljast viieni. Raamatukogu kasutasid Ed. Winkelmann ajaloo 
bibliograafia ja F. J. Wiedemann eesti-saksa sõnaraamatu koosta-
misel ning Constantin Mettig ajalookirjanduse ülevaadete kirju-
tamisel. 

Säilinud on kolm laenutusraamatut aastatest 1856–1861, 1861–1867 
ja 1868–1882. Sagedateks lugejateks olid Mihkel Veske, Woldemar 
Schultz, Theodor Beise, professorid Aleksander Kotljarevski, Carl 
Schirren ja Richard Hausmann, Johann Woldemar Jannsen, Gustav 
Blumberg, Carl Mickwitz, Hermann Hartmann, Arnold Hassel-
blatt, Heinrich Laakmann, Jakob Hurt, Martin Lipp, Oskar Kallas, 
Bernhard Hollander. Raamatukogu on kasutanud ka läti rahvus-
liku liikumise tegelane Krišjānis Valdemārs ja preili Jannsen. 
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Esimese maailmasõja ja Vabadussõja käigus raamatukogu kanna-
tada ei saanud. Peagi koliti raamatukogu Rüütli tänava ja Suur-
turu nurgalt Tartu Ülikooli Vanemuise tänava õppehoonesse. 1920. 
aasta 9. jaanuaril sõlmiti eestikeelsete raamatute parema kasuta-
mise eesmärgil Tartu Ülikooli ja Õpetatud Eesti Seltsi vahel leping: 
Ülikooli raamatukogu võtab „ÕES“ raamatukogu oma ruumidesse üle, 
et selle läbi tema tarvitamist laiemale ringkonnale võimalikuks teha, 
omanduse õigus nende raamatute kohta jääb, nagu ennegi, „ÕES-le“ 
kuna raamatute hoidmise ja valitsemise kohustus ülikooli raamatukogu 
juhatuse hooleks jääb. Lepingule kirjutasid alla TÜ kuraator Peeter 
Põld ja ÕESi esimees Arnold Hasselblatt. 5. juunil 1930 kinnitati 
juhatuse koosolekul Otto Liivi koostatud määrused raamatukogu 
kasutamise kohta. Raamatukogu oli nüüd avatud igal äripäeval kell 
10–12 ja kasutamise õigus oli ÕESi liikmetel, TÜ õppejõududel ja 
ametnikel, üliõpilastel ja vabakuulajatel, nende kõrval veel teadus-
likel ja valitsusasutustel ning teistel raamatukogudel. 

Kui seni oli kõik vajalikud tööd tulnud teha raamatukoguhoidjal 
juhatuse liikmena, siis 27. jaanuaril 1930 võeti palgaliseks tööta-
jaks Mart Lepik. Ta tegutses ÕESi asjaajajana 1940. aasta aprillini, 
mil tema töö jätkajaks sai August Palm ning aasta lõpus Lüüdia 
Palm. 1942–1944 töötas ÕESi raamatukogus Kaja Noodla, tunni-
tasu alusel kasutati ka ajutist tööjõudu.

Järgnenud muudatused – ÕESi minek vastloodud Teaduste 
Akadeemia alluvusse 1938. aastal ja pärast Teaduste Akadeemia 
likvideerimist 1940. aastal taas ülikooli juurde – raamatukogu ei 
puudutanud, küll aga tegid seda järgnenud sõja-aastad. 1942. aastal 
tõsteti ÕES tema Aia tänava ruumidest välja, sest sinna ehitati maja 
komandandile korter. Raamatukogu paigutati niisketesse keldri-
tesse ja osaliselt Arheoloogia Muuseumi kõrvalruumidesse. Kui 
1944. aasta kevadel hakati läheneva rinde tõttu Tartust kultuuri-
varasid evakueerima, viidi koos Eesti Rahva Muuseumi Arhiiv-
raamatukoguga varjule ka ÕESi raamatukogu. Esialgu toimetati 
raamatud Viljandimaale Tusti mõisa, et sealt edasi viia Läänemaale 
Suure-Lähtrusse, kuid suurem osa raamatutest jäigi kiiresti lähe-
neva rinde tõttu Tusti mõisa keldritesse.
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Kui 1946. aastal asutati Eesti NSV Teaduste Akadeemia ja ÕES 
läks taas akadeemia alluvusse, nõuti tagasi TÜ raamatukokku 
deponeeritud eestikeelsed raamatud. Raamatukogu puudutasid 
nõukogulikud ümberkorraldused teravalt. Tuli moodustada erihoiu 
osakond. Lugejate registreerimise raamatust nähtub, et raamatu-
kogu leidis hoolimata kitsendustest aktiivset kasutust. 1948. aastal 
registreeriti 657, 1949. aastal 663 ja 1950. aasta esimesel poolel 
250 külastust. 

Kui 1950. aastal oli Õpetatud Eesti Seltsi laialisaatmine paratama-
tuseks osutunud, arutas seltsi juhatus 15. juuni koosolekul varade 
jagamist. Seltsi raamatukogu üleandmist Teaduste Akadeemia 
Keskraamatukogule ei peetud otstarbekaks, sest TA Ajaloo 
Muuseumi raamatukogu Tallinnas kattub oma koostiselt ÕESi 
raamatukoguga 80–90% ulatuses, Tartus aga ei ole teist samasu-
gust raamatukogu. ÕESi juhatus tegi koosolekul ettepaneku anda 
seltsi raamatukogu üle TA Kirjandusmuuseumile Tartus, sest 
edaspidi kujuneb kirjandusmuuseumi raamatukogu üha enam TA 
Keskraamatukogu Tartu filiaali funktsioonide täitjaks. Likvidee-
rimiskomisjon oli seltsi pakutud variandiga rahul, kuid teadmata 
põhjustel otsustati 13. septembril TA Presiidiumi koosolekul teisiti. 
Otsuse esimene punkt nägi ette: raamatukogu ja käsikirjad üle 
anda Teaduste Akadeemia Teaduslikule Keskraamatukogule, kellel 
esineda presiidiumile ettepanekuga raamatute jaotamise kohta 
Teaduste Akadeemia asutuste vahel. Edasise jaotuse tulemusena 
sai Kirjandusmuuseum endale eestikeelsed raamatud ja enamiku 
Baltica-kirjandusest, sealhulgas ajalehed. TA Keskraamatukogule 
jäi välismaine perioodika ja suur osa võõrkeelsest kirjandusest, 
mis viidigi seejärel Tallinna. ÕESi väljaannete ladu anti samuti 
TA Keskraamatukogule kui NSVL teadusasutustega väljaannete 
vahetust korraldavale asutusele. Kirjandusmuuseumi kronoloogia 
andmetel sai muuseum endale 9206 raamatut ja brošüüri ning 
305 mappi väiketrükistega. Teaduste Akadeemia raamatukogu 
sai hiljem koostatud inventariraamatute põhjal 6356 raamatut ja 
14 853 köidet perioodikat (1217 nimetust) ning 294 plaani ja kaarti. 
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Pärast ÕESi tegevuse taastamist 1988. aastal peeti õigeks Tallinnas 
asuv raamatukogu osa seltsile tagasi taotleda. Ruumipuuduses 
Teaduste Akadeemia Raamatukogu andiski raamatukogu 1990. 
aastal Õpetatud Eesti Seltsile. Raamatud paigutati esialgu Tartu 
Ülikooli Ajaloo Muuseumi Toomel. Osa raamatuid pakiti lahti ja 
asetati riiulitele, kuid samas ei leitud mõistlikku lahendust raama-
tute kasutamiseks. Kõige õigemaks peeti raamatute deponeerimist 
TÜ raamatukokku, et tagada lugejatele võimalus raamatuid kasu-
tada. 1995. aasta 28. oktoobril kirjutasid TÜ rektor professor Peeter 
Tulviste ja Õpetatud Eesti Seltsi esimees professor Tiit Rosenberg 
alla deponeerimisaktile, mille alusel toodi raamatud TÜ raamatu-
kokku. Seltsi juhatuse liige Kersti Taal paigutas raamatud riiulitele 
ja tegi ka inventuuri. Lugejate kasutuses oli Teaduste Akadeemia 
Raamatukogus koostatud alfabeetiline kataloog (eesti-, võõr- ja 
venekeelne). 

2009. aastal tõstatas TÜ Raamatukogu juhtkond küsimuse 
raamatukogu omandiõigusest. ÕESil soovitati loobuda omandi-
õigusest ning vastukaaluks pakuti raamatute kandmist elekt-
ronkataloogi ESTER. ÕESi juhatus ei olnud nõus omandiõigusest 
loobuma. Kirjandusmuuseumil oli valmimas juurdeehitis ning 
muuseum oli nõus uue hoone valmides ka ÕESi raamatukogu teise 
osa toomisega muuseumi. Kolimine leidis aset 2012. aasta lõpus ja 
2013. aasta algul. 6. veebruaril 2013 kirjutasid raamatukogu üleand-
misaktile alla ÕESi esimees professor Tiit Rosenberg ja kirjandus-
muuseumi direktor Janika Kronberg. See oli ÕESile ajalooline päev: 
enam kui 60 aastat kestnud ebaõiglus sai lõpetatud ning raama-
tukogu kaks osa ühendatud. 
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