
 
 

 
 
 
 

Abiks trükiste kultuuriväärtuse määramisel 
 

 
Kultuuriväärtuse määramise juhis pakub tuge nii Eesti kui ka välismaiste harulduste 
tuvastamiseks. Lisaks on käesoleva dokumendi eesmärgiks abistada mäluasutusi trükiste 
väljaarvamisel oma kogudest.  

Eesti Rahvusraamatukogu ülesandeks on rahvusraamatukoguna koguda, säilitada ja teha 
kättesaadavaks Eestis ilmunud või Eestit puudutavad teavikud. Seadust kohaldatakse 
trükitud väljaannetele, mille eksemplaride arv on rohkem kui 50. Säilituseksemplari 
seaduse alusel kogutakse, säilitatakse ja tehakse kättesaadavaks Eestis ilmunud trükised, 
auvised, elektroonilised teavikud ja võrguväljaanded. Kõik säilitamiseks kogutavad 
väljaanded loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule. 

 
Eesti väljaanded on kirjeldatud Eesti Rahvusbibliograafia andmebaasis ERB 
(http://erb.nlib.ee/) ning e-kataloogis ESTER (https://www.ester.ee/), kus kajastub 
suuremate Eesti raamatukogude leidumus ja väljannetega seotud märkused. 
 
Trükised, mida mäluasutused ei soovi enam säilitada, saab üle anda Eesti 
Hoiuraamatukogule (http://www.hoiuraamatukogu.ee/).  
 
 
Teavikute kultuuriväärtuse määramisel tuleks lähtuda alltoodud põhimõtetest 
 
I Kronoloogiline printsiip 
 
 Väljaande ilmumisaasta 
 
Haruldustena käsitletakse  

o enne 1861. aastat ilmunud eestikeelseid trükiseid 
o enne 1831. aastat ilmunud võõrkeelseid trükiseid 

 
Haruldustena käsitletakse kõiki käsipressil ajavahemikus u. 1455–u. 1830 Euroopas 
trükitud raamatuid. Lisaks ajapiirile arvestatakse ka territoriaalset või rahvuslikku 
vanusepiiri, mis on seotud raamatute trükkimise alguse ja nende laiema levikuga vastaval 
maal. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860. See vastab ka 
trükiprotsessis toimunud muutustele ehk lõpetab käsipressil trükkimise aja Eestis – 1846. 
aastal võttis Tartu trükkal ja kirjastaja Heinrich Laakmann (1802–1891) esimesena Eestis 
kasutusele kiirpressi. Mujal Euroopas jääb kiirpressi kasutuselevõtmine ajavahemikku 
1814–1850. 
 



 
 

 
 
 
 
 Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus 
 
Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse mõistes on kultuuriväärtused 
Eestis ilmunud ja Eesti kultuuriruumiga seotud trükised, mis on ilmunud enne 1850. 
aastat, samuti Eesti kultuuriruumiga seotud käsikirjad, kirjavahetused, päevikud ja muu 
kultuurilooliselt oluline ainueksemplariline materjal sõltumata selle vanusest (§ 2, lg. 10). 
 
Seaduses nimetatud kultuuriväärtusete Eestist väljavedu ja eksport on ilma vastava loata 
keelatud. 
 
 
 „Eesti trükise punase raamatu“ nominendid 
 
"Eesti trükise punane raamat" on loetelu eesti kultuurimälu jaoks olulistest 
rahvustrükistest, mis on ilmunud aastatel 1525–1917. Nominentide valikul on arvestatud 
nende kultuuriväärtust, leidumust, säilivusriske ja seisundit. Ülevaate projektist saab 
ELNET Konsortsiumi kodulehelt. 
 
Eesti trükise punase raamatu nominendid koos leidumusega on kirjeldatud e-kataloogis 
ESTER.  
Vt. näiteks: Tannbaum, Adeline. Keedukursus. 2., täiend. tr. – Tartu ; [s.n.], 1914.   
 

 
 
 



 
 

 
 
 
II  Ilmumisaastast olenemata 
 
 Numereeritud ja/või signeeritud eksemplarid  
 
Vt. näiteks Gailit, August. Leegitsev süda. 2. tr. – [Lund] : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 
1956. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 Väljaanded, mis on olnud illegaalsed ja keelatud 
Vt. näiteks: Laustud sõna lagub : valik eesti vanasõnu / koostanud Arvo Krikmann. Tln., 
1975. 
 

 
 
 
 Eksemplarist lähtuvad põhimõtted 

o tsensorieksemplarid 
o autograafidega ja käsikirjaliste täiendustega eksemplarid 
o omanikumärkidega eksemplarid 
o kunstipärased köited 

 
 
 Raamatukujunduse ja trükitehnilise taseme poolest väljapaistvad väljaanded 

o kääbusraamatud 
o kunstnikuraamatud 
o bibliofiilsed väljaanded 
o luksusväljaanded 

 
 
 Kodulooline väärtus 
Näiteks piirkonnast pärit autorite teosed, kodulooliselt oluliste isikute autograafidega või 
nende poolt annetatud teosed vmt.  
 
 
Kontaktisik: 
Ruth Hiie 
Eesti Rahvusraamatukogu 
harulduste kogu töörühma juht 
e-post: Ruth.Hiie@nlib.ee 
tel. 630 7304 


