Tartu Ülikooli loodusmuuseumi
zooloogiakogude kasutamine ja museaalide laenutamine
Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi zooloogiakogud on avatud teadustööks vastava ettevalmistuse
saanud spetsialistidele ja kraadiõppuritele juhendajapoolse soovituse alusel. Kogusid on
võimalik kasutada kohapeal ning laenutades materjale kuni üheks aastaks, mille järel tuleb
materjal tagastada või uuendada laenulepingut. Õppe- ja huvitegevuseks ning
eksponeerimiseks on kogud kasutatavad piirangutega, mis tagavad eksemplaride säilimise ja
turvalisuse, ning mille üle otsustavad kogudega töötavad kuraatorid iga konkreetse objekti
puhul eraldi.
Kogudes töötades tuleb arvestada alljärgnevate reeglitega.
 Kogude külastamine registreeritakse külastuslehel või –raamatus.
 Kollektsioonidega töötamisel tuleb järgida kõiki töökaitse ja tuleohutuse ettekirjutisi.
 Kollektsioonidesse ei tohi tuua või fondiruumides hoida elusaid taimi ning loomi.
 Kollektsioonidesse ei tohi tuua toiduaineid ning muud orgaanilist materjali.
 Kollektsiooniga tohib iseseisvalt töötada ja sellest materjali välja võtta kokkuleppel vastava
kogu kuraatoriga.
Materjalist preparaatide valmistamine võib toimuda ainult vastava kuraatoriga kokkuleppe
alusel ning prepareerimise metoodika peab vastama kollektsioonides kehtestatud standardile
preparaadi säilitamise ja andmebaasistamise osas.
Kõikide määrangute ja ümbermäärangute andmed tuleb anda teada vastavale kuraatorile ning
kanda andmebaasi. Üldjuhul sisestab andmed määraja ise. Kui tegemist on mõne üksiku
määranguga ning määrangu tegijal puudub andmebaasi kasutajanimi ja parool, siis teeb
sisestuse kuraator. Eksemplarid tuleb varustada uue määrangu (lisa)etiketiga, mis trükitakse
välja andmebaasist.
Eksemplaridega seotud täiendavate andmete andmebaasistamisel ja uue materjali lisamisel
kollektsiooni tuleb järgida vastavat juhendit (Eksemplaride talletamine).
Kõik laenutused vormistatakse vastava aktiga, millest üks eksemplar jääb peavarahoidja ja teine
materjali laenaja asutuse vastavasse arvepidamisse. Reeglina laenatakse materjale välja vaid
erialaspetsialistidele vastava asutuse kirjaliku avalduse alusel. Kõiki tüüpeksemplare
laenutatakse välja vaid asutusepoolse garantii alusel.
Publikatsioonides, kus kasutatakse zooloogiakogude materjale, tuleb sellele viidata, märkides
kollektsiooni nimi, akronüüm TUZ ning vajadusel eksemplari number (näiteks: TUZ999999).
Ilmunud publikatsioonidest palume teavitada muuseumi vastava alakogu kuraatorit.
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Kogus töötamise käigus märgatud defektidest eksemplaridel (putukate kahjustused, lahtitulnud
etiketid või eksemplarid jms) palume teada anda kuraatorile.
Kontakt:
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi zooloogiakogud asuvad Tartus aadressil Vanemuise 46.
Villu Soon, zooloogia teadur: tel 5342 3046, villu.soon@ut.ee
Andrei Miljutin, kuraator: andrei.miljutin@ut.ee
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