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EESTI  
TEADUSTE AKADEEMIA

Horisondi toimetus alustas oma 56.  aastakäiku uues kohas. Vahetult enne                
aastavahetust kolisime üle kümne aasta peavarju pakkunud, aga nüüd põhja-
likuks uuenduskuuriks suletud rahvusraamatukogust natuke kaugemale,        

Rävala pst 10 asuva Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu viien-
dale korrusele. Kuna meie kauaaegse postiaadressi vahetumine on 
suur muutus, tahaks sel puhul meenutada eelmisi Horisondi kodu-
kohti. Varasemate peatoimetajate ja ajakirja aastakäiguköidete abil 
jälgi ajades õnnestus need kõik üles leida.  
       Kui ajakiri Pilt ja Sõna otsustati paberipuuduse tõttu kinni panna 
ja selle asemel kutsuti 1966. aasta lõpu poole ellu Horisont, sai toime-
tuse esimeseks koduks maja Tallinna vanalinnas Pikk tn 40. Seal tehti 
1967.  aastal valmis seitse esimest Horisondi-numbrit, misjärel koliti 
Raekoja plats 17, kus praegu asub restoran Kaerajaan. Tollastele olu-
dele viitab ilmekalt asjaolu, et 1973. aasta detsembris varises seal üks 
toimetuse sein ja lagi. Seejuures oli tegu õnneliku õnnetusega. Ni-
melt, toona ajakirjas bioloogiatoimetajana leiba teeninud Hans Trei-
mannil oli kombeks teistest varem tööle tulla, et rahulikult värskeid 
ajalehti lugeda. Varingupäeva hommikul oli lehetrükk hilinenud ning 
mees oli seevõrra hiljem toimetusse jõudnud. Kui ta aga lõpuks sinna 
sisse astus, siis nägi, et lauale, mille taga ta alati lehte luges, oli kukku-
nud suur laepalk. Ajalehe hilinemine võis päästa Treimanni elu. 
        Varingust hoolimata tuli toimetuserahval uusi ruume oodata kaks 
aastat, sest alles 1975.  aasta lõpus eraldati neile väike pind Pärnu 
mnt 67a asuvasse ajakirjandusmajja. Ruumikitsikuse tõttu hakati kohe 
sealgi uut kodu otsima. 1976.  aasta sügise eel õnnestus toimetusel 
kolida Narva maantee algusesse ETKVL-i majja, mille kohal kõrgub 
nüüd Foorumi keskus. Seal tehti ajakirja üle kahekümne aasta. 
2002. aasta alguses tuli uuesti kolida, seekord Tartu mnt 63 ehk nn 
Marati majja, mille fassaadi ehtis Nõukogude-aegne lööklause „Au 
tööle!“. 2009.  aasta kevadel leidis toimetus endale uue ulualuse 
Tõnismäel rahvusraamatukogu Endla tänava poolses tiivas. Esialgu 
käis seal töö neljandal korrusel, kuid mõne aja pärast koliti esimesele, 

kus tuli lõpuks veel kord ruume vahetada.  
     Seega on Horisont pidanud 55 tegevusaasta jooksul kolima üheksa korda 
ning akadeemiline raamatukogu on juba seitsmes kodumaja. Paljud on minult 
küsinud, kas Horisont kolib pärast remonti rahvusraamatukokku tagasi. Kah-
juks pole see võimalik, kuna senises üüripindadega hooneosas võtab uuendus-
tööde järel koha sisse rahvusarhiiv.  
     Loodan, et akadeemilises raamatukogus saab Horisont taas aastaid rahuli-
kult toimetada ja endiselt nii Eesti kui ka maailma teaduse eesliinil toimuvat 
kajastada. Aitäh, akadeemilise raamatukogu pere, et meid oma katuse alla    
võtsite! 
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Horisondil on uus kodu

Ulvar Käärt, peatoimetaja 
ulvar@horisont.ee




