Ruth Ristmägi
Teele Saar
Eesti Meremuuseum

Merenduse kogumine Eesti muuseumides















Eesti Meremuuseum
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Vabaõhumuuseum
Rannarahva muuseum
Eesti Ajaloomuuseum
Eesti Sõjamuuseum
Rannarootsi muuseum
Harjumaa Muuseum
Läänemaa Muuseum
Pärnu Muuseum
Saaremaa Muuseum
Hiiumaa Muuseum
Tallinna Linnamuuseum
Eesti Spordimuuseum

Merenduse kogumine Eesti muuseumides
 Esimene merenduse/kalanduse ja rannaelu teemaline






kohtumine toimus 2010. aasta aprillis
Rannarahvamuuseumi algatusel Viimsis
Algus 2011 jaanuar-veebruar
Kaardistasime ära merenduse valdkonna alateemad
(mereharidus, laevaehitus, navigatsioon, sadamad,
laevaliiklus jt)
Teemad saatsime laiali teistesse muuseumidesse koos
küsimusega, mida nende kogudes selles temaatikas leidub
ja mida nad süstemaatiliselt koguvad
Vastused ja koosolek (7. veebr) andsid lähtekoha meie
kogumispõhimõttete koostamiseks
Märts-aprill järgnes EMM kogude analüüs

Merenduse kogumine Eesti muuseumides
 EMM eeldused:
 Teistes muuseumides kogutakse ka merendust

süstemaatiliselt (selgus vastupidine) ressursipuudus
 Koostöö ettepanek vajas selgitustööd, eeldasime, et
oleme võrdsed partnerid
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 Esimese koosoleku (7. veebruar) tulemused:
 Sai selgeks koostöö vajadus ja tahe
 Õnnestus selgitada, et EMM ei taha konkureerida teiste

muuseumidega kogumisel, vaid pigem konkreetsete
teemade osas koostööd teha ja võimalusel teemasid teatud
määral jagada.
 Teemad ise jäid veel lahtiseks, sest kogumispõhimõtete
koostamine oli algusjärgus, samas olid kõik saanud
ettekujutuse ja teadmise, mida merenduse valdkonnas on
teistes sarnastes või teemamuuseumides, mis kindlasti
hõlbustas ka enda põhimõtete koostamist.
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Teise koosoleku (20. november) tulemused:
Kõigil oli eelnevalt valminud kogumispõhimõtete projekt
Kogumispõhimõtete tutvustamine üksteisele
Selgus: kohalik muuseum kogub merendust kui elustiili.
EMM kogub kui protsessi (arengulugu) ja süsteemi. EMM
tahab koguda näiteid kõigist piirkondadest ja
arenguprotsessidest, et kajastada valdkonna tervikpilti.
Sellest lähtuvalt võib ka edaspidi kogudesse sattuda
kattuvaid museaale, kuid nende lugu ja kogumise
põhjus on erinev. N Mereväekapteni spordikarikas
 Kattuvate tsoonide kaardistamine erinevate
muuseumidega
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 Koostöö vajadus (nt projektipõhine)
 Koostöö peab rajanema konkreetsetel teemadel ja





lepingutel
Koostööd hõlbustab ka MuISis üha suurenev andmete
hulk, digikujutised ja märksõnastamine
Muuseumid ootavad EMMilt abi küsitluste koostamisel ja
teemade kaardistamisel. Soovitakse ka koolituspäevi
EMMilt.
EMM loodab kohalikelt muuseumidelt abi kogukonnaga
suhtlemisel ja kontakti loomisel.
Edaspidi vajavad veel kaardistamist vallamuuseumid ja
erakollektsioonid, kus leidub merendustemaatikat.

