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Rootsi

• Samdok 1977-2011

• Rootsi Muuseumiühing

– läänimuuseumide (21), keskmuuseumide, KOV 

muuseumide koostöökogudmuuseumide koostöökogud

– muuseumifoorum – aktiivsemad grupid digimine 

ja sotsiaalmeedia

• Swedish Exhibiton Agency

• Nätverket för samtidsdokumentation – loodud 
2012 kevadel



Samdok ja ComCol

• 7 töögruppi ja 80 osalejat

– Kodune elu ja vaba aeg; ühiskond ja poliitika; 

loodusressursside kasutamine; tööstus ja 

teenused; kultuurilised erinevused; teenused; kultuurilised erinevused; 

• ICOMi alakomitee ComCol (2011)

– Eesmärk edendada nii materiaalse kui vaimse 

pärandi kogumist

• NEMO – Euroopa muuseumiühingute 
võrgustik



Norra

• Muuseumireform – administratiivne 
(800→80) ja sisuline võrgustumine

• Võrgustikud
• naisajalugu, meditsiiniajalugu, tööliskultuur, • naisajalugu, meditsiiniajalugu, tööliskultuur, 

rannikukultuur, kunst, kivikunst, tööstus- ja 

tehnoloogiaajalugu, mõisad, muusikainstrumendid, 

kirjandus, kostüümid ja tekstiilid, kultuuriline 

mitmekesisus, Saamide kultuur, lennundus, 

kaevandus/metsandus, põllumajandus

• BRUDD – erilised teemad



Taani

• 8 riigimuuseumit (ajalugu, kunst, loodus, 
sõjandus)

• 107 riigimuuseumit, kel oma vastutusala –
kultuur, kunst, loodus, saavad u 1/3 eelarvest kultuur, kunst, loodus, saavad u 1/3 eelarvest 
riigilt

• Muuseumiühingu all tegutsevad võrgustikud

– Haridus, näitused, kogud, administreerimine, 

kaasaja kogumine etc



NORSAM

• Põhjamaade ühisvõrgustik – Rootsi, Norra, 
Taani, Island, Soome

• Asutatud 1997

• Projektid• Projektid

– Leib!

• 2013. rahvusvaheline konverents Helsingis, 
mis keskendub kaasaja dokumenteerimisele



Suurbritannia

• Riik finantseerib 175 000 £ aastas

• Subject specialist networks (23)
• Arheoloogia, kunst, lennundus, kaasaegne kunst, 

kostüümid ja tekstiilid, merendus, meditsiin, sõjandus, kostüümid ja tekstiilid, merendus, meditsiin, sõjandus, 

loodusteadused, fotograafia, numismaatika, keraamika, 

geoloogia, plastik, kodukultuur etc

• Võrgustiku tegevus nt iga-aastase konverentsi 
korraldamine; uudiskiri 2x aastas



Holland

• Innovate, Participate!

• perioodil 2009-2012 rahastab riik 30 
muuseumit

• koostöövõrgustikke koondab Muuseumiühing• koostöövõrgustikke koondab Muuseumiühing

• Lisaks veel

– etnograafilised kollektsioonid, 7 ‘tähtsaimat’ 

kunstimuuseumi, regionaalsed keskused, 

teaduskeskused, sõjapärand



Austraalia

• Territoriaalsed võrgustikud, mis koondavad 
kõiki pärandiga tegelevaid riiklikke kui ka 
eraõiguslikke institutsioone ning vabatahtlikke

• muuseumiühingu juures 21 rahvuslikku • muuseumiühingu juures 21 rahvuslikku 
võrgustikku

• haridus, arheoloogia, lennundus, 
külastajauuringud, meremuuseumid, 
ajutised näitused



Saksamaa

• Muuseumiühingu juures koostöögrupid

– dokumenteerimine, arheoloogia, näitused, 

kommunikatsioon, vabatahtlik tegevus, 

migratsioon, tehnika-, kultuuri-, ajaloo- ning migratsioon, tehnika-, kultuuri-, ajaloo- ning 

vabaõhumuuseumid

• Tegevus:

– Seminarid, publikatsioonid, 



Prantsusmaa

• Olulisel kohal koloniaalse mineviku ning 
pärandiga tegelemine

• Kultuuriline mitmekesisus ja vähemused• Kultuuriline mitmekesisus ja vähemused

– Uute muuseumide loomine, nt 

http://www.histoire-immigration.fr/



Eesti võrgustikud

• Eesti Muuseumiühing

• Eesti Konservaatorite Ühing

• MTÜ Eesti Fotopärand

• MuISi arendus – kontaktisikute kohtumised• MuISi arendus – kontaktisikute kohtumised

• muuseumipedagoogide suvekool

• maakondlike muuseumide võrgustik  – ERMi 
omakultuuride osakond

• Kogutöö e-postilist kogud@list.kul.ee



Järeldused

• Koostöö plussid ja miinused, kas miinuseid 
üldse on?

• muuseumiühingud• muuseumiühingud

• etnoloogia vs ajalugu

• miks ja kuidas ehk milline on parim lahendus 
Eesti jaoks?



Uued algatused 2013

• 10 000 € koostööprojektideks, info detsembri 
jooksul

• arhiiv- ja arheoloogiakogu arutelupäevad



Tänan!

laura.kipper@kul.ee


