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Museaali kirjeldamine MuISis

Juhend 1.0

Sissejuhatus

Kui kogud moodustavad muuseumi südame, siis neis säilitatavate museaalide kirjeldused on muu-
seumi ajuks. 

Käesolev juhend „Museaalide kirjeldamine MuISis“ on muuseumitöötajatele suunatud abivahend 
museaalide kirjeldamiseks ning kirjeldusandmete sisestamiseks ja haldamiseks infosüsteemis MuIS. 
Kuna juhendi sihtrühm on muuseumitöötajad, siis kõiki museoloogia algtõdesid siin üksipulgi lahti 
ei seletata. 

Juhend lähtub ideest, et keskne tegevus museaalide kirjeldamisel on teaduslik inventeerimine. 
Samas võetakse arvesse, et suur osa museaale on kirjeldatud juba enne MuISi kasutuselevõttu. See-
tõttu pööratakse tähelepanu ka varem kirjeldatud museaalide andmete MuISi sisestamise erinevatele 
võimalustele. Infosüsteem võimaldab museaalide kirjeldusi pidevalt täiendada. 

Käesolev juhend ei dubleeri MuISi süsteemis olevat kasutajajuhendit Abi (http://www.muis.ee/help/
Index;jsessionid=F47B1B1868C0D4ECC851AFD6635794B9), mis käsitleb ainult tehnilisi sises-
tusküsimusi (“millisele nupule vajutada”).

Peatükkide tekstiline osa on käsitletavat teemat kokku võttev ja selgitav. Konkreetsed nõuanded ja 
juhised esitatakse valdavalt ekraanivormide piltidele lisatud tekstiga. 

Juhendis leiavad käsitlemist üldised nõuded museaalide kirjeldamiseks MuISis. Igal üksikul muuseu-
mil võib töökorraldusest lähtudes erinevusi olla. Käesolevas juhendis neid ei käsitleta, sest toetudes 
siin ära toodud üldistele nõuetele ja kasutamisõpetusele, saab iga muuseum vastavad probleemid ise 
lahendada.

Juhend koosneb viiest peatükist. 

Esimene peatükk „Museaali kirjeldamise kontseptsioon MuISis“ annab põgusa ülevaate MuISi ees-
märkidest ning keskendub seejärel museaali kirjeldamise kontseptsioonile ja sõnastikele. Tegemist 
on hädavajaliku põhiteabega, mis on oluline museaalide kirjelduspõhimõtetest arusaamiseks. Põhja-
likumat käsitlust MuISist vt Kaie Jeeseri magistritööst “Museaalide dokumenteerimine Eestis”, 3. ptk  
(http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14694/jeeser_kaie.pdf?sequence=1).

Teine peatükk „Museaali esmane kirjeldamine MuISis“ selgitab retrospektiivse kirjeldamise ja 
MuISi juba vastuvõetud museaalide kirjeldamise erinevusi.  
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 Sissejuhatus

Kolmas peatükk „Museaali kirjeldamine“ käsitleb museaalide kirjeldamise protsessi. Peatüki kesk-
seks osaks on teaduslik inventeerimine ja selle kirjeldusväljade tabel MuISis. Tabeli andmeväljade 
aluseks on võetud museaali üldine sisestusvorm. Tabel sisaldab andmeväljadele sisestatava info lühi-
kirjeldust ja täitmise juhiseid, vajadusel viiteid ekraanivormide piltidele, täiendavatele juhenditele ja 
mõistetele. Esitatakse ka info andmeväljade otsitavuse kohta MuISis ja Eesti Muuseumide Veebivära-
vas.Samuti selgitatakse selles peatükis museaalide kirjeldamist lähtuvalt erinevatest eesmärkidest. 

Neljas peatükk „Kohakataloog“ vaatleb museaalide kirjelduste täiendamise ja parandamise võima-
lusi ning kohakataloogi aruande kasutamist ülevaate saamiseks muuseumi kogust. 

Viiendas peatükis „Sisestatud andmete otsing“ selgitatakse sisestuse tulemuslikkuse kontrollimise 
võimalusi. Ühtlasi antakse ka nõuandeid KVISist MuISi üle kantud andmete otsimiseks. Peatüki 
eesmärgiks on anda sisestatud andmetele otsingute kaudu kasutajavaade.  

Juhendit kasutades on kõigi Eesti muuseumide töötajail võimalik sisestada andmebaasi korrektseid, 
tänapäevastele dokumenteerimisstandarditele vastavaid andmeid museaalide kohta, tagades sellega 
muuseumide igapäevatöö tõhusa funktsioneerimise. Museaalide kohta korrektselt sisestatud andmed 
annavad Eesti Muuseumide Veebivärava kasutajale võimaluse täpseteks otsinguteks ning tänu sellele 
laieneb Eesti muuseumides asuvate museaalide kasutus.

Edukat museaalide kirjeldamist!
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Mõisted

Abi – MuISi andmebaasisisene juhend.

Administratiivne isik – isik, kes on museaaliga seotud mingi dokumendi kaudu. Iga muuseum mää-
rab administratiivsed isikud ise. Üks isik võib korraga olla nii ajalooline kui ka administratiivne.

Administratiivne tegevus – museaaliga seotud tegevus, mille tulemusena tekib dokument.

Ajalooline isik – isik, kes on museaaliga kirjelduse kaudu seotud. Ajalooline isik võib olla ka kaas-
ajal elav isik. 

Ajalooline sündmus – muuseumi omasõnastik, mis tuleb keskses sõnastikus „Tegevused ja nähtu-
sed“ mingi kindla termini alla liita. Sõnastiku sisu on muuseumi enda otsustada. 

Alaline/püsiasukoht – museaali asukoht muuseumi hoidlas.

Asukohapuu – museaali võimalike asukohtade hierarhia, iga muuseum loob selle ise vastavalt oma 
vajadustele. 

Avalikud andmed – andmed, mis on nähtavad Eesti Muuseumide Veebiväravas (http://www.muis.
ee/portaal/).

CSV (comma-separated values) – andmete failivorming, mille korral on väärtused eraldatud koma 
või semikooloniga. Tegemist on lihtsa, platvormist sõltumatu vorminguga. 

Esmane üldinfo – objekti ja museaali esmane kirjeldus MuISis. Esmane üldinfo sisaldab konkreetse 
objekti või museaaliga seotud mitmesugust teavet, mis tuvastatakse ja sisestatakse objekti esmasel 
registreerimisel MuISi.

Jooksev asukoht – jooksev asukoht muutub pidevalt, sõltuvalt sellest, kuhu museaal liigub.

Keskne sõnastik – sõnastik, mis on kasutatav kõigis MuISiga liitunud muuseumides. Sellest sõnas-
tikust valitud terminid on otsitavad kõigis muuseumides. Kesksel sõnastikul on museaali kirjelduses 
täita oluline roll.

Kogusse registreerimise aeg – kindel daatum, millal objekt kogusse registreeriti. Üldjuhul on see 
identne vastuvõtuakti vormistamise ajaga. Pärast kogusse registreerimist saab objektist museaal. 
MuISis eristatakse objekte ja museaale, nendega on seotud erinevad õigused. Näiteks on eelregistree-
rimislehel kirjas objektid, mis muutuvad kogusse registreerimise järel museaalideks.

Kontekstuaalne info – museaali valmistamise ja kasutamisega seotud tunnused.

Museaali tunnus – museaali iseloomustav näitaja, mida on võimalik mõõta või määrata. 

Numbrimask – on numbriväljadest moodustuv terviknumber museaalile. MuISis on 9 välja, mille 
abil saab numbrimaski moodustada.

Objekti olemus – objekti tüüp, näiteks foto, maal, arheoloogiline leid jne.
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Mõisted

Omasõnastik – konkreetse muuseumi poolt loodud sõnastik, mille terminid on kasutatavad ainult 
sõnastiku loonud muuseumis.

Retrospektiivne sisestus – museaalide sisestamine infosüsteemi pärast seda, kui vastuvõtuakt on 
paberil vormistatud. Paberil vormistatud vastuvõtuakti MuISi ei kanta. MuISi sisestatakse museaali 
kogusse registreerimise aeg ja teised tunnused. 

Tulme – kogum objekte, mis on muuseumi kogudesse vastu võetud. 

Tulmelegend – tulme kohta sisestatud üldteave, mis sisaldab üleandmisega seotud infot ja kogu tulme 
ühiseid füüsilisi näitajaid, näiteks periodiseeringut, teemat, mida objektid kajastavad jms. MuISis on 
üks tulmelegend seotud ühe vastuvõtuga. 

Üldine museaal – vormil „Museaali kirjeldus“ vaikimisi pakutav sisestusvorm. Tegemist on museaali 
tüüpkirjeldusega, mis sisaldab enamikule museaalidele iseloomulikke tunnuseid. 

Mõisted on juhendis esitatud sinisega alla joonitult.
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1. Museaali kirjeldamise kontseptsioon MuISis

Eesti muuseumide infosüsteem (MuIS) on tsentraalne veebipõhine töökeskkond, mis on mõeldud 
muuseumikogude haldamiseks ja ühtse, kõiki Eesti muuseumide kogusid hõlmava andmebaasi loo-
miseks. 

1.1. MuISi eesmärgid
Infosüsteemina on MuISi eesmärgiks luua infokeskkond, mis korrastab museaalide kirjeldamist ja 
hõlbustab nende haldamist ja kasutamist. Sihiks on ühtlustada muuseumide dokumentatsioon ning 
museaalide arvelevõtu ja kogudesse registreerimise meetodid, mille tulemusel ühtlustuvad museaa-
lide kirjeldused nii kirjeldatavate andmete hulga kui ka sisu osas. 

MuIS sisaldab infot muuseumides asuvate museaalide kohta. Museaalid, mida MuISis kirjeldatakse, 
võivad olla nii esemelised kui ka digitaalsed (fotod, helisalvestised, filmid, andmebaasid, tekstid 
jms). MuISis ei säilitata digitaalseid museaale, vaid üksnes teavet nende kohta. 

MuISi kasutuselevõtu tulemusena: 

muuseumikogude kasutamine muutub lihtsamaks nii muuseumitöötajate kui avalikkuse jaoks; • 
saadakse parem ülevaade muuseumide kogudest ja muuseumitöö korraldamine muutub lihtsa-• 
maks;
museaalidega seotud teave muutub paremini analüüsitavaks ja uuritavaks. • 

1.2. Museaali kirjeldustasandid 
Museaali kirjeldamine on museaali kohta andmete kogumine, nende analüüsimine, korraldamine ja  
infosüsteemi sisestamine. 

Museaali kirjeldamine MuISis toimub kolmel tasandil:

1. tasand – esmane arvelevõtt; • 
2. tasand – teaduslik inventeerimine; • 
3. tasand – teaduslik kirjeldamine.• 

Kirjeldustasand on määratletud andmehulk, millel on kindel funktsioon ja eesmärk. 

Esmase arvelevõtu käigus kirjeldatakse: 

andmed, mis on seotud objekti muuseumikogusse registreerimisega; • 
kindel hulk andmeid, mis on ainuomased sellele objektile ja mille kaudu on antud objekti võimalik • 
teiste seast ära tunda;
legendi üleandjalt. • 

Esmase arvelevõtu tulemusena registreeritakse objekt museaaliks. 

Teadusliku inventeerimise käigus täpsustatakse ja täiendatakse museaali kirjeldusega seotud and-
meid. Teadusliku inventeerimise käigus kogutud andmed moodustavad kataloogikirjed. Teaduslik 
inventeerimine tagab otsinguteks vajaliku kataloogiandmete hulga ja muudab muuseumi kogudes 
peituva teabe seeläbi analüüsitavaks ja uuritavaks. Selle kirjeldustasandi info on aluseks museaali 
süstematiseerimisele nii konkreetses muuseumis kui ka keskses andmebaasis. 
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Museaali kirjeldamise kontseptsioon MuISis

Teadusliku kirjeldamise käigus selgitatakse põhjalikuma uurimise abil välja objektiga otsesemalt 
või kaudsemalt seotud andmed. Erinevate allikmaterjalide kaudu täpsustatakse dateeringud, museaa-
liga seotud isikud ja sündmused, milles museaal on osalenud. Teadusliku kirjeldamise eesmärgiks 
on museaali üldise kultuuriajaloolise konteksti avamine ja teadustöö arendamine igale muuseumile 
vastavas valdkonnas. 

MuISis on kohustuslik kirjeldada museaali kahel esimesel kirjeldustasemel. 
Igale kirjeldustasandile vastava sisestatud info kinnitab ja allkirjastab kirjelduse teostanud isik. 

1.3. Sõnastikud 
Museaali kirjeldamist toetavad kesksed sõnastikud, mis tagavad museaali nõuetekohase kirje ja või-
maluse koostada ühtseid infootsinguid erinevate ainevaldkondade muuseumide kogudes. 

MuISis on kolm keskset sõnastikku: 

„• Objekti olemus”;
„Objekti kasutusvaldkond”;• 
„Tegevused ja nähtused”.• 

Sõnastik „Objekti olemus” toetab museaalide jagamist nende nimetuse (olemuse) järgi. Tegemist 
on kõigile (ka tavainimesele) üheselt mõistetavate terminitega objekti nimetuse kohta. Objektil on 
reeglina üks olemus. 

See sõnastik ei ole mõeldud objekti sisu kirjeldamiseks. Näiteks fotol olevat kujutist selle abil ei 
kirjeldata. Sõnastikus on foto tähiseks „foto”. Fotol olevat kujutist kirjeldatakse sõnastiku „Tegevus 
ja nähtused” alajaotuse „kasutamine/klassifitseerimine” kaudu. Sama põhimõtet rakendatakse kõigi 
visuaalsete museaalide, nagu maal, graafiline leht, postkaart jms korral. Ka näiteks käsikirja sisu ava-
takse kasutades sõnastiku „Tegevus ja nähtused” alajaotust „kasutamine/klassifitseerimine.” 

Sõnastik „Objekti kasutusvaldkond” on hierarhiline sõnastik, mis annab võimaluse objekte nende 
funktsioonide järgi jagada. Näiteks pall, mis on olemiklassifikatsioonis „pall”, võib kasutusklassifi-
katsioonis olla „mänguvahend”, „spordivahend” või „rituaalne ese”, sõltuvalt konkreetse palli kasu-
tusviisist. 

Objekti kasutusvaldkonna määrab iga muuseum ise, st objekti olemuse ja kasutusvaldkonna vahelise 
seose tekitab muuseumitöötaja, lähtudes konkreetse muuseumi vajadusest. 

Sõnastik ”Tegevused ja nähtused” on hierarhiline sõnastik. Tegemist on objekti klassifitseeringuga, 
mis on seotud tema kasutamisega teatud liiki tegevuse või nähtuse juures. 

Objekti kontekstuaalse info klassifitseerimiseks on olulisem sõnastiku „Tegevused ja nähtused” ala-
liik „kasutamine/klassifitseerimine”. Selle kasutamise tulemusel jaotuvad museaalid teemade järgi 
temaatilisse kataloogi. Näiteks palli puhul võivad nendeks teemadeks olla „sportimine”, „mängi-
mine”, „kultustegevus”. Millise termini alla pall liigitub, selle määrab muuseumitöötaja, lähtudes 
konkreetsest objektist, mida ta hetkel kirjeldab. See sõnastik loob kõigile muuseumidele ühtse temaa-
tilise kataloogi ning teeb seega võimalikuks konkreetse teemaga seotud objektide otsimise kõigist 
muuseumidest. 
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2. Museaali esmane kirjeldamine MuISis
Museaali kirjeldamine ja kirjelduse sisestamine MuISi võib infosüsteemis toimuda kahel viisil, sõl-
tuvalt sellest, kas on tegemist: 

museaalide retrospektiivse kirjeldamisega;• 

MuISi süsteemis juba vastu võetud museaalide kirjeldamisega. • 

Museaalide retrospektiivne kirjeldamine on juba varem muuseumisse tulmunud ja olemasolevates 
süsteemides kirjeldatud museaalide andmete ülekandmine MuISi. Vastuvõtuakte MuISi tagantjärele  
üle ei kanta.

Infosüsteemis juba olemasolevate museaalide kirjeldamine ja retrospektiivselt sisestatud museaalide 
kirjeldamine on üldjuhul ühesugune. Kirjeldamiseks kasutatakse ühte ja sama MuISi sisestusvormi. 

Erinevus on järgmine: lingi „Retrospektiivne sisestamine“ kaudu museaali kirjeldusvormi avades on 
kõik andmeväljad tühjad. 

2.1. Retrospektiivne kirjeldamine
Retrospektiivse sisestuse kaudu avaneb järgmine ekraanivorm:

2

1

2
4

3
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 Museaali esmane kirjeldamine MuISis

Soovituslik on objekti tüübist sõltumata 
kasutada sisendvormi „üldine museaal“.

Pakub vaikimisi hetkel kehtivat kuupäeva. 

Pane tähele! 
Asendada see kuupäevaga, millal objekt muuseu-
misse vastu võeti ehk vastuvõtuakti vormista-
mise kuupäevaga. 

Need on vastuvõtuakti andmed, 
mida retrospektiivsel sisestusel ei 
ole ilmtingimata kohustuslik täita.

Tulmelegend ja esmane üldinfo on vastuvõtuakti 
andmed. Siia sisestatud tekst jääb nähtavaks ainult 
muuseumis. Retrospektiivsel sisestuslehel on need 
väljad täitmata. Tulmelegendi ja museaali esmast 
üldinfot ei kirjutata paberilt otse süsteemi antud 
väljadele ümber, vaid selekteeritakse info ja kan-
takse konkreetsetele/selleks mõeldud andmevälja-
dele kirjelduse ja sündmuse juures. See on oluline, 
et tekiks elektrooniline kataloog. Kõikvõimaliku 
tekstilise info sisestamiseks on soovituslik kasu-
tada teisi tekstivälju, näiteks kirjelduse sisestamise 
juures „Teksti tüübi” all olevaid tekstivälju.

2

1

3

4
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 Museaali esmane kirjeldamine MuISis

2.2. Vastuvõtuaktiga vastuvõetud museaali kirjeldamine

Kui museaal on juba MUISi sisestatud, on osa kirjeldusvormi „Museaal“ väljadest eeltäidetud. Nen-
deks väljadeks on: museaali number, muuseumikogu, museaali nimetus, kogusse registreerimise aeg, 
alaline/püsi- ja jooksev asukoht (vaikimisi muuseumi nimi); tulmelegend ja esmane üldinfo; vastu-
võtuakti number ja üleandja (neid kuvatakse administratiivsete sündmuste all teadusliku inventeeri-
mise lehel). 

Esmane üldinfo ja tulmelegend on vastuvõtuakti andmed, mida siin muuta ei saa. Nendele väljadele 
sisestatud tekst jääb nähtavaks ainult konkreetses muuseumis. Väljadel olevad museaaliga otseselt 
seotud kirjeldusandmed kantakse selleks mõeldud andmeväljadele “kirjelduse” ja “sündmuse” juu-
res. See on oluline, et tekiks elektrooniline kataloog. 

Eeltäidetud väljadest saab muuta järgmisi:

1. Museaali nimetust, mille tulemusel vastuvõtuaktis sisestatud nimetus kandub väljale “Teised 
nimetused” tüübi “Endine nimetus” alla. 

2. Asukohta – info endise asukoha kohta säilib vastuvõtuaktil. 

3. Täiendada saab museaali numbrit.

1

2
4

3



13

Museaali esmane kirjeldamine MuISis

Kui museaal on MuISi sisestatud, toimub kõigi järgnevate andmete sisestamine ühtemoodi, sõltumata 
sellest, kas museaal on sisestatud retrospektiivselt või vastuvõtuakti kaudu.

Pane tähele! 
Retrospektiivselt kirjeldatava museaali esmasel sisestusel MuISi märgitakse MuISi vastuvõtuakti 
vormistamise ehk museaali kogusse registreerimise aeg. 

Teaduslikult inventeeritud museaali retrospektiivsel kirjeldamisel sisestatakse MuISi ainult need and-
med, mis on olulised nii keskseteks MuISi otsinguteks, vt Miinimumnõudeid retrospektiivselt MuISi 
sisestatud museaalide kirjeldamisel (http://www.kul.ee/webeditor/files/muuseumid/muis/110331_
miinimumnouded.pdf) kui ka antud muuseumis toimuvateks otsinguteks. Teadusliku inventeerimise 
ajaks märgitakse aeg, millal see tegelikult teostati.
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3. Museaali kirjeldamine 

3.1. Teaduslik inventeerimine 

Teaduslik inventeerimine on museaalide arvelevõtmise teine põhietapp. Selle eesmärgiks on saada 
sisuline ülevaade nii ühe muuseumi kui ka kõigi MuISi kasutavate muuseumide kogudest. 

Kõiki vormil “Museaali kirjeldus“ sisestatud museaali andmeid saab näha lehel „Täiskirjeldus“. Eesti 
Muuseumide Veebiväravas kuvatakse lehte „Objekti ID“, millel on näha avalikuks määratud andmed. 
Vt tabelit Kirjeldusväljad (lk 25) ja ülevaadet Eesti Muuseumide Veebivärava objektidest (http://
www.kul.ee/webeditor/files/muuseumid/muis/110920_avalikud_andmevaljad.pdf). 

Museaalide teaduslikul inventeerimisel sisestatakse otsinguks vajalikud andmegrupid, mille tulemu-
seks on ühtne kataloog.

Museaali füüsilised andmed on mõõdud, materjal, tehnika, seisukord jm. See on ühtlasi oluline 
informatsioon museaalide hoiutingimuste planeerimiseks ja museaalide seisukorra parandamiseks. 

Museaali kontekstuaalsed andmed on teema klassifikatsioon ja valmistamine. Lisaks moodustavad 
kontekstuaalse andmehulga pildil (näiteks maal, foto, graafika jne) kujutatu ning raamatu ja doku-
mendi sisu, samuti sündmustega seotud isikud, aastad ja kohad.

Kontekstuaalsed andmed tuleb sisestada „Sündmuse” vormil. Ühele objektile saab liita mitu sünd-
must ning ühele sündmusele mitmeid objekte. 
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 Museaali kirjeldamine

1
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9Karu, Kati

Teaduslik inventeerimine

Karu, Kati



16

Museaali kirjeldamine

Vaikimisi pakub hetkel kehtivat kuupäeva. 

Pane tähele! Asendada kuupäevaga, millal 
museaal muuseumisse vastu võeti ehk  
vastuvõtu vormistamise kuupäevaga.

„Objekti olemuse“ all tuleb sisestada objekti tüüp,  
näiteks raamat, kann, maal, foto vms.

Soovituslik on kasutada „üldise museaali“ sisend-
vormi, sõltumata objekti tüübist.1

2

3
 

4

Museaali osa, mida kirjelda-
takse. Süsteem loob vaikimisi 
osa nimega „tervik” (ka siis, kui 
museaal koosneb mitmest osast) 
ning selle täitmine
on soovituslik. 

Soovituslik on  kasutada kindlate 
formaatide asemel (näiteks A4 või 
10x15 cm) üksikmõõte. Näiteks 
foto formaat 10x15 cm tuleb lahti 
kirjutada järgmiselt: kõrgus 10 cm, 
laius 15 cm. 

Materjali ja tehnika sõnastikes on pigem laiemad terminid. Kommen-
taariväli on mõeldud täpsustamiseks. Näiteks, kui ei leia materjali 
sõnastikust kliisterpaberit, siis tuleb kasutada terminit “paber” ning 
kommentaariväljal seda täpsustada. 

Museaali erinevate 
osade/detailide mõõtude, 
tehnika, värvuse sises-
tamiseks tuleb kasu-
tada nuppu „Lisa osa”. 
Soovituslik on alustada 
museaali kui terviku 
mõõtudest.
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Siia sisestatud dateering jääb ilma konkreetse 
seoseta, st ei ole teada, kas see on museaali 
valmistamisaeg, kasutamisaeg või midagi 
muud. Üldjuhul on museaaliga seotud datee-
ringud kohustuslik sisestada „Sündmuse“ kir-
jeldusvormil.

Museaali kirjeldamine

Retrospektiivsel sisestusel tuleb siia sisestada kirjelduse aluseks oleval dokumendil (tulme-
raamat, inventariraamat jms) märgitud museaali seisukord.

Kirjelduse alla sisestatakse kõikvõimalik tekstiline info, mida ei saa lahti kirjutada 
konkreetsetele andmeväljadele. Teksti tüübi „füüsiline kirjeldus” alla sisestatakse 
visuaalsel objektil olevad detailid, näiteks laternapost fotol jms. Teksti tüübid „märku-
sed” ja „restaureerimised” on nähtavad ainult konkreetses muuseumis, st need ei ole  
avalikud väljad.

5

  

6

7
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Museaali kirjeldamine

Siit saab liikuda 
juba sisestatud 
sündmusele.

Siit saab 
kustutada 
juba 
lisatud 
sündmuse.

Museaaliga seotud kontekstist lähtuv informat-
sioon: isik, dateering, asukohad, sündmus/teema 
on kohustuslik sisestada „Sündmuse“ sisesta-
mise vormil. Selle tulemuse tekib kataloog.

Nupu „uus sündmus“ kaudu saab 
avada uue sündmuse sisestuslehe 
ja lisada konkreetsele museaalile 
uue sündmuse kirjelduse.

Vaikimisi on antud  hetkel 
museaali kirjeldava isiku nimi 
ja hetkel toimuva sisestuse 
aeg. 

Pane tähele!  
Kui teha retrospektiivset  
sisestust, siis tuleb sisestada 
aeg, millal kirjeldus tehti ja 
soovituslik on sisestada ka  
isiku nimi, kes kirjeldas.

Antud nupu vajutamisel kin-
nitatakse sisestatud andmed ja 
museaalile tekib Objekti ID. 
See on dokument, mille kirjed 
on nähtavad Eesti Muuseu-
mide Veebiväravas.

8

9
 

Karu, Kati
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3.1.1. Sündmus 

Objektiga seotud sündmuste kirjeldamiseks on kaks võimalust:
Vorm „Museaali kirjeldamine“ → „Teaduslik inventeerimine“ → „Sündmus” • ‒ siin saab sündmuse 
siduda konkreetse museaaliga, mille kirjeldamise lehel ollakse.

Menüüst „Museaalide arvestus“ vorm „Sündmuse lisamine“ • ‒ siin tuleb museaalid ise sündmuse 
kirjeldusele liita.

Mõlema võimaluse korral avaneb üks ekraanivorm. Ainult  esimesel juhul on museaal automaatselt 
sündmusega seotud, teisel juhul tuleb museaalid sündmuse juurde liita nupu „Lisa objekt” kaudu. 

Museaali kirjeldamine

Sisestusvormil „Sündmus” on oluline täita järgnevad andmeväljad: 

a) „Sündmuse liik“ → kasutamine/klassifitseerimine, st museaali kasutamine või visuaalsel museaalil 
kujutatud tegevus või raamatu/dokumendi sisu. Selle tulemusel tekib temaatiline kataloog; 

b) „Sündmuse liik” → valmistamine, st museaali valmistamisega seotud andmed.

„Sündmuse” vormil tuleb võimalusel iga sündmusega siduda alljärgnevad andmed:

Osalejad ehk isikud ja asutused − tulemuseks on isikute ja asutuste kataloog.• 

Toimumisaeg − tulemuseks on kronoloogiline kataloog.• 

Toimumiskoht ehk geograafilised asukohad − tulemuseks on (geograafiliste) asukohtade kata-• 
loog.

Sündmuse vormil sisestatud andmed on oluline osa museaali kirjeldusest, siin lahti kirjutatud andmed 
moodustavad kataloogi, mis võimaldab otsida ühtsete tunnustega museaale kõigi MuISiga ühinenud 
muuseumide kogudest.

Juba loodud sündmusi saab muuta ja kustutada. Lisaks on oluline teada, et kui muuta või kustutada 
ühe museaali juures sündmus, millele on liidetud mitu objekti, siis kajastub see muutus kõigi antud 
sündmusega seotud museaalide juures.
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Museaali kirjeldamine

Sündmuse kirjeldamine

1

2

3

4

5

6
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 Museaali kirjeldamine

Museaali kirjeldamisel on vaja täita 
sündmuse liigid: 

1. Kasutamine/klassifitseerimine 
siin kirjutatakse lahti esemega seotud 
kontekst ja maalil, fotol jt kujutisega 
museaalidel kujutatu ehk süžee. 
 
2. Valmistamine/tekkimine.

„Ajalooline sündmus“ on muuseumi 
omasõnastik, mille iga muuseum ise 
koostab. See on nähtav/otsitav ainult 
sõnastiku loonud muuseumis. Aja-
looline sündmus tuleb siduda kindla 
terminiga sõnastikust “Tegevused ja 
nähtused”.

Pane tähele! Ühel lehel üks sündmus. 

Konkreetse sündmuse liigi ehk teema alla sisestatakse selle teemaga seotud teised andmed (aeg, koht, 
osalejad). Reeglina on museaaliga seotud kaks sündmust, kuid kui museaal on seotud mitme teemaga, 
siis võib teha nii mitu sündmust, kui mitut erinevat teemat soovitakse kirjeldada. 

Soovituslik andmeväli. Näiteks, kui ei 
leita sündmuse liigi alt päris õiget ter-
minit, on kasulik täpsustada museaaliga 
seotud sündmust/tegevust kommentaari 
kaudu. 

Pane tähele! Oluline on piirduda konk-
reetse sündmuse liigi kommenteerimi-
sega, st kui kirjutatakse objekti valmis-
tamisest, siis kommentaaris täpsusta-
takse selle tegevusega seotud andmeid.

1

2
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Museaali kirjeldamine

Süsteem otsib otsingutes ainult Täpse või Ligikaudse vormi kaudu sisestatud dateeringute 
järgi. Kui ei tea kindlat aega, tuleb kasutada ajavahemikku. Näiteks aastakümned tuleb mär-
kida 1980–1989 ning sajandid 1900–1999.

3

Võivad anda museaali kirjeldusele 
visuaalselt harjumuspärasema välja-
nägemise, aga on samas infosüsteemi 
kasutamise (otsingute tegemise) sei-
sukohalt kasutud.

Aja sisestamine

Ligikaudset dateeringut sisestades tuleb kasutada ligikaudse ajasisestuse sõnastikku, et 
eristada ajavahemikke, mis pole täpselt teada ning dateeringuid, mis on alanud ja lõppenud 
erinevatel aegadel (aastatel).
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Ühe sündmusega võib siduda 
mitu osalejat.

Muuseumi omasõnastik on 
nähtav ja otsitav ainult  
konkreetses muuseumis.

Viib objekti täiskirjelduslehele. Kustutab objekti sündmuse alt. 
Teadmiseks: sündmust on või-
malik salvestada ainult juhul, 
kui selle sündmusega on seo-
tud vähemalt üks objekt.

Sündmuse sisestused on üks ekraanivorm, ei ole vahet, kas avada „Sündmuse” sisestuse vorm 
„Museaali kirjelduslehel“ või vorm „Sündmuse lisamine“ „Museaalide arvestuse” alt, andmeväl-
jad on samad. Ainult esimesel juhul on museaal automaatselt sündmusega seotud, teisel juhul tuleb 
museaalid sündmuse juurde liita „Lisa objekt“ kaudu. 

 Museaali kirjeldamine

4

5

6
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Museaali kirjeldamine

Pane tähele! 

Sündmuse vorm sisaldab mitmeid andmevälju, mida iga muuseum võib täita vastavalt oma vajadus-
tele. Näiteks ajaloosündmus, toimumiskoha täpsustus jms.  

„Ajalooline sündmus“ on muuseumi „omasõnastik”, mille iga muuseum ise koostab ja see on nähtav 
ja otsitav ainult sõnastiku loonud muuseumis. „Ajalooline sündmus“ tuleb siduda kindla terminiga 
„Tegevused ja nähtused“ sõnastikust. Vt Abi (http://www.muis.ee/portaal/help/Index). Ühel muuseu-
mil võib olla mitu sõnastikku „Ajalooline sündmus“. Kui museaal siduda eeltäidetud „Ajaloolise 
sündmusega“, siis kopeeruvad eelsisestatud andmed antud museaali kirjeldusvormi vastavatele välja-
dele (toimumisaeg, toimumiskoht). Samas on võimalik neid kirjeldusvormil ka muuta.

Andmeväli „Toimumiskoht“ sisaldab kaasaegseid kohanimesid 2003. aasta seisuga ja kihelkondi 
1925. aasta seisuga. Andmevälja „Toimumiskoha täpsustus“ kaudu saab lisada aadressi, tänava jne 
ning täpsustada tänapäevaseid kohanimesid ajaloolistega. Kuna tegemist on vabatekstiväljaga, siis 
piiranguid kohanimede määramisel ei ole. 

Pane tähele! 
Osaleja lisamisel tuleb kindlasti eelnevalt veenduda, et sama osalejat pole juba MuISi lisatud ja tema 
olemasolul tuleb kirjeldus siduda juba sisestatud osaleja nimega. 

Teadmiseks: Eesti Muuseumide Veebiväravas kuvatakse osaleja koos lisaandmetega vormilt „Osa-
lejad“. Tekib nn lisakirje, mis ei kajastu museaali „Täiskirjelduses“, kuid on „Objekti ID-l“ nähtav. 
Seega tuleb valida, millise osalejaga kirjeldus seotakse!
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minimaalne info
miinimumnõuded paberil teaduslikult inventeeritud museaalile
teadusliku inventeerimise kohustuslikud andmed
Mõisted on esitatud sinisega alla joonitult.

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

1 Museaali nr

Kohustuslik väli. Museaali numbri moodustab 9st väljast 
koosnev numbrimask. Vt Museaali numbri struktuur MuISis ja 
numbri loomine, lk 41. 
Võimalik täita kahel viisil: 
a) retrospektiivsel sisestusel “numbri lisamine” annab võimaluse 
lisada väärtusi numbrimaski kõigi väljade ulatuses, välja arvatud 
muuseumi lühend ja kogu tähis. Vt pilti “Numbri lisamine”, lk 
43; 
b) vastuvõtuaktiga sisestatud museaali “Numbri täiendamine“.  
Vt pilti “Numbri täiendamine”, lk 43. 
Numbrit saab täiendada nende väljade ulatuses, mis on aktiivsed, 
juba sisestatud ja salvestatud väärtusi siin muuta ei saa. Numbrit 
saab täiendada ka kohakataloogis, vt ptk 4, “Kohakataloog”. 
Juba salvestatud numbrit saab muuta admin-moodulis. Selleks 
tuleb pöörduda muuseumi MuISi administraatori poole.

Objekti otsing, 
Kohakataloog, Objekti 
komplekspäring,  
Aruanded: 
kohakataloogi-, 
tulmeraamatu-, 
kohakataloogi ja 
tulmeraamatu aruanne.

jah jah

2 Muuseumi kogu
Kohustuslik väli. Enne numbri sisestamist tuleb valida muuseumi 
kogu.Vastuvõtuaktiga sisestatud museaalidel ei saa museaali 
kirjelduslehel kogu muuta.

Objekti otsing, 
Kohakataloog, Objekti 
komplekspäring, 
Aruanded: 
kohakataloogi-, 
tulmeraamatu-, 
kohakataloogi ja 
tulmeraamatu aruanne.

jah jah

3.2. Kirjeldusväljade tabel
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

3 Vastuvõtu nr

Võimalik täita kahel viisisl: 
a) retrospektiivsel sisestusel on see vabatekstiväli. Siia 
tuleb sisestada vastuvõtuakti number Näiteks 1999:25; 
b) vastuvõtuaktiga sisestatud museaali korral on see väli 
eeltäidetud. Vastuvõtuakti numbri sisestamine tagab 
korrektse kuva tulmeraamatus jm. Muuseumidel, mis 
kasutavad tulmenumbri ja tulmenumbri järjenumbri põhist 
numbrikombinatsiooni, on vastuvõtuakti number tuvastatav 
museaali numbri järgi. 

Dokumentide otsing − ainult 
vastuvõtuaktiga sisestatud 
museaalidel. ei ei

4 Sisendvorm

Väli pakub sisendvormi erinevaid variante. Vaikimisi “üldine 
museaal”. Kasutamine on soovituslik, kuna see sisaldab kõigile 
museaalitüüpidele ühiseid tunnuseid, mille kaudu on tagatud 
üldised otsingud.

ei ei

5 Alaline/
püsiasukoht

Asukohapuu. Sisestusel täidetakse ära alaline/püsiasukoht, 
mis salvestub automaatselt jooksvaks asukohaks. Museaalide 
väljaandmisel jooksev asukoht muutub, alaline asukoht jääb 
samaks. Museaali tagastamisel alalise asukoha alusel saab 
museaal automaatselt endise asukoha tagasi.  

Pane tähele! Seda ei ole vaja eraldi muuta, kui museaali 
liikumist kajastavad dokumendid on korrektselt täidetud.  

Kohakataloog, Objekti otsing 
(see on sees uues tellimuses), 
Aruanded:  
asukohtade koosseisu-, 
kohakataloogi-, 
tulmeraamatu-, 
kohakataloogi ja 
tulmeraamatu aruanne.

ei ei

6 Jooksev asukoht
Asukohapuu. Automaatselt kopeerub siia alaline/püsiasukoht. 
Jooksev asukoht muutub koos museaali liikumist kajastavate 
dokumentidega.

Kohakataloog, Objekti otsing 
(see on sees uues tellimuses), 
Aruanded:  
asukohtade koosseisu-, 
kohakataloogi-, 
tulmeraamatu-, 
kohakataloogi ja 
tulmeraamatu aruanne.

ei ei
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

7 Üleandja

Võimalik täita kahel viisil: 
a) retrospektiivsel sisestusel lisatakse see “Osalejate” otsingu 
kaudu. Kui üleandja on museaali kasutaja või omanik, siis on 
see soovituslik sisestada “Sündmuse” vormil rolliga “kasutaja/
omanik”;
b) vastuvõtuaktiga sisestatud museaali korral on see väli 
eeltäidetud.

Objekti otsing
ei ei

8 Nimetus

Kohustuslik väli. Siia väljale kirjutatakse museaali nimetus. 
Sellistel museaalidel nagu fotod, maalid, dokumendid, raamatud 
jms kirjutatakse siia pealkiri. 
Tuleb kirjutada museaalile nimetus, mis ei ületa 59 tähemärki, 
sest MuISi Veebivärava esmasel vaatel pikemat nime ei kuvata. 
Ka aruannete väljatrükkidel läheb pikemast nimest osa kaduma.
Nimetus tuleb kirja panna võimalikult täpselt. Näiteks nimetus 
“Kohtukutse” ja objekti olemus on dokument. Kui on soov 
lisada nimetusele laiend (näiteks kohtukutse pealkiri), siis tuleb 
see kirjutada pärast asja nimetust. Jutumärke mitte kasutada. 
Lahtrisse ei sisestata infot, mis kirjutatakse lahti sündmuse 
kaudu. 
Siia lahtrisse ei kirjutata:
- aastaarve (v.a juhul, kui see on osa nimest);
- valmistamise kuupäeva;
- teose autorit (see kirjutatakse „Subjektide“ alla);
- kujutisega objektil olevaid detaile, need saab kanda 
„Kirjelduse“ alla, tekstitüüp: „füüsiline kirjeldus“. 

Pane tähele! Sel juhul on need ka Eesti Muuseumide 
Veebiväravas otsitavad.
Kui muuta vastuvõtuaktil sisestatud nimetust, siis kopeeritakse 
endine nimetus automaatselt väljale “Teised nimetused”.

Kohakataloog, Objekti 
otsing, Objekti 
komplekspäring,  
Aruanded:  
kohakataloogi-, 
tulmeraamatu-, 
kohakataloogi ja 
tulmeraamatu aruanne.

jah jah
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

9 Hankeviis

Võimalik täita kahel viisil:  
a) retrospektiivsel sisestusel valida sobiv termin sõnastikust 
“Hankeviis”; 
b) vastuvõtuaktiga sisestatud museaali korral on see väli 
eeltäidetud. Hankeviis on andmeväli, mis on oluline 
vastuvõtuaktiga seotud aruannetes, kuid retrospektiivsel 
sisestusel vastuvõtuakti ei looda, seega ei ole retrospektiivselt 
sisestatud museaal selle andmevälja kaudu otsitav. Kuvatav 
ainult täiskirjeldusel administratiivse tegevusena.

Dokumentide otsing ‒ ainult 
vastuvõtuaktiga sisestatud 
objektidel.

ei ei

10 Esmane üldinfo
Kuvab vastuvõtuaktil kirjutatud teksti museaali kohta, mis ei ole 
hiljem muudetav. Retrospektiivsel sisestusel seda välja üldjuhul 
ei täideta.

Objekti komplekspäring ei ei

11
Kogusse 
registreerimise 
aeg

Kohustuslik retrospektiivsel sisestusel muuta, sest vaikimisi 
kuvatakse tänane kuupäev. Muutmata jätmisel lööb see 
aruandluse segamini. Kohustuslik formaat on pp (päev) kk (kuu) 
aaaa (aasta). Kui täpset kuupäeva ei ole võimalik tuvastada, 
kirjutada aasta ning kuupäeva ja kuu kohale märkida 01.01. 
Vastuvõtuaktiga sisestatud museaalidel on see väli eeltäidetud.

Dokumendiregister tegevuste 
lõikes, aastaaruanne kogude 
seisust, aastaaruanne 
tegevuste lõikes, kogude 
aruanne, kohakataloogi 
aruanne,tulmeraamat, 
kataloog tulmeandmete ja 
asukohtadega.

ei ei

12 Tulmelegend
Vabatekstiväli. Kuvatakse vastuvõtuaktil kirjutatud üldtekst kõigi 
tulmunud museaalide ehk tulme kohta, ei ole hiljem muudetav. 
Retrospektiivsel sisestusel seda üldjuhul ei täideta.

Objekti komplekspäring. 
Dokumentide otsingus 
“tekst”.

ei ei

13 Objekti olemus

Välja täitmiseks tuleb valida sõnastikust “Objekti olemus” sobiv 
termin. Kui ei leia õiget terminit, tuleb kasutada sõnastikus 
olevat terminit küsimärk “???”. See sõnastik ei ole mõeldud 
objekti sisu kirjeldamiseks, vaid vastab küsimusele, “mis see on, 
mida käes hoitakse/vaadatakse”. Kui kirjeldada fotot, siis objekti 
olemus on „foto“ (mitte fotol kujutatud kirik. Kirikut kui detaili 
fotol saab kirjeldada väljal „Kirjeldus“ (teksti tüüp: „füüsiline 
kirjeldus“). 
Avaliku otsingu lihtotsinguväli „nimetus“ otsib nii „nimetuse“ 
kui „olemuse“ andmeväljadelt.

Objekti komplekspäring jah jah
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

14 (Objekti) 
kasutusvaldkond

Museaali funktsiooni kirjeldus.Välja täitmiseks tuleb valida 
sõnastikust “kasutusvaldkond” sobiv termin.  Objekti komplekspäring jah jah

15 Failid

Faili saab lisada lehel “Museaali kirjeldus” väljade “Failid” ning 
“Kirjeldus” kaudu. Faili maksimaalne lubatud suurus 2 MB. 
MuISi üles laaditavad kujutised peavad olema JPEG-vormingus. 
Kujutise pikima külje mõõt peab olema vahemikus 640 kuni 800 
pikslit, soovitatav resolutsioon 72 dpi. Kujutisi küljepikkusega 
alla 640 piksli mitte kasutada. Failide arv ei ole piiratud. 
Esindusfailiks valib MuIS vaikimisi esimesena lisatud faili, see 
on faili lisamise vormil muudetav. Vaikimisi on kõik lisatud 
failid märgitud avalikuks. Peale kujutise saab lisada ka teksti-, 
heli- ja videofaile jms, kuid need on avatavad vaid museaali 
kirjelduslehel. 
Vt MuISi Abi. Andmete haldamise seisukohast on oluline 
kasutada standardiseeritud failinimesid. Vt Faili nime 
soovituslikku juhendit (http://www.kul.ee/webeditor/files/
muuseumid/muis/110331_failinime_juhend.pdf).

Pane tähele! Digitaalne kujutis tuleb lisada vähemalt aasta 
jooksul, arvates museaali arvelevõtmisest.

Objekti otsing jah ei

16
Mõõdud, 
materjal, 
tehnika, värvus

Siin tuleb lahti kirjutada need tunnused, mida soovitakse hiljem 
otsingute kaudu leida. Museaali puhul, mis on tervik, alustatakse 
füüsiliste andmete kirjeldamist “tervikus”. Mitmest osast 
koosnevaid museaale kirjeldatakse osadena. Vt pilti Mõõdud, 
materjal, tehnika ja värvus, lk 16.

Objekti komplekspäring jah ei

16.1 Mõõdud Kui etteantud väljade väärtused ei võimalda mõõtmeid täpselt 
kirjeldada, siis lisada täpsustus kommentaariväljale. jah ei

16.2 Materjal Kui etteantud väljade väärtused ei võimalda materjali täpselt 
kirjeldada, siis lisada täpsustus kommentaariväljale.  jah  ei

16.3 Tehnika Kui etteantud väljade väärtused ei võimalda tehnikat täpselt 
kirjeldada, siis lisada täpsustus kommentaariväljale.  jah ei 



30

Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

16.4 Värvus Kui etteantud väljade väärtused ei võimalda värvust täpselt 
kirjeldada, siis lisada täpsustus kommentaariväljale.  jah ei 

17 Kollektsioon
Sõnastik, mille iga muuseum ise koostab. Museaal kuulub 
kollektsiooni juba enne muuseumisse saabumist, üldjuhul 
muuseum ise kollektsiooni ei loo.

Objekti komplekspäring jah ei 

18 Sari, komplekt
Vabatekstiväljad. Museaal kuulub enne tulmumist üldjuhul 
komplekti või sarja. Museaale on võimalik siduda “Seosobjekti” 
kaudu. 

Objekti komplekspäring jah ei 

19 Dateering

Võimalik on sisestada ainult üks dateering. Sellele väljale 
sisestatud dateering jääb ilma konkreetse seoseta, st ei ole selge, 
kas see on museaali valmistamisaeg, kasutamisaeg või midagi 
muud. Üldjuhul on museaaliga seotud dateeringud kohustuslik 
sisestada „Sündmuse” kirjeldusvormil. 

 jah ei 

20
Seisukord: 
seisund/
kahjustused

Välja täitmiseks tuleb valida sõnastik ”Säilivus”. Antud väli on 
oluline täita museaali seisukorra muutumise jälgimiseks. Kui 
sisestuse aluseks on dokument, siis kirjutatakse siia dokumendis 
märgitud säilivus. Valides termini “halb” või ”väga halb”, on 
kohustuslik lisada ka defektid. 

Objektid seisukordade lõikes, 
objekti komplekspäring, 
objekti otsing

jah ei 

21 Eeldatav eluiga Sõnastik. Siia märgitakse väga ebastabiilses seisundis museaalid. Objekti komplekspäring jah ei 

22 Eksponeeritavus Sõnastik. Siia märgitakse, kas museaal on eksponeeritav või 
vajab enne restaureerimist. Objekti komplekspäring jah ei 

23 Kirjeldus 
lisasõnastikega

Muuseumi omasõnastikud. Kui soovitakse lisada midagi 
omasõnastikku, tuleb pöörduda sõnastike töörühma poole. Objekti komplekspäring jah ei 

24 Viited Sõnastik. Mitte kasutada! Läheb ümbertõstmisele.  jah ei

24.1 Ajalooline õiend Muinsukaitse all olevatele objektidele koostatud 
dokumentatsioon.  jah ei 

24.2 Arhiiviallikas Arhiivis leiduvad arhivaalid, mis on seotud kirjeldatava 
museaaliga.  jah ei 
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

24.3 Bibliograafia
Kõikvõimalikud teavikud (näiteks raamatud, ajakirjad, ajalehed, 
veebilehed, andmebaasid, fotod, filmid jms), kus leidub infot 
kirjeldatava museaali kohta.

 jah ei 

25 Kirjeldus
Siia sisestatakse tekstiline info, mida ei saa või ei ole 
otstarbekas teistel olemasolevatel andmeväljadel lahti 
kirjutada. Iga tekstitüübiga saab siduda faile.

Objekti komplekspäring  

25.1
KVISi 
kohakataloogi 
tekst

Automaatselt üle kantud KVISist andmeväljalt “Kohakataloogi 
tekst”.  

jah (nähtav 
ainult nendes 
muuseumides, kes 
on soovi avaldanud)

jah

25.2 Füüsiline kirjeldus Andmed, mida ei saa või ei ole otstarbekas lahti kirjutada vormil 
“Mõõdud, materjal, tehnika, värvus”.    jah jah 

25.3 Ajalooline õiend    jah jah

25.4 Dateering  Soovituslik on sisestada dateeringud “aja sisestamise” vormil, 
siin mitte täita.  jah jah

25.5 Kommentaar  Siia võib lisada täiendavat teavet.  jah jah

25.6 Kujutis  Tekstiline teave kujutise kohta.  jah jah

25.7 Legend  Museaaliga seotud legend. Soovituslikult tuleks legendis olev 
kontrollitud teave sisestada sündmuse vormil.  jah jah

25.8 Märkused  Siia võib lisada täiendavat teavet. Märkused jäävad nähtavaks 
ainult antud muuseumis.  

25.9 Pealkiri Siia sisestatakse pealkiri, mida ei saa “Nimetuse” väljal 
ammendavalt lahti kirjutada.   jah jah

25.10 Restaureerimised  Teave varem teostatud restaureerimiste kohta.    

25.11 Sisu kirjeldus  Siia sisestatakse sisu kirjeldus juhul, kui seda ei ole võimalik 
“Sündmuse” vormil ammendavalt lahti kirjutada.  jah jah

25.12 Signatuur/ 
meistrimärk  

Tekstiline teave meistrimärkide, signatuuride kohta. Kujutise 
lisamine on soovituslik.   jah  jah
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

25.13 Tekst objektil
Museaalil asuv tekstiline teave. Raamatute ja muude trükiste 
korral kirjutatakse siia ainult tekst, mis on hiljem lisatud (näiteks 
omanikumärgid, õnnitlused jms). 

 jah jah

25.14 Tempel/etikett/ 
märk  

Tekstiline teave templi, etiketi, märgi kohta. Soovituslik on 
lisada kujutis.  jah jah

25.15 Arhiiviallikad  Arhiivis leiduvad arhivaalid, mis on seotud kirjeldatava 
museaaliga.  jah jah

25.16 Eskiisid/etüüdid  
Tekstiline teave kirjeldatava museaali eskiiside või etüüdide 
kohta. Kui eskiis/etüüd on antud muuseumi museaal, tuleb need 
siduda välja “Seosobjekt” kaudu.

 jah jah

25.17 Koopiad  
Tekstiline teave kirjeldatava museaali koopia kohta. Kui 
koopia on antud muuseumi museaal, tuleb need siduda välja 
“Seosobjekt” kaudu.

 jah jah

25.18 Kordustööd  Tekstiline teave kirjeldatava museaali kordustööde kohta.  jah jah

25.19 Näitused  
Teave varasemate näituste kohta, kus kirjeldatavat museaali on 
eksponeeritud. Näitustega seotud andmeid võib sisestada ka 
vormil “Sündmus”, siis on andmed ka iseseisvalt otsitavad.

 jah jah

25.20 Originaal Tekstiline teave kirjeldatava museaali originaali kohta.  jah jah

25.21 Originaali asukoht  Tekstiline teave kirjeldatava museaali originaali asukoha kohta.   jah jah

25.22 Reproduktsioonid  Tekstiline teave kirjeldatava museaali reproduktsioonide kohta.  jah jah

25.23 Seeriad  Tekstline teave kirjeldatava museaali seeriate kohta.   jah jah

25.24 Variandid  Tekstiline teave kirjeldatava museaali variantide kohta.   jah jah

25.25 Viited  Ajalooline õiend, arhiiviallikas, bibliograafia.  jah jah
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

26 Sündmus

Sellel vormil sisestatakse museaali kontekstuaalsed andmed, 
milleks on kasutamine ja valmistamine. Lisaks moodustavad 
kontekstuaalse andmehulga pildil/fotol kujutatu ja raamatu/
dokumendi sisu ning sündmustega seotud  isikud, aastad ja 
kohad. Ühele objektile saab liita mitu sündmust ning  ühele 
sündmusele mitmeid objekte. Sündmuse  ekraanivormi 
saab avada  museaali kirjeldusvormil või vormi „Sündmuse 
lisamine” kaudu. Esimesel juhul on museaal automaatselt 
sündmusega seotud, teisel juhul tuleb museaalid sündmuse 
juurde liita „Lisa objekt” kaudu. Vt 3. ptk, alaptk “Teaduslik 
inventeerimine”.

 

26.1 Sündmuse liik

Siin määratakse sündmuse liik, mida kirjeldama asutakse. 
MuISis kirjeldamisel on kohustuslikud kaks sündmuse liiki:  
1. kasutamine/klassifitseerimine (kohustuslik on valida üks 
teema, aga võib ka mitu) ja  
2. valmistamine/tekkimine. Sündmuse liik valitakse sõnastikust 
“Tegevused ja nähtused”. 

Objekti komplekspäring jah jah

26.2 Ajalooline 
sündmus

Tegemist on muuseumi omasõnastikuga, st iga muuseum 
koostab selle ise ja nähtav/otsitav on see ainult sõnastiku loonud 
muuseumis. Ajalooline sündmus tuleb siduda kindla terminiga 
sõnastikust “Tegevused ja nähtused”. (Vt. Abi.) Ühel muuseumil 
võib olla mitu “Ajaloolise sündmuse” sõnastikku. Kui museaal 
siduda eeltäidetud “Ajaloolise sündmusega”, siis kopeeruvad 
eelsisestatud andmed ka antud museaali kirjelduslehele vastavatele 
väljadele (toimumisaeg, toimumiskoht). Samas on neid võimalik 
kirjeldusvormil muuta. 

Objekti komplekspäring  jah  ei

26.3 Toimumisaeg

Avaneb aja sisestamise vorm, soovituslik on kasutada kalendri 
numbrivälju, ka vahemiku võib sisestada numbriliselt, näiteks 
19. sajand − 1800−1899. Kui on soov rõhutada numbri 
või vahemiku umbkaudsust, siis tuleb kasutada sisestust 
“ligikaudne”, samas peab teadma, et siin vormil olevad 
tekstilised väljad ei ole otsitavad ning lisaks on nende kuvamine 
ebakorrektne. Vt pilti “Aja sisestamine”, lk 22.

Objekti komplekspäring jah jah
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

26.4 Sündmuse 
kommentaar

Soovituslik andmeväli. Oluline täita siis, kui ei leia sündmuse 
liigi alt päris õiget terminit. Museaaliga seotud tegevust 
täpsustatakse kirjeldusega.  

Pane tähele! Antud kirjelduses on siiski oluline piirduda 
sõnastikust valitud tegevuse kirjeldusega, st kui kirjutatakse 
objekti valmistamisest, siis kirjeldatakse selle tegevusega seotud 
andmeid.  

 Objekti komplekspäring jah  jah

26.5 Toimumiskoht

Sündmuse toimumiskoht. Sellele väljale on võimalik sisestada 
kaasaegne administratiivne üksus sõnastikust “riik” ja/või 
“geograafilised koordinaadid”. Valides riigiks Eesti, avaneb kaks 
sõnastikku: “Eesti administratiivne üksus” ja “Kihelkond”. 

 Objekti komplekspäring jah jah

26.6 Toimumiskoha 
täpsustus

Sellel väljal saab vabatekstina kirjeldada kõiki toimumiskohti 
ning täpsustada neid toimumiskoha määratlusega. Näiteks: tänav, 
aadress jms. Ühtlasi tuleb siia lisada ajaloolised linna, riigi jne 
nimed, mis “Toimumiskoha” sõnastikes puuduvad. 

 Objekti komplekspäring jah jah

26.7 Osalejad

Osalejate lisamisel on oluline teostada eelotsing ja osaleja 
olemasolul siduda kirjeldus juba sisestatud osaleja nimega. 
Museaali kirjelduses kasutatakse ajaloolisi osalejaid.  

Pane tähele! avalikus aknas kuvatakse osaleja koos 
lisaandmetega “osaleja sisestuse” vormilt. Seega tekib nn 
lisakirje, mis ei kajastu museaali täiskirjelduses, kuid on nähtav 
avalikus museaali kirjelduse kuvas. Seega tuleb valida, millise 
osalejaga kirjeldus siduda! 

Objekti otsing, objekti 
komplekspäring, subjekti 
komplekspäring 

jah jah

26.8 Kirjeldus 
lisasõnastikega

Muuseumi omasõnastikud. Kui soovitakse lisada omasõnastik, 
tuleb pöörduda sõnastike töörühma poole.  Objekti komplekspäring jah ei

26.9 Objektid Sellel väljal kuvatakse sündmusega seotud museaale. “Lisa 
objekt” kaudu saab siia veel museaale lisada. 

 Kõigis objektipõhistes 
otsingutes otsitavad jah ei

26.10 Kommentaar 
objektile  Objektiga seotud teave konkreetse sündmuse juures.  ei  ei
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

27 Teised nimetused
Museaali teised nimekujud, näiteks etnograafiline nimetus. 
Vastuvõtuaktil antud nimetus, mille edasine kirjeldaja ära 
muudab, kopeeritakse sellele väljale automaatselt.

 jah ei

28 Teised numbrid Varasemad museaali ja selle dokumenteerimisega seotud 
numbrid.  jah ei

29 Seosobjekt Objekti saab siduda ainult MuISis olevate museaalidega. Sellel 
väljal on võimalik tekitada museaalide komplekte.  jah ei

30 Välisviited Lingitud veebiviide. Vt Abi.  jah ei

31 Teaduslik 
inventeerija

Osaleja, kes on süsteemis registreeritud antud muuseumi 
töötajaks.  ei ei

32
Teadusliku 
inventeerimise 
aeg

Kujul pp.kk.aaaa. Vaikimisi pakub süsteem tänast päeva. 
Retrospektiivse sisestuse puhul on soovitav panna aeg, millal 
museaal paberdokumendil teaduslikult inventeerituks on 
märgitud.

 ei ei

33
Sisendvorm: 
arheoloogiline 
museaal

  

33.1 Leiu liik Kohustuslik väli, valida tuleb, kas arheoloogiline kaevamine või 
juhuleid. Objekti komplekspäring jah ei

33.2 Leiu kontekst Vabatekstiväli. Kõikvõimalik teave, mis aitab arheoloogilist 
museaali tõlgendada. Objekti komplekspäring ei ei

34 Sisendvorm: 
arhiiv

Üldjuhul soovituslik kirjeldada sisestusvormil “Üldine 
museaal.”

34.1 Pealkirja keel

Keele valik rippmenüüst. Märgitakse dokumendi pealkirja keel. 
Kasutades sisestusvormi “Üldine museaal”, kirjeldada pealkirja 
keelt andmeväljal “Kirjeldus” − kirjeldustüüp “Pealkiri” ja 
“Teksti keel”, valida sobilik keel.

ei ei
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

34.2 Ainese keel

Keele valik rippmenüüst. Märgitakse dokumendi sisu keel. 
Kasutades sisestusvormi “Üldine museaal”, kirjeldada ainese 
keel andmeväljal “Kirjeldus” − kirjeldustüüp “Pealkiri” ja 
“Teksti keel”, valida sobilik keel.

ei ei

34.3 Piirdaatumid

Täpne daatum või ajavahemik, millest arhivaal pärineb. 
Teaduslikul inventeerimisel on kohustuslik kirjeldada 
arhiivimaterjali sisu lahti läbi “Sündmuse”, valides “Sündmuse 
liigi” alt sisule sobilik teema. Sellel vormil tuleb sisestada 
ka “Toimumisaeg” ehk siis nn piirdaatumid, mis perioodist 
arhiivmaterjali sisus juttu on. Seega on soovituslik antud andmed 
sisestada “Sündmuse” vormil, kas vormil “Üldine museaal” või 
“Arhiivi”.  

ei ei

35 Sisendvorm: 
digikogu

Seda sisestusvormi on soovituslik mitte kasutada. Andmed 
kirjeldada “Üldise museaali” sisestusvormil.

35.1 Teostaja Kajastub kirjeldusandmetes: “Sündmuse liik” → valmistamine. ei ei

35.2 Aeg Kohustuslik väli. Kajastub kirjeldusandmetes:  “Sündmuse liik” 
→ valmistamine. ei ei

35.3 Arvuti Kajastub kirjeldusandmetes: “Sündmuse liik” → valmistamine. ei ei

35.4 Digiteerimise 
vahend

Kohustuslik väli. Kajastub kirjeldusandmetes: “Sündmuse liik” 
→ valmistamine. ei ei

35.5 Skanneri optiline 
lahutusvõime Kajastub kirjeldusandmetes: “Sündmuse liik” → valmistamine. ei ei

35.6 Digiteerimise 
standardseaded Kajastub kirjeldusandmetes: “Sündmuse liik” → valmistamine. ei ei

35.7 Faili nimi
Faili nimi kajastub väljal “Nimetus”. Kui failile on valmistaja 
andnud originaalnime, siis see säilitatakse. Originaalnime ette 
annab muuseum oma nõuetele vastava failinime.

ei ei

35.8 Staatus Kohustuslik väli. Valida valikust. ei ei

35.9 Seos Seos analoogobjektiga, millest on valmistatud digitaalne koopia. 
Kirjeldada väljal “Seosobjekt”. ei ei
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

35.10 Versioon Kohustuslik väli. Digiobjekti failide erinevad versioonid. ei ei

35.11 Asukoht Kirjeldatakse väljal: “Alaline/püsiasukoht”, Asukohapuu. ei ei
35.12 Teine asukoht Faili koopia asukoht. ei ei

35.13 Protsessi 
kirjeldused

Pärast muuseumisse vastuvõtmist digiobjektiga teostatud 
toimingute (ümbernimetamised, vormingumuutused, 
migratsioonid jms) kirjeldused.

ei ei

35.14 Tehnilised 
metaandmed, muu Täiendavad tehnilised metaandmed digiobjekti kohta. ei ei

35.15 Vorming ja 
versioon Kohustuslik väli. Vormingupuu. ei ei

35.16 Süsteemi nõuded Kirjeldatakse faili kasutamiseks vajaliku süsteemi nõudeid. ei ei

35.17 Installatsiooni 
nõuded Kirjeldatakse faili kasutamiseks vajalikke installatsiooniseadeid. ei ei

36 Sisendvorm: 
etnograafiakogu Erinevus sisendvormiga “üldine museaal” puudub. 

37 Sisendvorm: 
fotokogu Erinevus sisendvormiga “üldine museaal” puudub. 

38 Sisendvorm: 
kunstiese Soovituslik kasutada ainult kunstimuusemidel.

38.1 Koolkond
Koolkonna valik rippmenüüst. Soovitatav on kasutada sama 
sõnastikku välja “Kirjeldus lisasõnastikega” alt, sellisel juhul on 
see ka “Objekti komplekspäringu” kaudu otsitav.

jah ei

38.2 Stiiliperiood

Stiiliperioodi valik rippmenüüst. Soovitatav on kasutada sama 
sõnastikku välja “Kirjeldus lisasõnastikega” alt, sellisel juhul on 
see ka “Objekti komplekspäringu” kaudu otsitav. Juhul kui see 
sõnastik muuseumis puudub, tuleb pöörduda sõnastike töögrupi 
poole.

jah ei
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

38.3 Maalide kuju

Valitakse maali kuju rippmenüüst. Soovitatav on kasutada sama 
sõnastikku välja “Kirjeldus lisasõnastikega” alt, sellisel juhul on 
see ka “Objekti komplekspäringu” kaudu otsitav. Juhul kui see 
sõnastik muuseumis puudub, tuleb pöörduda sõnastike töögrupi 
poole.

jah ei

38.4

Klaasitud, 
Liistuga, 
Horisontaalsel 
sahtlipinnal, 
Raamitud, Mapis, 
Pasparteeritud, 
Rullis, 
Alusraamita

Tehakse linnuke(sed) kasti(desse), mis kirjeldatava kunstiteose 
puhul kehtivad. ei ei

39
Sisendvorm: 
numismaatiline 
museaal

Soovituslik on seda sisestusvormi mitte kasutada. 
Arheoloogilist münti kirjeldada vormil “Arheologiline 
museaal” ja üldnumismaatika vormil “Üldine museaal”. 
Andmeväljad, mis kirjeldavad raha kasutuselevõttu 
(emiteerimist ja valmistamist) ja kasutamist, tuleb kirjeldada 
vormil “Üldine museaal” või “Arheoloogiline museaal“: 
“Sündmuse” all, siis on need andmed otsitavad ka üldistes 
otsingutes.   

39.1 Leiu liik Valida rippmenüüst arheoloogiline kaevamine või juhuleid. Sama 
väli on olemas ka vormil “Arheoloogline museaal”. ei ei

39.2 Leiu kontekst
Vabatekstiväli. Kõikvõimalik teave, mis aitab museaali 
tõlgendada. Sama väli on olemas vormil “Arheoloogline 
museaal”.

ei ei

39.3 Emiteerija

Vajutusega nupule “Otsi”, avaneb “Subjekti otsing”. 
Soovitatav on kasutada sisestusvorme “Üldine museaal” või 
“Arheoloogiline museaal“: “Sündmuse” sisestuse alt tuleb avada 
“Osalejad” ja seejärel valida sobiv “Roll”.

ei ei
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

39.4 Valmistaja

Vajutusega nupule “Otsi”, avaneb “Subjekti otsing”. 
Soovitatav on kasutada sisestusvorme “Üldine museaal” või 
“Arheoloogiline museaal“: “Sündmuse” sisestuse alt avada 
“Osalejad” ja seejärel valida sobiv “Roll”.

jah ei

39.5 Valmistaja riik

Riigi valik rippmenüüst. Soovitatav on kasutada sisestusvorme 
“Üldine museaal” või “Arheoloogiline museaal“: “Sündmuse” 
sisestuse all kirjeldada valmistamise sündmust ja valida riik. 
Lisaks on antud vormidel andmeväli “Toimumiskoha täpsustus”, 
kuhu saab vajadusel sisestada ajaloolise kohanime, mida 
kaasaegsel kaardil enam ei eksisteeri ehk see ei ole Riikide alt 
otsitav.

jah ei

39.6 Nominaal
Kohustuslik väli. Rahale selle emiteerimisel kantud väärtus. 
Kasutades vorme “Üldine museaal” või “Arheoloogiline 
museaal“, tuleb sisestada nominaal “Nimetuse” väljale.

ei ei

39.7 Leiukoht

Geograafiline asukoht, kust raha leiti. Soovitatav on kasutada 
sisestusvorme “Üldine museaal” või “Arheoloogiline museaal“: 
“Sündmuse” sisestuse all tuleb kirjeldada leiusündmust ja valida 
riik. Lisaks on antud vormidel andmeväli “Toimumiskoha 
täpsustus”, kuhu saab vajadusel sisestada ajaloolise kohanime, 
mida kaasaegsel kaardil enam ei eksisteeri ehk see ei ole 
“Riikide” alt otsitav.

ei ei

39.8 Valmistajamaa

Maa valik rippmenüüst. Soovitatav on kasutada sisestusvorme 
“Üldine museaal” või “Arheoloogiline museaal“: “Sündmuse” 
sisestuse all tuleb kirjeldada valmistamise sündmust ja valida 
riik. Lisaks on antud vormidel andmeväli “Toimumiskoha 
täpsustus”, kuhu saab vajadusel sisestada ajaloolise kohanime, 
mida kaasaegsel kaardil enam ei eksisteeri ehk see ei ole 
“Riikide” alt otsitav.

ei ei
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Kirjeldusväljad

Välja nimetus Sisestamine väljale Otsinguvõimalused 
MuISis

Nähtav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

Otsitav Eesti 
Muuseumide 
Veebiväravas

39.9 Valmistamiskoht

Raha valmistamise koht. Soovitatav on kasutada sisestusvorme 
“Üldine museaal” või “Arheoloogiline museaal“: “Sündmuse” 
sisestuse all kirjeldada valmistamise sündmust ja valida riik. 
Lisaks on antud vormidel andmeväli “Toimumiskoha täpsustus”, 
kuhu saab vajadusel sisestada ajaloolise kohanime, mida 
kaasaegsel kaardil enam ei eksisteeri ehk see ei ole “Riikide” alt 
otsitav.

ei ei

39.10 Puhk

Kohustuslik väli. Märgitakse, millisel puhul on raha emiteeritud. 
Antud andmeväli võrdub andmeväljaga “Sündmuse liik” vormil 
“Sündmus”, kust tuleb valida sobiv põhjus, mis puhul on raha 
emiteeritud.   

ei ei
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3.3. Museaali numbri struktuur MuISis ja numbri loomine

Museaali numbri jaoks on MuISis 9st väljast koosnev nn numbrimask. Väljad on kindlas järjekorras 
ja igal neist on kindel tähendus. Museaali numbrielementide sisestamine õigele väljale on väga olu-
line, sest nende väljade abil koostatakse kogudest statistilisi aruandeid. 

Museaali numbri sisestamiseks on väljad järgmises järjekorras:

Acr − Muuseumi lühend• 
Trt − Tulmeraamatu tähis• 
Trs − Tulmenumbri seerianumber• 
Trj − Tulmenumbri järjekorranumber• 
Trl − Tulmenumbri lisanumber• 
Kt − Kogu tähis• 
Ks − Kogu seerianumber• 
Kj − Kogu järjekorranumber• 
Kl − Kogu lisanumber• 

MuISis on kasutusel kolm numbri põhitüüpi, mille alusel saab iga muuseum luua endale sobiliku 
numbrikombinatsiooni. 

Numbri põhitüübid on järgmised:

1. Ainult kogu seerianumber

Acr Trt Trs Trj Trl Kt Ks Kj Kl Museaali arv
ELM K 101 1
ELM K 102 1
ELM A 101 1
ELM A 102 1

Toodud näite korral on museaalide numbrid järgmised: 

ELM K101 ja ELM K102

ELM A101 ja ELM A102

Iga vastuvõetud museaal saab eraldi kogu seerianumbri, mis muutub iga konkreetse kogu piires eraldi 
ja tagab sellega numbri unikaalsuse. Sellel numbritüübil puudub muuseumikogule kui tervikule antav 
tulmenumbri seerianumber. 

2. Tulmenumbri seerianumber

Acr Trt Trs Trj Trl Kt Ks Kj Kl Museaali arv
ELM Fp 101 K 1
ELM Fp 102 T 1

Toodud näite korral on museaalide numbrid järgmised: 

ELM Fp 101 K 

ELM Fp 102 K

Museaali kirjeldamine
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Iga vastuvõetud museaal saab eraldi tulmenumbri seerianumbri, mis omistatakse järjest kõigile antud 
muuseumisse tulmunud museaalidele, sõltumata nende jagamisest erinevatesse kogudesse. Tulme-
numbri seerianumber on seega muutuv muuseumikogu kui terviku piires, tagades sellega numbri 
unikaalsuse. 

3. Tulmenumbri seeria- ja järjekorranumber. 

Acr Trt Trs Trj Trl Kt Ks Kj Kl Museaali arv
ELM Fp 101 1 K 1
ELM Fp 101 2 N 1

Toodud näite korral on museaalide numbrid järgmised: 

ELM Fp 101:1 K

ELM Fp 101:2 N 

Ühe vastuvõtuaktiga tulmunud museaalid saavad sama tulmenumbri seerianumbri ja selle vastu-
võtuakti piires kasvava tulmenumbri järjekorranumbri. Tulmenumbri seerianumber koos tulmenumbri 
järjekorranumbriga tagab numbri unikaalsuse. 

Numbri loomise viis pannakse paika muuseumi põhiandmete sisestamisega MuISi. Alghäälestusest 
tulenevalt ja sõltuvalt muuseumis aluseks võetud numbrikombinatsioonide loomise viisist genereerib 
süsteem museaalide vastuvõtul automaatselt uusi numbreid. Neid numbreid saab järgnevalt täiendada 
“käsitsi” ehk põhinumbrile on võimalik teha lisanumbrite ulatuses numbritäiendusi.  

Retrospektiivsel sisestamisel tuleb museaali number kõigi numbriväljade ulatuses ise luua ehk 
“käsitsi” sisestada. Sellisel juhul on võimalik kasutada kõiki kolme numbri loomise viisi. Seega või-
maldab MuIS ka ühe muuseumi piires kasutada mitut erinevat numbri loomise viisi. 

Vastuvõtuaktil genereeritakse numbrid automaatselt, see tähendab, et MuISis vastuvõetud museaali 
tunnuseid sisestama asudes on museaalil number juba olemas. MuISis juba salvestatud numbrit on 
museaali kirjeldajal võimalik täiendada nende väljade piires, mis on tühjad. 

Retrospektiivsel sisestusel kasutatakse üldjuhul numbrite “käsitsi” loomist. 
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Numbri täiendamine:
See ekraanivorm avaneb museaali kirjelduslehel siis, kui museaal on juba korra MuISi salvestatud.  

Numbri lisamine:
See aken avaneb retrospektiivsel sisestusel nupust “Numbri lisamine” siis, kui sisestatavale museaa-
lile on määratud kogu väljalt “Muuseumikogu.” 

Selle akna kaudu sisestatakse igale museaalile unikaalne number “käsitsi“, st sisestajal on vaba valik, 
milliseid välju täita. Süsteem kontrollib numbri unikaalsust, kuid iga uus kirje mingil väljal muudab 
numbri MuISi jaoks unikaalseks. 

Pane tähele! 
Topeltnumbrite sisestamise oht, eriti lisanumbrite ja kogu seerianumbrite lisamisel. 

Muuseumi lühend on ette 
antud ja seda ei saa muuta.

Tulme-
raamatu 
tähis 
tuleb vali 
da ripp-
menüüst.

Tulmeraamatu 
seerianumbri väli 
muutub aktiivseks 
siis, kui tulme-
raamatu tähis on 
valitud. Antud 
ekraanivormil on 
väli passiivne, 
kuna tulmeraa-
matu tähis on 
valimata.

Kogu tähis on olemas vastavalt 
sellele, millise kogu alla kir-
jeldatav museaal liigitati. Siin 
kogu tähist muuta ei saa.

Need on tekstilised väljad, 
kuhu võib sisestada nii numb-
reid kui tähti. Väljad on mõel-
dud museaali osade tähistami-
seks. 

Sellel vormi saab 
täiendada juba olemas-
olevat numbrit nende 
väljade piires, mis on 
veel täitmata. Juba  
täidetud välju siin 
muuta ei saa. 

Nupp “Salvesta“ salvestab tehtud muudatused. 
Pärast salvestamist sellel vormil täidetud väljade pii-
res enam muudatusi teha ei saa. Salvestatud numbris 
muudatuste tegemiseks on admin-moodul.
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3.4. Eesmärgist lähtuv museaali kirjeldus 

Museaalide kirjeldamine MuISis võib lähtuda kahest eesmärgist: 

kogudest statistilise ülevaate saamine;1. 
kogudest sisulise ülevaate saamine.2. 

1. eesmärk − kogudest loetelu ja statistika saamine.

Eesmärgiks on saada MuISi sisestatud museaalide loetelu. Museaali kirjeldus on lihtsustatud ja toi-
mub MuISis vormi “Museaali kirjeldus“ alavormi “Minimaalne info” kaudu. Kohustuslik on täita 
järgmised kirjeldusandmed: Muuseumi kogu; Museaali number; (museaali) Nimetus; Kogusse regist-
reerimise aeg; Alaline/püsiasukoht, Objekti olemus.

Soovituslik on sisestada ka museaali seisukord ja vastuvõtuakti number, juhul kui dokumendil, mille 
alusel andmeid sisestatakse, on need olemas. Kunstiteoste ja -teavikute puhul võib sisestada ka 
“autori“, mille tulemusel loob MuIS sündmuse “valmistamine“, mida saab hiljem täiendada. Autori 
saab sisestada kasutades välja “Osalejad”.

Sisestuse tulemusena: 

Tekivad kogude registrid ja loetelud (“Kohakataloog” ja “Tulmeraamat”). Nende abil on võimalik 
saada statistiline ülevaade kogudest. 

Tekib võimalus fikseerida museaalide kasutamist “Väljaandeaktis”, “Ajutise kasutamise aktis” ja 
hoiustamist “Hoiustamisaktis” ning teostada inventuuri. Nende haldusfunktsioonide kasutamine 
annab võimaluse saada muuseumikogu kasutamise ja paiknemise kohta statistilisi aruandeid ning 
jälgida museaali seisukorra ja asukoha muutusi. 

Museaali kirjeldamine
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Minimaalne info

2. eesmärk – kogudest sisulise ülevaate saamine lisaks statistilisele ülevaatele. Kogudest sisulise 
ülevaate saamiseks toimub museaali kirjeldamine kahel viisil, sõltuvalt sellest, kas museaal on juba 
varem paberil teaduslikult inventeeritud või toimub selle esmakirjeldamine nõutavate teadusliku 
inventeerimise andmetega MuiSis. 

Esiteks. Museaalid, millel on teaduslik inventeerimine paberil teostatud. Vt Miinimumnõudeid ret-
rospektiivselt MuISi sisestatud museaalide kirjeldamisel (http://www.kul.ee/webeditor/files/muuseu-
mid/muis/110331_miinimumnouded.pdf).

MuISi on kohustuslik sisestada juba varem inventeeritud museaalid nii, et tekiks sisuline ülevaade 
mitte ainult antud muuseumi kogudest, vaid ühtne ülevaade kõigist MuISiga liitunud muuseumide 
kogudest. Varem paberil teaduslikult inventeeritud museaalide kirjeldamisel on vajalik ühtse kata-
loogi tekkeks sisestada järgmised tunnused. 

Vormil “Museaalide kirjeldamine“ → “Teaduslik inventeerimine“ tuleb täita: 

Muuseumi kogu; Museaali number; (museaali) Nimetus; Kogusse registreerimise aeg; Alaline/püsi-
asukoht, Objekti olemus, Sündmus, “Sündmuse liik“: 1) kasutamine/klassifitseerimine ‒ teema;  
2) valmistamine. 

Iga sündmuse liigi all tuleb sisestada konkreetse sündmusega seotud: 

Osalejad ehk Isikud/asutused/organisatsioonid; Toimumisaeg; Toimumiskoht ehk geograafilised asu-
kohad/kihelkonnad.

soovituslik

soovituslik

soovituslik
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Üldmõõtude ja materjali sisestamine on soovituslik. 

Pane tähele! 
Vorm „Sündmus“ sisaldab mitmeid andmevälju (näiteks ajaloosündmus, toimumiskoha täpsustus 
jms), mida iga muuseum võib täita vastavalt oma vajadustele. 

Sellisel viisil sisestatud museaalidest tekivad MuISi järgmised ühtsed kataloogid: temaatiline kata-
loog; isikute ja asutuste/organisatsioonide kataloog; kronoloogiline kataloog; geograafiliste asukoh-
tade kataloog; valmistamisviiside kataloog. 

Need kataloogid tagavad selle, et lisaks haldusfunktsioonidele on võimalik teostada erinevaid museaa-
lide otsinguid. 

Miinimumnõuded paberil teaduslikult inventeeritud museaalile

Karu, Kati

soovituslik

rahuldav
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Teiseks. Museaale, millel ei ole paberil teaduslikku inventeerimist teostatud, on MuISis kohustuslik  
kirjeldada teadusliku inventeerimise tasandil vastavalt “Muuseumiseaduse rakendamise määruse” 
alalõigus “Museaalide arvelevõtmise ja säilitamise kord” (https://www.riigiteataja.ee/akt/25663) esi-
tatud nõuetele.

Selle eesmärgiks on saada lisaks kogude loetelule ja statistikale ka sisuline ülevaade. Museaale kirjel-
datakse nii, et tekiks ühtsed kataloogid kõigist MuISiga liitunud muuseumide kogudest. 

Vormil “Museaalide kirjeldamine“ → “Teaduslik inventeerimine“ tuleb täita: 

muuseumi kogu; museaali number; (museaali) nimetus; kogusse registreerimise aeg; alaline/püsiasu-
koht, objekti olemus. 

Museaali füüsilised andmed: mõõdud, materjal, tehnika, seisukord jms. 

Museaali kontekstuaalsed andmed:

Vormil „Museaalide kirjeldamine“ → “Teaduslik inventeerimine“ → „Sündmus“ tuleb täita: 

1) “Sündmuse liik“ → kasutamine/klassifitseerimine ‒ teema valik; 

2) “Sündmuse liik” → valmistamine. 

Iga sündmuse liigi all tuleb sisestada konkreetse sündmusega seotud: 

Osalejad ehk isikud/asutused/organisatsioonid; Toimumisaeg; Toimumiskoht ehk geograafilised asu-
kohad/kihelkonnad.

Pane tähele!
Vorm “Sündmus“ sisaldab mitmeid andmevälju (näiteks ajaloosündmus, toimumiskoha täpsustus 
jms), mida iga muuseum võib täita vastavalt oma vajadustele. 

Teadusliku inventeerimise tasandi üldkohustuslike väljade täitmise tulemusena tekib MuISis museaa-
lidele ühtne elektrooniline kataloog. 

Teaduslikult inventeeritud museaalid on: 

administratiivselt hallatavad; • 
füüsiliselt hallatavad • ‒ tekib kataloog materjali, mõõtude, tehnika, värvuse, seisukorra kohta. See 
on oluline teave museaalide hoiutingimuste planeerimisel ja museaalide seisukorra parandamisel;

sisuliselt hallatavad • ‒ tekivad temaatiline kataloog, valmistamisviiside kataloog, isikute ja asutuste/
organisatsioonide kataloog, kronoloogiline kataloog, geograafiliste asukohtade kataloog. 
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Teadusliku inventeerimise kohustuslikud andmed

Karu, Kati

rahuldav
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4. Kohakataloog

“Kohakataloog” ja “Kohakataloogi aruanne” on olulised otsingulehed, mida on võimalik kasutada 
nii enne museaali kirjeldusandmete sisestamise alustamist kui ka juba sisestatud kirjeldusandmete 
kontrollimiseks. 
“Kohakataloogi aruande” leiab rippmenüüst “Aruandlus.” Lehelt “Kohakataloogi aruanne” saab ter-
vikülevaate kogust ning ka võimaluse kuvada osa kogust. Aruanne on väljatrükitav ja CSV abil teis-
tesse vormingutesse ülekantav. 
Kohakataloogi töölehe leiab rippmenüüst “Museaalide arvestus” – “Kohakataloog” või vasakpool-
sest menüüst “Museaalide vastuvõtu ja kirjeldamise” alt. 

Vormil “Kohakataloog” on võimalik välja otsida kõik MuISi sisestatud objektid ja museaalid, mida 
soovitakse kirjeldada. Enne museaali retrospektiivse sisestuse alustamist on soovitatav selles aknas 
kindlaks teha, kas antud numbriga museaal ei ole juba MuISi sisestatud. Otsingu tulemusena kuva-
takse museaalid tulmenumbrite järgi kasvavas järjekorras.

Museaali otsinguks tuleb sisestada üks või mitu tunnust, mille järgi soovitakse otsida. 

See leht on mõeldud museaalide/objektide otsimiseks, eesmärgigakontrollida sisestatud andmeid või 
teha sisestatud kirjetes parandusi ja täiendusi.

Kohakataloogi otsing

Museaali numbri sisestamiseks on väljad 
järgmises järjekorras:

Acr • ‒ Muuseumi lühend
Trt • ‒ Tulmeraamatu tähis
Trs • ‒ Tulmenumbri seerianumber
Trj • ‒ Tulmenumbri järjekorranumber
Trl • ‒ Tulmenumbri lisanumber
Kt • ‒ Kogu tähis
Ks • ‒ Kogu seerianumber
Kj • ‒ Kogu järjekorranumber
Kl • ‒ Kogu lisanumber

Museaali/objekti otsinguks tuleb 
sisestada üks või mitu tunnust, 
mille järgi otsida soovitakse.  
Otsida saab nii ühte kui ka mitut 
museaali/objekti korraga (vt Abi).
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Otsida saab:

konkreetset museaali, kui selle number ja/või nimetus on täpselt teada;• 

museaalide hulka. Hulga otsimise eeltingimuseks on, et kõigil otsitavatel museaalidel on mingi ühine • 
tunnus – tulmenumber, autor, osa museaali nimetusest vms. Näiteks otsing “%kell%” annab välja 
kõik kirjed, mille nimetuse osaks see on (“lauakell”, “käekell”, “seinakell”, “kellakägu”). Hulga 
otsimiseks võib sisestada ka numbrivahemiku, mis trükitakse numbrilahtritesse. Näiteks vahemik 
TM_2527: 8‒12 leitakse järgmiselt Trs 2527 ja Trj 8 ja kõrval olevatesse lahtritesse Trs 2527 ja Trj 
12. Selle tulemusel otsitakse välja kõik museaalid, mis jäävad antud vahemikku. 

Kohakataloogi otsingu tulemused

Kuvatakse kogusse registreerimise 
aeg ehk vastuvõtuakti kuupäev. Kui 
retrospektiivselt sisestatud museaal 
ei ole seotud ühegi MuISis tehtud 
dokumendiga, saab siin kogusse 
registreerimise aega täiendada või 
parandada. 

Antud real ole-
vate museaalide 
arv, mille järgi 
koostatakse 
statistilised aru-
anded kogude 
suurusest.

Kuvatakse kõik 
museaali kohta info-
süsteemi sisestatud 
andmed. Info on nähtav 
ainult museaali kirjelda-
nud muuseumis. 

Kuvatakse andmed, mis on 
museaali kirjelduse lehel kinni-
tatud nupuga “Märgi teaduslikult 
inventeerituks”. Andmed on ava-
likult nähtavad.

Viib 
museaali 
kirjelda-
mise lehele.

Võimalik 
kustutada 
vaid retro-
spektiivselt 
sisestatud 
kirjeid, mis 
pole veel 
seotud ühegi 
MuISis teh-
tud doku-
mendiga.

Tartu Linnamuuseum

12
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Oluline teada
Kohakataloogi kaudu saab täiendada juba sisestatud museaali numbrit ja muuta või täiendada museaali 
kirjeldusandmeid. See tähendab, et on võimalik parandada sisestamisel tehtud vigu. Museaali kirjel-
duse kontrolliks vt lehte “Museaali täiskirjeldus”. Sellel lehel kuvatakse kõik museaali kohta infosüs-
teemi sisestatud andmed. Museaali täiskirjeldus on nähtav ainult museaali kirjeldanud muuseumis. 
Museaaliga seotud administratiivsete sündmuste nägemiseks tuleb täiskirjelduse akna ülaosas olevast 
rippmenüüst valida „Objekti andmed kõigi administratiivsete sündmustega“.

Teaduslikult inventeeritud museaalide juures on nupp „Objekti ID”, see on väljundvorm, millel olev 
andmehulk on Eesti Muuseumide Veebiväravas avalikult nähtav. 

Kõigi kirjete juures on nupp “Muuda andmeid,“ mis viib museaali kirjeldamise lehele. Vt 3. ptk 
“Museaali kirjeldamine”.

Kohakataloogi töölehel saab: 

parandada kogusse retrospektiivselt sisestatud museaalide registreerimise aega väljal “Aeg”. Seda ei • 
saa teha, kui museaal on seotud MuISis tehtud dokumentidega. KVISis dokumendi alusel sisestatud 
museaalidel ei saa samuti kogusse registreerimise aega muuta; 

kustutada retrospektiivselt sisestatud museaali. Seda ei saa teha, kui museaal on märgitud teadus-• 
likult inventeerituks. Kustutamiseks tuleb vajutada kohakataloogis vastava museaali juures nuppu 
“Kustuta“;

täiendada museaali numbrit nendel väljadel, mis on tühjad. • 

Pane tähele! 
Kõik vormil “Kohakataloog” tehtud muudatused jõustuvad pärast “Salvesta” nupule vajutamist.
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5. Sisestatud andmete otsing 
Museaalide kirjeldamise üheks eesmärgiks on muuta andmed laialdaselt kättesaadavaks ja kasutata-
vaks. MuIS võimaldab teha otsinguid kõigis süsteemiga ühinenud muuseumides. Seega on äärmiselt 
oluline sisestada andmed nii, et ühised otsingud oleksid võimalikud. 

Võimalused otsingute teostamiseks on erinevad, sõltuvalt sellest, kas MuISi kasutaja on muuseu-
mitöötaja või avalik kasutaja. Muuseumitöötajale on otsitavad pea kõik (vt kirjeldusväljade tabelit), 
nii museaali kirjeldamise kui ka dokumenteerimisega seotud andmeväljad. Avalikult otsitavad on 
museaali kasutamise ja valmistamisega seotud andmed, esemed tüübi (objekti olemuse) järgi ja doku-
mendid, maalid, trükised, fotod pealkirja järgi ning tekstilised kirjeldused.

Muuseumisisesed otsingud võib jagada kaheks:

1. Statistilise info otsingud sisestatud museaalide kohta 

Vt rippmenüüst “Aruandlus”:
“Kohakataloogi aruanne“ ‒ luuakse aruanne valitud muuseumikogus olevate objektide numbritest, 
nimetustest, hulgast ja asukohtadest.

“Tulmeraamat“ – luuakse kohakataloogi aruanne museaalide numbrite ja nimetustega, vastuvõtuand-
metega, autori ja lühiinfoga.

“Kohakataloog tulmeandmete ja asukohtadega“ ‒ luuakse aruanne mingil ajavahemikul tulmunud või 
muude parameetrite järgi leitud objektide tulmeandmete ja asukohtadega. 

Vt rippmenüüst “Museaalide arvestus”:

“Kohakataloog“ – võimalus otsida objekte numbri ja nimetuse järgi. Luuakse statistiline ülevaade 
kogudest. Võimalus tutvuda objekti täiskirjeldusega ning liikuda edasi museaali täiskirjelduse vor-
mile. 

2. Museaalide füüsiliste tunnuste ja kontekstuaalse info otsingud  

Vt rippmenüüst “Museaalide arvestus”:

“Objekti otsing“ ‒ museaale saab otsida nime, numbri ja dokumenti kuuluvuse järgi. Antud vorm on 
mõeldud eelkõige museaalide otsimiseks ja lisamiseks erinevatele dokumentidele.

“Objekti komplekspäring“ ‒ museaale saab otsida sisestatud tunnuste alusel. Vorm on mõeldud eel-
kõige muuseumitöötajale kasutamiseks. Samas saab sellel vormil teostada otsinguid ka uurija – sel-
leks on olemas roll “uurija”, vt rippmenüüst “Kasutajad.”

Objekti komplekspäring aitab otsida andmeid, mis lisati museaalile KVISis, siis kui tehti vastuvõ-
tuakt. Need andmed on leitavad järgmistel MUiSi väljadel:

KVISi vastuvõtuakt MuIS
tulmelegend tulmelegend
konkreetsele museaalile lisatud info 
vastuvõtuaktil esmane üldinfo

museaali nimetus museaali nimetus



53

Sisestatud andmete otsing

KVISis museaali kirjeldusväli kohakataloog “legend“ (museaali üldinfo) on leitav MuISi kirjelduse: 
teksti tüüp – “KVIS kohakataloogi tekst“ alt. 

Ülejäänud andmete sisestus- ja otsinguväljad on MuISis ja KVISis sarnased. Kui museaal on KVISis 
kirjeldatud teadusliku inventeerimise tasandil, siis on ta MuISis otsitav samade andmeväljade kaudu 
kui oli KVISis. 

Nii “Objekti otsingu” kui “Objekti komplekspäringu” otsingu tulemusel kuvatakse museaalid nime-
kirjana. Iga museaal on seotud nupuga “Täiskirjeldus” ning “Minimaalne info”.

Museaali täiskirjeldust saab avada nii, et kuvatakse erinev andmehulk: 

1. “Objekti andmed” – kuvatakse museaali kirjeldusandmed.  

2. “Objekti andmed kõigi admin sündmustega” – kuvatakse museaali kirjeldusandmed ja museaaliga 
seotud administratiivsed tegevused ehk museaaliga seotud dokumendid. Sealjuures on näha andmed 
museaali sisestajate ja/või kirjeldajate kohta.

3. “Objekti andmed aktiivsete admin sündmustega” ‒ sama kuva kui eelmine, ainult ei näidata mitte-
aktiivseid ehk arhiveeritud dokumente.  

4. “Objekti aktiivsed admin sündmused.” 

5. “Objekti arhiveeritud admin sündmused.” 

Täiskirjelduse lehel kuvatav andmehulk on nähtav ainult antud muuseumis. 

Vt rippmenüüst “Museaalide arvestus”:

“Subjekti komplekspäring“ annab võimaluse otsida isikute/asutuste seost museaalidega ning isikute 
ja asutustega seotud andmeid. 

Avalik otsing MuISis toimub Eesti Muuseumide Veebivärava (http://www.muis.ee/portaal/) kaudu.  

Eesti Muuseumide Veebiväravas on võimalik kasutada nii liht- kui ka detailotsingut. Lihtotsingu 
korral on võimalik kasutada otsingutunnustena nimetust, kirjeldust, aega, kohta ja isikut. Lihtotsingu 
korral ei otsita andmeid seoste kaudu, vaid tegu on lihtsa sõnaotsinguga. Otsingusse on haaratud kõik 
MuISiga liitunud muuseumide põhikogud. 

Detailne otsing võimaldab otsingutunnustena kasutada nimetust, kirjeldust, numbrit, aega, kohta, isi-
kut, rolli, olemust, muuseumi, sündmust ja kasutusvaldkonda. Detailne otsing annab võimaluse leida 
seostatud andmeid. Näiteks konkreetsel ajal valmistatud ese või konkreetse isiku poolt valmistatud 
ese või isik erinevates rollides, kas siis autorina või objektil kujutatuna.

Osa andmevälju ei ole avalikkusele nähtavad. Vt Eesti Muuseumide Veebivärava objektidest (http://
www.kul.ee/webeditor/files/muuseumid/muis/110920_avalikud_andmevaljad.pdf).

Kõik MuISi sisestatud museaalid on koheselt numbri, nimetuse ja kujutisega avalikult nähtavad.

Museaali kogu kirjeldus muutub avalikult nähtavaks siis, kui museaal on märgitud teaduslikult inven-
teerituks. Museaalid, mis ei ole märgitud teaduslikult inventeerituks, kuvatakse ainult koos kujutise, 
autori, nimetuse, numbri, objekti olemuse, muuseumikogu, lisanimetuste ja säilivusega. 
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Elektrooniline kataloog/sedelkataloog:

Infosüsteemis MuIS olev erinevate andmegruppide iseseisvus loob võimaluse otsida objekte

 a) iga üksiku andmegrupi kaudu ja ka 

b) teatud andmegruppide seoste kaudu.

Otsingud elektroonilisest kataloogist:

a) Otsing üksikute andmegruppide kaudu:

1. Kui soovitakse otsida museaali selle sisu või sellega seotud tegevuse teema järgi, tuleb kasutada 
komplekspäringu vormil “Sündmuse” blokis sõnastikku “Liik”.

2. Kui soovitakse otsida museaali selle valmistamisega seotud info järgi, tuleb kasutada samuti komp-
lekspäringu vormil “Sündmuse” blokis sõnastikku “Liik”.

3. Kui soovitakse otsida museaaliga seotud isikuid, tuleb kasutada välju “Eesnimi” ja “Perenimi.”

4. Kui soovitakse otsida museaaliga seotud asutusi, tuleb kasutada välja “Perenimi.” 

5. Kui soovitakse otsida museaali selle valmistamise aja või tegevusega seotud aja järgi, tuleb kasu-
tada välju “Dateeringu tüüp” ja “Aeg.”

6. Kui soovitakse otsida museaaliga seotud geograafilise asukoha järgi, tuleb kasutada otsingusõnas-
tikke “Riik”, “Eesti admin üksus”, “Kihelkond.” 

b) otsing andmegruppide seoste kaudu:

Näiteks on võimalik otsingufiltriteks kasutada mitmete erinevate andmegruppide seoseid: 

• “dateering” ja “tegevused ja nähtused”;

• “tegevused ja nähtused” ja “geograafiline asukoht”;

• “tegevused ja nähtused” ja “subjekt”; 

• “dateering” ja “subjekt”;

• “subjekt” ja “dateering” ja “tegevused ja nähtused”. 

Andmegruppide seoste kasutamisel võib selguda olulist teavet nii museaalide kui ka museaalidega 
seotud isikute ning museaalide kasutamise kohta. Lisaks on saadud teavet mõnikord võimalik kasu-
tada ka andmete korrastamiseks. Näiteks otsides museaale teatud teema ja dateeringu kaudu, võib 
selguda isiku vale seos museaaliga.

Selleks, et MuISi sisestatud andmete vahel moodustuksid seosed, on tingimata vajalik arvestada kind-
laid sisestusnõudeid. Museaali kontekstuaalsed andmed tuleb kindlasti sisestada vormil “Sündmus“ 
(“Toimumisaeg” (st dateering); “Toimumiskoht” (st geograafiline asukoht); “Osalejad/Subjekt”).

Sellise objekti kultuuriajaloolist konteksti määrava kolme põhinäitaja ehk andmegrupi kaudu, mida 
seob ühine klassifitseering sõnastikust “Tegevused ja nähtused” sisestusvormil “Sündmus”, tekib 
konkreetse objektiga seotud unikaalne kontekst.
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Kolme erineva andmegrupi vahel seose loomine on oluline seetõttu, et ühel ja samal objektil või-
vad erinevatel ajamomentidel olla vägagi erinevad kasutusalad. Lisaks teeb nende põhinäitajate ehk 
andmegruppide seostatud kirjeldamine info otsijale mõistetavaks objektiga seotud mitmete erinevate 
isikute, daatumite ja kohtade tähenduse.  

Pane tähele! 

Soovides otsida museaaliga seotud asutust “Objekti komplekspäringust,“ tuleb kasutada välja • 
“Perenimi“.

Museaaliga seotud faili saab otsida “Objekti otsingust“ välja “Seotud faili nimi“ kaudu.• 
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