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Analüütilised inventuurid

Valminud

• Etnograafia alakogu (2019)

• Mudelikogu (2020)

• Merekaartide kogu (2020)

• Johannes Tilga fotode 
kollektsioon (2020)

Töös

• Väärismetallikogu (2021)

• Tekstiili alakogu (2021)



Koostamise põhimõtted
Eesmärk:

1. kogude parem tundmaõppimine, endale 
töövahendi loomine

2. saada sisend museaalide
väljaarvamiseks

3. saada sisend alakogude täiendamiseks

4. selgitada välja rariteedid

5. määrata alakogu või kollektsiooni 
edasise arengu suund

6. tagada muuseumikogu järjepidevuse 
hoidmine

7. saada (koguda) infot tulevaste näituste, 
trükiste jm väljundite tarvis 

Tulemus:
1. kirjeldab alakogu või kollektsiooni kujunemist 

2. sisaldab alakogu või kollektsiooni statistilist 
analüüsi

3. annab võrdluse teiste sarnaste kogude või 
kollektsioonidega Eestis (asutused või 
erakogud)

4. kirjeldab alakogu või kollektsiooni füüsilist 
seisundit

5. annab sisendi alakogu või kollektsiooni 
edasiseks arendamiseks (üleviimine teise 
kogusse, säilitamine, hoiustamine jms)

6. on mahult 10-20 lk.

7. sisaldab pildimaterjali, graafikuid jmt



Sisekasutuseks mõeldud töövahend



Valim

• Ajalooliste esemete kogu alakogu 
„Etnograafiakogu“ täies mahus

• Kogu suurus 1457 museaali (seisuga
25.11.2019)

• Valim ei hõlma olemuselt etnograafilisi 
esemeid, mis kuuluvad teistesse 
alakogudesse (ajalooliste esemete kogu 
kitsamas tähenduses, tekstiili, meretehnika, 
veesõidukite alakogu ja allveearheoloogia 
kogu)

Liik Kogu

Põhikogu

Aj: Ajalooliste esemete kogu
...Aj e: Ajaloolised esemed

...Aj ek: Etnograafiakogu

...Aj mr: Mererelvastuse kogu

...Aj mt: Meretehnika kogu

...Aj mu: Mudelikogu

...Aj mk: Märgikogu

...Aj t: Tekstiilikogu

...Aj vs: Veesõidukid

Aa: Allveearheoloogia

Av: Audiovisuaalsete säilikute kogu

D: Dokumendid

...Did: Digidokumentide kogu

Frk: Fondiraamatukogu

F: Fotokogu

...DiF: Digifotokogu

K: Kunstikogu

Mk: Merekaardid

Tr: Trükiste kogu

Aj v: Väärismetalli kogu

Abikogu

TA: Abikogu

...TA di: Abikogu digikogu



Mõisted

• Etnograafilise eseme mõiste on alusdokumentatsioonis defineerimata

• Eesti randlaste, laeva- ja paadiehitajate ning meremeeste poolt kuni 20. sajandi 
keskpaigani valmistatud ja kasutatud esemed (va navigatsioonivahendid ja
meretehnika)

• Vajalik kohandus: traditsioonilise kalapüügi, küttimise ja paadiehituse vahendid
ka hilisemast perioodist (sarnased koos)



Meetod

• Kirjeldava statistika ja kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodite kombinatsioon

• Kvalitatiivsed teisendused, koondklassifikaatorid

• Poolstruktureeritud intervjuud

• Paikvaatlused



Etapid

• Klassikaline inventuur – esemete allesoleku, seisundi, asukoha kontroll 
• Kirjeldav statistiline ülevaade
• Andmete koondamine ja täpsustamine, analüüsiks tööriista loomine

✓MuISist päringud eeldefineeritud aruandevorme kasutades
✓Andmete puhastamine, tehniline ühtlustamine, kvalitatiivne teisendamine
✓Andmete sisuline täpsustamine ja täiendamine vastuvõtudokumentatsiooni, 

dokumentaalsete allikate alusel (ekspeditsioonipäevikud, kogumisüleskutsed, 1935-
40 tegutsenud Meremuuseumi dokumentatsioon s.h inventariraamat)   

• Andmekorje - võrdlusandmete kogumine (MuIS päringud, külastused, intervjuud, 
fotomaterjal, projektide kokkuvõtted), tausta- ja lisainfo MM kogude kohta

• Analüüs
• Aruande koostamine



Ajaraam

• 2018-2019 eeldustegevused

• kirjeldamine

• signeeringute korrastamine

• kalapüügivahendite korrastamine

• 2018-2019  võrdlusandmete kogumine 

• 2019 aprill-oktoober inventuur 

• 2019 september-detsember andmete 
korrastamine, analüüs, aruande 
koostamine

Taustategevused:

Paksust Margareeta ekspositsiooni 
täieliku loendi koostamine, 
kokkupakkimine ja kolimine; PM uue 
püsiekspositsiooni jaoks museaalide
ettevalmistamine, logistika ja
ülespanek

Jätkutegevused: 

prioritiseerimine; hoiustamisaktide 
vormistamine; hoiustamistingimuste 
parandamise ja säilitamistegevused; 
kogudevahelised ümbertõstmised ja 
väljaarvamised



Allikad ja tööriistad

• MuISist väljavõtete 
kombineerimisel loodud 
kvantitatiivsed andmetabelid 
koondatud liigendtabeliks 
(excel pivot)

• Artiklid, publikatsioonid ja 
allikmaterjal MM 
dokumendikogust

• Vastuvõtudokumentatsioon
• Kogumispõhimõtete dokumendid 

ja soovituslikud juhendid
• Projektide tööaruanded ja 

valminud kokkuvõtted



Eesti Meremuuseumi 
etnograafiakogu inventuuri 
analüütiline aruanne
koostaja: Eve Paavel, kuraator-koguhoidja

Sisukord
Sissejuhatus
Statistiline ülevaade inventuuri tulemusest

Esemete olemasolu muuseumis
Kogu seisund
Kogu digiteerimine ja uurimine

Kogu kujunemislugu
Kogumispoliitika
Kogude ajalooline kujunemine
Kogu kujunemine esemete üleandmise viisi ja aja lõikes
Kogu geograafiline päritolu

Etnograafiakogu koosseis, korraldus ja hoiustamine
Kogude korraldus
Esemed temaatiliste rühmadena esemetüübi ja kasutusala kaupa
Meremuuseumi „tähed“  ja  võrdlus teiste muuseumidega
Hoiustamistingimused

Jätkutegevused
Kogu korraldamise alal.
Kogu säilitamise alal
Kogu täiendamise alal
Kogu mõtestamise alal
Kogu avalikustamise alal

Lisad



Eesti Meremuuseumi 
mudelikogu analüütilise 
inventuuri aruanne 
koostaja: Mihkel Karu, kuraator-koguhoidja 

Sisukord
1 Mudelikogu kujunemine ja sisuline koosseis
2 Mudelikogu statistiline ülevaade

2.1. Materjalid
2.2. Mudelitüübid
2.3. Mõõdud
2.4. Puri vs mootor vs aur
2.5. Meistrid
2.6. Senised alakogu inventuurid

3 Võrdlus teiste sarnaste kogude ja kollektsioonidega
3.1. Eesti Rahva Muuseum
3.2. Eesti vabaõhumuuseum SA
3.3. Hiiumaa muuseumide SA
3.4. Haapsalu ja läänemaa muuseumid SA
3.5. Rannarahva muuseum SA
3.6. Narva muuseum SA
3.7. Pärnu muuseum SA
3.8. Saaremaa muuseum SA
3.9. Tallinna linnamuuseum
3.10 Käsmu meremuuseum

4 Alakogu füüsiline seisund
5 Ettepanekud edasisteks arendusteks
6 Kokkuvõte
7 Pildid
8 Lisad



Merekaartide 
kogu analüüs 
Koostaja: kuraator-koguhoidja
BA Evelyn Silmet

Sisukord

Sissejuhatus

Analüüsi koostamise põhimõtted

Merekaardi mõiste

Ajalugu

Kujunemine ja areng Eestis

Merekaartide kogu kujunemine 

Koostatud inventuuri tulemused

Merekaartide kogu kirjeldus

Merekaartide kogu korraldus ja hoiustamine

Merekaartide kogu digiteerimine ja uurimine

Teistes Eesti muuseumites arvel olevaid merekaarte
Meremuuseumi kogus arvel olevad rariteetsed merekaardid, mida leidub 

teistes Eesti mäluasutustes üksikuid eksemplare
Eesti suurimad kaardikogud

Arhiivid

Raamatukogud

Muuseumid

Viimaste 2016-2019 aastate huvitavamaid tulmumist kaardikogus

Kokkuvõte 
Kasutatud kirjandus 



Seisund, hoiustamine, konserveerimisvajadus

• Hoiutingimuste ajalooline ülevaade

• Hoiutingimuste kirjeldus

• Materjalipõhine hoiustamine

• Peamised kahjustused

• Konserveerimisvajadus



Uurimine ja digiteerimine

• Kirjeldamine kui eeldustegevus. 

• Alla 75 % kirjeldatuse juures ei ole 
analüüs tulemuslik

• Mitte ühtegi kirjeldust ei tehtud eset
nägemata üksnes varasema kirjelduse
põhjal

• 01.01.2021 kirjeldatud 95% 
olemasolevatest museaalidest

02.05.2018 25.11.2019

ID olemas 371 1233

MUISis

digikujutis 

olemas

312 442

s.h digihoidla 

nõuetele vastav 

kujutis 

digihoidlas 

olemas

0 130



Kogu kujunemine
topograafiline, ajaline, omandamise viis



Kogu koosseis
esemetüüpide ja kasutusala lõikes



Võrdlus teiste 
muuseumidega

• Valim
✓ Muuseumi asukoht

✓ Muuseumi teemad

✓ Eeldus, et kogudes on suurem hulk 
purjelaevanduse, laeva- ja 
paadiehituse, rannakalanduse ning 
randlaste ja meremeeste olmega 
seotud esemeid

• MuISist päringud

• Poolstruktureeritud intervjuud

• Külastused

Saaremaa
Hiiumaa
Muhu
ERM
Rannarahva
Käsmu



Võrdlus teiste muuseumidega (2)

• Valimisse arvatud muuseumides on merenduse, 
laevanduse, kalapüügiga seotud esemetest 
peamised esemerühmad esindatud, kuid enamasti 
on tegemist ühe kuni mõne esemega. 

• Arvukalt on pea kõigis muuseumides esindatud 
tööriistad. Spetsiifilistest merenduse ja 
kalandusega seotud tööriistadest on kõige rohkem 
kogutud purjekindaid, võrgunõelasid ja kalaseid. 

• Merenduse ja laevanduse teema on kõige 
rikkalikumalt esindatud Hiiumaa Muuseumis, 
kalanduse teema - ERMis. Ootuspäraselt on 
muuseumide piirkonnaks nende oma kodusaar või 
lähiümbruse rannakülad. ERMi on kogutud 
esemeid kõikjalt Eestist.

• Eesti Meremuuseumi kogus on teiste 
muuseumidega võrreldes enam reisikaste, -kirste ja 
santsukaste (kokku 24), veesõidukite osi ja 
laeva/paadi abivarustust ning ka veesõidukeid 
endid. 

• Silmapaistev terviklik museaal on 1930. a lõpul 
Hiiumaal ehitatud purjelaeva „Triin“ mast ja puri. 

• Teistes Eesti muuseumides ei leidu või on üksikuid: 
silitaja, purjekonks ehk purjehaak, veekiiker ehk 
põhjakiiker, mütt ehk põrunui.

• Hästi legendeeritud tööriistakomplektid, sealhulgas 
tuntud laevaehitajate ja meremeeste omad

• Käilakujud (2) ning purjelaevade puust kaunistused 
ja nimesildid (32).

• Rikkalik võrgumärkide ja -ujukite kogu (291 + 
võrkude küljes olevad)



Arendustegevusteks ettepanekud

• kogu korraldamise alal
✓väljaarvamisteks

✓kogudevaheliseks ümberpaigutamiseks

pärast inventuuridetsükli lõppu

• säilitamise alal

• kogu täiendamise alal

• kogu mõtestamise alal
✓kirjelduste täiendamine

✓andmete parandamine

• avalikustamise alal



Lähteandmed - peamine raskus ja piirang

Kvantitatiivne analüüs võimalik ainult koos kvalitatiivse töötlemisega. 

Usaldusväärne võrdlev analüüs võimatu

• MuISi andmekvaliteet
✓Taksonoomia (eeldefineeritud valikud erineva üldistusastmega, varieeruvus, 

kattuvus, tõlgendamine; nt olemus; kogusse omandamise viis)
✓Mitme esitusviisi võimalikkus mh vabatekst (nt topograafiline andmestik, 

kirjeldusväli vs sündmus)
✓Sisestuse kvaliteet (sisukus, fookus tulmumisele)
✓Lüngad ja vead andmetes (juhuslikud ja süsteemsed)
✓Ebajärjekindlus (erinevad praktikad ajas, muuseumiti, muuseumisiseselt)

• MuISi andmeesitus
✓Mittetöödeldav päringuvastus avalikust kasutajaliidesest
✓Otsisüsteemi piiratus

• sõnaosa järgi otsing (%-märkidega), kui algus ei kattu, 

• mõned väljad, nt materjal, kollektsioon hõlmamata



Olemus - võrdlusanalüüsi pudelikael

• Märksõnad olemuse määramiseks on erineva üldistustasemega
nt tööriist, kirves, nuga, voolmed, puur

• Varieeruvus ja ebajärjekindel praktika olemuse määramisel
nt teenetemärk, aumärk, rinnamärk, medal, silt/märk

makett, mudel

• ??? - sobiv märksõna puudub olemuse määramiseks

nt plokk - võiks sobida vinnamisseade, aga purjelaevadel oli see vahend köie liikumissuuna
muutmiseks

• Valitud ebasobiv ja eksitav märksõna olemuse määramiseks



Purjekinnas / hanska/ “purjemeistri sõrmkübar”

Ainus sobiv olemus on tööriist

kerge tekkima ???

kindlasti mitte kinnas



Teenetemärk ehk orden

➢teenetemärk

➢aumärk

➢rinnamärk

➢medal

➢silt/märk

Olemus märkimata, translitetreeritud venekeelne nimetus



Tuleb nõustuda

• Etnograafiakogu määratlus on ambivalentne

• Tulenevalt etnograafiakäsitluse avardumisest ja ajalise piiri nihkumisest 
tänapäeva, on etnograafiliste museaalide eristamine omaette kogusse muutunud 
problemaatiliseks. Etnograafiakogude eristamist muudest esemekogudest võib 
pidada aegunud lähenemiseks

• Valdav on juhukogumine – materjale ei koguta aktiivselt, vaid reageeritakse
pakkumistele

• Kogumine lähtub püsiekspositsiooni ja haridusprogrammide täiendamise ning 
ajutiste teemanäituste koostamise vajadusest



eve@meremuuseum.ee
5156931

mailto:eve@meremuuseum.ee

