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Kaukaasia eestlaste kohta on materjali kogutud Suhhumis ja selle ümbruse külades ning
Psou-äärsetes eesti külades sealsetelt eestlastelt, Abhaasia teadlastelt, Gruusia
Rahvusarhiivis ja Parlamendi Raamatukogus Tbilisis. Samuti on loodud head kontaktid
Gruusia ajaloolaste, kirjandusteadlaste ja etnoloogidega Gruusia Teaduste Akadeemias,
Tbilisi Ülikoolis, Ajaloo ja Etnoloogia Instituudis, Gruusias paiknevas Abhaasia Ülikoolis.
Kogutud materjal antakse üle Eesti Kirjandusmuuseumile pärast uurimistulemuste
avaldamist, seni saab täpsemat infot toetuse saajalt Aivar Jürgensonilt (aivarj@tlu.ee).
Edgar Vääri mahukas filmiarhiiv (1950-1990) Torontos on läbi vaadatud, sorteeritud (sh
Edgar Vääri filmilindile jäädvustatud varasem Estica/Baltica materjal), kommenteeritud ja
ülevaatlikult kirjeldatud. Eestisse Rahvusarhiivi on saadetud 120 kassetti Edgar Vääri
filmitud Estica materjaliga, mis on plaanis digiteerida 2014. aasta lõpuks. Samuti on
Eestisse digiteerimiseks saadetud Estica vanema osa filmimaterjali näidised. 105 kassetti
Esticaga on koos õigustega üle antud Tartu Kolledžile. Tartu Kolledžis on kättesaadav ka
osa E. Vääri paber- ja fotoarhiivist. Edgar Väärist on valmimas dokumentaalfilm. Täpsem
info projekti tegevuste kohta Ivo Feltilt (ivo@allfilm.ee).
EELK Lõuna-Rootsi koguduse arhiiv (kokku 58 säilikut ajaperioodist 1946 -2009) ja EELK
Saksamaa praostkonna ja praost emeriitus Toomas Põllu isikuarhiiv (arhiivinimistus 98
säilikut 1936-2009) on füüsiliselt korrastatud ning kättesaadav EELK Konsistooriumi
arhiivis (Kiriku plats 3, Tallinn). Kontaktisik Ülle Keel (ulle.keel@eelk.ee).
Rootsi Riigiarhiivis asuv kogu Helge Kjellini Balti arhiiv (Helge Kjellins baltiska samling)
(arhiivi kogumaht 97 säilikukarpi) on läbi vaadatud ja kirjeldatud. Arhiiv sisaldab peamiselt
materjale Eesti ja Läti arhitektuuri- ja kunstimälestiste ning rannarootslaste kohta. Arhiivis
on kokku üle 5200 foto, 349 fotonegatiivi ning 330 trükise. Samuti on üle vaadatud
Uppsala Ülikooli raamatukogu käsikirjade ja muusika osakonnas asuv Helge Kjellini arhiivi
18 kasti materjale. Helge Kjellini materjalide kohta on koostatud arhiivikataloog, mis on
kättesaadav Rahvusarhiivi riigiarhiivis, samuti projekti teostajalt Eero Kangorilt
(eerokangor@gmail.com) ja Rahvusarhiivist (rahvusarhiiv@ra.ee).
Järelümberasujate kohta on loodud andmebaas (hõlmab 5830 järelümberasujat), mille
koostamise jaoks on läbi töötatud mitmed vastavat infot sisaldavad fondid nii Eesti kui ka
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Saksamaa arhiivides. Münchenis, Hamburgis, Augsburgis ja Berliinis elavate
järelümberasujate kohta on kogutud nii audiovisuaalset materjali (Intervjuud, fotod) kui
ka paberdokumente. Kogutud materjalidele tuginedes on koostamisel teadusartikkel, mis
avaldatakse 2014. aasta jooksul. Järelümberasujate andmebaas on kättesaadav Eesti
Ajaloomuuseumis kohapeal ning kogutud audiovisaalne aines Ajaloomuuseumi digiteegis.
Kontaktisik Tõnis Liibek (tonis.liibek@ajaloomuuseum.ee) või Olev Liivik
(olev.liivik@ajaloomuuseum.ee).
Eesti Arhiivist Austraalias on saadetud Eesti Hoiuraamatukokku 13 kasti haruldasi (XIX ja
XX sajandi esimeses poolel ilmunud) ja Eesti mäluasutustele vajalikke trükiseid (sh väliseesti raamatud), mida jagatakse edasi suurematele raamatukogudele, muuseumitele
ning rahva- ja kooliraamatukogudele. Kontaktisik Maie Barrow (archives@eesti.org.au) ja
Kalju Tammaru Eesti Hoiuraamatukogust, tel 6465202.
BaltHerNeti 2013. aastal toimunud suvekoolis “Eestlaste kultuuripärand võõrsil“
omandasid arhiivindusalaseid teadmisi (sh leinakuulutuste andmebaasi arenduse
tutvustus) Eesti Arhiiv Austraalia vabatahtlikud töötajad Jüri Woam, Maie Barrow, Reet
Simmul. Täpsem info Maie Barrowlt (archives@eesti.org.au).
Amanda Jasmiini personaalkogu ning Uppsala Eesti Seltsi arhiivkogu on süstematiseeritud,
lõplikult kirjeldatud ning osaliselt korrastatud. Väliseesti fotoarhiividest on korrastatud
Eesti Kirjanike Kooperatiivi, Ilmar Laabani, Herbert Salu ja Tiiu Viires- Haameri pildikogud
ning Kadi Taniloo-Tekkeli ja Juhan Kanemägi fotomaterjalid. Andmebaasi ELLEN
(http://galerii.kirmus.ee:8888/ellen/avaleht.do) on sisestatud Eesti Komitee, Rein
Marandi, Arvo Mägi ja Johannes Aaviku kogude kirjed. Samuti on kättesaadavaks tehtud
5400 fotot „Teataja” pildiarhiivist. Täpsem info Eesti Kirjandusmuuseumist Vilve Asmer
(vilve@kirmus.ee).
Eesti Rahvaluule Arhiivi Siberi korrespondendi Rosalie Ottessoni ajavahemikul 1969 – 1976
kogutud seni sisestamata käsikirjalised materjalid ja R. Ottessoni kirjad on tehtud
elektroonseks. Krasnojarski krai Minussinski piirkonna eestlastelt kogutud
pärimusmaterjal on tehtud kättesaadavaks Eesti Kirjandusmuuseumis: andmebaasist
KIVIKE on leitavad helifailide nimestikud, materjaliga saavad uurijad tutvuda Eesti
Rahvaluule Arhiivis kohapeal (helisalvestused – ERA, DH 864 – 882, digikäsikirjad ERA, DK
86 – 90, fotod – ERA, DF 14581 – 14941). Täpsem info Anu Korbilt (korb@folklore.ee).
On jätkatud väliseesti kogude väliseesti materjalide ja baltica/estica (II ja III suurus)
trükiste kataloogimist, liigitamist, märksõnastamist ja eksemplarikirjete sisestamist
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elektronkataloogi ESTER (sisestati ca 6000 eksemplari). Samuti on teostatud väliseesti
annetuste (Eesti Hoiuraamatukogu jt asutustelt) dubletsuse kontrolli, inventeerimist,
töötlust, kataloogimist elektronkataloogis ESTER (ca 350 eksemplari), on eraldatud
eksemplarid teistele raamatukogudele. Failirepositooriumis KIVIKE on kättesaadavad
digiteeritud ja arhiveeritud perioodikafondi rariteetsed ainueksemplarid. Failide asukohad
on lingitavad – vt ka nimekirja käesoleva faili lk 11–14. Täpsem info Eesti
Kirjandusmuuseumist Merike Kiipus (merike@kirmus.ee).
Kataloogi „Maire Männiku elu ja looming“ ja näituse koostamiseks on digiteeritud ja
süstematiseeritud aastatel 2004 ja 2011 Pariisi Maire Männiku pärijate ja tuttavate käest
saadud arhiiviväärtusega materjalid ning kunstiteadlaselt Ene Lambilt saadud Maire
Männiku materjalid (kokku 1000 eksemplari). Samuti on tõlgitud prantsuskeelsete
dokumentide pealkirjad ja sisu kokkuvõtted. Digiteeritud isikuarhiiv sisaldab fotosid
kunstniku loomingust ja Maire Männikust oma töökeskkonnas ning koos oma
kaasaegsetega, mitmesuguseid kirjalikke dokumente ning erakirju, märkmeid, teateid,
väljavõtteid trükistest. Materjal on kättesaadav Eesti Kunstimuuseumis ja tulevikus EKM-i
digiarhiivis. Täpsem info Eesti Kunstimuuseumist Juta Kivimäelt (juta.kivimae@ekm.ee).
Läti Vabariigi idaosas, Ludza piirkonnas ja Riias Läti Folkloorikogu arhiivis on kogutud
mitmesugust päritolu materjale Lutsi maarahva kohta. Audiovisuaalset materjali on
salvestatud kokku umbes 15 tundi (212 GB). Eesti Rahva Muuseumile on muuhulgas üle
antud ka ligi 228 fotot, lisaks 59 vana perekonnafotot ning Indrek Jäätsi välitööde päevik.
Kogutud materjal moodustab ERMi Fk 2970:1-287. Täpsem info Eesti Rahva Muuseumist,
tel 7350400.
Stockholmis, Borasis, Göteborgis, Malmös ja Lundis on tehtud 21 eluloolist
videointervjuud 1944. aasta põgenikega (kokku salvestati 34 tundi ja 37 minutit materjali).
Samuti on dokumenteeritud Eesti diasporaa elu kaasaajal (sh Eesti Maja, Eesti Kooli
argipäeva, Rootsi Eestlaste Liidu Stockholmi osakonna koosolekut, arhiivi töörühma
kogunemist jne - kokku salvestati 4 tundi ja 10 minutit materjali, tehti fotosid). Ka on
jäädvustatud Varstas Balti päeva tähistamist ja kogumisprotsessi tervikuna (välipäevik).
Eesti Rahva Muuseumi kogude täienduseks on toodud Eestisse 2 kohvritäit Renate
Kaasiku kirjavahetust. Täpsem info Eesti Rahva Muuseumist Riina Reinveltilt
(riina.reinvelt@erm.ee).
Tõnis Käo loomingulisest materjalist on digiteeritud eelnevalt teostatud valiku põhjal ca
200 slaidi, negatiivi, joonist, eset. Pildimaterjal on töödeldud trükikõlblikuks ja seda on
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juba ka publitseeritud ja kasutatud 29. mail 2014 avatud näitusel eksponeeritud
väljatrükis. Täpsem info Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumist, Kai Lobjakas
(kai@etdm.ee).
BaltHerNeti 2013. aastal toimunud suvekoolis “Eestlaste kultuuripärand võõrsil“
omandas arhiivindusalaseid teadmisi Eesti Õppetöö Keskuse Bibliograafia Klubi vabatahtlik
töötaja Reet Sepp. Eesti Õppetöö Keskusest on Eesti Hoiuraamatukokku saadetud
vajalikud trükised (väliseesti raamatud ja ajakirjandus, mõnevõrra võõrkeelset kirjandust).
Täpsem info Piret Noorhanilt (piretnoorhani@gmail.com) või Eesti Hoiuraamatukogust, tel
6465202.
Torontos Eesti Õppetöö Keskuses Vello Muikmaa fotode jm eluloolise materjali arhiivist
on digiteeritud 2000 fotot, mis on kättesaadavad Eesti Õppetöö Keskuses ja projektijuhi
Ellu Maar valduses edasiseks uurimistööks ja raamatu väljaandmiseks. V. Muikmaa eluloo
koostamiseks on teostatud 7 intervjuud Torontos (kokku ca 10,5 tundi salvestust) ning
kogutud muud vajalikku arhiivimaterjali. Täpsem info Ellu Maarilt (ellu.maar@gmail.com).
Šotimaal ja Põhja-Inglismaal elavate eestlaste kohta on kogutud materjale Edinburghis,
Londonis, Hamiltonis, Kilmarnockis, Slough’s ja Herefordis, Edinburghi linnaarhiivis,
korduvalt Londonis Kews asuvas Briti Rahvusarhiivis ning Glasgow Linnaarhiivis. Eestlaste
kogukonna liikmed on osalenud arhiivindusalastel koolitusüritustel (Edinburghi
diasporaaseminarid, BaltHerNeti väliseesti arhiivinduse suvekool, Nottinghami
konverents „War and Culture“). Töös on hoitud Šotimaa eestlaskonna veebilehte
(www.shotieestlased.co.uk) ja toimivana Facebooki gruppi Eestlased šotimaal.

Samuti on loodud head koostöökontaktid mitmete Suurbritannias ja mujal asuvate
seltside ja uurimisasutustega (sh tihe koostöö Londoni Eesti Seltsiga). Täpsem info
Lea Kreininilt (lea.kreinin@glasgow.ac.uk).
Jaak Valge

Estica Venemaa Föderatsiooni
Välispoliitika Arhiivis (AVP RF)

Moskvas Venemaa Föderatsiooni Välispoliitika Arhiivis on läbi töötatud (vajalikum
kopeeritud) N. Liidu Tallinna saatkonna kirjad Välisasjade Rahvakomissariaati ja vastupidi
(sh ka saadikute päevikud) peamiselt aastatest 1921-1926, mõned ka 1930. aastatest.
Estica seisukohalt on tegemist väga väärtusliku arhiiviga. Venemaa Sotsiaalpoliitilises
Ajaloo Arhiivis on põhjalikult uuritud EKP Keskkomitee ja selle liikmete ning Eesti
Kommunistliku Noorsooühingu kirju Kominterni Täitevkomiteele. Eesti uurijatele
väärtuslikumaid materjale võib veel leiduda Litvinovi fondis (05), Stomonjakovi fondis (09)
ja Molotovi fondis (06). Arhiivis (AVP RF) tehtud fotod ja koopiad on üle antud MTÜ SKeskus käsutusse. Väljaselgitatud informatsioon leiab kasutamist peagi ilmuvas
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monograafias “Punased”. Täpsem info Jaak Valgelt (jaakvalge@me.com).
Eesti Maja Lundis kohta on täpsustatud võimalike materjalide asukohta ning kogutud
arhiiviainest järgmistest arhiividest: Aktsiaselts Eesti Maja arhiiv (asuk. Eesti Majas), Eesti
Maja Ühing (EMÜ) arhiiv (osaliselt asuk. Eesti Majas), Eesti Lundi täienduskooli arhiiv
(asuk. Lundi Landsarkivetis), Eesti üliõpilaskond Lundis (EÜL) arhiiv (asuk. Akademiska
Föreningen), Pensionäride ühingu arhiiv (asuk. Kersti Reinbachi juures), Eesti Kirjanike
Kooperatiivi arhiiv (asuk. Eesti Kirjandusmuuseum), Eesti Teaduslik Selts – Lõuna-Rootsi
Osakond (asuk. Eesti Majas). Täpsema teabe saamiseks on lisaks intervjueeritud mitmeid
Eesti Majaga seotud isikuid (Katrin Särgi, Madis Laasi, Pille-Mai Laasi, Meeme Nuginat ja
Mait Kaamanit). Kogutud info põhjal on valmimas ka artikkel, mis tehakse koos kogutud
materjaliga kättesaadavaks Eesti Majas Lundis (sh ka veebis –
http://estniskahusetilund.wordpress.com/). Täpsem info Kristian Nilssonilt
(kristian.m.nilsson@gmail.com).
Helsingis Soome Rahvusarhiivis on kaardistatud põhilised arhiivifondid, kus asuvad Soome
armee Eesti vabatahtlikutega seotud arhiivimaterjalid. Vajalikest materjalidest on tehtud
koopiad, mis on annoteeritud ja süstematiseeritud ning kättesaadavad MTÜ S-Keskus
raamatukogus (Madara 14, Tallinn). Samas on kättesaadavad ka digikaadrid. Paralleelselt
on läbi viidud uurimust eesti vabatahtlike kohta MTÜ S-Keskus teadustegevuse raames,
selle väljundiks on artiklid „”Erna” grupp” ja „Eesti vabatahtlikud Soome sõjaväes”
kogumikus „Sõja ja rahu vahel”, V (Eesti sõjamehed Teises Maailmasõjas). Täpsem info
Meelis Saueaugult (meelis.saueauk@mnemosyne.ee).
BaltHerNeti portaali (http://www.balther.net) ja väliseesti kodulehekülgi on järjepidevalt
täiendatud uue sisuga, samuti on tegeletud portaali hoolduse ja tulevikuarendustega.
Väliseesti kogukondade paremaks informeerimiseks on loodud BaltHerNeti 2013. a
suvekooli kodulehekülg, antud välja Baltic Heritage Network Newsletterit
(http://www.balther.net/balthernet-newsletters/). Aktiivselt töötab Facebook.
Täpsem info Piret Noorhanilt (piretnoorhani@gmail.com).
2013. aastal on korraldatud BaltHerNeti suvekool “Eestlaste kultuuripärand võõrsil. V” ,
teabepäev Lääneranniku Eesti Päevadel/ESTOl San Fransiscos, noorteseminarid Tallinnas
ja Vilniuses. Samuti on ära kirjeldatud IHRCs (Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskus) 21
arhiivi (ca 6,5 riiulimeetrit). Täpsem info Piret Noorhanilt (piretnoorhani@gmail.com).
Saksa Liiduarhiivi sõjaarhiivis Freiburgis on kogutud temaatilist arhiivimaterjali (sh töötati
läbi ca 50 erineva arhiivifondi materjali). Eestisse on toodud ca 1300 lk koopiaid, lisaks
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duplitseeriti mikrofiššidel 13 arhiivisäilikut. Kopeeritud dokumendid kajastavad eestlaste
koostööd erinevate Saksa relvaüksustega ning eestlastest formeeritud Punaarmee üksuste
võitlusi Saksa üksustega. Kopeeritud dokumentidest koostatakse andmebaas, mis on
kättesaadav koos koopiatega S-Keskuses, kus need liidetakse varem Saksa Liiduarhiivi
sõjaarhiivist kopeeritud dokumentidega. Valmimas on kogumik „Sõja ja rahu vahel“.
Täpsem info Meelis Maripuult (meelis.maripuu@mnemosyne.ee).
Peterburi Eesti Kultuuriseltsi arhiivis, mis sisaldab materjale Peterburi eestlaste, Peterburi
Eesti Kultuuriseltsi ja Jaani koguduse ajaloo kohta, on aktiivselt jätkatud paber-, foto- ja
videomaterjalide korrastamist. Samuti on tehtud vajalikke tagatis- ja kasutuskoopiad.
Loodud on ”Peterburi eestlased” (www.eesti.spb.ru) kolmekeelne veebilehekülg, mis
annab hetkel üldinfot Peterburi Eesti Kultuuriseltsi, Jaani koguduse ja ajaleht Peterburi
Teataja kohta. Veebilehte täiendatakse pidevalt. Täpsem info Veronika Mahktinalt
(mahch@mail.ru).
Lesnois, Kirovi linna Sots- Pol. arhiivis, Vjatka oblastis Oparino rajoonis, Veliki Ustjugi linna
arhiivis on kogutud materjale väljarännanud eestlaste kogukondade kohta (sh pildistati
palju etnograafilist ja arhitektuurilist materjali, intervjueeriti kohalikke eestlasi, tuvastati
tähistamata haudu). Väga hea kontakt on loodud etnograafiaprofessor I. J. Truškovaga
Vjatka Ülikoolist. Kogutud materjal on huvilistele kättesaadav projekti läbiviijalt Jüri
Vlassovilt Pärnumaa Ülekohtuselt represseeritute Ühendusest „Pärnu Memento“ ning see
on aruande osana jõudnud ka Rahvusarhiivi. Saadud materjalide põhjal on plaanis
koostada näitus. Täpsem info Jüri Vlassovilt (seeteine3@gmail.com).
Rahvusarhiivi esindajad on tutvustanud väliseesti dokumendikogude hoidmist, säilitamist ja
kasutamist, sh teabe veebi jõudmist ja avalikku kasutusse toomist 2013. aastal Stanfordi
Ülikoolis toimunud mäluasutuste teabepäeval, Eesti näitusel LEP-ESTO näitusesaalis ja
mäluasutuste hommikuseminaril. Lisaks esitles Rahvusarhiiv kahte näitust: „Karm kevad“ ja
„Kaks algust“. Rahvusarhiivi osalus LEP-ESTO festivalil lõi eelduse professionaalse koostöö
arendamiseks Ühendriikide Lääneranniku ja Põhja-Ameerika väliseesti kogukonna
liikmetega Eesti dokumentaalse pärandi täiendamiseks. Projekti kohta saab täpsemalt
lugeda Birgit Kibali artiklit ajakirjas Tuna 1/2014 ja Maarja Merivoo-Parro artiklit MTÜ
Baltic Heritage Network veebis ning ajalehes Eesti Elu 33/2013
http://www.eestielu.ca/et/sundmused/esto/1914-eesti-konverents-stanfordis.
Väliseesti leinakuulutuste andmebaas on projekteeritud ja programmeeritud ning sinna on
kantud Eesti Arhiivi Austraalias 3286 kirjet. Andmebaas asub aadressil:
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www.ra.ee/leinakuulutused. Sisseloginud kasutajatel on võimalik andmebaasi täiendada.
Väliseesti Muuseumi poolt edastatud arhiivimaterjalide näidisandmed on kantud
Rahvusarhiivi digitaalse ainese kirjeldamise andmebaasi: www.eha.ee/digiaines (otsingus
otsida valdkondadest TTI fotod, TTI raamatud, TTI muusika, TTI arhiivid, TTI estica). Ühtlasi
on tutvustatud arhiivikirjeldustele veebipõhise ligipääsu loomist ja arendamist nii Eestis kui
Kanadas. Täpsem info Tarvo Kärbergilt (tarvo.karberg@ra.ee).
Stockholmi Eesti Muusika- ja
Kirjelduste kaudu on loodud juurdepääs Stockholmi Eesti Muusika- ja Kultuuriühingu
Kultuuriühingu Lähiraadio, kirjanik Enn Lähiraadio heliarhiivile (saated eetris 1980-1991). Digitaalsed kõrgete
Nõu heliarhiivi ja Bostoni Eesti Seltsi säilitusparameetritega helifailid on arhiivipõhiselt kataloogides EFA.725 (Stockholmi Eesti
16mm filmide arhiveerimine
Muusika- ja Kultuuriühingu Lähiraadio) ja EFA.684 (E. Nõu isikuarhiiv).
Filmiarhiivis
Samuti on digiteeritud Bostoni Eesti Seltsi 16.mm filmid. Bostonist saadud digiteeritud
filmidele omistati arhiiviväärtus (hindamisotsus nr.51, 20.06.2013). Juurdepääs
helisalvestiste sisule on filmiarhiivi andmebaasis FIS. Täpsem info Paavo Annuselt
(paavo.annus@ra.ee).
Venemaal elanud eestlaste dokumente Venemaal elanud eestlaste dokumente sisaldavatest arhiividest on digiteeritud
sisaldavate arhiivide digiteerimine ja tagatiskoopiaid kokku 1534 säilikut. Digiteeritud arhiivid sisaldavad väga erinevaid andmeid
Rahvusarhiivi digiteeritud arhiiviallikate nn ida-diasporaa eestlaste ja nende saatuse kohta Novgorodi ümbrusest Jaapanini ja
keskkondades kättesaadavaks
Irkutskist Konstantinoopolini. Eesti Vabariigi esinduste arhiivid kirjeldavad
tegemine II
vähemusrahvuste olukorda pöördeliste sündmuste ajal Venemaal, Ukrainas, Gruusias ja
kohalike eesti seltside tegevust ja saatust. Nõukogude Venemaale jäänud ja ka hiljem
asunud eestlaste elu kirjeldavad põhiliselt organisatsioonide ja kirjastuste arhiivid.
Äärmiselt väärtuslikuks allikaks on erinevad kogutud andmed rahvuskaaslaste kohta
perioodist 1922–1937 (nt küla- ja linnakirjasaatjate kartoteek 1922–1937, Leningradis
elavate eestlaste nimestik 1927, nimekirjad eesti kolhoosidest jne.). Projekti raames
digiteeritud materjalid on kättesaadavad Rahvusarhiivi digiteeritud arhiiviallikate
keskkonnas Saaga. Digiteeritud materjale saavad lugeda registreeritud kasutajad, otsida
saab nii viitekoodi kui märksõnade abil (http://www.ra.ee/vau/index.php/en). Vt ka
nimekirja käesoleva faili viimaselt lehelt.
Rootsi Eestlaste Liidu arhiivi
Rootsi Eestlaste Liidu arhiivis on jätkatud väliseesti seltside, isikuarhiivide ja muu
korrastamine 2013
kultuurilise pärandi vastuvõttu, korrastamist ja paigutamist mäluasutustesse. Määratletud,
struktureeritud, katalogiseeritud ja digiteeritud on Harald Perteni 1940-50ndatest pärinev
fotokogu (2000 fotot). Fotod on kättesaadavad RELi arhiivis kohapeal, tulevikus
tutvustatakse neid arhiivigrupi kodulehel. Täpsem info REList (rel@swipnet.se) ja
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kodulehelt http://www.rootsieestlasteliit.org/kontakt.
Rahvusvahelise Otsimisteenistuses (Internationaler Suchdienst, ITS) asuva Saksa
koonduslaagrite koondarhiiv Saksamaal Bad Arolsenis on läbi töötatud ning saadud infoga
on täiendatud andmebaasi „Rahvuskaaslased Saksamaa koonduslaagrites”. Andmebaasi ja
kogutud materjaliga on esialgu võimalik tutvuda SA Mälu Instituudis kohapeal. Projekti
aruande osana on kogutud materjal jõudnud ka Rahvusarhiivi.
Täpsem info Argo Kuusikult (argo.kuusik@mnemosyne.ee).
Brasiilia eestlaste ajaloo- ja
Brasiilias São Paulo ja Rio de Janeiro linnades on sealsete eestlaste või eesti päritolu
kultuuripärandi kogumine
brasiillastega läbi viidud 8 süvaintervjuud. Esticat on kogutud São Paulo osariigiarhiivis.
Projekti raames on Eestisse toodud üks Brasiilia eestlaste organisatsiooni arhiiv ja kaks
eraarhiivi – Korporatsioon Fraternitas Estica Brasiilia koondise arhiiv ning Hermann Mülleri
ja Arthur Wandereri arhiivid (kokku materjale umbes 320 lk, sisaldades muuhulgas ka
Arthur Wandereri diplomitöö koopiat ja fragmente Wandereri mälestustest). Osa
Wandereri arhiivist on juba varasemalt jõudnud Eesti Rahvusarhiivi (ERA.5003). Hermann
Mülleri ja Korp! Fraternitas Estica arhiivid antakse üle Eesti Kirjandusmuuseumile. Lisaks
arhiivimaterjalidele on Eestisse toodud 17 ühikut trükiseid (sh unikaalne 1970. aastatel São
Paulos ebakorrapäraselt ilmunud eestlaste, lätlaste ja leedulaste ühine ajakiri O Baltico (8
nr) ja 1947. aastal Geislingenis välja antud Korp! Fraternitas Estica lauluraamat). Trükised
on üle antud TLÜ Akadeemilise Raamatukogu Väliseesti Kirjanduse Keskuse kogudesse.
Täpsem info Sander Jürissonilt (sander.jyrisson@gmail.com).
Baltimaade pagulaste laagrite andmete Paguluses viibinud eestlastega on teostatud süvaintervjuud (6 intervjuud Chicagos, 3
ja kogemuste kogumine ning näituse inetrvjuud Minneapolises, 7 intervjuud Portland Oregonis). Intervjuu kestus umbes 20
korraldamine (Eesti osa)
minutit. Intervjueerimist jätkatakse Milwaukees ja veel ka Chicagos. Samuti on kogutud
fotomaterjali ning raamatuid. Kogutud materjali on korrastatud ning tehtud ettevalmistusi
näituse avamiseks (august 2014 Chicagos jt linnades ning Baltimaades). Plaanitav näitus
valmib kolme osapoole koostöös (Balzekas Museum of Lithuanian Culture, Latvian Folk Art
Museum and United Latvian Associations of Chicago, Chicago Estonian House). Info näituse
kohta: http://www.balzekasmuseum.org/Pages/displaced_persons.html#.U6vCEqPbwdV
Seotud tegemisi saab jälgida ka Facebookis
https://www.facebook.com/BalticDisplacedPersons
Pärast näitust on materjalid kättesaadavad Eesti mäluasutuses. Täpsem info Siim Söödilt
(siim678@gmail.com).
Rahvuskaaslased Saksamaa
koonduslaagrites
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Eesti arheoloogide Soome arhiivides
säilitatav kirjavahetus

Helsingis Soome Rahvusraamatukogu käsikirjade kogu arhiivis on tutvutud Eesti
arheoloogidega seotud arhiivimaterjalidega, vajalikest materjalidest (peamiselt fotod) on
tehtud koopiad. Avalikuks kasutamiseks on moodustatud arhiivifond (AI f 36 Eesti
arheoloogide Soome arhiivides säilitatav kirjavahetus (sh Marta Schmiedeheimi, Harri
Moora, Richard Indreko, Eerik Laidi kirjad) Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi
arheoloogiaarhiivis. Täpsem info TLÜ Ajaloo Instituudi arheoloogiaarhiivist
(http://www.arheoloogia.ee/?page_id=576).
Väliseesti kultuuripärandi säilitamine ja Austraalia Eesti Arhiivist saabunud väliseesti teadlaste separaatide kogu (ca 10 000
kättesaadavaks tegemine
separaati) on korrastatud, arvele võetud, sorteeritud ning järjestatud alfabeetiliselt.
Alustatud on andmebaasi loomist teadlaste kohta (sh kirjeldatud teadlased koos eriala,
sünni- ja surmaaastatega ja kogus olevate separaatide arvuga). Väliseesti isikuandmebaas
VEPER on lisatud 390 uut kirjet tuntud väliseesti isiku kohta (http://isik.tlulib.ee/).
Väliseesti ajalehtedest (Eesti Elu, Eesti Hääl, Eesti Päevaleht, Eesti Rada, Vaba Eesti Sõna,
Meie Kodu, Krimmi Eestlased, Võitleja, Peterburi Teataja) on bibliografeeritud 869 kirjet ja
täiendatud varemtehtud kirjeid. Samuti on tehtud töid
väliseesti raamatu andmebaasis, alustatud registrite koostamist (nt nimeregistris on ca
1000 nime koos sünni- ja surmaaastatega) ning indekseeritud Ajalehe Vaba Eesti Sõna
digifailid (andmebaasi DEA 9646 faili). Täpsem info Anne Valmaselt
(anne.valmas@tlulib.ee).
Kunstnik Endel Kõksi arhiivi
Endel Kõksi arhiiv on korrastatud ja süstematiseeritud. E. Kõksi fotokogus sisalduvad fotod
korraldamine, digitaliseerimine ja
(ligi 2500) on digiteeritud . Korrastatud ja süstematiseeritud arhiiv annab hea ülevaate
kättesaadavaks tegemine ning Rootsist paguluses viibinud eesti kunstnikest, kunstielust ja kultuurist laiemalt. Kõik arhiivis olevad
lisamaterjali toomine
materjalid on kättesaadavad Tartu Kunstimuuseumis. Täpsem info Tartu Kunstimuuseumist
(tartmus@tartmus.ee).
Estica Barnauli arhiivis
Altai piirkonnas elanud eestlaste ajalugu käsitlevaid materjale on kogutud Altai Krai
Riiklikus Arhiivis . Kõige massilisemaks, ülevaatlikumaks ja väärtuslikumaks allikaks Altais
eksisteerinud eesti külade ning nende asukate kohta on 1917. aasta
põllumajandusloenduste protokollid , statistilised materjalid, kolonistidele toetuste
määramise toimikud, maksude nimekirjad ja toimikud, Tomski kroonupalati materjalid.
Lisaks on õnnestunud välja selgitada mitmetes teistes Altai külades elanud eestlasi. Palju
olulist leidub veel kaartides, kaardikirjeldusraamatutes ja muudes katastri-dokumentides.
Olulisematest materjalidest on tehtud koopiad, mis antakse üle Rahvusarhiivile 2014. aasta
jooksul. Projekti raames on tehtud uurimistööd ka Tomski Oblasti Riiklikus Arhiivis ning

Tartu Ülikool

Underi ja Tuglase
Kirjanduskeskus

Toronto Vana-Andrese
kogudus

tutvutud Altai eesti küladega (Krai lõunaosa, Zmeinogorski maakonnas (Estonia küla ning
Lifljandkat (asustamata)). Täpsem info Rahvusarhiivist (rahvusarhiiv@ra.ee).
Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise Inglismaa praostkonna (Bradfordi kogudus, Leicesteri kogudus, Londoni kogudus),
pärandi kaardistamine ja uurimine
Inglismaal asuvate Eesti seltside (Bradfordi Eesti Selts, Leicesteri Eesti Selts, Londoni Eesti
Euroopa arhiivides
Selts) ja Rootsi praostkonna (Stockholmi kogudus, Uppsala kogudus, Norrköpingi kogudus,
Rootsi parostkond, Kirjastus Eesti Vaimulik Raamat) arhiivides sisalduv materjal on
kaardistatud ja süstematiseeritud ning andmed on kantud olemasolevasse andmebaasi.
Parandatud on ka arhivaalide säilitamise tingimusi ja tehtud teavitustööd. Rootsis asuvad
koguduste ja Kirjastuse Eesti Vaimulik Raamat arhiivid on peagi hoiul Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku Konsistooriumi arhiivis. Täpsem info projekti tegevuste kohta Riho
Altnurmelt (riho.altnurme@ut.ee).
Paul Reets 90
Paul Reetsi töödest on restaureeritud 5 õlimaali, raamitud 40 graafilist lehte, pildistatud ja
digiteeritud 63 kunstiteost, konserveeritud 2 dokumenti (Paul Reetsi isikutunnistus ja
sünnitunnistus), skaneeritud ja toimetatud 105 välisajakirjades ja ajalehtedes avaldatud P.
Reetsi artiklit, kirjutatud 5 artiklit (sh 1 avaldatud näituse kataloogis ja 1 Sirbis). 17.10–
05.11.2013 toimus näitus ja trükitud on näituse kataloog "Õhtutund. Eesti kunsti Paul
Reetsi kogust". 1 eksemplar on üle antud Rahvusarhiivile . Täpsem info Underi ja Tuglase
Kirjanduskeskusest (utkk@utkk.ee).
Toronto Vana-Andrese koguduse
Kõik arhiivis olevad laululehed (1933–2013) ja matuselehed (1958–2013) on kirjeldatud ja
arhiivi fotode ja laulu-matuselehtede pakendatud säilitamiseks sobilikesse ümbristesse. Fotod on sorteeritud kronoloogiliselt
säilitamine (konserveerimine)
ning enamus ka kirjeldatud ja digiteeritud. Korrastatud materjalile on koostatud nimistud
(Excelis), mis kantakse hiljem ühtsesse andmebaasi. Täpsem info projekti tegevuste kohta
Epp Arujalt (epp.aruja@sympatico.ca).

Koostaja: Sigrit Mahla
Kontakt: 7387509, sigrit.mahla@ra.ee
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