Rahvuskaaslaste programmi 2014. aasta eelarvest rahastatud arhiiviprojektide tulemused ja info teabe
kättesaadavuse kohta
Toetuse saaja

Projekti nimetus

Harjumaa Muuseum

Pakri saarte ja Vihterpalu
rannarootslaste vaimse ja
materiaalse pärandi kogumine

Eesti
Rahvusraamatukogu

Väliseesti veebipäevikute
arhiveerimine

Projekti tulemus ja info projekti raames kogutud materjalide kättesaadavuse
kohta
Vihterpalu rannarootslaste kohta on materjali kogutud Vihterpalust pärit Linda
Viialt, Pakri rannarootslaste kohta Stockholmis. Kohtuti pakrilaste Arnold
Lindgreni, Endel Enggröni ja Nils Sjölundi ning Pakri päritolu Gun Pellaga ning
toodi Harjumaa muuseumisse fotosid ja tekstiilesemeid, mis kirjeldavad Pakri
saarte eluolu ning inimesi. Kogutud materjal on olnud aluseks näituse
koostamisel (näitus avati 30.07.2015). Täpsem info Harjumaa muuseumist
(muuseum@hmk.ee).
90 väliseesti teemaga seotud veebipäevikut on välja valitud, kirjeldatud ning
arhiveeritud Eesti Rahvusraamatukogu poolt hallatavas Eesti veebiarhiivis
http://veebiarhiiv.digar.ee/. Võrgupäevikuid arhiveeritakse üldjuhul ka edaspidi
Eesti veebi suuremahulise arhiveerimise käigus sagedusega üks kord aastas.
Täpsem info Eesti Rahvusraamatukogust (nlib@nlib.ee).
Eestlastega seotud arhiiviainest on kogutud ekspeditsioonil Abakan – Belõi Jar –
Verhnõi-Suetuk - Arshanova – Novotroitski - Beja - Sajanogorsk – Susshenskoje - Askiz – Shira –
Kopjovo – Abakan, mille raames külastati paiku, kuhu oli eestlasi viidud 1949.

Taimi Paves

Ekspeditsioon „1949. aastal
küüditatud eestlaste elu ja
tegevus Krasnojarski krais, Belõi
Jari külas“

Eesti Muinsuskaitse
Selts

Väljaspool Eestit asuvate
väljapaistvate Eesti ühiskonna-,
kultuuri- ja haridustegelaste,

aastal või kus neid veel tänaseni elab, samuti mitmeid kalmistuid. Salvestatud
materjali on umbes 10 tundi, lisaks palju fotomaterjal jms, mis on aluseks
dokumentaalfilmile. Ekspeditsiooni kajastati Hakassi Vabariigi ajalehtedes
(ajaleht „Hakassia“ (01.10.2014) ja Belõi Jari kohalikus ajalehes „Selskaja
Pravda“ (19.08.2014)). Reisist on ilmunud artikkel Tartu Ekspressis (05.11.2014)
http://www.tartuekspress.ee/index.php?page=1&id=2418&type=2. Täpsem info
kogutud arhiiviainese kohta Taimi Pavesilt (tpaves@hotmail.com).
Projekti raames on korraldatud kaks ekspeditsiooni Vene Föderatsiooni, sh käidi
Nurmekundes, Venemaa poolsel Setomaal, Sigovos, Levašovos, Kroonlinna ja
Simititsa kalmistul, Andreapolis anti üle eestlaste kalmistu infotahvel, Buraševos

teadlaste, diplomaatide ning
sõjaväelaste kalmude,
matmispaikade ja
mälestusmärkide kaardistamine
ning avaliku andmebaasi
koostamine

Eesti Muinsuskaitse
Selts

Underi ja Tuglase
Kirjanduskeskus

Väljaspool Eestit asuvate
väljapaistvate Eesti ühiskonna-,
kultuuri- ja haridustegelaste,
teadlaste, diplomaatide ning
sõjaväelaste kalmude,
matmispaikade ja
mälestusmärkide kaardistamine
ning avaliku andmebaasi
koostamine (USA)

Haruldused Paul Reetsi
kultuuriloolises kogus

toimetati president Pätsi mälestuste jäädvustamise teemadel. Mainitud
kohtades jt on kogutud arhiiviainest (mälestusi, dokumente) ja muud vajalikku
teavet, kohtutud Eesti juurtega inimestega, külastatud eestlastega seotud paiku,
muuseume, peetud läbirääkimisi kultuuripärandi säilitamise jms teemadel.
Kogutud materjalid on kasutatavad EMS-i arhiivis. Mälestusmärgid ja
matmispaigad sisestatakse registrisse (vt Muinsuskaitseameti
kodulehelhttp://register.muinas.ee/public.php?menuID=burialplace), ülevaated
ekspeditsioonidest avaldatakse aastaraamatus. Täpsem info Eesti Muinsuskaitse
Seltsist (helle@muinsuskaitse.ee).
Muinsuskaitseameti kodulehelt kättesaadav riiklik matmispaikade register
(http://register.muinas.ee/public.php?menuID=burialplace) on muudetud
kasutajasõbralikumaks ja täiendatud 185 uue kirje võrra. Samuti on täpsustatud
varasemate ekspeditsioonide andmeid ning andmebaasi on lisatud fotosid.
Avalikkus leiab külastatud kalmistute ja ekspeditsioonide kohta infot lisaks
avalikule andmebaasile veel Eesti Muinsuskaitse Seltsi kodulehelt aadressil
www.muinsuskaitse.ee ja Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi
ja Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamatutest.
Projekti raames on korrastatud Paul Reetsi kultuuriloolise kogu rariteetsemad
teosed, mis on kirjelduste ja digikujutiste kaudu kättesaadavaks tehtud ka
infosüsteemis MuIS. Samuti on MuiSist leitav tervikuna Paul Reetsi
raamatukogu. Reetsi kultuuriloolisest kogust on koostatud näitus „Sõnasild.
Raamatuid ja kunsti Paul Reetsi kogust“ (perioodil 14. 11.– 05.12.2014 avatud)
ja näitusekataloog, mis ilmus sarja „Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse
kultuuriloolised kogud“ kaheksanda raamatuna. Kataloog (pdf) on peagi
kättesaadav ka Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kodulehel. Meediakajastus:
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/sillad-sona-ja-pildi-vahel/. Täpsem info
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusest (utkk@utkk.ee).

Rootsi Eestlaste Liit

Rootsi Eestlaste Liit

Mari-Leen Tammela

Katrin Hiietam

Rootsi Eestlaste Liidu arhiivis on jätkatud väliseesti seltside, isikuarhiivide ja muu
kultuurilise pärandi vastuvõttu, korrastamist ja paigutamist mäluasutustesse.
Käesoleva projekti tulemusena on lisandunud kogusse u 2000 korrastatud,
määratletud, struktureeritud, katalogiseeritud ja digiteeritud fotot (sh
Rootsi Eestlaste Arhiivi jätkuprojekt
korrastatud H. Perteni fotokogu ning üle antud FOTISesse sisestamiseks
Rahvusarhiivile). Fotod on kättesaadavad RELi arhiivis kohapeal. Täpsem info
REList (rel@swipnet.se) ja REL kodulehelt:
http://www.rootsieestlasteliit.org/kontakt.
H. Perteni filmidest on digiteeritud u 105 minutit. Filmide teemad: Eesti rannast
Rootsi randa, Laulupeo rongkäik, Eesti Rahus Kroonika 1946, Eesti-Läti
kergejõustiku võsitlused Stockholmis 1947, Suvepäevad Lääne Rootsis, Sigtuna
H. Perteni filmide digiteerimine
Eesti Gümnaasiumis lõpuaktus 1947, Eesti Skaudid 1948, Konstantin Päts.
Kahele filmile kuulub ka optiline heli. Originaalfilme säilitatakse Filmiarhiivis.
Täpsem info REList (rel@swipnet.se) ja REL kodulehelt:
http://www.rootsieestlasteliit.org/kontakt.
Eesti sõdurite kohta on kogutud arhiivimaterjali Prantsusmaal Sõjaarhiivis
Vincenne’is (SHD e Service historique de la Défense), BDIC Nanterre’is
(Bibliothèque de documentation internationale contemporain) ja La
Eesti sõdurid Prantsusmaal I
Courneuve’is asuvas Välisministeeriumi Arhiivis (Archives des Affaires
maailmasõja ajal ja järel
Étrangères). Kogutud materjalist on plaan koostada artikkel (2015. aasta
jooksul). Ülespildistatud materjal on lähitulevikus kättesaadav Eesti
Sõjamuuseumist. Täpsem info Mari-Leen Tammelalt
(marileen.tammela@gmail.com).
Projekti raames on intervjueeritud 15 eksiileestlast Põhja- ja Kesk-Inglismaa
piirkonnas, materjali on kogutud peamiselt migreerumisest ning uuel
asukohamaal kohanemisest. Intervjuude kogukestuseks on 8 h 41m 36s.
Põhja- ja Kesk-Inglismaa väliseesti
Intervjuudest on kavas koostada kogumik, mis käsitleb Eesti naiste elu välismaal.
kultuuripärandi kogumine
Pärast korrastamist antakse kogutud materjal üle sobivale mäluasutusele.
Täpsem info Katrin Hiietammelt (katrinhiietam@hotmail.com).

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool

Eesti Tarbekunsti- ja
Disainimuuseum

Eesti Tarbekunsti- ja
Disainimuuseum

Käsiraamatu „Estica
välisarhiivides : Venemaa ja
Kasahstani arhiivid
(Rahvuskaaslaste programmi
ekspeditsioonide tulemuste
põhjal)“ kirjutamine ja
publitseerimine

Projekti raames on koostatud ajaloolastele ning amatöör-uurijatele
adresseeritud käsiraamat, mis kiirendab vastavate materjalide teaduslikku ning
kultuurikäibesse toomist, aitab laiendada Eesti ajaloo allikalist baasi. Raamat
ilmub 2015. aasta jooksul Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena.

EELK Välis-Eesti piiskopkonna Kanada praostkonna Buffalo, Hamiltoni, Londoni
Pauluse ja St Catharinesi Pauluse koguduse arhiivid on füüsiliselt koondatud
Väliseesti kirikute ajaloolisToronto Peetri kirikusse. Toronto Peetri kirikus asuvad E.E.L.K. Konsistooriumi,
kultuurilise pärandi kaardistamine EELK Kanada praostkonna ja EELK Usuteadusliku Instituudi arhiivid on pakitud
ja uurimine Põhja-Ameerika ja
ning saadetud koostöös VEMUga Tallinnasse EELK Konsistooriumi arhiivi.
Euroopa arhiivides
Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Koguduse arhiivi materjalid on sorteeritud
ning saadetud Eestisse EKB Liidu arhiivi.
Vajadusel täpsem info Riho Altnurmelt (riho.altnurme@ut.ee).
Mari Simmulsoni pärand Rootsis on kaardistatud. Upsala-Ekeby tehase materjali
koguja Johan Helmerssoniga Grödinges kogusse kuulub mh u 800-900 Mari
Simmulsoni poolt kujundatud Gustavsbergi ja Upsala-Ekeby tehastes toodetud
Mari Simmulsoni pärandit puudutava eset jne. Muuseumile on omandatud mõned Simmulsoniga seotud
materjali koondamine
esemed/materjalid, sõlmitud on tugevad kontaktid. Plaanis on Simmulsoni
pärandit tutvustava näituse koostamine Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis
2016. aastal. Täpsem info M. Simmulsoni arhiivi kohta Kai Lobjakalt
(kai@etdm.ee).
Tõnis Käo loomingut puudutav materjal on valikuliselt digiteeritud (sh kavandid,
prototüübid ja fotomaterjal). Tõnis Käo loomingut tutvustavad tekstid on
Disainer Tõnis Käo pärandi
valminud, toimetatud ja tõlgitud, samuti on koostatud kataloog ja näitus (avati
kättesaadavaks tegemine. Kataloogi 30.05.2014). Lähemalt http://www.etdm.ee/et/uudised/arhiiv?news_id=324),
koostamine ja publitseerimine
Näitus on kujundatud eksponeeritavana edaspidi erinevates ruumides jt
muuseumites. Täpsem info T. Käo arhiivi kohta Kai Lobjakalt (kai@etdm.ee).

Pärnu muuseum

Erich Lepsi maalide ja Pauline
Elfriede Lepsi graafika kogumine
ja toomine Ameerika
Ühendriikidest Pärnu Muuseumi
kogusse

Eesti Hoiuraamatukogu

Väliseesti asutuste ja
organisatsioonide
väikesetiraaziliste perioodiliste
väljaannete saatmine Eesti
Arhiivist Austraalias (Sydney )
Eestisse

Tallinna Ülikooli
Akadeemiline
Raamatukogu

Väliseesti kultuuripärandi
säilitamine ja kättesaadavaks
tegemine

Projekti raames on kogutud kahe Pärnu päritolu Pallase koolkonna
pagulaskunstniku Erich Lepsi ja Pauline Elfriede Lepsi kunstiteoseid ja eluloolist
infot. Materjal on toimetatud USA-st Eestisse. Lisaks on intervjueeritud Mai
Treudet (peagi kuuldav ja nähtav dokumentaalfilmis „Pagulased Pallasest“),
kohtutud Ingrid Tuiskvere (kes annetas materjale Pärnu Muuseumile) ja
Ameerika Ühendriikides paguluses olnud väliseestlaste kogukonna- ja
kultuurielu korraldajatega jt. Täpsem info Pärnu Muuseumisse saabunud
teostest info@parnumuuseum.ee. 2015 avati Pärnu Muuseumis näitus
„Pagulased Pallasest: Erich Leps ja Pauliine Elfriede Leps Estam“.
Sydney Eesti Majast on saadetud Eestisse u 10 kasti väliseesti trükiseid. Eestisse
saadetud trükised täiendavad eestikeelsete ja Estonica trükiste säilituskogusid,
aidates kaasa võimalikult ammendavate kogude loomisele. Eesti
Hoiuraamatukogu on trükised edastanud vastavalt raamatukogude soovidele
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu välis-eesti keskusele ja Eesti
Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogule, kus need töödeldakse ja kajastatakse
raamatukogude ühises elektronkataloogis ESTER. Täpsem info nimetatud
raamatukogudest.
Projekti raames on jätkatud separaatide kogu korrastamise ja vastava
andmebaasi täiendamisega (sisestati 289 teadlase andmed, sh on kokku
töödeldud juba 3587 separaati). Väliseesti isikuandmebaasi VEPER on lisatud
233 uut kirjet tuntud väliseesti isiku kohta (http://isik.tlulib.ee/) (andmebaasis
on kirjeid kokku 3630 väliseesti isiku kohta). Väliseesti perioodika artiklite
andmebaasi on lisatud jooksvalt kõigi ilmuvate väliseesti ajalehtede (Eesti Elu,
Eesti Hääl, Eesti Päevaleht, Eesti Rada, Krimmi Eestlased, Meie Kodu, Peterburi
Teataja, Vaba Eesti Sõna) artiklid (lisati 803 kirjet).
Väliseesti kirjanduse kogud on korrastatud ja arvele võetud ning on lugejatele
kättesaadavad. Täpsem info TLÜ Raamatukogust (tlulib@tlulib.ee).

Tallinna Ülikooli
Akadeemiline
Raamatukogu

Väliseesti raamatute bibliograafia
koostamine

SA Eesti Mälu Instituut

Rahvuskaaslased Saksamaa
koonduslaagrites

MTÜ S-Keskus

Eesti vabatahtlikud Soome
armees 1939–1944 : Soome
arhiivimaterjalid, (II)

Väliseesti raamatute bibliograafia 1944-2010 teeb kättesaadavaks kogu Teise
Maailmasõja järel välismaal eesti keeles, eesti autorite ja organisatsioonide,
samuti välismaiste kirjastuste, organisatsioonide ja asutuste poolt välja antud
eesti autorite trükiste kirjed. Bibliograafias on 7970 kirjet, projekti raames on
toimetatud ca 1500 kirjet. Kogu andmebaas on temaatiliselt liigitatud,
koostatud on nimeregister (sisaldab ca 3500 nime) koos autorite sünni- ja
surmaaastatega ning pealkirjade register (sisaldab 7180 pealkirja). Bibliograafia
antakse välja trükisena (eeldatav maht ca 1000 lk). See võimaldab teha
kättesaadavaks laiemale lugejaskonnale ja eriti väliseesti uurijate ringile kogu
välismaal ilmunud eestiainelise trükise. Täpsem info Anne Valmaselt
(anne.valmas@tlulib.ee).
Uurimistöid on teostatud Saksamaal Bad Arolseni Rahvusvahelises
Otsimiskeskuses (ITS) ja saadud infoga täiendatud andmebaasi
„Rahvuskaaslased Saksamaa koonduslaagrites“. Andmebaas sisaldab endas u
4000 nime. Vajalikest vangitoimikutest on tehtud koopiad ja need antakse üle
mäluasutusele. Koopiad on digitaliseerituna CD plaadil ja neile on lisatud ITSi
arhiivi viited. Andmebaas „Rahvuskaaslased Saksamaa koonduslaagrites“
tehakse kõigile kättesaadavaks SA Eesti Mälu Instituut koduleheküljel. Täpsem
info Argo Kuusikult (argo.kuusik@mnemosyne.ee).
Projekti tulemusena on huvilistele kättesaadavaks tehtud läbitöötatud valikuline
osa Soome sõjaväes tegutsenud eestlastest vabatahtlikke puudutavast
materjalist, see on kasutatav MTÜ S-Keskus raamatukogu juures (asukoht
Madara 14, Tallinn). Dokumentide kohta on koostamisel andmebaas. Kogutud
materjalid on aluseks artiklitele „Eesti vabatahtlikud Soome sõjaväes”
kogumikus „Sõja ja rahu vahel”, V (Eesti sõjamehed Teises Maailmasõjas)
(artikkel on töös) ja „Soome luure Eestis 1943-1944”. Täpsem info Meelis
Saueaugult (meelis.saueauk@mnemosyne.ee).

Eesti
Kirjandusmuuseum

Eesti
Kirjandusmuuseum

Eesti
Kirjandusmuuseum

Eesti
Kirjandusmuuseum

Madis Üürikese käsikirjaline arhiiv on korrastatud. Valdav osa arhiivist sisaldab
kirjavahetust (kokku 1299 säilikut) piirdaatumitega 1944-1970, lisaks M.
Madis Üürikese käsikirjalise arhiivi
Üürikesele adresseeritud kirjadele (821 sü) ka tema enda väljasaadetud
korrastamine
korrespondentsi koopiaid (478 sü). Arhiivi kogumaht on 1325 säilikut.
Andmebaasis ELLEN koostatud nimestiku kaudu on kirjed ka kättesaadavaks
tehtud. Täpsem info Eesti Kirjandusmuuseumist (vilve@kirmus.ee).
Rootsis elanud ja töötanud kujuri ning kunstiõpetaja Amanda Jasmiini fotoarhiiv
(kokku 381 säilikut) ja ajakirjanduse, teatri, skautlusega tegelenud Rootsis
Väliseesti fotoarhiivide korrastamine elanud väliseestlase Ilmar Loorandi isiklik pildikogu (kokku 725 säilikut) on
korrastatud. Pildimaterjal on nimestikes väljatoodud kirjelduste kaudu
üksikfotode tasandil uurijatele kättesaadav. Täpsem info Eesti
Kirjandusmuuseumist (vilve@kirmus.ee).
Projekti raames on erialaspetsialisti kaasabil korrastatud kokku 91 kunstitööd
(sh Arvo Mägi, Richard Antiku, Herbert Salu, Madis Üürikese, Salme Raatma,
Väliseesti kunstiteoste korrastamine Gustav Suitsu, Oskar Looritsa, Ilmar Looranna jt personaalkogudest). Tegemist
on väliseesti käsikirjaliste isikuarhiividega ajavahemikul 1994-2010 saabunud
kunstiteostega. Nende kättesaadavus ning nõuetekohane säilitamine on
tagatud. Täpsem info Eesti Kirjandusmuuseumist (vilve@kirmus.ee).
Projekti tulemusena on valminud kolmkeelne veebiväljaanne Siberi eesti
küladest ajavahemikul 1992 - 2012 kogutud videomaterjalist. See on tasuta
kättesaadav kõigile soovijaile, asub folklore serveris, aadress:
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/eestlased/.
Laulud on eestikeelsed, kuid teksti osas saavad kasutajad valida neile sobivaima
Väljaande „Siberi eestlaste laulud“
keele. Ingliskeelse ja venekeelse versioonini jõuab vastavakeelseid väljaandeid
avaldamine audiovisuaalse
valides: http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/eestlased/indexveebiväljaandena
en.html; http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/eestlased/indexru.html.

Eesti
Kirjandusmuuseum

Eesti
Kirjandusmuuseum

Eesti
Kirjandusmuuseum

Projekti tulemusena on ilmunud raamat „Eestlased Venemaal: elud ja lood“, mis
Väljaande „Eestlased Venemaal: elud on ühtlasi sarja „Eesti asundused“ kuues raamat ( EKM Teaduskirjastus 2014,
ja lood“ koostamine -väljaandmine 302 lk). Raamatu kaudu jõuavad lugejate ette seni rääkimata lood – Venemaa
eesti asundustes sündinud-kasvanud eestlaste mälestused. Täpsem info Anu
Korbilt (korb@folklore.ee).
On jätkatud väliseesti kogude väliseesti materjalide ja baltica/estica trükiste
Väliseesti kogude kättesaadavaks
kataloogimist, liigitamist, märksõnastamist ja eksemplarikirjete sisestamist
tegemine
elektronkataloogis ESTER (kokku sisestati 3100 eksemplari). Täpsem info Eesti
Kirjandusmuuseumist Merike Kiipus (merike@kirmus.ee).
Arhiivraamatukogus on loodud uus personaalkogu „Enn ja Helga Nõu valikkogu“
kirjanike raamatukogu baasil. Valikkogule on tagatud pikaajaline säilimine väga
Enn ja Helga Nõu valikkogu loomine heades säilitustingimustes Tartus. Täpsem info Eesti Kirjandusmuuseumist
Merike Kiipuselt (merike@kirmus.ee).

Eesti
Kirjandusmuuseum

Juhan Aaviku memuaarid

Ikoon OÜ

Kaukaasia eestlaste
pärimusmaterjali ja kaasaegse
eluolu talletamine
videomaterjalina, arhiveerimine
ning selle põhjal
dokumentaalfilmi loomine

J. Aaviku memuaaride käsikirjast „Muusika radadelt. Mälestusi ja mõlgutusi
eluteelt“ on tehtud digikoopiad -1300 jpg-faili (Rootsi Riigiarhiivis). Samuti on
intervjueeritud mitmeid inimesi J. Aaviku kultuuritegevuse kohta Rootsis. On
valminud teadusartikkel „Rootsi aeg Juhan Aaviku elus: pagulasmemuaarid“, mis
ilmus ajakirjas Tuna 2015/1. Töös on teadusartikkel „Juhan Aaviku roll globaalse
eestlaskonna kujunemises“, mis näeb ilmavalgust ajakirjas Akadeemia. Täpsem
info Triinu Ojamaalt (triinu@folklore.ee).
Videosse on salvestatud episoode kaukaasia eestlaste osalemisest Laulu- ja
tantsupeol vahemikus 5.-7. juulil 2014 ja muud kaukaasia eestlaste
pärimusmaterjali, eluolu, mälestusi ja folkloori Vene Föderatsioonis Sotši lähedal
asuvates eesti väljarändajate järeltulijate asunduses Punasel Lagedad,
Krasnodari krai Mostovskoi rajoonis asuvas Burna külas ning Abhaasias asuvates
eesti asundustes Salmes ja Sulevis. Kogutud materjali põhjal on valminud 27minutiline dokumentaalfilm, mis kajastab kaukaasia eestlaste eluolu tänapäeval
ja minevikus. Film antakse ETV-le, koopia mäluasutusele (sh on Eesti
Kirjandusmuuseumist peagi kättesaadav kogu salvestatud materjal (u 30 tundi)).

EELK Konsistoorium

EELK Konsistooriumi arhiivis
asuvate väliseesti kogude
korrastamine

Alberta Eesti
Kultuuripärandi Selts

Alberta’s Estonian Archival
Collection

Eesti Kunstiakadeemia

MTÜ Baltic Heritage
Network

EKA XXVII soome-ugri
ekspeditsioon Peterburi eestlaste
juurde

Noorte diasporaa uurijate seminarid
2014

Täpsem info Vahur Laiapealt (vahur@eki.ee ).
EELK Uppsala koguduste, EELK Rootsi praostkonna, EELK Norrköpingu koguduse
arhiivid on füüsiliselt korrastatud ning kättesaadavad EELK Konsistooriumi
arhiivist. EELK Rootsi praostkonna materjalide hulgas leidunud EELK Göteborgi
koguduse arhivaalidest ja praost Martin Otsa jutluste käsikirjadest on
moodustatud iseseisev fond nimetusega „EELK Göteborgi kogudus“. Täpsem
info EELK Konsistooriumi arhiivist (konsistoorium@eelk.ee).
AjaKaja (perioodist 1989-2014) on digiteeritud ja peagi kättesaadav Alberta
Eesti Kultuuripärandi Selts (AEHS) uuendatud kodulehelt. Veebist võib leida
artikleid eestlaste kogukonna ja perekondade kohta. Alates 2015. aastast on
Ajakaja digitaalne. Täiendavat info Alberta eestlaste kohta praegu
koduleheltedelt: http://www.aehs.ca/ ja
http://www.aehs.ca/heritage/index.html.
Osalusvaatluse, etnograafiliste intervjuude, esemeuurimuse ja audiovisuaalsete
uurimismeetodite abil on dokumenteeritud ja talletatud Peterburi eestlaste
ajalugu tänapäeva Peterburis ja selle lähiümbruses (sh intervjuud põliste
Peterburi eestlastega, osalemine Peterburi Ingeri-Soome seltsi korraldatud
jaanipäeval, segakoori Kaja viimase lauluproovi jäädvustamine Jaani kirikus,
Peterburi Eesti Seltsi ajaloo ja arhiivmaterjalidega tutvumine, kalmistute jt eesti
kultuurilooliste paikade külastamine ning folkloorirühma Neevo esinemise
salvestamine Tallinna laulupeol ja XIX tantsupeol). Kogutud materjali on
salvestatud u 30 tundi ja tehtud 3000 fotot. Täpsem info Marika Alverilt
(marika.alver@artun.ee).
2014. aastal on korraldatud 6 noortele diasporaa-uurijatele suunatud seminari, mille
kaudu said diasporaa-uurijad uusi teadmisi, esinemisjulgust ja ideid, mis aitavad kaasa
väliseesti ja –balti kultuuripärandi kogujate, säilitajate ja uurijate ringkonna kestvale
konsolideerumisele ja edasiminekule. Lühikokkuvõtteid seminaridest on regulaarselt
avaldatud Baltic Heritage Networki infokanalites: www.balther.net , Baltic Heritage
Network Newsletteris ning organisatsiooni Facebooki lehel.

MTÜ Baltic Heritage
Network

MTÜ Baltic Heritage
Network

MTÜ Baltic Heritage
Network

Eesti Õppetöö Keskus
(VEMU)

Eesti arhiiv ühendriikides arhiivi
kirjeldamine ja kättesaadavaks
tegemine IHRC (Minneapolis)
veebilehel

Minneapolises on korrastatud Eesti koguduste ( USA-s) arhiive (u 16 riiulimeetrit).
Ainese sisust on koostatud ülevaade ning arhiivid on kirjeldatud IHRC/A-s kasutusel
olevas arhiiviprogrammis. Lisaks koguduste arhiividele on kirjeldatud ja sisestatud
andmebaasi ka DP – laagrite kollektsioon (sh paigutati ümber tänapäevastesse
arhiivikarpidesse). Ühtekokku korrastati ja kirjeldati 26 arhiivi ja kollektsiooni mahuga
24 riiulimeetrit. Projekti tulemusel laienes ülevaade eesti diasporaa arhiivkogudest ja
nendes sisalduvast ainesest, mis võimaldab uurijatel saada olulist eelinfot
Minneapolises säilitatavate kogude kohta. Täpsem info Tiiu Kravtsevilt
(Tiiu.Kravtsev@ra.ee).

„Portaali Baltic Heritage Network ja
väliseesti arhiivide kodulehekülgede
arendus, Baltic Heritage Network
Newsletteri väljaandmine ja MTÜ
tegevuste koordineerimine“

BaltHerNeti portaali (http://www.balther.net) ja väliseesti kodulehekülgi on
järjepidevalt täiendatud uue sisuga (sh täiendatud Eesti mäluasutustes säilitatavate
väliseesti-aineliste arhiivide koondtabelit 2014. aastal loodud arhiiviinfoga ja väliseestiaineliste trükiste bibliograafiat 2014. aastal ilmunud väljaannetega), samuti on
tegeletud portaali hoolduse ja tulevikuarendustega. Regulaarselt on välja antud Baltic
Heritage Network Newsletterit (http://www.balther.net/balthernet-newsletters/).
Aktiivselt töötab Facebook. Portaal, väliseesti arhiivide kodulehed ja Baltic Heritage
Network Newsletter on peamised infokanalid, mille kaudu vahendatakse liikmes- ja
partnerorganisatsioonide tegevusi üksteisele ja laiemale avalikkusele. Täpsem info Piret
Noorhanilt (piretnoorhani@gmail.com).

MTÜ BaltHerNet üritused
pagulaskogukondade esindajatele

26.-30.06.2014 toimus BaltHerNeti suvekool “Eesti kultuuripärand võõrsil. VI” (toimus
Riigiarhiivis, Filmiarhiivis ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti
kirjanduse keskuses, Viinistu Spordi- ja Puhkekeskuses), mille keskmeks olid
filmidokumendid, -arhiivid ja väliseesti teemaline dokumentalistika. Üritusel osales 46
inimest 7 maalt (Eesti, Venemaa, Rootsi, Suurbritannia, Kanada, USA, Holland).
Programm pakkus uusi praktilisi oskusi, teoreetilisi teadmisi ja intellektuaalset pinget
kõigile osavõtjatele. Täpsem info suvekooli kodulehel: http://suvekool.balther.net/.

Töö Väliseesti Muuseumi (VEMU)
kogudega

VEMU Bibliograafia Klubi vabatahtlikud Rutt Veskimets (VEMU helikogu arhivaar),
Merike Weiler (tegeleb VEMU perioodikakoguga) ning VEMU arhiiviassistent Kadi
Kuivits (tegeleb video- ja filmikogu korrastamisega) osalesid 26.-30. 06.2014 toimunud
BaltHerNeti suvekoolis Tallinnas ja Viinistul. Projekti raames on sorteeritud VEMU
väliseesti ja eestiainelised raamatud ja ajakirjad ning VEMUle mittevajalikud trükised on
saadetud eesti Hoiuraamatukokku (sh saadeti Eestisse mitmed teisigi eriotstarbelisi

saadetisi (näiteks E.Vääri filmid digiteerimiseks Filmiarhiivi jms). Täpsem info Piret
Noorhanilt (piretnoorhani@gmail.com).

Eesti Õppetöö Keskus
(VEMU)

Eesti Kunstimuuseum

Rahvusarhiiv

Eesti toiduärid Torontos

Mahukast materjalist on koostatud näitus „Toit – eestluse varaait. Eesti toidupoed ja –
ärid Torontos“ , mis avati Tartu College´is 20. - 21.09.2014. Eelneva eduka kogumistöö
tulemusena õnnestus hankida väga palju põnevat audiovisuaalset materjali, millest
valmis 40-minutiline film.
20.09.2014 toimus ingliskeelne sümpoosion “Everday Culture As a Keeper of National
Identity”, kus eestlasi esindasid Elin Toona, Riina Reinvelt ja Piret Noorhani, lätlasi
Kristina Pauksens, leedukaid Ramune Jonaitis ja kus tutvustati näitust ning esilinastus ka
film “Toidutoojate”. Nimetatud üritustega tähistati suure põgenemise 70. aastapäeva ja
Tartu College´i 44. sünnipäeva. Näitus jääb Tartu College´isse 2015. aasta veeburari
keskpaigani, liigub siis edasi teistesse eesti kogukondadesse Põhja-Ameerikas ja jõuab
2016. aasta jooksul Eestisse. “Toidutoojaid” on tänaseks näidatud ka
dokumentaalfilmifestivalil EstDocs Torontos, Vancouveri Eesti Kodus ja Eesti Rahva
Muuseumis BaltHerNeti noorteseminaril. Täpsem info Piret Noorhanilt
(piretnoorhani@gmail.com).

Salome Trei eluloolise
arhiiviainese ning loomingulise
pärandi täiendamine,
korrastamine ning avalikkusele
kättesaadavaks tegemine

Eesti Kunstimuuseumi uurimuse „Salome Trei elulooline arhiiviaines ja
hilislooming“ raames on täiendatud väljapaistva naiskunstniku, ühe esimestest
professionaalsetest eesti graafikutest, eluloolist arhiiviainest ning loomingulist
pärandit, kogutud materjal on korrastatud ning tehtud avalikkusele
kättesaadavaks. Muuseumi kogusse õnnestus lisada mitmeid unikaalseid
arhivaale, fotosid ja teisi teoseid. Projekti väljundiks oli illustreeritud, viidetega
tekst (kataloog), mis on leitav Eesti Kunstimuuseumi raamatukogust, kokkuvõte
on kättesaadav Eesti Kunstimuuseumi kodulehel. Uurimust saab vaadata:
http://kunstimuuseum.ekm.ee/salome-trei-elulooline-arhiiviaines-jahilislooming/ . S. Trei teosed on nähtavad: http://muis.ee/search.

Bostoni Eesti Seltsi filmikogu
digiteerimine

Bostoni Eesti Seltsi filmikogu (57 filmirulli) sisuga on tutvutud ning digiteeritud.
Filmid on koondatud kollektsiooni 735 –Bostoni Eesti Selts ja on vaadatavad
andmebaasis FIS. Bostoni Eesti Seltsile on üle antud kõvakettal kasutusfailid kirjelduse
korraldamiseks. Filmikogu hulgas oli värvilisi filme (1930ndatest), mis on Rahvusarhiivi
filmiarhiivi kogudes väga haruldane. Täpsem info Rahvusarhiivi filmiarhiivist

(filmiarhiiv@ra.ee).
Väliseesti organisatsioonide
Vabaõhuühing Veskijärve ja
Metsaülikool Rootsis (METROO)
arhiivi korrastamine, kirjeldamine ja
kättesaadavaks tegemine

Vabaõhuühing Veskijärve (ERA.5075, 59 säilikut aastatest 1961-2004) ja Metsaülikool
Rootsis (Metroo) (ERA.5076, 65 säilikut aastatest 1972-2004) arhiivid on korrastatud ja
kirjeldatud. Samuti on koostatud nende kohta sarjapõhised arhiivinimistud, mis on
kättesaadavad arhiivi infosüsteemis AIS. Arhivaalide kasutamine on võimalik
Rahvusarhiivi uurimissaalides. Täpsem info Rahvusarhiivist (rahvusarhiiv@ra.ee).

Toidukultuur pagulas-eestlaste
identiteedis. Välis-eesti materjalid
Minnesotas ja Torontos

Kogutud materjalist on koostatud näitus „Toit- eestluse varaait. Eestlaste toiduärid ja –
tööstused Torontos“, mis avati 21.09.2014 Torontos Tartu Kolledzis. Mitme
osapoolega koostöös valmis Kaisa Pitsi dokumentaalfilm „Toidutootjad“ (esilinastus
21.09.2014). Toiduteemalisi ettekandeid on peetud mitmel suurüritusel (sh Tartu
Kolledzis toimuval sümpoosionil „Everyday Culture as a Keeper of National Identity“
(20.09.2014), konverentsil „Eesti toit ja toidukultuur“ ettekandega diasporaa
toidukultuurist Eesti Põllumajandusmuuseumis (20.11.2014)). Toiduäridest on Piret
Noorhani kirjutanud ERM-i blogis: http://blog.erm.ee/?p=5331, samuti kajastati üritusi
Torontos ilmuvas eesti ajalehes „Eesti elu“. Projekti raames õnnestus veel ka
uurimistööd teha Tiiu ja Kaul Kadaku, Juhan Torki isikukogudega (VEMUs). Täpsem info
Riina Reinveltilt (Riina.Reinvelt@erm.ee).

Eesti Rahva Muuseum

Endel Tulvingu arhiivi korrastamine

Kanadas elava maailmamainega Eesti psühholoogi ja mälu-uurija Endel Tulvingu (snd
1927) arhiivkogu kirjavahetuse sari on korrastatud. Arhiivkogu on tähistatud,
kirjeldatud ja nimistusse lisatud 325 säilikut. Huvilistele tehakse kättesaadavaks Endel
Tulvingu kirjavahetus rahvusvaheliselt tuntud akadeemiliste kolleegidega (Gus Craik,
Henry Roediger, Daniel Schachter, John Gardiner jt), rahvuskaaslastega (Vello Sermat,
Jüri Saarma, Jaan Puhvel, Edith Mägiste, Laine Peep, Theodor Künnapas) jpt enam kui
300 tuntud isikuga. Arhiivinimistu kantakse elektroonilisse andmebaasi MuiS pärast
terve Tulvingu arhiivkogu korrastamist. Järgmise etapina on plaanis korrastada Tulvingu
teadusalane tegevus. Täpsem info Eesti Rahva Muuseumist (erm@erm.ee) ja Tiina
Taelalt (Tiina.Tael@erm.ee).

Maie Ojamaa

Pihkva oblastis, Rämeda
poolsaarel elanud, endise
eestlaste kogukonna (Kasakova,
Luuküla, Solna, Jersova, Koslova)

Käsikirjaline materjal, mis on kogutud Venemaalt Pihkva oblastist Rämeda
poolsaarelt Kasakova külast (sh uurimismaterjal Jakobsonide pere kohta
(ajavahemik 1720 – 1935 ja Elmar Jakobsoni (1921 -2010) perekonna
mälestused, fotod ja dokumendid) valmistati trükiks ette ning kirjastus Ilmamaa

Rahvusarhiiv

Eesti Rahva Muuseum

ajaloolis-kultuuriloolise pärandi
kogumine, uurimine ja
avaldamine

Ene Rämmeld

„Olga“

The Nordic Press

The Nordic Press Inc. käsikirjade,
kirjavahetuste, fotode ja
dokumentide arhiveerimine

Eesti Ajaloomuuseum

Järelümberasumine ja identiteet

Eesti
Arhitektuurimuuseum

Arhitekt Roman Koolmarile
pühendatud näitus ja kataloog

avaldas oktoobris 2014 raamatu „Ingeri tütar. Luigelaul“.
(http://www.ilmamaa.ee/raamatud#/ilmamaa/books/2970). Lähema kahe aasta
jooksul antakse Rämeda poolsaarel sündinud ja elanud eestlastest säilinud
fotomaterjalid üle Eesti Kirjandusmuuseumile. Täpsem info Maie Ojamaalt
(Maie.Ojamaa@kliinikum.ee).
100- aastase Pariisis elava naise Olga kohta on kokku kogutud aastate jooksul
tehtud videomaterjal. Filmi pikkus on 3 tundi, millest plaanitakse avalikkusele
näitamiseks teha lühem dokumentaalfilm. Kogu videomaterjal on üle antud
Rahvusarhiivi filmiarhiivile. Olgast räägivad lugusid Artur Laast, Tiiu Salasoo, Evi
ja Leena Nivanka, Malle Tohver. Täpsem info Ene Rämmeldilt (iviisa@yahoo.fr).
The Nordic Press arhiiv on korrastatud (sh koondati vanadel flopiketastel ja
erinevates arvutites paiknenud failid ühtsesse andmebaasi, korrastati kogu Vaba
Eesti Sõna paberdokumendid). Asutuse veebilehel
http://www.vabaeestisona.com/ on kättesaadavad ajalehtede väljaanded (pdfna). Korrastatud paberarhiiv antakse üle Eesti Arhiivile Ameerika Ühendriikides.
Täpsem info talitus@vabaeestisona.com.
Arhiivimaterjali on kogutud Läti, Saksamaa (Marburgis, Weil im Schönbuchis ja
Darmstadtis) ja Eesti arhiividest. 2013. aastal koostatud andmebaasi on
täiendatud 594 kirje võrra nii nimede kui oluliste personaalsete andmete osas
(andmebaasis on kokku 6424 järelümberasuja kirje). Andmebaas on peagi
kättesaadav Eesti Ajaloomuuseumis. Eestisse on toodud vähesel määral ka fotoja dokumentaalmaterjali (sh audiovisuaalsed ja helimaterjalid ). Saksamaal ilmus
ajakirjas „Mitteilungen aus Baltischen Leben“ 4/2014 artikkel „Das Ende des
Deutschtums in Estland“. Projektist kirjutati lühidalt ajalehes „Baltische Briefe“
nr 5(787). Tudengid on teinud viis poster-presentatsiooni järelümberasumise
teemal. Täpsem info Olev Liivikult (olev.liivik@ajaloomuuseum.ee).
R. Koolmari kohta on arhiivimaterjali kogutud Rahvusarhiivis (uuritud 124
säilikut). Peamiseks otsitavaks materjaliks oli Roman Koolmari kavandatud
hoonete projektid, kuid ka isiklik ja muu tööalane info. Lisaks on läbi töötatud
Roman Koolmari poja Jüri poolt Eestisse saadetud väga erineva iseloomuga

TLÜ Ajaloo Instituut

Välitööd ja arhiivikülastused
Kaukaasias

Jaak Valge

Estica Venemaa Föderatsiooni
Välispoliitika Arhiivis (AVP RF)

Eesti Spordimuuseum

Väliseestlase Valdek Raiendi
olümpiaülesvõtete digiteerimine
ja esitlemine

Mart Kuldkepp

Aleksander Kesküla poliitilise
biograafia ettevalmistamine

materjalid. Kogutud materjali põhjal on valminud kataloog ja koostatud näitus,
mis avati 12.03.2015. Kataloog on kättesaadav raamatukogudes, selle
digiversioon avaldatakse alates 2016. aastast. Täpsem info Jarmo Kaugelt
(jarmokauge@gmail.com).
Arhiivimaterjali on kogutud Karsi piirkonna koloniseerimisloo kohta Jerevani
Riiklikus Arhiivis ja Jerevani raamatukogudest, Suhhumi ringkonna eesti külade
(Estonia ja Linda) asustusloo kohta Kutaisi Riiklikus Arhiivis ja Tbilisis. Eestisse on
toodud arhiivides ja raamatukogudes tehtud ümberkirjutused, fotokoopiaid
(400 tk). Plaan on kirjutada raamat Kaukaasia eestlastest. Pärast teose ilmumist
antakse kogutud materjal üle Eesti Kirjandusmuuseumile. Täpsem info uuritud
materjali kohta Aivar Jürgensonilt (aivarj@tlu.ee).
Projekti raames on teostatud uurimistööd ja kogutud arhiiviainest Venemaa
Föderatsiooni Välispoliitika Arhiivis (AVP RF). Tehtud fotod on üle antud MTÜ SKeskusele. Väljaselgitatud informatsioon leidis kasutamist 2014. aastal ilmunud
monograafias “Punased I”. Täpsem info fondide ja uuritud materjali kohta Jaak
Valgelt (jaakvalge@me.com).
Projekti raames on digiteeritud Eesti Spordimuuseumi kogus olevad 3 karpi
8mm filmid, millele väliseestlane Valdek Raiend talletas 1976. aastal enda poolt
filmitud Montreali olümpiamängude olulisemad hetked, sh. avatseremoonia.
Unikaalne audiovisuaalne materjal on avalikkusele kättesaadav Eesti
Spordimuuseumis. Täpsem info Eesti Spordimuuseumist
(info@spordimuuseum.ee).
Aleksander Kesküla kohta on arhiivmaterjale kogutud Saksa Välisministeeriumi
Poliitilises Arhiivis (PAAA), samuti Preisi Sala-arhiivis (Geheimes Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz) ja Saksa Riigiarhiivis (Koblenzis). Saadud info on
aluseks Aleksander Kesküla poliitilist biograafiat käsitleva monograafia
koostamisel. Kogutud materjal antakse üle Rahvusarhiivi. Täpsem info Mart
Kuldkeppilt (mart.kuldkepp@ut.ee).

Ülevaate koostas: Sigrit Mahla, Sigrit.Mahla@ra.ee, Rahvusarhiiv

