Rahvuskaaslaste programmi 2011. aasta eelarvest rahastatud arhiiviprojektide tulemused ja info materjali kättesaadavuse kohta
Projekti taotleja

Projekti teema

Projekti tulemus

Alberta Eesti
Kultuuripärandi Selts

Alberta eestlaste arhiivikogumik

Koguti ja korrastati arhiiviainest, koostati käsikiri ja sisustati veebileht; publitseeriti,
tutvustati ja levitati Alberta eestlaste ajalugu käsitlevaid andmebaase Eestis ja
väliseesti ühendustes. Täpsem info Alberta Eesti Kultuuripärandi Seltsi kodulehelt
http://www.aehs.ca/.

Eesti Arhiiv Austraalias

Väliseesti arhiivide suvekoolis
osalemine

Eesti Arhiiv Austraalias esindajad osalesid arhiivindusalases suvekoolis Käärikul.

Eesti Kirjandusmuuseum

Väliseesti kultuuriajaloo allikmaterjalide
kogumine, korraldamine, digiteerimine
ja andmebaasistamine Eesti
Kultuuriloolises Arhiivis

Korrastati Märt Raua ja Asta Willmanni ja Eesti Komitee arhiiv; korrastati Ivar
Ivaski, Oskar Looritsa, Arvo Mägi – fotomaterjalid; digiteeriti "Teataja" fotoarhiiv,
sisestati EKLA väliseesti kogude kirjed andmebaasi ELLEN; hoiustati Eesti
Kultuuriloolises arhiivis suuremad väliseesti arhiivid; ekspeditsioon Stocholmi ja
Uppsalasse - korrastati pildikogud Rootsi eestlaste arhiivigrupis. Kontaktisik Vilve
Asmer, tel 737 7700.

Eesti Kirjandusmuuseum

"Siberi setode laulud" koostamine ja
väljaandmine

Projekti tulemusena valmis antoloogia "Siberi Setode laulud", mis koosneb plaadiformaadis kõvakaanelisest raamatust, mille vahel on ümbrikutes 2CD plaati ja 1
DVD plaat. Kontaktisik Anu Korb, tel 737 7700.

Eesti Kirjandusmuuseum

Baltica/estica kultuuripärandi
kättesaadavaks tegemine

Saavutati eesmärk: Baltica/estika trükiste kataloogimine, liigitamine,
märksõnastamine ja eksemplarikirjete sisestamine ESTER-isse; baltica/estica
väiketrükiste materjalide süstematiseerimine, kirjeldamine ja töötlus ESTER-is;
väliseesti annetuste dubletsuse kontroll, inventeerimine ja töötlus, elektrooniline
kataloogimine ja eraldamine teistele raamatukogudele. Kontaktisik Merike Kiipus,
tel 737 7700.

Eesti Kunstimuuseum

Vello Muikmaa fotoarhiivi korrastamine

Süstematiseeriti ja arhiveeriti Tartu College-i arhiivi üle tulnud Vello Muikmaa
fotokogu, intervjueeriti Muikmaa õpilasi ja sõpru ning vestlused salvestati; valmis
näitus Muikmaa tegevusest, näitus avati 14.01.2012 Tartu College´i trepigaleriis.
Täpsem info Eesti Kunstimuuseumist, tel 602 6001.

Eesti Muinsuskaitse Selts

Väljapaistvate Eesti haridustegelaste ja
teadlaste välismaal asuvate
matmispaikade kaardistamine ning
avaliku andmebaasi koostamine

Andmebaas täienes silmapaistvate Eesti haridustegelaste ja teadlaste
matmispaikade andmetega. Viibiti Saksamaal: 22.-29.10.2011; ekspeditsioon
Peterburgi 15.-18.09.2011; Lähetus Venemaale Velikie-Lukisse, Andreapoli ja
Toropetsi 7. – 10. oktoober 2011. Täpsem info Eesti Muinsuskaitse Seltsist.

Eesti Rahva Muuseum

Eesti diasporaa kogu korrastamine ja
täiendamine

H.Teetlausi arhiivikogu korrastati, dokumendid rühmitati, kirjeldati, säilikud
nummerdati ja tähistati. Kogu sisestati Muuseumide Infosüsteemi MuIS ja on
seeläbi uurijatele kättesaadavaks tehtud (MuIS - http://www.muis.ee/).

Eesti Õppetöö Keskus

Väliseesti Muuseumi (VEMU) kogude
arendus

Eesti Õppetöö Keskuse esindaja osales arhiivindusalases suvekoolis Käärikul.

MTÜ Baltic Heritage
Network

MTÜ BaltHerNet üritused
pagulaskondade esindajatele ja
arhiivikoostöö

Portaali BaltHerNet arendus, seminaride ja suvekoolide läbiviimine, Väliseesti
Muuseumi tegevuste toetamine, Eesti Arhiivi Ühendriikides kogudes korrastamine.
Täpsem info MTÜ Baltic Heritage Network.

MTÜ Ida-Eestlaste Selts

Kaukaasia Musta mere piirkonna kuue
Eesti kalmistu hauatähiseandmete
salvestamine

Külastati Kaukaasia kalmistut, kirjutati üles hauatähistelt leitud andmed ning
koostati andmebaas, kuhu on märgitud lisaks otsestele andmetele ka kaudsed
andmed. Andmebaasis on andmeid 2673 haua ja 1684 maetu kohta. Materjalid on
saadetud ERM-i, BaltHerNetile, Rahvuskaaslaste programmile, jt huvilistele.
Kaukaasia eestlaste andmebaas (sh lisaks palju muid materjale ja allikaid Kaukaasia
eestlaste kohta) on kasutatav veebilehel: http://aule.ee/ida/. Kontaktisik Elvi
Vaarmann, e-post: Elvi.Vaarmann@tovl.edu.ee

MTÜ Välis-Eesti Ühing

Arhiiviandmed Välis-Eesti Ühingu

Teostati uurimistöö Eesti Rahvusarhiivis seal säilitatavate Välis-Eesti Ühingu
organisatsiooni käsitlevate fondidega, mille tulemusena saadi mahuline ja

tegevuse kohta aastail 1928 kuni 1940

tüpoloogiline ülevaade nimetatud arhivaalidest. Ette on valmistatud
allikpublikatsioon "Arhiiviandmed Välis-Eesti tegevuse kohta aastail 1928 - 1940"
sisukord , tekst ja illustratsioonid. Täpsem info Välis- Eesti Ühingust tel 6569200.

Rahvusarhiiv

Estica kogumine Peterburi arhiivides

Ekspeditsioonide tulemusel lisandus andmebaasi "Eestiainelised materjalid
välisarhiivides" sadu uusi kirjeid ja täpsustati üle 1000 varasema kirje, kokku on
andmebaasis 37 000 säiliku kirjet. Täpsem info Rahvusarhiivist
http://www.ra.ee/vau/, kontaktisik Lea Teedema, e-mail: Lea.Teedema@ra.ee ja
tel 7387560

Rahvusarhiiv

Väliseesti kultuuripärandi korrastamine,
kirjeldamine ja kasutamise
võimaldamine

Projekti käigus loodi juurdepääs Sven "Tillu" Hansoni ja Sveitsi Eesti Seltsi
arhiividele Rahvusarhiivi infosüsteemi AIS-i kaudu, fotod liideti fotode
andmebaasi FOTIS (http://www.ra.ee/fotis/). Täpsem info 6938 000.

Rahvusarhiiv

Väliseesti kultuuripärandi digiteerimine
ja kättesaadavaks tegemine Saaga
keskkonnas

Saavutati eesmärk: Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku eksiilis Sinodi protokollide ning
kirjavahetuse ning EAÕK eksiilis koguduste liikmete materjalide digiteerimine ning
tagatis-ja kasutuskoopiate tegemine ja nähtavaks muutmine Rahvusarhiivi
digiteeritud arhiiviallikate andmebaasis Saaga (http://www.ra.ee/dgs/explorer.php
- kirikuraamatud), täpsem info tel 7387500.

Rahvusarhiiv

Eesti Apostlik - Õigeusu Kiriku Sinodi ja
Austraalia Eesti Seltside Liidu
helisalvestiste arhiveerimine
Filmiarhiivis ning väliseesti ajalooliskultuurilise pärandi kogumisaktsioon
Uppsalast ja estica kogumine Venemaa
Filmi- ja Fotodokumentide Keskarhiivis
Krasnojarskis

Uppsalast toodi Filmiarhiivi E. Nõu audiovisuaalne arhiiv (1555 säilikut
videokassette, 9 videosalvestajat /seadet, 16 käsitsi kirjutatud kaustikut
videokassetide sisukirjeldustega); Estica kogumisaktsioonis tutvuti kataloogidega ja
huvipakkuvast materjalist tehti koopiad filmilindile ja videolindile, ca 30 minutit
ning valiti välja 32 väärtuslikku fotot, mis skaneeriti; kingitusena saadi kaasa
fotoalbum tsaariperekonnast ja II maailmasõjast. Täpsem info Rahvusarhiivi
filmiarhiivist Paavo Annus, tel 6938 613.

Rootsi Eestlaste Liit

Rootsi Eestlaste Arhiivi jätkuprojekt
2011-2012

Arhiivis hoiul olevate raamatute ja Stockholmi Lähiraadio eestikeelsete saadete
heliarhiivi säilitustingimuste parandamine; Harald Perteni fotokogu jätkuv
sorteerimine ja määratlemine. Täpsem info kas Rootsi Eestlaste Liidus (e-mail:
rel@swipnet.se ) või Eesti Kirjandusmuuseumis, Vilve Asmer tel 737 7700.

Tallinna Ülikooli
Akadeemiline
Raamatukogu

Väliseesti kultuuripärandi säilitamine ja
kättesaadavaks tegemine

Digiteeriti väliseesti ajalehti ja sellega laiendati kasutusvõimalusi; täiendati
isikuloolist väliseestlaste andmebaasi VEPER; täiendati andmebaasi ISE; koostati
väliseesti raamatute bibliograafiat; ilmus artikkelkogumik "Eesti teadlased ja
insenerid välismaal". Kontaktisik Anne Valmas, tel 6659 439.

Tallinna Ülikooli ajaloo
instituut

A. Jürgensoni monograafia "Ladina
rahva seas. Eestlased Argentiinas"
väljaandmine

Aivar Jürgensoni sulest ilmus monograafia " Ladina rahva seas", raamatu
väljaandmine. Täpsem info Aivar Jürgensonilt tel 683 6451.

Tartu Linnaraamatukogu

Väliseesti koguteoste artiklite
analüütiline bibliografeerimine

Kaja Kleimanni poolt bibliografeeritud väliseesti koguteosed ( 327 kirjet) on
redigeeritud ja Eesti Artiklite Andmebaasis avalikkusele kättesaadavaks tehtud.
Täpsem info Tartu Linnaraamatukogust tel 736 1382.

Tartu Ülikooli
Raamatukogu

Väliseesti teadlaste käsikirjapärandi
arhiveerimine ja kättesaadavaks
tegemine Tartu Ülikooli Raamatukogus

Projekti raames kirjeldati e-kataloogis ESTER säilikuliselt kõik TÜR-is säilitatavad
väliseesti teadlaste isiku- ning asutuste ja organisatsioonide arhiivid. Korrastati Karl
Laantee käsikirjapärand. Täpsem info TÜ Raamatukogust tel 7375 702.

Tartu Ülikool

Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise
pärandi kaardistamine P-Ameerika
arhiivides

Saavutati eesmärk - Kanadas ja USAs asuvate EELK koguduste arhiivide
kirjeldamine. Kokku kirjeldati 8 arhiivi. Täpsem info Tartu Ülikooli
usuteaduskonnast tel 737 5300.

Koostanud Sigrit Mahla
Rahvusarhiiv
7387509

