Rahvuskaaslaste programmi 2012. aasta eelarvest rahastatud arhiiviprojektide tulemused ja info materjali kättesaadavuse kohta
Projektitaotleja

Projekti teema

Projekti tulemus ja info projekti raames kogutud materjalide kättesaadavuse kohta

EELK Konsistoorium

EELK Konsistooriumi arhiivis asuvate
väliseesti kogude korrastamine

Johan Kõpu isikufond (sh Johan Kõpu poja Endel Juhan Kõpu materjalid) ja Johannes
Aariku isikufond on füüsiliselt korrastatud. Mõlemad fondid on kättesaadavad EELK-i
Konsistooriumi arhiivis (Kiriku plats 3, 10130 TALLINN). Kontaktisik Ülle Keel, tel 627 7350

Eero Kangor

Eesti kunstiteaduse rajajate Helge
Kjellini ja Sten Karlingi arhiivide
kättesaadavaks tegemine

Rootsi Riigiarhiivis säilitatav Helge Kjellini balti kogu on läbi vaadatud, korrastatud ja
kataloogitud pooled arhiivi säilikutest (balti kogu suurus on kokku 129 säilikukarpi).
Helge Kjellini balti kogu arhiivikataloog tehakse kättesaadavaks Rahvusarhiivi kaudu. 6.
detsembri 2012. aasta 1.2. taseme teadusajakirjas Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi on
ilmunud vastavasisuline teadusartikkel (Eero Kangor. Tartu Ülikooli kunstiajalooõpetuse
moderniseerimisest ja kollektsioonide rollist kunstiajaloo professori valimistel aastatel
1919–1921. – Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, lk 93-119). 2013. aastal avaldab Eero Kangor
vastavasisulise artikli ajakirjas Kunstiteaduslikke Uurimusi. Kontaktisik Eero Kangor , epost: eerokangor@gmail.com, täpsem info arhiivikataloogi kohta Rahvusarhiivist, tel 738
7509

Eesti Arhiiv Austraalias

Arhiivi raamatute revideerimine

Eesti Arhiivis Austraalias on Eesti Hoiuraamatukogu töötaja abiga läbi vaadatud 95
laudmeetrit trükiseid (sh kontrollitud piisavat leidumust Eesti raamatukogudes ESTER
abil ja eraldatud Austraalias ilmunud trükised). Eestisse saatmiseks on välja valitud 52
kasti trükiseid, millest 12 kasti saabus Eesti Hoiuraamatukokku 2012. aastal. Kontaktisik
Maie Barrow EAA-st, e-post: archives@eesti.org.au ja Kalju Tammaru Eesti
Hoiuraamatukogust, tel 646 5202

Eesti
Kirjandusmuuseum

Väliseesti personaalkogude
kättesaadavaks tegemine

Väliseesti personaalkogude ja baltica/estica trükised (sh väliseesti annetused) on
kataloogitud, liigitatud, märksõnastatud ning eksemplarkirjed on sisestatud
elektronkataloogi ESTER. Teistele raamatukogudele on eraldatud 400 eksemplari
väliseesti trükiseid. Kontaktisik Merike Kiipus, tel 737 7700

Eesti
Kirjandusmuuseum

Väliseesti kultuuriajaloo
allikmaterjalide korraldamine ja
uurijatele kättesaadavaks tegemine;
Väliseesti kogude digiteerimine ja
sisestamine andmebaasi.

Arvo Mägi sh mahukas pildiarhiiv), osaliselt ka Rein Marandi kogu ja Kadi Taniloo-Tekkeli
fotokogu on korrastatud. Andmebaasi ELLEN
(http://galerii.kirmus.ee:8888/ellen/avaleht.do ) on kantud Eesti Komitee suuremahulise
kogu ja väliseesti segakogu kirjeid. Sisestatud on M. Underi, K. Ristikivi ja H. Grabbi
tekste. Projekti raames on osaliselt digiteeritud „Teataja” pildiarhiiv, samuti on
digiteeritud ja sisestatud failirepositooriumi KIVIKE (kivike.kirmus.ee) ning lisatud ka
varem digiteeritud fotosäilikuid erinevatest kogudest. Kontaktisik Vilve Asmer, tel 737
7700

Eesti
Kirjandusmuuseum

Osalemine Krasnojarski Eesti Seltsi
juubeliüritusel, pärimuse kogumine
Krasnojarski Krai eestlaste juures ja
kogutu kättesaadavaks tegemine

Projekti raames kogutud arhiivimaterjalid Krasnojarski Krai eestlaste kohta (70 tundi
helisalvestusi, 40 tundi videosalvestusi, u 1000 fotot ) on korrastatud ja asuvad Eesti
Kirjandusmuuseumis. Materjalidest on tehtud vajalikud kasutus- ja tagatiskoopiad (ERA,
DH 224 -261; ERA, EV 94 – 120), skaneeritud vanad fotod ning osaliselt on Eesti
Kirjandusmuuseumi andmebaasi sisestatud ka heli- ja fotokirjed. Kontaktisik Anu Korb, tel
737 7700

Eesti
Kirjandusmuuseum

Harri Kiiski panus eesti kultuurilukku

Monograafia "Harri Kiisk - eesti kultuuri vahendaja Rootsis" on koostatud ja avaldatud
paberraamatuna 2012. aasta detsembris. Monograafia e- versioon:
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rootsieesti/ Kontaktisik Triinu Ojamaa, tel 737
7700

Eesti Kultuuri Ühing
Kanadas ja Eesti Arhiiv
Vancouveris

EAV kogude katalogiseerimine ja
kättesaadavaks tegemine
BaltHerNeti kaudu

Vancouveris ja Briti Kolumbias asuvate eesti päritolu isikute annetatud materjal,
Vancouveri eesti organisatsioonide aruanded, dokumendid, kirjad (peamiselt
aastavahemikus 1948-2012) on katalogiseeritud. Dokumenteeritud on 11 sarja: eav1
Eesti Kultuuri Ühing Kanadas, eav2 isikuarhiivid, eav3 Vancouveri Eesti Pensionäride
Ühing; eav4 AS Eesti Maja; eav5 Kirikufond; eav6 C!FP; eav7 Eesti kool; eav8 Eesti
Organisatsioonide Liit Läänerannikul; eav9 Eesti selts; eav10 korp!Fr Estica; eav11
Läänekaare Postipoiss. Täpsem info tehakse 2013. aasta jooksul kättesaadavaks
BaltHerNeti portaali kaudu (http://www.balther.net/). Kontaktisik Juta Kitching, e-post:

jkkitching@hotmail.com
Eesti Kunstimuuseum

Alur Reinansi kunstikogu kataloog

Alur Reinansi kunstikogu on katalogiseeritud ja selle kohta on välja antud põhjalik
andmekogu. Kataloogiandmed on kättesaadavad MuIS-is. Kontaktisik Kersti Kuldna
Türkson, e-post: kersti.kuldna@ekm.ee

Eesti Rahva Muuseum

Hans Teetlausi fotokogu
digiteerimine ja kirjeldamine

Hans Teetlausi fotokogu on digiteeritud, kirjeldatud ja kättesaadav infosüsteemi MuIS
vahendusel. Hans Teetlausi fotokogu on ERM Fk 2960:1-8761. Kontaktisik Riina Reinvelt,
tel 735 0400

Eesti
Rahvusraamatukogu

Väliseesti veebisaitide arhiveerimine

202 väliseestiga seotud veebisaiti on välja valitud, kirjeldatud ning arhiveeritud Eesti
Rahvusraamatukogu poolt hallatavas Eesti veebiarhiivis. Avalikkusele tehakse Eesti
veebiarhiivi kogud kättesaadavaks 2013. aasta jooksul, seni on materjalidega võimalik
tutvuda Eesti Rahvusraamatukogus kokkuleppel veebiarhiivi töötajatega. Kontaktisik
Jaanus Kõuts, tel 630 7611, 630 7405

Eesti Õppetöö Keskus

Väliseesti Muuseumi kogude
arendus

Kanada eestlastelt kogutud raamatud on sorteeritud ja Eesti Hoiuraamatukokku saadetud
418 kasti (5534 kg) väliseesti trükiseid ning 8 kasti E. Vääri filme. Filmid on deponeeritud
üleandja loal Filmiarhiivi, kus need digiteeritakse. 2012. aasta detsembris ilmus VEMU
tutvustav infovoldik (1000 eksemplaris). Projekti raames omandas arhiivindusalaseid
teadmisi BaltHerNeti konverentsil “Varjatud varandus Asta Lokk-Parming. Kontaktisik
Piret Noorhani, e-post: piretnoorhani@gmail.com

Eesti Üliõpilaste Seltsi
Vilistlaskogu

Eesti Üliõpilaste Seltsi
pagulaskoonduste arhiivide
korrastamine

Eestisse on toodud enamus Kalifornia koonduse arhiivist San Franciscost ja selle
ümbrusest, osa Põhja-Lääne koonduse arhiivi Seattle'ist ning EÜSi vilistlase Lembit
Laasbergi fotokogu Massachussettsist (EÜSi Kirde koonduse tegevust puudutavad
materjalid). Materjalid on osaliselt korrastatud, pärast nimistute loomist on need
kättesaadavad EÜS-s, hetkel on võimalik materjaliga tutvuda kokkuleppel projektitäitjaga.
Kogutud arhiivimaterjal on juba oluliseks infoallikaks olnud teoste "EÜSi biograafiline
leksikon" ja "EÜSi maja 110 aastat" koostamisel. Kontaktisik Indrek Elling, e-post:

indrek.elling@gmail.com
Glasgow Ülikool

Eesti raamatukogu, veebileht ja
mälukeskus Glasgows

Projekti raames on toimunud kogumis- ja teavitusreisid Londoni Kew arhiivi, Edinburghi,
Aberdeeni, Fraserburghi, mille käigus lindistati intervjuud 13 Šotimaal elava eestlasega.
Šotimaa eestlaste veebilehte (online-arhiivis veebileht www.shotieestlased.co.uk) on
pidevalt täiendatud, veebilehel on kättesaadav aastate jooksul kogutud materjal ning
regulaarne info nii Šotimaal kui ka mujal Inglismaal eestlastega seotud sündmuste kohta .
2012. aastal täienes vastav arhiiv üle 150 ühiku foto, artiklite ja dokumentidega.
Arhiivindusalaste koolitus- jt üritustel osalemise kaudu arendatakse koostööd teiste
Suurbritannia eestlaskonna esindajatega ning tutvustatakse seniseid uurimistulemusi
Šotimaa eestlaste kohta. Kontaktisik Lea Kreinin, e-post: Lea.Kreinin@glasgow.ac.uk

Hiiumaa Muuseum

Välishiidlaste arhiivimaterjali
kättesaadavaks muutmine

A. Sergo arhiiv ja Kanada hiidlaste arhiiv on läbi töötatud ja kättesaadavaks tehtud MuISis (sh on kättesaadavaks tehtud sisukordade pdf failid). Kontaktisik Helgi Põllo, tel 463
2091

Ida-eestlaste Selts

Kaukaasia eestlaste hauad ja ajalugu

Projekti raames on lisatud andmebaasi (http://aule.ee/ida/hauad/index.php) järgmised
andmed: Kaukaasia kalmistu Estonia – loetud hauad 155, loetud nimed 84; Ülem-Linda –
loetud hauad 199, loetud nimed 93; Burnõi – loetud hauad 162, loetud nimed 91 (+8);
Perevalka – loetud hauad 43, loetud nimed 43; Tsandripš – loetud hauad 2, loetud nimed
2; Adler – loetud hauad -, loetud nimed 3(?). Andmeid kokku 1184 maetu kohta. On
täpsustatud infot järgmiste kalmistute olukorras: Alam-Linda (puudus juurdepääsutee),
Adleri, Moldovka, Nikitino (eestlaste haudu ei leitud). Projekti raames on helisalvestatud
ja üles kirjutatud Kaukaasia (Abhaasia ja Venemaa Krasnodari krai) eestlaste mälestusi
(16 intervjuud ) kohalike eesti asunduste ajaloo kohta, samuti on digiteeritud kunagise
Kaukaasia Punase-Lageda asunduse elaniku August Ingermaa (1884-1969) kirjutus elust
Punase-Lageda külas 1902-1925. Kättesaadav: http://aule.ee/ida/kirjutised/index.html
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
Ikoon OÜ

Siberi setode pärimusmaterjali ja
kaasaegse eluolu talletamine
videomaterjalina, arhiveerimine ning
selle põhjal dokumentaalfilmi
loomine

Salvestatud on üle 40 tunni Siberi setode pärimusmaterjali ning valminud on 36minutiline dokumentaalfilm "Võidupäeva ootus Siberi Haida külas". Filmi alusmaterjal on
üle antud Eesti Kirjandusmuuseumile ja film on esitatud ERR-le Eesti Televisioonis
näitamiseks. Kontaktisik Vahur Laiapea, e-post: vahur@eki.ee

Kalev Kukk

Professor Ragnar Nurkse (19071959) elu ja teadusliku pärandi
uurimine

Uurimistöö käigus Princetoni Ülikooli arhiiviraamatukogus (töö Ragnar Nurkse
isikufondiga), Princetoni Institute for Advanced Study arhiivis (töö Rahvasteliidu
majandus-, rahandus- ja transiidiosakonna ning instituudi tegevust aastatel 1945-48
käsitletavate materjalidega) ja Princetoni Ülikooli raamatukogus (töö Rahvasteliidu
materjalidega) on leitud unikaalseid ja seniteadmata materjale Ragnar Nurkse teadlastee
kohta. Koostatud on Ragnar Nurkse Rahvasteliidus kirjutatud trükiste bibliograafia.
Materjalide alusel on kavas koostada Ragnar Nurkse elu ja teadustegevust põhjalikult
uuendatud ülevaade. Kontaktisik Kalev Kukk, e-post: Kalev.Kukk@riigikantselei.ee

Marko Raat

Edgar Vääri filmiarhiiv. 1. etapp

Filmioperaator Edgar Vääri isiklik ja väga mahukas filmiarhiiv on läbi vaadatud ja
kaardistatud. Edgar Vääriga on loodud usaldusväärne suhe, alustatud materjali
läbivaatamist ja kommenteerimist koos temaga ning käivitatud portreefilm Edgariga.
Projekti raames on Eestisse Filmiarhiivi digiteerimiseks saabunud 80 tundi Beta Sp
kassette 1980- 1990ndate esticast. Kontaktisik Marko Raat, e-post:
raatmarko@hotmail.com, Rahvusarhiivist tel 693 8613

MTÜ Baltic Heritage
Network

Portaali Baltic Heritage Network ja
väliseesti arhiivide kodulehekülgede
arendus ja MTÜ tegevuste
koordineerimine

Portaali Baltic Heritage Network (http://www.balther.net) ja väliseesti arhiivide kodulehti
on hoitud töös (pidevalt täiendatud uudiste, ülevaadete, kogude tutvustustega,
tõlkematerjaliga). Eesti mäluasutustes olevate väliseesti arhiivikogude koondtabelisse on
jooksvalt sisestatud uut infot (sh bibliograafiaid aasta jooksul ilmunud diasporaateemaliste uurimuste ja käsitlustega). Kättesaadavaks on tehtud MTÜ Baltic Heritage
Network korraldatud konverentsi teesivihik. Portaalile on loodud venekeelne lehekülg.

Hakati välja andma BaltHerNeti Newsletter´it , mis ilmub ingliskeelsena ja saadetakse
sihtgrupini elektroonselt. Käivad ettevalmistused väliseesti arhiiviandmebaasi loomiseks
(on läbi viidud küsitlus väliseesti arhiivide hulgas ning peetud läbirääkimisi Rahvusarhiivi
IT spetsialistidega). Kontaktisik Piret Noorhani, e-post: piretnoorhani@gmail.com
MTÜ Baltic Heritage
Network

MTÜ BaltHerNeti üritus
pagulaskogukondade esindajatele ja
arhiivikoostöö

Väliseestlastele on korraldatud järgmised arhiivindusalased üritused:
1) BaltHerNeti konverents “Hidden Treasures” Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus 26.-28.
juunil 2012 (sh on ilmunud konverentsi teesivihik ja toimetatud ettekannete artikleid); 2)
Esimene arhiiviinfopäev Inglismaa eestlastele Londoni Eesti Majas 29.-30. septembril
2012 (sh läbirääkimised Londoni eestlaste raamatukogu liitmisest väliseesti
ühisandmebaasiga); 3) 5 noorteseminari Eestis ja Riias. Täpsem info www.balther.net.
Kontaktisik Piret Noorhani, e-post: piretnoorhani@gmail.com

MTÜ Välis-Eesti Ühing

Trükis “Arhiiviandmed Välis-Eesti
Ühingu tegevuse kohta aastail 1928
kuni 1940“

Trükis "Arhiiviandmed Välis-Eesti Ühingu tegevuse kohta aastail 1928 kuni 1940" (tekst on
64 leheküljel) on täielikult ette valmistatud. Tööle eelnes arhiivimaterjalide otsing,
selekteerimine ja valitud materjalidest digitaalkoopiate valmistamine Rahvusarhiivis ning
tekstide kirjutamine, toimetamine. Kontaktisik Leili Utno, e-post: leiliutno@gmail.com

Peterburi Eesti
Kultuuriselts

Peterburi Eesti Kultuuriseltsi arhiivi
loomine

Peterburi Eesti Kultuuriseltsi arhiivis on kogutud kokku, kopeeritud (osaliselt digiteeritud),
süstematiseeritud ja kättesaadavaks tehtud järgmised materjalid: 1) ajaloolised materjalid
ja teaduslikud uurimistööd Peterburi eestlastest; 2) Peterburi Eesti Kultuuriseltsi
dokumendid (sh foto- ja videomaterjal); 3)Peterburi Eesti Kultuuriseltsi liikmete
mälestused; 4) Erakogude materjalid; 5) Peterburi eestlastest Peterburi, Eesti, väliseesti
meedia materjalid 6) Peterburi Eesti Kultuuriseltsiga seotud professionaalsete
fotograafide kogud; 7) ajalehe "Peterburi Teataja" arhiiv. Kontaktisik Veronika Mahktina,
e-post: mahch@mail.ru

Rahvusarhiiv
(ajalooarhiiv)

Arhivaalide kahjustuste ATLAS
väliseesti ja välisläti arhiividele
(kujundamine ja küljendamine)

Arhiivimaterjalide levinumaid kahjustusi esitlev ja selgitav kolmekeelne (inglise, läti, eesti)
käsikiri on valminud - kujundatud ja küljendatud (ligikaudne maht 200 lk). Raamat
trükitakse 2013. aastal kevadel Lätis (tiraaž 600 eksemplari) ning tehakse kättesaadavaks
Lätis ja Eestis Rahvuskaaslaste programmi nõukogu ning arhiivide kaudu. Kontaktisik Ruth

Tiidor, tel 738 7504
Rahvusarhiiv
(filmiarhiiv)

Stockholmi Eesti Muusika- ja
Kultuuriühingu Lähiraadio heliarhiivi,
kirjanik Enn Nõu audiovisuaalse
pärandi ja Austraalia Eesti Seltside
Liidu helisalvestiste arhiveerimine
Filmiarhiivis

Projekti raames on digiteeritud Stockholmi Muusika- ja Kultuuriühingu Lähiraadio, E. Nõu
ning Austraalia Eesti Seltside Liidu helisalvestisi 320 säilikult (183 helilindilt ja 137
helikassetilt). Digitaalse korrastuse järel on kõrgete säilitusparameetritega 414 helifaili
kopeeritud arhiivipõhiselt kataloogidesse EFA.684 (E. Nõu); EFA.706 (Eesti Arhiiv
Austraalias); EFA.725 (Stockholmi Eesti Muusika-j a Kultuuriühingu lähiraadio)
andmemassiivi hoidlasse DATAHOST heliarhiividele eraldatud alale. Digiteeritud
helisalvestustest on kokkuvõtlike sisukirjelduste koostamise tulemusel valminud kokku
330 kirjeldusüksust. Juurdepääs helisalvestiste sisule on filmiarhiivi andmebaasis FIS.
Kirjanik E. Nõu Videokollektsioonist on digiteeritud kokku 63 tundi 51 min 17 sek
originaalvideosalvestisi. Videofailide korrastus- ja kirjeldustööde tulemusel on E. Nõu
isikuarhiivi lisandunud 403 kirjeldusüksust videomaterjali, mida säilitatakse failiserveris
DATAHOST E. Nõu videofailidele ettenähtud asukohas. Kontaktisik Paavo Annus, tel 693
8613

Rahvusarhiiv (riigiarhiiv)

Venemaal elanud eestlaste
dokumente sisaldavate arhiivide
digiteerimine ja Rahvusarhiivi
digiteeritud arhiiviallikate
keskkondades kättesaadavaks
tegemine

Nõukogude Venemaal 1917–1940 elanud eestlaste tegevust ja saatust kirjeldavaid
materjale on digiteeritud kokku 1288 säilikut järgmistest kogudest: Moskva KontrollOpteerimise Komisjon (fond ERA.36), Petrogradi Kontroll-Opteerimise Komisjon (fond
ERA.28), Kominterni Eesti sektsioon Moskvas (fond ERAF.6495), Kominterni Eesti
sektsioon Leningradis (fond ERAF.25). Kõik nimetatud materjalid on kättesaadavad
SAAGA-s: http://www.ra.ee/dgs/explorer.php. Kontaktisik Hedvig Mäe, tel 693 8678

Rootsi Eestlaste Liit

Rootsi eestlaste arhiivi jätkuprojekt

Projekti raames on osaliselt struktureeritud, kirjeldatud ja katalogiseeritud Harald Perteni
1940-50-ndatest pärinev fotokogu (umbes 10000 fotot). Täielikult on süstematiseeritud
(sh koostatud nimistud) "Veskijärve" arhiiv ja "METROO" arhiiv ning kogu materjal on üle
antud Rahvusarhiivi. Täpsem info Rootsi Eestlaste Liidust, e-post: rel@swipnet.se ja
Rahvusarhiivist, tel 693 8020

Tallinna Ülikooli

Väliseesti kultuuripärandi säilitamine

Projekti raames on parandatud ja restaureeritud ajaleht "Vaba Eesti Sõna". Kokku on

Akadeemiline
Raamatukogu

ja kättesaadavaks tegemine

skaneeritud ajalehte "Vaba Eesti Sõna" 1983-2010 14 filmi, indekseeritud 7 filmi. DEA
lugejamoodulisse on edastatud laadimiseks "Vaba Eesti Sõna" 1981-1989 7306 digifaili ja
"Võitleja", "Meie Kodu" ning "Eesti Päevaleht" 2010 1230 digifaili. Väliseesti
isikuandmebaasi VEPER on täiendatud 390 kirje võrra ja 510 kirjet on täiendatud uute
andmetega. Eesti artiklite andmebaasi sisestati ajalehtede "Eesti Hääl", "Eesti Päevaleht",
"Eesti Rada", "Meie Kodu", "Krimmi Eestlased", "Peterburi teataja", "Rahvuslik Kontakt"
2010, 2011, 2012 bibliografeerimisel 686 kirjet. Väliseesti raamatute retrospektiivse
bibliograafia andmebaasi on lisatud 380 kirjet, kontrollitud de visu 200 kirjet.
Andmebaasis on 7580 kirjet, millest 2000 on temaatiliselt liigitatud. Kontaktisik Anne
Valmas, tel 665 9439

Tallinna Ülikooli
Akadeemiline
Raamatukogu

Väliseesti teadlaste separaatide
transport Austraaliast Eestisse

Eesti Arhiivis Austraalias aastakümnete jooksul kogutud üle 10 000 välismaal elanud
väliseesti teadlaste teadustöö separaadi (kokku 35 kasti) on toimetatud Austraaliast
Eestisse TLÜ AR-i väliseesti kirjanduse keskusesse. Kontaktisik Anne Valmas, tel 665 9439

Tallinna Ülikool (Ajaloo
Instituut)

Argentina eestlaste
arhiivimaterjalide toimetamine
Eestisse

Eesti Seltsi Arhiivist Argentinas, kohalikult eestlaskonnalt peamiselt Buenos Aireses ja
selle lähistel on välja sorteeritud ja kogutud järgmised materjalid: kirjavahetused, seltsi
juhatuse protokollid, fotod (nii albumites kui lahtiselt), jt esemed. Materjal on toodud
Eestisse ja alaliseks säilitamiseks üle antud Eesti Kirjandusmuuseumile (asuvad Eesti
Kultuuriloolises Arhiivis). Kontaktisik Aivar Jürgenson, tel 683 6451; täpsem info Eesti
Kirjandusmuuseumist 737 7700

Tartu
Linnaraamatukogu

Väliseesti koguteoste artiklite
analüütiline bibliografeerimine

Projekti raames on bibliografeeritud 11 väliseesti koguteost ning Eesti artiklite
andmebaasi ISE on sisestatud 344 kirjet. Kõik kirjed on toimetatud ning infootsijatele
kättesaadavad. Kontaktisik Tiina Tarik, tel 736 1382

Tartu Ülikool (Ajaloo ja
arheoloogia instituut)

Estica Venemaa Riiklikus
Ajalooarhiivis Peterburis ja Vologda
Oblasti Riiklikus Arhiivis

Esticat on kogutud järgmistest arhiividest: Venemaa Riiklikus Ajalooarhiivis, Peterburi
Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis ning Venemaa Sõjalaevastiku Keskarhiivis. Venemaale
rännanud eestlastest kolonistide osas on loodud täiendav teatmeaparaat kohanimedest,
mida Venemaa eestlaste asumid erinevatel aegadel on kandnud (täiendatud on vastavat

andmebaasi). Venemaa Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis on välja selgitatud arvestatav hulk
olulisi allikmaterjale Kaukaasia, Krimmi ja Türgi eestlaste, Eesti kolonistide elu ja tegevuse
kõige erinevamate valdkondade kohta. Rohkesti on materjali lisandunud Karsi oblasti ja
Kaukaasia eestlaste kohta. Peterburi Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis on välja selgitatud
eestlaste järkrännet kajastavad materjalid, Venemaa Sõjamerelaevastiku arhiivis aga
materjalid Eestist pärit tsaaririigi meremeeste kohta. Peterburi arhiivide infosüsteemi abil
on kopeeritud käsikirjalised pdf-formaadis nimistud ja estica teemalised andmed, mis
lisatakse Rahvusarhiivi infosüsteemi. Osa Venemaa Riiklikus Ajalooarhiivis kopeeritud
materjale (eestlased väljaspool kodumaad) on K. Tooming tutvustanud 22.11.12
Akadeemilises Ajalooseltsis peetud ettekandes. Samuti on tutvustatud Eesti ala aadlike
tegevusest Venemaa erinevates piirkondades Aadu Musta raamatus "Siber ja Eesti:
Jalaraua kõlin". Kogu materjali põhjalik ülevaade on kavandatud anda valmivas Estica
teatmiku käsikirjas „Estica Venemaa arhiivides" . (Kontaktisik Aadu Must, tel 737 5651)
Estica materjali leiab SAAGA (http://www.ra.ee/dgs/explorer.php) ESTICA-st, kus on valik
Eesti-ainelisi materjale välisriikide arhiividest. Täiendav info Rahvusarhiivist tel 738 7500
Tartu Ülikool (Ajaloo ja
arheoloogia instituut)

Estica Kasahstani Riiklikus
Ajalooarhiivis

Kasahstani Riiklikus Ajalooarhiivis on välja selgitatud ning kopeeritud unikaalsed
allikmaterjalid väljarännanud eestlaste erinevate eluvaldkondade kohta. Kopeeritud
materjalid on süstematiseeritud, korrastatud ja kirjeldatud ning üle antud Rahvusarhiivile.
Materjal on kättesaadav SAAGA-st (http://www.ra.ee/dgs/explorer.php) ESTICA-st, kus
on valik Eesti-ainelisi materjale välisriikide arhiividest. Täpsem info Rahvusarhiivist, tel
738 7500

Tartu Ülikooli
usuteaduskond

Väliseesti kirikute ajalooliskultuurilise pärandi kaardistamine ja
uurimine Põhja-Ameerika ja Euroopa
arhiivides

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Välis-Eesti piiskopkonna (Seattle kogudus, Portlandi
kogudus, San Francisco kogudus, Los Angeles’e kogudus) ja Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Välis-Eesti piiskopkonna (Saksmaa praostkond) arhiivides sisalduv materjal on
kaardistatud ja süstematiseeritud ning andmed on kantud olemasolevasse andmebaasi.
Kaardistatud ja süstematiseeritud on ka Portlandi ja Los Angelese Eesti seltside arhiivid ja
Los Angelese Eesti Maja ning Võitlejate Ühingu arhiivid. Eestisse on toodud praost

emeeritus Toomas Põllu valduses asunud arhiivist EELK Saksamaa praostkonna, EELK
Bielefeldi koguduse ja Toomas Põllu isikuarhiivi kuuluvatest arhiividest u 50 arhivaali, mis
asuvad nüüd Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi arhiivis Tallinnas.
Kontaktisik Riho Altnurme, tel 737 5300; EELK Konsistooriumis Ülle Keel, tel 627 7350

Koostanud Sigrit Mahla
Rahvusarhiiv
738 7509

