KINNITATUD
riigiarhivaari 17.02.2020
käskkirjaga nr 6
RAHVUSARHIIVI 2020. AASTA TEGEVUSKAVA
I. Eesmärk:
Ühiskonna dokumentaalse mälu kestlik säilitamine, kasutamine ning kodanike õiguste
tõendamine
II. Prioriteedid:
2020–2023:

2020:

-

Arhiiviväärtusliku digitaalse teabe kogumine ja digitaalsele
arhiiviainesele juurdepääsu tagamine

-

Rahvusarhiivi Tallinna keskuse rajamine

-

Rahvusarhiivi Tallinna keskuse projekteerimine
Kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava (2018–2023) raames
dokumendipärandi digiteerimisprojekti „Jäägem eestlasteks aga
saagem ka eurooplasteks (1860–1920)“ läbiviimine ning foto- ja
filmipärandi digiteerimisprojektide töösse rakendamine
Arhiiviteabele tugineva arhiivipedagoogilise tegevuse
edendamine

-

III. Mõõdikud (2020–2023):
1. Nõuetekohastes hoidlates säilitatavate arhivaalide osakaal
2. Arhivaalide kättesaadavus veebis
3. Rahvusarhiivile digitaalarhivaale üle andnud asutuste arv
4. Rahvusarhiivi külastuste arv
5. Arhiivipedagoogilistes tegevustes osalenute arv
6. Teaduspublikatsioonide arv
IV. Meetmed/Tegevused1:
Jrk Mõõdik
Tegevus
nr
nr
KOGUMINE / VASTUVÕTT

1

Tulemus

Täitja

1

2; 3

Asutuse ja Rahvusarhiivi vahelise
koostöökeskkonna Astra arendamine.
Vastuvõtu funktsionaalsuse
ülesehitamine

Arhiiviskeemi koostamise
funktsionaalsus on
juurutatud. Arhiiviainese
kirjeldamise
funktsionaalsus on
testivalmis

nõunikud;
digitaalarhiiv;
kogumisosakonnad

2

2; 3

Astra ja liigitusskeemide teemalise
koolituspäeva korraldamine

Seminar / koolituspäev
Nooras on toimunud

nõunikud;
kogumisosakonnad

Siintoodule lisaks viib Rahvusarhiiv läbi struktuuriüksuste plaanides kajastatud, pideva iseloomuga tegevusi.

1

Jrk
nr

Mõõdik
nr

Tegevus

Tulemus

Täitja

arhiivimoodutajatele koostöös Haridusja Teadusministeeriumiga
3

2; 3

4

4

Avalikke ülesandeid täitvate asutuste ja
isikute, kelle tegevuse käigus võib
tekkida arhivaale, väljaselgitamine.

Olemasolev hindamisotsus
(HO 548, 30.12.2011) on üle
vaadatud ja kaasajastatud

hindamiskomisjon

Eraarhivaalide kogumisprojekti
„Ettevõtted 100+“ jätkutegevuste
raames juhis-animatsiooni loomine
pabermaterjali korrastamiseks

Animatsioon on valminud ja
levitatav

nõunikud;
Tallinna
kogumisosakond

DIGITEERIMINE / SÄILITAMINE
5

2; 4

Dokumendipärandi
digiteerimisprojekti „Jäägem
eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks
1860–1920)“ läbiviimine
Kultuuripärandi digiteerimise
tegevuskava (2018–2023) raames

Digiteeritud kujutised on
veebis uurijatele
kasutatavad. Projekti kestus
2019–2020. Kokku
digiteeritakse Rahvusarhiivi
arhivaale ca 1,7 mln kujutist

Tartu säilitusosakond

6

2; 4

Foto- ja filmipärandi
digiteerimisprojektide läbiviimine
Kultuuripärandi digiteerimise
tegevuskava (2018–2023) raames

Projektidega on alustatud,
digiteerimishanked läbi
viidud, digiteerimisega
alustatud. Tegevus jätkub
2021

filmiarhiiv

7

2; 4

Filmikogude digiteerimine.
Nitropõhimikul filmi „Jüri Rumm“ 30
komplektiosa 6K resolutsioonis
digiteerimine. Film restaureeritakse
digitaalselt 2021. aasta lõpuks

Filmi komplektiosad on
digiteeritud

filmiarhiiv

8

2; 4

Analoogvideo digiteerimise töövoogude
ülevaatamine ja prioriteetide
kirjeldamine

Töövood on selgunud ja
prioriteedid kirjeldatud

filmiarhiiv

9

2; 4

Austraalia ja Göteborgi eesti
kogukonna helisalvestiste digiteerimine

60 tundi helisalvestisi on
digiteeritud ja FIS-is
kättesaadavaks tehtud

filmiarhiiv

KASUTAMINE
10

4

Kasutajate rahulolu-uuringu tagasiside
(kogutud 2019. aastal) analüüsimine ja
rakendusplaani koostamine

Rakendusplaan on valminud

kasutusosakonnad

11

4

Arhivaalide tekstituvastuslahenduste
kasutuselevõtmise analüüsimine

Esmane rakendusplaan
vahendite kasutamiseks on
valminud

Tartu kasutusosakond

12

4

Näo- ja objektituvastuse võimaluste
uurimine, arendamine ja analüüs
Rahvusarhiivi infosüsteemides

Arenduste toorversioonid on
sisevõrgus kättesaadavad

digitaalarhiiv

13

2; 4

Ühisloomekeskkonna „Talundilehed“
ettevalmistamine

Materjal on välja valitud ja
digiteeritud. Valminud on
keskkonna sisukirjeldus

Tallinna säilitus- ja
kasutusosakond

14

2; 3; 4

Siseministeeriumi ja maavalitsuste

Digiaines on vastu võetud ja

Digitaalarhiiv,

2

Jrk
nr

Mõõdik
nr

Tegevus

Tulemus

Täitja

perearhiivi digiainese vastuvõtt ja
kasutatavaks tegemine

kasutatav

kasutusosakonnad,
kogumisosakonnad

15

2; 4

Filmi infosüsteemi (FIS) arendamine
massdigiteerimise vajadustele vastavaks

Filmilintide haldamise ning
digiteerimise ja
järeltöötlemise toimingute
sisestamise võimekus on
valminud

filmiarhiiv,
digitaalarhiiv

16

4

Filmipärandi voogedastusplatvormi
arendamine koostöös Eesti Filmi
Instituudi ja Eesti Rahvusringhäälinguga

Koostöö toimub (täpsemates
tulemustes lepitakse kokku).
Jätkub 2021

filmiarhiiv,
digitaalarhiiv

17

2; 4

Kaartide infosüsteemi täiendamine
trükikaartide kirjeldamiseks koostöös
Rahvusraamatukoguga

Infosüsteem on trükikaartide
kirjeldamiseks uuendatud

digitaalarhiiv,
kasutusosakonnad

18

4

Arhiivikasutajatele suunatud
koolitussarja
„Uurijatund“ läbiviimine

Toimunud on vähemalt 10
uurijatundi Tallinnas, Tartus
ja Valgas

kasutusosakonnad

Valminud on 8 uut
ainepaketti

kasutusosakonnad

ARHIIVIPEDAGOOGIKA
19
Arhiivikooli õppematerjalide
4; 5
uuendamine ja arendamine
20

4; 5

Õpetajatele mõeldud
arhiivipedagoogilise meililisti
sisseseadmine ja rakendamine

Meililist on töösse
rakendatud

nõunikud

21

4; 5

Arhiivitundide läbiviimine
täiskasvanutele

Üritused on toimunud

kasutusosakonnad

22

4; 5

„Rahvusarhiiv 100“ loovkonkursi
korraldamine õpilastele

Konkurss on toimunud

kasutusosakonnad

23

4; 5

Koostööprojekt TÜ kliinikumiga
arhiivipedagoogiliste tegevuste
läbiviimiseks

Üritused on toimunud

Tartu kasutusosakond

24

4; 5

Arhiivipedagoogika ürituste
korraldamine Valgas

Üritused on toimuud

Tartu kasutusosakond

25

4; 5

Osalemine programmides „Tagasi
kooli“ ja „Kiusamisvaba kool“

Üritused on toimunud

Tallinna säilitus- ja
kasutusosakond

26

4; 5

„Rahvusarhiiv 100“ raames
ränduurijatundide läbiviimine

Uurijatunnid ja
ekskursioonid Noorasse,
filmiarhiivi ja Maneeži on
toimunud

kasutusosakonnad

27

4; 5

Loengusarja „Teadusõhtu arhiivis“
läbiviimine

Toimunud on 4 teadusõhtut

Tallinna säilitus- ja
kasutusosakond

Ilmunud on 1 trükis (17.–18.
saj.)

teadus- ja
publitseerimisbüroo

Monograafia on ilmunud

teadus- ja

PUBLITSEERIMINE
28
Rahvusarhiivi toimetiste väljaandmine
6
29

6

Monograafia väljaandmine Friedrich

3

Jrk
nr

Mõõdik
nr

Tegevus

Tulemus

Akelist riigivanemate sarjas (Priit
Rohtmets)

Täitja
publitseerimisbüroo

30

6

Monograafia väljaandmine
rahvusvähemustest Eesti kaitseväes
Eesti sõjaajaloo sarjas (Igor Kopõtin)

Monograafia on ilmunud

teadus- ja
publitseerimisbüroo

31

6

Allikapublikatsioon vallaomavalitsusest

Publikatsioon on ilmunud

teadus- ja
publitseerimisbüroo

Üritus on toimunud

teadus- ja
publitseerimisbüroo

INFOPÄEVAD / ÜRITUSED
32
„Tartu rahu 100“ raames toimuva
raamatuesitluse ja loengu (viimane
sarjas „Keerdkäigud“) läbiviimine
Nooras
33

„Rahvusarhiiv 100“ juubelinädala
korraldamine ja läbiviimine

Juubeliüritused on toimunud

juubelitoimkond,
nõunikud

34

Rahvusarhiivi filmikogu tutvustused
koostöös Wilcomi, Filmilindifestivali ja
Pimedate Ööde Filmifestivaliga

Tutvustusüritused Eestis ja
välismaal on toimunud

filmiarhiiv

35

Rahvusarhiivi filmikogu tutvustava
arhiivikino korraldamine Nooras

Toimunud on 6–8 üritust

filmiarhiiv

Näituse „Tartu rahu sünd“ koostamine
ja eksponeerimine

Näitus on avatud (Jaan
Poska Gümnaasiumis)

kasutusosakonnad

„Rahvusarhiiv 100“ näitus(t)e
koostamine ja eksponeerimine

Näitus(ed) on avatud
Maneeži galeriis ja Tartus
Poe tänaval

juubelitoimkond;
nõunikud,
kasutusosakonnad,
filmiarhiiv

Arhiivieeskirja eelnõu on
menetlusse saadetud

nõunikud

NÄITUSED
36
37

MUU OLULINE
38
Arhiivivormingute muutmisest ja
infosüsteemide kasutuselevõtust tingitud
vajaduste sätestamine arhiivieeskirjas
39

Rahvusarhiivi 2021–2024
arengusuundades kokkuleppimine

Arengusuunad on
tööplaanide tegemiseks ja
arhiivinõukogule
esitamiseks kokku lepitud

riigiarhivaar, kõik
üksused

40

Rahvusarhiivi digitaalarhiivi
tegevuspõhimõtete / toimimismudeli
kaasajastamine

Tegevuspõhimõtted on üle
vaadatud ja dokumenteeritud

digitaalarhiiv

Ulatuslikum ja süstemaatilisem
vabatahtliku töö (tööampsude)
kasutamine arhivaalide kirjeldamisel,
digiteerimisel ja andmebaasidesse
täiendava info sisestamisel

Vabatahtliku töö põhimõtted
ja praktika on kujundatud ja
rakendatud

Tallinna ja Tartu
osakonnad

Osalemine Euroopa Komisjoni CEF
programmi digitaalarhiivinduse
projektis E-ARK3 (European Archival

(projekt kestab 11.2019 kuni
10.2021)

digitaalarhiiv

41

42

4

4

Jrk
nr

Mõõdik
nr

Tegevus

Tulemus

Täitja

Records and Knowledge Preservation),
tarkvara ja teenuste, koolituse ning
kasutajate kaasamise tööpakettides
43

Osalemine Loov Euroopa projektis
„CiTiMe: European Network of City
Time Machines“ ehk Ajamasina
projektis. Juhtpartner Budapesti
Linnaarhiiv

(osalemine alates sept. 2020
positiivse rahastusotsuse
korral)

Tartu kasutusosakond

44

Vello Salo isikuarhiivi korrastamine ja
uurijakasutusse jõudmine koostöös Pirita
kloostriga

Arhivaalid on kasutamiseks
valmis

Tallinna
kogumisosakond

45

Nitrofilmide (kõrgendatud tuleohutus)
ümberpaigutamine Ristiku tänavalt
nõuetele vastavale hoidlapinnale

Koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumiga ja
RKAS-ga on leitud ca 60 m2
erinõuetele vastavat
hoidlapinda

haldusbüroo,
filmiarhiiv

46

Filmilindi digiteerimiseks sobivate
ruumide renoveerimine Ristiku 84

Filmilindi digiteerimiseks
sobivad ruumid on
renoveeritud ja kasutusel

haldusbüroo,
filmiarhiiv

5

