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MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee (edaspidi ICOM Eesti) 
on Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu ICOM (Interna-
tional Council of Museums, edaspidi ICOM) Eesti esindus. 
1946. aastal asutatud ICOM on suurim ülemaailmne muu-
seumide valdkonda ühendav organisatsioon, kuhu kuulub 
üle 20 000 muuseumi ja 40 000 individuaalliikme 141. 
riigist ja piirkonnast, kes jagunevad erinevate rahvusvahe-
liste erialakomiteede ja rahvuskomiteede vahel. Lisaks on 
ICOMi partneriteks ICOMiga assotsieerunud erialaühingud. 
ICOMi mitmekülgsest rahvusvahelisest kultuuripärandi 
säilitamise ja arendamisega seotud tegevustest on olulisim 
muuseumivaldkonda suunav dokument „ICOMi muuseu-
mide eetikakoodeks“ (edaspidi ICOMi eetikakoodeks).

ICOM Eesti on mittetulundusühing, mis juhindub oma 
tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigus-

aktidest, ICOM Eesti põhikirjast, ICOMi põhikirjast ning 
ICOMi eetikakoodeksist, millest on lähtutud ka arengu-
kava koostamisel. Arengukava on üldine tegevusjuhis, mis 
määratleb tegevused aastateks 2021–2023, et tagada 
ICOM Eesti toimimine ja jätkusuutlik areng. Arengukava 
määratleb missiooni, visiooni, põhieesmärgid ja tege-
vussuunad.

Arengukava on koostatud ICOM Eesti juhatuse poolt 
2020. aastal, kes ka selle täitmise eest vastutab. Aren-
gukava on strateegiline dokument, mis on aluseks aas-
taplaani koostamisele, mis vaadatakse üle korra aastas, 
eelmise kalendriaasta lõpus ning hinnatakse püstitatud 
tegevuste täitmist. Arengukava ja tegevusplaan on alu-
seks eelarve koostamisele.

MISSIOON

ICOM Eesti Rahvuskomitee on Rahvusvahelise Muuseu-
mide Nõukogu ICOM Eesti esindus, mis esindab Eesti liik-
meid ICOMis ning mille kaudu saavad Eesti muuseumid, 
muuseumitöötajad ja seotud asutuste töötajad kuuluda 
ICOMi ja selle alakomiteedesse ning kaasa rääkida rah-
vusvahelisel muuseumimaastikul.

VISIOON

ICOM Eesti Rahvuskomitee toetab oma liikmete rahvus-
vahelist tegevust ja suhtlust, suurendab Eesti muuseu-
mide ja muuseumitöötajate rahvusvahelist nähtavust 
ning professionaalsust ja tutvustab ICOMi rahvusvahelist 
kogemust Eestis.

VÄÄRTUSED

Avatus – oleme paindlikud ja avatud uutele suundadele 
ja koostööle Eestis ning globaalsel muuseumimaastikul

Professionaalsus – toetame muuseumitöötajate profes-
sionaalset arengut, rahvusvahelise kogemuse ja teadmise 
levikut ning osaleme rahvusvahelises muuseumipoliitika-
kujundamises

Usaldusväärsus – oleme töökorralduses sõltumatud ja 
tegutsemises läbipaistvad

Sotsiaalne vastutustunne – tegutseme kaasaja ühiskonna 
protsesse jälgides kultuuri-, loodus- ja vaimse pärandi 
jätkusuutlikkust toetades

Keskkonnasäästlikkus – väärtustame oma tegevuses 
puhast elukeskkonda ning tegutseme keskkonnateadlikult 
ja jätkusuutlikult

https://icom.museum/en/
https://icom.museum/en/


KAJASTUS TEISES ARENGUKAVADES

„Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava 2019–2022“ 
on muuseumivaldkonna strateegiline alusdokument, mis 
koos toetavate õiguslike aktide ja korralduslike meetmete 
ning rahastamisega tagab kultuuri- ja muuseumivaldkonna 
arengu, milles esitatud põhimõtteid ja eesmärke on arvesse 
võetud ICOMi arengukava kujundamisel. 

Eesti riiklikud arengudokumendid (sh. „Kultuuriminis-
teeriumi valitsemisala arengukava 2019–2022“) näevad 
reeglina muuseumivaldkonna ühiskondlike organisatsioo-
nide rolli kui laiapõhjalist ja autoriteetset ning aktiivset 
muuseumivaldkonna arendajat, kes tegutseb rahvus-
vahelistes võrgustikes. Indikaatoriteks on liikmete arv ja 
ürituste arv ning mille oluliseks tegevuseks on muuseumi-
töötajate erialase kompetentsi tõstmine. Lisaks peetakse 
oluliseks kultuurimälu edasikandmise jaoks oluliste insti-
tutsioonide põhitegevuse ja kolmanda sektori organi-
satsioonide toetamist, mille ülesandeks on mitmekesise 
vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamine tule-
vastele põlvedele. Samuti nähakse kultuurisektoril olulist 

rolli riiklikult rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisel. 
ICOMi tegevuse planeerimisega on seotud ka „Eesti riiklik 
turismi programm 2021–2024“, mis peab oluliseks ka kon-
verentsiturismi arendamist. „Eesti säästva arengu riiklik 
strateegia „Säästev Eesti 21““ sätestab eesti kultuuri 
jätkusuutlikkuse alusena rahvusvahelise suhtluse ning 
loodussäästlikud tegutsemispõhimõtted.

„ICOM arengukava 2016–2022“ näeb rahvuslike komi-
teede rolli eelkõige ICOMi tegevuste tutvustamises ja 
eesmärkide saavutamises, eesmärgina tugevdada muu-
seumide rolli ühiskonnas, tagada pärandi kogumine, säi-
limine ja uurimine, teadmise vahendamine ning muuseu-
mitöötajate erialase kompetentsi tõstmine.

„ICOMi muuseumide eetikakoodeks“ on globaalsel ja 
kohalikul tasandil oluliseks pidepunktiks muuseumivald-
konna (ka avalik õiguslike asutuste) tegevuses, millest 
juhindutakse alates riiklikest arengustrateegiates kuni 
muuseumide kogumistegevuste ja ametijuhenditeni.



HETKEOLUKORD

ICOM Eesti tegevus on otseselt seotud ICOMi tegevusega. 
ICOM arengukava sätestab globaalse organisatsiooni ees-
märgina pärandi (kultuurilise-, vaimse- või looduspärandi) 
uurimise, säilitamise, püsimise ja kommunikatsiooniga 
seotud tegevuste toetamise olevikus ja tulevikus. Lisaks 
muuseumide traditsiooniliste ülesannete tähtsustamisele, 
on ICOM muuseumide uute sotsiaalsete rollide eestseisja. 
Ülemaailmne organisatsioon on eestvedaja erialaste 
rahvusvaheliste standardite loomises, museoloogia aren-
damises, muuseumieetika teemades, juhib läbirääkimisi 
valitsustega ning arendab professionaalseid võrgustikke 
ning uuringuid.

ICOM Eesti on asutatud 1992. aastal ning läbi Eesti 
rahvuskomitee on ICOMiga liitunud üle 240 individuaal-
liikme Eesti erinevatest muuseumidest ja üle 10 muuseumi 
institutsionaalse liikmena. 

ICOM Eesti tegevust juhib seitsmeliikmeline juhatus (sh. 
esimees, aseesimees, sekretär), kes valitakse vabatahtlik-
kuse alusel kolmeks aastaks liikmete poolt üldkoosolekul, 
Tegevuste planeerimisel on fookuses ICOMi eesmärkide ja 
peamiste ülesannetega haakuvad tegevused. 

ICOMi Eesti esmaseks tegevuseks on liikmelisuse küsi-
muste ja liikmemaksu vahendamine ICOMi pea kontorisse. 
ICOMi liikmete andmebaasidesse kantakse ning uuenda-
takse liikmete andmeid uute liikmete kaardid saadetakse 
Pariisist Eestisse postiga, mis on töökorralduslikult aega-
nõudev, aga peab vastama kogu maailmas kasutusel ole-
vate praktikatele. ICOMi liikmekaart tagab väga paljudesse 
maailma riiklikesse ja eramuuseumidesse tasuta sisse-
pääsu.ICOM Eesti ülesanne on Eesti liikmete esindamine 
ICOMi üldkogul ja nõuandvas kogus ning sellega osalus 
rahvusvahelises muuseumipoliitika kujundamises.

ICOM Eesti liidab Eesti rahvusvahelise suunitluse 
ja huviga muuseumitöötajaid ja muuseume ning toetab 
ICOMi globaalsetes võrgustikes osalemist. ICOMi eelarves 
on olulisel kohal olnud Kultuuriministeeriumi tegevus toetus, 
mis on oluliseks toetuseks ICOMi liikmetele osalemisel 
rahvus vaheliste konverentside, võrgustike ja assotsieeru-
nud ühingute kohtumistel. Eestist kuuluvad viis ICOM Eesti 
liiget oma valdkonna ICOMi komiteede juhatustesse, mis 
peegeldab ICOM Eesti liikmete rahvusvahelist aktiivsust. 
Samuti peetakse oluliseks liikmete põlvkondade põhist 
tasakaalu – lisaks individuaalliikmetele on ICOMis võimalik 
olla ka pensionär ja tudengi liikmena, keda toetakse noorte 
muuseumitöötajate stipendiumide taotlemisel.

ICOM Eesti oluliseks tegevusvaldkonnaks on olnud 
muuseumivaldkonna sisulise arengu toetamine, lisaks sel-
lele on tegeletud museoloogiaalase erialakirjanduse tõlki-
misega ning värskete ICOMi erialakomiteede konverentside 
kokkuvõtete vahendamisega. Liikmetest vaid väikene osa 
kasutab ICOMi liikmetele mõeldud värsket ICommunity 
keskkonda, mis koondab ICOMi infokirjad, uudiskirjad ja 
erialauudised. 2016. aastal on moodustatud muuseumi-
terminoloogia töörühm tegeleb aktiivselt eesti keelse ter-
minoloogia kaardistamise ja korrastamisega.

2020. aastal viidi läbi liikmete seas uuring ootustest 
ICOM Eestile, kus selgus, et olulisim liikmeks olemise motivaa-
tor on ICOMi liikmekaart, mis võimaldab tasuta sissepääsu 
muuseumidesse. Samas peeti oluliseks ka ICOMi kaudu tek-
kivat võimalust olla osa muuseumitöötajate rahvus vahelisest 
võrgustikust ja omada ligipääsu rahvusvahelisele muuseu-
miinfole. Tulevikuperspektiivides tõsteti esile seniste tege-
vuste olulisuse kõrval ka ICOMi rolli avalikkuses muuseumi-
valdkonna sisulistes küsimustes sõnavõtmisel.



TUGEVUSED

• Selged tegevussuunad, mis on seotud ICOMi missioo-
nist lähtuvatest tegevustest

• Kasvav ja tugeva motivatsiooniga liikmeskond, kus 
on tasakaalus tudengite, töötavate ja pensionäridest 
liikmete osakaal

• ICOMi liikmelisus on aastane ning välistab mitte-
aktiivsete liikmete olemasolu

• Koostöövalmis, kogemustega ning uutele suundadele 
ja ideedele avatud juhatus

• Vabatahtlik panustamine ICOM Eesti tegevusse

• ICOM Eesti toetab tudengist ja noorte liikmete kaasa-
tust rahvusvahelisse tegevusse

• Korrektne asjaajamine ja suhtlus ICOMi peakontoriga

• Toimiv infoedastus, koolitus ja konverentsivõimaluste 
teavitus liikmetele infokirjade, Facebooki ja  
www.icomeesti.ee kodulehe kaudu

• Toimiv toetussüsteem rahvusvahelistest konverentsi-
dest osavõtmiseks

• ICOM Eesti pakub uuemat informatsiooni arutle-
maks asjatundlikult muuseumivaldkonna erinevates 
tegevus suundades ning toetab museoloogiaalast 
tegevust terminoloogia arendamise ja valdkondlike 
tekstide tõlkimisega

• Rahvusvahelise muuseumipäeva materjalide vahenda-
mine ja tähistamine muuseumitöötajate tänuseminariga

• ICOMi Eesti on usaldusväärne partner avalikule sek-
torile ning muuseumivaldkonnas on meie tegevuse ja 
ürituste vastu kasvanud huvi

NÕRKUSED

• Tulevikus on vähenemas aktiivsete rahvusvahelis-
tesse alakomiteedesse kuuluvate ICOM Eesti liikmete 
osakaal

• Kommunikatsioon on mõõdukas muuseumitöötajatele 
ICOMi komiteede ja rahvusvaheliste erialakomiteede 
tegevuste kohta

• Vähene suhtluskeskkondade pakkumine ICOMi liikme-
tele COVID-19 perioodil ning liikmete võrgustiku toeta-
mine

• ICOM Eesti liikmete ICommunity vähene kasutus

• Koostöö vähesus ja juhuslikkus teiste kultuuripärandi 
valdkonna organisatsioonidega ja ICOMi rahvusvahe-
liste alakomiteedega

• ICOMi aktiivsete liikmete ülekoormamine lisanduva 
vabatahtliku tegevusega

• Ebastabiilne rahastus ja projektipõhisus tegevuste 
jätkusuutlikul planeerimisel



VÕIMALUSED

• Eesti muuseumitöötajate üha suurem huvi rahvus-
vahelise arengu vastu ja oma tegevuste tutvustami-
sele rahvusvaheliselt

• ICOM Eesti suurenevad projektirahastus võimalused 
ning osalemine ICOMi erinevate organisatsioonide 
vahelises koostöös

• ICOMi alakomiteede ja assotsieerunud ühingute kon-
verentside ning ürituste toimumine Eestis aitab tuua 
kohapeale koostöö ja rahvusvahelise kogemuse

• ICOM Eesti kommunikatsioonikanalite ja -võimekuse 
arendus toetab liikmete vahelist ja ICOMi tegevuste 
tutvustamist

• Uute ICOM Eesti projektide algatamine Eesti ja 
rahvus vaheliste koostööpartneritega

• Kasvab liikmete teadlikkus oma kontaktide uuendamisel

• Kasvab liikmete aktiivsus ICOM Eesti tegevusse 
panustamisel

KESKKONNA OHUD

• Globaalsel tasandil ICOMi positsiooni muutused 
 seoses COVID-19 mõjudega kultuurisektorile

• Uue ICOMi liikmete andmebaasi vananemine, mis 
lihtsustaks liikmete andmete uuendamist, analüüsi ja 
aruandlust

• ICOMi liikmekaartide süsteemi mitte muutumine, mis 
aeglustab liikmete vormistamise ja liikmekaartide 
liikumist

• Liikmete hüppelise kasvu korral suurenev koormus 
liikmete andmete korraldamisel ning töömahu kasv, 
mis väljub vabatahtlikkuse alusel tegutsemisest

• Ebastabiilne rahastus planeeritud tegevuste teosta-
miseks

• COVID-19 mõjud rahvusvaheliste konverentside mitte- 
toimumisele ja konverentside kaudu otsekontaktide 
vähenemine

• Vabatahtlike aktiivsete liikmete ajapuudus



EESMÄRGID JA TEGEVUSED

Tulenevalt ICOMi põhikirjalistest eesmärkidest, senisest tegevusest ning tuleviku plaanidest seab mittetulundusühing 
arengukava perioodiks kaheksa olulist strateegilist eesmärki:

Eesmärk 1:  
ICOM Eesti võimaldab ICOMi liikmeks saamise, 
korraldab korrektse liikmelisuse asjaajamise ja Eesti 
liikmete esindamise ICOMis 

Eesmärk 2:  
Suureneb Eesti muuseumivaldkonna teadlikus ICOMi 
rahvusvahelisest tegevusest

Eesmärk 3:  
ICOMi eetikakoodeks on Eesti muuseumide tegevuse 
aluseks

Eesmärk 4:  
Eesti muuseumitöötajate teadlikkuse tõstmine 
museoloogilistes teemades

Eesmärk 5:  
ICOM Eesti motiveerib Eesti muuseumitöötajaid 
rahvusvahelisele tegevusel ja Eestis toimuvate 
praktikate vahendamisele väljas poole

Eesmärk 6:  
Kasvab ICOMi rahvusvaheliste konverentside ja 
koolituste toimumine Eestis

Eesmärk 7:  
ICOM Eesti on tugev organisatsioon liikmetele 
ja arvestav partner kultuuripärandi valdkonna 
organisatsioonidele

EESMÄRK 1:  
ICOM Eesti võimaldab ICOMi liikmeks saamise, korraldab korrektse liikmelisuse 
 asja ajamise ja Eesti liikmete esindamise ICOMis 

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
Liikmete arv kasvab aastas 20 inimese võrra

Mõõdik 2:  
Vastatakse aastas keskmiselt 70 päringule ja antakse 
konsultatsiooni ICOMi tegevuse ja liikmeks astumise kohta

Mõõdik 3:  
ICOM Eesti esindab oma liikmeid ICOMi üldkogul 
vähemalt korra aastas

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad  
olulisemad tegevused:

1. ICOMi liikmelisust puudutava info tutvustamine

2. ICOMi uute liikmete vastuvõtmine

3. Uute liikmete vastuvõtmise ja liikmete andmetega 
seotud tegevuse korraldamine (sisestus, aruanded 
jm.) ICOMi peakontoriga

4. Vastab ICOMi tegevust ja liikmelisust puudutavatele 
küsimustele ning korraldab asjaajamise ja suhtluse 
ICOMi peakontoriga

5. ICOM Eesti esindab oma liikmeid ICOMi üldkogul

6. Vastab ja tutvustab Eesti muuseume puudutavatele 
uuringutele ja küsitlustele

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad  
uued algatused:

1. Tutvustab ICOMi liikmelisuse eelised kodulehel, 
 sotsiaalmeedias ja infokirjades laiemalt muuseumi-
valdkonnale

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
Liikmete arv kasvab aastas 20 inimese võrra

Mõõdik 2:  
Vastatakse aastas keskmiselt 70 päringule ja antakse 
konsultatsiooni ICOMi tegevuse ja liikmeks astumise 
kohta

Mõõdik 3:  
ICOM Eesti esindab oma liikmeid ICOMi üldkogul 
vähemalt korra aastas



EESMÄRK 2:  
Suureneb Eesti muuseumivaldkonna teadlikus ICOMi rahvusvahelisest tegevusest

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
Kasvab ICOM Eesti kodulehe külastus keskmiselt 300. 
külastusele kuus

Mõõdik 2:  
ICOM Eesti saadab aastas vähemalt 6 teadet 
muuseumilisti

Mõõdik 3:  
ICOM Eesti saadab aastas vähemalt 6 infokirja oma 
liikmetele

Mõõdik 4:  
Suureneb ICommunity’t kasutavate liikmete arv 60%le

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad  
olulisemad tegevused:

1. ICOM Eesti teavitab ICOMi tegevusest (konverentsid, 
koolitused, dokumendid, töörühmad jm) ja rahvus-
vahelisest muuseumiuudistest oma koduleheküljel, 
sotsiaalmeedias ja liikmetele infokirjade kaudu

2. Tutvustab liikmetele ICOMi tegevuse ja dokumentide (sh. 
infokirjad, ajakirjad) juurdepääsu ICommunity kaudu

3. Pakub uuemat informatsiooni arutlemaks asjatundli-
kult muuseumivaldkonna erinevates tegevussuunda-
des ja teavitab rahvusvaheliste konverentside värske-
test teadmistest 

4.  Korraldab korra aastas liikmetele üldkoosoleku, kus tut-
vustatakse viimase aasta ICOM Eesti ja ICOMi tegevusi

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad  
uued algatused:

1.  Osaletakse ICOMi muuseumidefinitsiooni MDPP2 
töörühma tegevuses ja teavitatakse selle tulemustest 
Eesti muuseumiavalikkust

2. Tuuakse seminaridel ning video- ja tekstiliste üle-
vaadetega muuseumimaastikul toimuvad teemad 
Eesti muuseumitöötajatele lähemale

EESMÄRK 3:  
ICOMi eetikakoodeks on Eesti muuseumide tegevuse aluseks

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
ICOMi eetikakoodeks on Eesti muuseumide töö aluseks 
ja kättesaadav kõigile muuseumitöötajatele ICOM Eesti 
kodulehel eesti keelsena

Mõõdik 2:  
Osaletakse aastas 2 ICOMi eetikakoodeksit tutvustaval 
üritustel muuseumivaldkonnas ja eetikavaldkonnas

Mõõdik 3:  
Tutvustatakse 2 veebiloengu ja loengumaterjalidega 
ICOMi eetikakoodeksid muuseumitöötajatele

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad  
olulisemad tegevused:

1.  Tutvustatakse ICOMi eetikakoodeksid ICOM Eesti 
kodulehel ja sotsiaalmeedias

2. Kontrollitakse ICOMi eetikakoodeksile viitamist teistel 
veebilehtedel

3. Seistakse ICOMi eetikakoodeksile viitamise eest 
eetika valdkonnas ja osaletakse eetikavaldkonna 
tegevuses

4. Tutvustatakse muuseumidele ICOMi eetikakoodeksit

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad  
uued algatused:

1.  Koostatakse uutele muuseumitöötajatele ICOMi eetika-
koodeksid tutvustavad veebi- ja loengumaterjalid.

2. Asutatakse Muuseumieetika töörühm

3. Korraldatakse muuseumieetika teemaline seminar

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
Kasvab ICOM Eesti kodulehe külastus keskmiselt 
300. külastusele kuus

Mõõdik 2:  
ICOM Eesti saadab aastas vähemalt 6 teadet 
muuseumilisti

Mõõdik 3:  
ICOM Eesti saadab aastas vähemalt 6 infokirja oma 
liikmetele

Mõõdik 4:  
Suureneb ICommunity’t kasutavate liikmete arv 
60%le

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
ICOMi eetikakoodeks on Eesti muuseumide töö 
aluseks ja kättesaadav kõigile muuseumitöötajatele 
ICOM Eesti kodulehel eesti keelsena

Mõõdik 2:  
Osaletakse aastas 2 ICOMi eetikakoodeksit 
tutvustaval üritustel muuseumivaldkonnas ja 
eetikavaldkonnas

Mõõdik 3:  
Tutvustatakse 2 veebiloengu ja loengumaterjalidega 
ICOMi eetikakoodeksid muuseumitöötajatele



EESMÄRK 4:  
Eesti muuseumitöötajate teadlikkuse tõstmine museoloogilistes teemades

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
Muuseumiterminoloogia töörühm kohtub aastas 
vähemalt 4 korral

Mõõdik 2:  
Täiendatakse igal aastal andmebaasides 50 
muuseumivaldkonna terminit ja definitsiooni

Mõõdik 3:  
Muuseumide keskkonnateemade töörühmas ja 
muuseumide restitutsiooni- ja pärandi päritolu-
uuringute töörühmas osaleb 10 aktiivset liiget

Mõõdik 4:  
Muuseumipäeva tänuseminarist võtab osa vähemalt 80 
huvilist

Mõõdik 5:  
Kümme Eesti muuseumi sisestab oma info 
rahvusvahelisse muuseumide muuseumipäeva 
kalendrisse

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad  
olulisemad tegevused:

1.  Toimuvad muuseumiterminoloogia töörühma koosole-
kud, kus kaardistatakse muuseumivaldkonna termineid 
ja tegeletakse nende defineerimisega, vajadusel kaasa-
takse erialaspetsialiste ka väljastpoolt muuseumi

2. Muuseumiterminoloogia töörühm pakub tuge muu-
seumivaldkonna tekstide tõlkimisel ja tegeletakse 
museoloogiaalaste tekstide tõlkimisega eesti keelde

3. Tutvustatakse Museoloogia põhimõistete väljaannet 
ning viiakse sisse jooksvaid uuendusi

4. Koondatakse oma kodulehele värsked eesti keelsed 
museoloogiaalased tekstid ja uurimused

5. ICOM toetab ja osaleb rahvusvahelise muuseumipäeva 
korraldamises, materjalide eesti keelde tõlkimises

6. Muuseumipäeva tähistatakse muuseumitöötajate 
tänuseminariga, millest ilmuvad kokkuvõtted ja ette-
kannete materjalid on leitavad ICOM Eesti kodulehel

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad  
uued algatused:

1.  Asutatakse muuseumide restitutsiooni- ja pärandi 
päritolu-uuringute töörühm ning muuseumide kesk-
konnateemade töörühm

2. Koondatakse oma kodulehele olulised rahvusvahelised 
museoloogiaalased tekstid ja dokumendid

3. Toetatakse eesti keelse museoloogilise kirjanduse ilmu-
mist ja muuseumiterminoloogia temaatilisi trükiseid

4. Tutvustatakse aktiivselt rahvusvahelise muuseumi-
päeva teemat ning Eesti muuseumide võimalusi selles 
osaleda

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
Muuseumiterminoloogia töörühm kohtub aastas 
vähemalt 4 korral

Mõõdik 2:  
Täiendatakse igal aastal andmebaasides 50 
muuseumivaldkonna terminit ja definitsiooni

Mõõdik 3:  
Muuseumide keskkonnateemade töörühmas ja 
muuseumide restitutsiooni- ja pärandi päritolu-
uuringute töörühmas osaleb 10 aktiivset liiget

Mõõdik 4:  
Muuseumipäeva tänuseminarist võtab osa vähemalt 
80 huvilist

Mõõdik 5:  
Kümme Eesti muuseumi sisestab oma info 
rahvusvahelisse muuseumide muuseumipäeva 
kalendrisse



EESMÄRK 5:  
ICOM Eesti motiveerib Eesti muuseumitöötajaid rahvusvahelisele tegevusel ja  
Eestis  toimuvate praktikate vahendamisele väljas poole

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
Igal aastal osaleb vähemalt 10 muuseumitöötajat 
rahvusvahelistel konverentsidel

Mõõdik 2:  
Kasvab liikmete osakaal, kes osalevad ICOMi 
konverentsidel ettekannetega

Mõõdik 3:  
Igal aastal osaleb 5 muuseumitöötajat rahvusvaheliste 
alakomiteede juhatuste töös

Mõõdik 4:  
Alakomiteedes tegutsevate liikmete osakaal kasvab 
50%ni aastaks 2023

Mõõdik 6:  
ICOMi noore stipendiumi saab 4 muuseumitöötaja

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad  
olulisemad tegevused:

1.  Toimiv infoedastus, koolitus ja konverentsivõimaluste 
teavitus liikmetele infokirjade, sotsiaalmeedia ja 
www.icomeesti.ee kodulehe kaudu

2. ICOM Eesti soodustab liikmete osalemist ICOMi 
konverentsidel ettekannetega, mis tutvustab Eesti 
muuseumipraktikaid

3. ICOM Eesti toetab liikmete osalemist ICOMi rahvusva-
heliste alakomiteede tegevuses ja juhatustes

4. ICOM Eesti toetab liikmeid osalema ICOMi alakomi-
teede ja ühinenud komiteede konverentside töös

5. ICOM Eesti toetab tudengist ja noorte liikmete kaa-
satust rahvusvahelisse tegevusse ja noorte stipendiu-
mide taotlemisel

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad  
uued algatused:

1.  Tutvustatakse Eesti ICOMi liikmele erinevaid ICOMi 
alakomiteesid ja nende tegevust

EESMÄRK 6:  
Kasvab ICOMi rahvusvaheliste konverentside ja koolituste toimumine Eestis

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad  
olulisemad tegevused:

1.  Toetab ICOMi alakomiteede ja assotsieerunud komi-
teede konverentside toimumist ja korraldamist Eestis

2. Toetab 2021. aastal ICOM-CIDOCi konverentsi toimu-
mist

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad  
uued algatused:

1. ICOM Eesti tutvustab end kui partnerriiki ICOMi 
 alakomiteede konverentside toimumiseks

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
Eestis toimub ICOM-CIDOCi konverents 

Mõõdik 2:  
Toimub 3 ICOM Eesti ja teiste rahvusvaheliste 
alakomiteede ühisseminari

Mõõdik 3:  
Sõlmitud 1 kokkulepe ICOMi alakomiteede 
konverentside toimumiseks Eestis järgmistel 
aastatel

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
Igal aastal osaleb vähemalt 10 muuseumitöötajat 
rahvusvahelistel konverentsidel

Mõõdik 2:  
Kasvab liikmete osakaal, kes osalevad ICOMi 
konverentsidel ettekannetega

Mõõdik 3:  
Igal aastal osaleb 5 muuseumitöötajat 
rahvusvaheliste alakomiteede juhatuste töös

Mõõdik 4:  
Alakomiteedes tegutsevate liikmete osakaal kasvab 
50%ni aastaks 2023

Mõõdik 5:  
ICOMi noore stipendiumi saab 4 muuseumitöötaja



EESMÄRK 7:  
ICOM Eesti on tugev organisatsioon liikmetele ja arvestav partner kultuuripärandi 
 valdkonna organisatsioonidele

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad  
olulisemad tegevused:

1.  7-liikmeline juhatus koguneb regulaarselt ning planee-
rib ICOM Eesti jooksvad tegevused

2. ICOM Eestil on selged tegevussuunad, mis on seotud 
ICOMi missioonist lähtuvate tegevustega

3. ICOM Eesti on partner avalikule sektorile muuseumi-
valdkonna küsimustes

5. Toimib koostöö Eesti Muuseumiühinguga ja ICOMi 
esindaja toetab ajakirja Muuseum väljaandmist

6. ICOM Eesti asjaajamine on paberivaba, paljud 
otsustamised (liikmete vastuvõtmine vm.) toimuvad 
veebipõhiselt

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad  
uued algatused:

1. Koostöö tihendamine UNESCO ja teiste kultuuripä-
randiga tegelevate institutsioonidega

2. Koostöö suurendamine ICOMi rahvuslike ja rahvusva-
heliste alakomiteedega

4. ICOMi liikmete kasvuga osakoormusega palgaliste 
töötajate kasutamine, tegevjuhi tööle rakendamine

5. Koostöös Muuseumiühinguga konverentside ja semi-
naride korraldamine

6. Regulaarsete ICOMi liikmete tagasisideuuringute 
läbiviimised

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1:  
Juhatus koguneb 5 korda aastas

Mõõdik 2:  
Koostööprojektide ja -kohtumiste arv suureneb 5le


