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Sellel korral kogunes ICOM üldkonverentsile pealkirjaga „Museums as Cultural Hubs: The Future of 

Tradition“ Kyotos, Jaapanis. Kohale oli sõitnud muuseumitöötajaid ja akadeemikuid 115 riigist üle 

4500, mis oli loomulikult kõigi aegade rekord. Ka Eestist oli hea meel näha, et osales üle paarkümne 

osaleja. 

ICOMi president Suay Aksoy tõi ICOMi 

üldkonverentsi avades esile teemad kui 

kultuuripärandi kaitse ja professionaalsuse 

tähtsus, muuseumide usaldusväärsuse olulisus 

ning diskusioonidele ja erinevatele vaadetele 

avatus. Need märksõnad olid ka hoolikalt 

sätitud järgmiste päevade diskussioone 

arvestades, kus koridorides ja saalides räägiti 

palju kirglikumalt kui tavaliselt muuseumist, 

ikka uue muuseumidefinitsiooni kontekstis 

(üldkonverentsilt töörühma tutvustus).  

         Üldkonverentsi täissaalid 

ICOMi üldkogu koosneb erinevatest osadest ning pika perioodi sisse (1.-7. september) mahub 

mitmekülgset programmi (alates manga ümarlauast, Aasia kunsti eksponeerimisest kuni erinevate 

teemade arutelude, ülevaadeteni, mis muuseumidele aktuaalsed, näiteks: Curating Sustainable 

Futures Through Museums; Museums in Times of Disaster; ) ja ka Jaapani muuseumidega tutvumist. 

ICOMi rahvusvahelised alakomiteed peavad kolmepäevaseid konverentse, mille ülevaated valmivad ka 

Eesti muuseumitöötajatelt ning alakomitee valijale on see alati hea võimalus uudistada, milline 

komitee kõnetab oma teemade ja käsitlustega enim. Lisaks toimub muuseumide- ja näituste mess, kus 

maailma muuseumid ja näituste või kogudega tegelevad ettevõtted oma tegevust või tooteid 

tutvustavad. Üritus algas aga 1. septembril ICOMi Nõuandva kogu aastakoosolekuga, kus osalesid 

erinevate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, kus ICOMi sekretariaat tutvustas 

viimase aasta tegevusi ja olulisi sündmusi. Samuti anti ülevaade rahalisest olukorrast ja kinnitati 

aastaaruanne ning palju muud, millest olulisema toon allpool esile.  

Liikmemaksu tähtaja muudatus 

ICOMi tegevdirektor Peter Kelleri ülesandeks on lahendada ICOMi korralduslike küsimusi. Näiteks 

kinnitati rahvuskomiteede koosolekul liikmemaksude tähtajad. Rahvusvaheliste alakomiteede sooviks 

on saada andmed käimasoleva aasta liikmete kohta info 1. aprilliks (et saada valida oma juhatuse 

liikmeid, pidada aastakoosolekuid, et oleks selge kui palju alakomiteedel ka liikmeid on), mis tähendab, 

et liikmemaksud tuleb varem tasuda ning liikmete andmed ja liikmemaksud saata Pariisi varem. 

Loodetavasti on seega 2020. aasta kleepsud saabumas juba novembris Eestisse ning liikmemaksu saab 

ICOM Eesti asuda koguma juba aasta lõpus ning ka kleepse jagama juba 2019. lõpus. Rahvusvahelisele 

organisatsioonile kohaselt, ei lähe sellised otsused kergelt, näiteks Ladina-Ameerika riigid tuletasid 

meelde, et neil on suvi ning väga keeruline on liikmemaksu aasta alguseks koguda. Samuti jäi lahtiseks 

väiksemate Aafrika komiteede mure, kelle liikmemaksu kogusummad on väiksemad kui pangatasud, 

mida Euroopasse raha ülekandes tuleb tasuda. 
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Eetika, loodussäästlikkus ja kogude kaitse 

Põnevamaks osaks on erinevate komiteede ja töörühmade ülevaated oma tegevusest ning erinevate 

algatuste kinnitamine üldkogul. Näiteks asutati sellel aastal uus rahvusvaheline Eetiliste dilemmade 

komitee ICEthics, ICOMi standarditest on lisandunud esemete väljaarvamise rahvusvaheline juhend. 

Uute algatustena loodi muuseumidele loodussäästliku tegevuse töörühm ning kogude säilitamise 

alaste miinimumnõuete väljatöötamise algatus. ICOM Europe koosolekul arutati põllumajandusest 

tulnud lämmastiku kasutamise piiramise mõju muuseumidele, 

mida paljudes Euroopa riikides senini 

konserveerimismeetodina kasutatakse. Briti ICOM andis 

ülevaate sellest, kuidas ELst lahkumisprotsess on mõjutanud 

muuseume ning suurendanud erialast ebakindlust ja kuidas 

muuseume toetatakse regulaarse infovahetusega.  

Rahvusvaheline suhtlus 

Jätkuvalt kuulub 40 000st liikmest alla poole ICOMi liikmeid 

erinevatesse rahvusvahelistesse erialakomiteedesse, mille 

kaudu liigub kodulehe, Facebooki lehe või listi kaudu 

väärtuslikku valdkonna infot. Nii et minge rahvusvaheliste 

alakomiteede lehele ja vaadake, kas teile huvipakkuv 

teemavaldkond on mõnes komitees esil ning kui on küsimusi, 

saab ICOM Eesti juhatus selles teemas teid kindlasti aidata. 

ICOM ei ole vaid liikmekaart millega muuseumidesse saada, 

tegemist on inimeste koostööorganisatsiooniga. 

Liikmetevahelise suhtluse julgustamiseks on ICOM Holland 

asutanud ka ICOM Family nimelise lehe, kus registreerinud 

annavad nende linna või riiki sattunutele võimaluse kohtuda 

sealsete muuseumitöötajatega ja tutvuda muuseumidega, ka 

siis kui neid ka otseselt ei tunta.  

Kyoto konverentsikeskuse esteetilised vaated 

Uued esindajad 

Samuti valiti uued liikmed Täitevkomiteesse ja Nõuandvasse organisse, kus suuri muutusi ei toimunud. 

Hea meel on, et Soome ICOMist jätkab teist ametiaega Carina Jaatinen Täitevkomitees. 

 

Lisan veel lõpetuseks, et Eestist osales Kyotos üle 20 inimese, mille eest peab suured tänud ütlema 

muuseumidele, Kultuuriministeeriumile, Kultuurkapitalile ja paljudele teistele organisatsioonidele, kes 

toetasid muuseumitöötajate osalemist.  

 

Järgmine ICOMi üldkogu toimub 20.-28.08.2022 Prahas teemal „Power of Museums“. 
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