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Üldised kommentaarid

• Oluline, et definitsioon oleks suupärane, lihtne (hetkel hetkel pikk ja 
lohisev)

• Aitaks öelda ka muuseumikaugetele inimestele, et mis siis on 
kaasaegne muuseum 

• Aitaks defineerida ka vahe, mis on muuseumil, teaduskeskusel või
teemapargil

• Peaks olema tingimuste loetelu, mille puhul saaks öelda, et tegemist
on muuseumiga



Ettepanekud ICOMile

• Tõlgendamine (kui aktiivne tegevus) peaks olema sees, ainult
vahendamisest ei piisa
• Koguma, säilitama, uurima, tõlgendama ja vahendama (sisaldab haridust, 

näitusetegevust)

• Pärand võiks olla üldnimetusena vs looduspärand peaks olema
kindlasti definitsioonis terminina

• “Püsiv institutsioon” peaks jääma välja

• Not-for-profit tuleks tõlkida eesti keelde kui „kasumit mitte taotlev“ 
või „kasumit mitte eesmärgiks seav“. 



Ettepanek 1

• Muuseum on ligipääsetav, kaasav ja mittetulunduslik 
asutus, mis innustab avastama, toetab tundeid, 
sisekaemust ning kriitilist mõtlemist materiaalsest ja 
vaimsest pärandist. Olles ühiskonna teenistuses ja 
tehes koostööd erinevate kogukondadega, muuseumid 
uurivad, koguvad, säilitavad, eksponeerivad, harivad ja 
vahendavad. Muuseumid tegutsevad professionaalselt 
ja eetiliselt, toetavad kestlikku arengut ja võrdsust. 

Ettepanek 3

• Muuseum on mittetulunduslik, püsiv, ühiskonna 
teenistuses olev asutus, mis uurib, kogub, säilitab, 
eksponeerib ja vahendab, materiaalset ja vaimset 
kultuuripärandit. Muuseum on ühiskonnale avatud -
ligipääsetav, kaasav ja toetab mitmekesisust ja 
kestlikkust. Muuseum tegutseb professionaalselt, 
eetiliselt, kogukondade osalusel, pakkudes erinevaid 
külastajakogemusi - hariduslikke, meelelahutuslikke ja 
teadmisi laiendavaid võimalusi

Ettepanek 4

• Muuseum on kaasav, mittetulunduslik ja avalikkusele 
avatud asutus, mis uurib, kogub, säilitab, eksponeerib 
ja vahendab materiaalset ja vaimset kultuuripärandit, 
aidates kaasa kriitilisele mõtlemisele mälust ja 
identiteedist. Muuseumid on ühiskonna teenistuses, 
pakkudes harivaid ja teadmiste jagamise kogemusi. 
Kogukondade eestvedamisel või avalikkusega koos 
kujundatud muuseumid võivad esineda väga erineval 
kujul, soodustades võrdset ligipääsu, kestlikkust ja 
mitmekesisust. 

Ettepanek 5

• Muuseum on avatud ja ligipääsetav mittetulunduslik 
asutus, mis kogub, uurib, säilitab, eksponeerib ja 
vahendab materiaalset ning vaimset inim- ja 
loodustekkelist pärandit ühiskonna hüvanguks. 
Muuseumid on pühendunud tegutsema eetiliselt, 
jätkusuutlikult, kaasavalt ja professionaalselt, et 
pakkuda meelelahutuslikke ja harivaid 
kogemusi, toetamaks uudishimu ja avastamist. 

Enim hääli saanud ettepanekud ja nende kommentaarid



1: Muuseum on ligipääsetav, 
kaasav ja mittetulunduslik 

asutus, mis innustab avastama, 
toetab tundeid, sisekaemust 

ning kriitilist mõtlemist 
materiaalsest ja vaimsest 

pärandist. Olles ühiskonna 
teenistuses ja tehes koostööd 

erinevate kogukondadega, 
muuseumid uurivad, koguvad, 

säilitavad, eksponeerivad, 
harivad ja vahendavad. 
Muuseumid tegutsevad 

professionaalselt ja eetiliselt, 
toetavad kestlikku arengut ja 

võrdsust. 

Puudu on: avatus

ajaviide

inpireerimise funktsioon, 
uue teadmise loomise

funktsioon

muuseum ei saa jääda
kõrvaltvaatajaks, peab

võtma seisukoha



5. Muuseum on avatud ja 
ligipääsetav mittetulunduslik 

asutus, mis kogub, uurib, 
säilitab, eksponeerib ja 

vahendab materiaalset ning 
vaimset inim- ja 

loodustekkelist pärandit 
ühiskonna hüvanguks. 

Muuseumid on pühendunud 
tegutsema eetiliselt, 

jätkusuutlikult, kaasavalt ja 
professionaalselt, et pakkuda 
meelelahutuslikke ja harivaid 

kogemusi, toetamaks 
uudishimu ja avastamist. 

Puudu: 
kogukondadega

koostöö

muuseum ei saa jääda
kõrvaltvaatajaks, peab

võtma seisukoha



4: Muuseum on kaasav, 
mittetulunduslik ja avalikkusele 

avatud asutus, mis uurib, 
kogub, säilitab, eksponeerib ja 

vahendab materiaalset ja 
vaimset kultuuripärandit, 
aidates kaasa kriitilisele 
mõtlemisele mälust ja 

identiteedist. Muuseumid on 
ühiskonna teenistuses, 

pakkudes harivaid ja teadmiste 
jagamise kogemusi. 

Kogukondade eestvedamisel 
või avalikkusega koos 

kujundatud muuseumid võivad 
esineda väga erineval kujul, 

soodustades võrdset ligipääsu, 
kestlikkust ja mitmekesisust. 

Tugevus: kriitiline mõtline

Kogukondade eestvedamisel 
või avalikkusega koos

Võib jääda välja: aidates 
kaasa kriitilisele mõtlemisele 

Mälust ja identiteedist

Kogukondadega koos tehtud
muuseumid on üks võimalus

Vahetada: eksponeerima, 
asemele vahendama



ICOMile esitatav Eesti eelistus 3:

Muuseum on mittetulunduslik, 
püsiv, ühiskonna teenistuses 

olev asutus, mis uurib, kogub, 
säilitab, eksponeerib ja 

vahendab, materiaalset ja 
vaimset kultuuripärandit. 
Muuseum on ühiskonnale 

avatud - ligipääsetav, kaasav ja 
toetab mitmekesisust ja 

kestlikkust. Muuseum tegutseb 
professionaalselt, eetiliselt, 

kogukondade osalusel, 
pakkudes erinevaid 
külastajakogemusi -

hariduslikke, meelelahutuslikke 
ja teadmisi laiendavaid 

võimalusi

Püsiv tähendus: a) kas laiendada: kestab
üle aegade/järjepidev, samal ajal

pidevas muutumises; c) säilitamine
kannab sama funktsiooni; b) välistaks a 

la pop-up galerii; ek. ka alaline

Muuseum on mittetulunduslik, püsiv –
ei peaks olema esimene lause – kas 

need terminid peavad olema esindatud
definitsioonis?

Eksponeerib kitsab väljend – vahendab
katab selle tegevuse. Olulisem lisada

tõlgendamine!

e.k. täiendus terminile: asutus tõlge
institution

Puudu: kriitiline mõtlemine, 
seisukohavõtt, looduspärand, toetab
uudishimu ja avastusrõõmu, tundeid, 

reflektsiooni


