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Osalesin ICOM üldkonverentsil „The Power of Museums“ ja sellega koos toimuval UMAC, NATHIST, ICME 

ja ICR alakomiteede ühiskonverentsil 21.-26.08.2022 Prahas.  

Konverentsi raamistas uue muuseumidefinitsiooni vastuvõtmise ootus. Seetõttu oli põhiettekannete ja 

plenaardiskussioonide fookus muuseumide olemusel ja eesmärkidel, nende vastavusel ühiskonna ees 

seisvatele ülesannetele kogu maailmas. Kõige olulisem konverentsi tulemus oligi uue 

muuseumidefinitsiooni vastuvõtmine.  

Minu tähelepanu keskendus kestlikkuse ja sh keskkonnahoidlikkuse teemadele. Muuseumide roll 

kestlikkuse edendajatena on märgitud ka uues definitsioonis ning konverentsilgi sai see valdkond rohkelt 

tähelepanu. Minu enda panus oli ühiselt koos Agnes Aljasega ettekande pidamine „Transparency, 

Accountability and Empowerment in Fostering Museums Sustainability Activities“ UMAC, NATHIST, ICME 

ja ICR alakomiteede konverentsil 23. augustil. Käsitlesime kestlikku muuseumi kahes vaates – kuidas 

toimib muuseum institutsioonina ja missugused on muuseumi publikule suunatud kommunikatiivsed 

tegevused. Tutvustasime ERM-i ja TÜ loodusmuuseumi näitel, kuidas õpetame, uurime ja kaasame 

publikut keskkonnahoidlikkusele ning kuidas muuseumid ise toimivad. Seejärel selgitasime Eestis 

käivitatud Rohelise Muuseumi programmi loomise protsessi, sh muuseumide seas läbi viidud 

lühiküsitluse tulemusi, ning programmi kriteeriume. Meie ettekanne pälvis tähelepanu ja head 

tagasisidet. Täpsemat huvi ja konkreetset edasist kontakti küsisid Rootsi, Portugali ja Prantsuse 

kolleegid. Ettekande teesid on avaldatud ajakirjas UMAC Journal nr 2, 2022 lk 88 ning see on 

kättesaadav veebis: http://umac.icom.museum/wp-content/uploads/2022/09/UMACj-14-2-Prague-

2022-v2.pdf 

 

Osalesin ICOM-i kestlikkuse töörühma koosolekul 22. augustil. Tutvustati valmivat kestliku arengu 

tegevuskava/juhendit ICOM rahvuskomiteedele. Töörühma eesmärk oli saada dokumendile tagasisidet. 

Osalejad arutlesid ning avaldasid oma arvamused gruppides. Tegevuskava käsitles kestlikkuse mõju 

inimestele, looduskeskkonnale, inimeste heaolule, rahule ja koostööle. 

Detailsesse dokumenti ei olnud lühikese aja jooksul võimalik piisavalt süveneda. Osalejate hinnangud 

olid üldiselt tunnustavad. 
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Konverents lõppes ülikoolimuuseumide ja akadeemiliste kogude komitee UMAC eraldi konverentsiga 

Praha Karli Ülikoolis. Seal oli ettekanded ja arutelud põhiliselt koloniaalajaloo eksponeerimise ja 

koloniaalselt omandatud objektide ning teisalt inimsäilmete eksponeerimise teemadel.  

Konverentsil oli märgata toetust Ukraina kolleegidele ja kogu rahvale, kes ründab Vene sõjavägi. 

Soovisin, et toetus oleks olnud veelgi tugevam ja visuaalselt nähtavam. Oli liigutavaid kohtumisi 

ukrainlastega ja oli hea olla kohal Eesti osalejate toetusavaldusel Ukrainlastele.  

 


