AIMA (Ülemaailmne Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsioon) Töökomitee koosolek 1.7.07.2015 Suurbritannias, Readingis, Museum of English Rural Life University of Reading.
Merli Sild, Eesti Põllumajandusmuuseum

AIMA (Ülemaailmne Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsioon) Täitevkomitee koosolekul olid
päevakavas järgmised teemad:
1. Kokkuvõte CIMA XVII kongressist, mis toimus november2014 Prantsusmaal, Marseilles kokkuvõtte esitas AIMA laekur, kongressi korraldaja Pierre Del Porto
2. AIMA Töökomitee 2014. a novembri protokolli kinnitamine jm organisatsioonilised
küsimused ning aruanded Töökomitee tegevusest, põhikirja arutelu
3. AIMA infolehe väljaandmine ja kodulehe aadressi uuendamine;
http://agriculturalmuseums.org
4. AIMA tegevuse koordineerimiseks moodustati erinevad temaatilised töörühmad
5. Peateemaks järgmise CIMA XVIII kongressi toimumise Eestis, aja ja teema arutelu ning
otsustamine
6. Külastamine Readingi Ülikooli katselauta ja Vabaõhumuuseumi
CIMA XVII kongress toimus Marseilles, Vahemeremaade tsivilisatsiooni muuseumis (MuCEM), mille
eesmärgiks on koguda ja säilitada ning tutvustada avalikkusele Vahemeremaade kultuuri sh
põllumajandusega seonduvat. MuCEM www.mucem.org/en toimuval kongressil osales 220 osavõtjat
22 riigist. Kongress toimus 5.-7.11.2014 teemal Põllumajanduskollektsioonide uus dünaamika.

Pierre Del Porto meenutas kongressi ajal toimunut: kongressi eelsel päeval tutvusid osalejad MuCEM
konserveerimis- ja uurimiskeskusega. Tegemist on kaasaaegse ja kõikidele tingimustele vastava
museaalide hoidlaga. Samas hoones asuvad ka laborid erinevate materjalide konserveerimiseks ja
restaureerimiseks. Hoones asub ka avatud fond, kus huvilised saavad museaalidega tutvuda ning ka
ajutiste näituste ruum. Loodud on tingimused väljastpoolt muuseumi tulnud uurijatele ning
tudengitele (raamatukogu, kabinetid, spetsiaalsed ruumid museaalidega tutvumiseks). Avatud fond on
rahvusvahelisel muuseumiööl avatud kõigile huvilistele. Kongressipäeval toimus kaks temaatilist

sessiooni. Esimeses käsitleti teemavaldkondi, mis puudutasid teemasid, kuidas muuseumite külastajad
ja põllumajanduslikud kollektsioonid mõjutavad üksteist. Sessioonide käigu tutvustasid erinevate
riikide esindajad põllumajanduse- ja maaelu temaatikat käsitlevate teemade kogumistööd ja kogutu
suhestumisega uurija ja muuseumi külastajaga. Kongressile järgnes Provence maakonda tutvustav
programm. Pierre andis ülevaate kongressi korralduslikust poolest ning kongressil esitatud
ettekannetest kogumiku koostamise protsessist. Kogumik ilmus 2016. aastal. Kongress oli korraldatud
väga hästi. Edu kongresside vastu huvitatuse kohta tõendab suurenenud osalejate huvi AIMA
kongresside vastu.
2. CIMA XVII kongressil valiti uus AIMA Töökomitee ning president (Merli Sild), laekur (Pierre Del Porto)
ja sekretär (Cozette Griffin-Kremer). Töökomiteele esitas sekretär 2014. a novembris koostatud
protokolli kinnitamiseks. Arutelu teemadeks olid AIMA organisatsioonilised ja finantsilised.
3. Töökomitee arutas AIMA infolehe väljaandmisega seotud probleeme. Otsustati, et infoleht peaks
ilmuma kord kvartalis ning tutvustama AIMA liikmete tegevusi ja edastatakse aktuaalseid uudiseid ja
informatsiooni. Infolehe koostamisega tegeleb sekretär. Infoleht nr 4 on ilmunud 2015. aasta suvel ja
2016. veebruaris.
4. AIMA tegevuse aktiviseerimiseks moodustati esialgsed töögrupid: loomad muuseumis; rukis ja leib
toidutraditsioonis. Töögruppide teema arutelu toimub jätkuvalt ja kinnitatakse järgmisel AIMA
Töökomitee koosolekul Poolas Szreniawa Põllumajanduse ja Toiduainetetehnoloogia muuseumis 11.12. mail 2016. 13.-14. mail toimub Szreniawa muuseumi rahvusvaheline konverents Animal Breeding
and Traditional Plant Growing in the Context of Educational Mission in Agricultural Museums.
5. Töökomitee koosolekul toimus aktiivne arutelu CIMA XVIII kongressi, mis toimub Eestis 2017, teema
üle. Otsustati, et teema peaks haakuma ICOMi 2017. aasta teemaga Museums and contested histories:
saying the unspeakable in museums, milline valiti 2015. aastal juunis toimunud ICOMI
aastakoosolekul. Moodustati Töökomitee liikmetest (osalejad Suurbritanniast, Poolast, Kanadast, USAst, Prantsusmaalt, Sloveeniast, Saksamaalt, Indiast liige – Skype teel osales ning Eestist) 3-liikmelised
grupid ning iga grupp esitas oma nägemuse kongressi teemaks. Aktiivse arutelu tulemusena valiti
koostöös välja CIMA XVIII kongressi teemaks Traditions and Change--Sustainable Futures.
Kongressi toimumise ajaks kinnitati 09.-16.05.2017 Eestis, Eesti Põllumajandusmuuseumis.
Kongressi ajakava ja programm täpsustub.
6.Töökomitee koosolekule järgnes külaskäik Readingi Ülikooli katsefarmi ja Chilterni
Vabaõhumuuseumi http://www.coam.org.uk/ , mis töötab taluna ja omab suurepäraseid kogusid ja
ajastukohaseid hooneid. Põnevust ja ajaloolist teadmist pakuvad erinevad programmid peredele,
võimalus korraldada muuseumi territooriumil piknikke ning osaleda keskajavõitlusprogrammides,

mis on külastajate meelisüritused. Vabaõhumuuseum pakub elavat ajalugu tutvustavaid programme

sh ka hobustega töötamist põllul ja heinamaal heina tehes.
Chilterni Vabaõhumuuseum asutati 1976. aastal eesmärgiga päästa ohustatud ehitised. Rohkem kui
kolmkümmend ajaloolist hoonet on nüüd säilitatud ja renoveeritud, mis oleksid muidu olnud juba
lammutatud. Chilterni Vabaõhumuuseumis säilitab pärandit, mis muidu oleks kadunud. Muuseumi
kollektsioon keskendub rahvuspärandi hoidmisele ja tutvustamisele, majades ja maastikul töötavad

vabatahtlikud.

Lihavõtte programmi läbiviimine.

Londoni lähedus on muuseumile muutunud ohtlikuks, surve muuseumi ümberkujundamiseks on
suur. Muuseum on registreeritud heategevusfondi liikmeks ning ta ei saa riiklikke ega muid toetusi.
Tulu teenitakse igapäevatööga ja vabatahtlike abiga ning abiks on annetused. Muuseumil on üle 200
vabatahtliku ning muuseumi toetab muuseumi sõprade ühendus. Muuseumi missiooniks on rääkida
lugu Chilterni unikaalset ajalugu läbi hoonete, maastike ja kultuuri võimaldades nautida rikast
kultuuripärandit, saades inspiratsiooni ja võimalust õppida mineviku kogemusest, rakendada seda
olevikus ja näha tulevikku. See oli imeline elav ajalugu, mida see muuseum eksponeerib ja elab koos
sellega.
Olen väga tänulik toetuse ja võimaluse eest osaleda AIMA Töökomitee koosolekul. Minu kohustuseks
on väärikalt korraldada CIMA XVIII kongress Eestis, Eesti Põllumajandusmuuseumis, Tartus ning
tutvustada Eestit kui muuseumidest rikast ja atraktiivset turismipiirkonda.

Merli Sild
Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor
AIMA president
https://agriculturalmuseumsdotorg.files.wordpress.com/2015/05/aima-newsletter-n6-january2016.pdf

