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Alates 1948. aastast on korraldatud ICOM Rahvuskomitee poolt iga kolme aasta järel ICOM 

konverentsi, mis on olnud vajalik nii ICOM liikmetele kui kõikidele muuseumitöötajatele erialaste 

teadmiste omandamiseks ning vastastikuste kontaktide sõlmimiseks.  ICOMi 2019 „Museums as 

Cultural Hubs. The Future of Tradition" teema oli oluline rahvusvahelise suhtluse ja koostöö 

arendamisel muuseumitöötajate vahel. ICOM sekretariaat koostöös Jaapani ICOM Rahvuskomiteega 

oli see konverents korraldatud korrektselt ja sujuvalt. Võimalus oli end tunda nendel päevadel Kyotos 

väga turvaliselt ja nautida Jaapani kultuuri ja inimeste külalislahkust. 

Olen ICOMi liige ning ICOM alakomitee AIMA (Rahvusvahelise Põllumajandusmuuseumide 

Assotsiatsiooni ) töökomitee liige ning esindasin ka  AIMA organisatsiooni ning kohtusin samas ka 

AIMA liikmetega, kes osalesid 2017. aastal Eestis.  

Osalemine ICOM üldkonverentsil oli vajalik, et saada uusi teadmisi osaledes nii konverentsi istungitel 

kui erialastes töötubades. See oli vajalik, et olla kursis muuseumides toimuvaga. Samas oli väga 

huvitav muuseumide Expo näitus ja erinevate vahendite ja tehniliste lahenduste tutvustamine 

erinevate professionaalsete firmade poolt. Üldkonverentsi peateemadeks olid muuseumid kui 

võrgustikud - omavaheline koostöö; Konverentsi raames toimusid  huvitavad ettekanded ning 

huvipakkuvamad erialatöötoad, kus sai omavahel vahetatud informatsiooni ja tutvustada Eesti 

Maaelumuuseumide tegevusi Eestis ning ka tegevusi väljaspool. Osalesin erialaorganisatsiooni MRP 

töötoas, kus tutvustati erinevaid huvitavaid programme ja tegevusi näituste ning kommunikatsiooni 

alal. Huvitav oli kohtuda erinevate sündmuste raames Jaapani kultuuritraditsioonide ning 

kultuuripärandiga. Erinevates teemasid käsitlevates töörühmades oli võimalik suhelda teiste 

muuseumitöötajatega.   

Huvitavad olid arutelu teemad ICOMi-s muuseumide definitsiooni üle – mis leidis väga erinevaid 

arvamusi ja vastukaja – lähenemisi oli erinevaid ja lõpuks ei jõudnudki me lahenduseni – mis jäi 

kodutööks…  

Olen väga tänulik toetuse eest. Väga huvitav oli õppereis väljaspoole Kyotot Akashi piirkonda, kus 

külastasime Planetaariumi ning kohalikku muuseumi ja vaatamisväärsusi. Meie seltskonnas oli 

erinevad muuseumitöötajaid 6 riigist.  Meeli ülendav oli see kui Planetaariumi juhataja oli ette 

valmistanud igast riigist olevale külalisele tema emakeeles tervituse – minule oli tervitus Tere 

tulemast ja fotol olid meie armsad Eesti holsteini veised. See oli huvitav kogemus – kuidas 

valmistutakse külalisi vastu võtma ja kuidas tehakse oma külastajate suhtes taustauuringut – et 

valmistada neile suurt rõõmu. Jaapan on väga huvitav ja siiras ning sõbralik-külalislahke riik.  

Siiras tänu toetuse eest ja sõbralike kolleegidega veedetud aja eest.  


