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1 Muuseumi missioon ja ülevaade toimepõhimõtetest 

 

1.2. Missioon 

 

Tallinna Ülikooli muuseumi eesmärk on ühiskonnale haridusteaduse ja ülikoolihariduse 

tutvustamine ülikooli ajaloo ning muuseumikogu kaudu. Muuseumi eesmärk on hoida ülikooli 

järjepidevust ning pakkuda tuge ülikooli liikmete ja vilistlaste meie-tunde säilimisele ning 

tugevdamisele. 

 

1.3. Muuseumi ajalugu 

 

1994. aastal asutati professor Lembit Andreseni eestvedamisel Tallinna Pedagoogikaülikooli 

muuseum (18.03.2005. nimetati Tallinna Pedagoogikaülikool ümber Tallinna Ülikooliks). Esialgsed 

ruumid sai muuseum keeltemaja suures auditooriumis 318 (praegune Silva õppehoone). 1997. aastal 

eraldati muuseumile uued ruumid keeltemaja I korrusel. 2005. aastal muuseumi tegevus peatus ja 

muuseumivarad pakiti kokku ning pandi hoiule ülikooli arhiivi ruumidesse. Seoses ülikoolilinnaku 

ehitamisega 2010. aastal anti muuseumivarad hoiule Kespri arhiivi. 2013. aasta jaanuaris eraldati 

muuseumile uued ruumid Silva õppehoones ja tööle asus projektijuht. Tallinna Ülikooli muuseum 

avas uue ekspositsiooni oktoobris 2014. 

 

1.4. Muuseumikogu 

 

Muuseumikogu suurus seisuga 30. detsember 2014 oli 1238 museaali ja koosnes järgnevatest 

alakogudest: 

 

Kogu nimetus Kogus arvel MuISi sisestatus Retrospektiivselt 

sisestatud 

Digiteeritud 

Raamatukogu (R) 525 88 72 13 

Esemekogu (E) 235 20   2   0 

Väiketrükised (V) 364 37 23 22 

Kunstikogu (K)     1   1   0   0 

Dokumendid (D)     1    1   0   0 

Fotokogu (F) 112 4    4   3 

 

 

1.5. Muuseumi struktuur ja toimemehhanismid 

 

Tallinna Ülikooli muuseum on väike muuseum nii kogude kui ka töötajate arvu poolest. Muuseum 

kuulub turundus ja kommunikatsiooniosakonna koosseisu.[muudetud 29.02.2016]  [[[[ 2015. aasta 1. 

jaanuari seisuga on muuseumis tööl üks inimene -  projektijuht, kes vastutab kogu muuseumi 

tegevuse eest. 

Tallinna Ülikooli muuseumil on nõukoda, kuhu kuulub 7 liiget. Muuseumi nõukoda on valitud 

põhimõttel, et oleks esindatud  ülikooli töötajad erinevatest tegevusvaldkondadest, üliõpilased ja ka 

vilistlased. Samuti kuulub nõukotta kaks liiget teistest muuseumidest. Nõukoja ülesanne on anda 

muuseumile nõu tema töös ja hinnata püstitatud ülesannete ja eesmärkide ajakohasust ning 
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vajalikkust. 

 

1.6. Muuseumi koostöövõrgustik 

 

2014. aasta algusest tegutseb TLÜ muuseumi juures sõprade selts. Muuseum teeb koostööd teiste 

ülikooli üksustega.[muudetud 29.02.2016] Siiani on olnud tihedam koostöö Kunstide Instituudi, 

Informaatika Instituudi ning turundus- ja kommunikatsiooniosakonnaga. Samuti teeme koostööd 

Eesti Pedagoogika Ajaloo Seltsiga. 

 

1.7. Muuseumi tegevust reguleerivad õigusaktid ning strateegilised dokumendid 

 

TLÜ muuseum juhindub oma tegevuses ülikooli põhikirjast ja arengukavast, muuseumi 

põhimäärusest, muuseumi arengukavast, muuseumiseadusest, teistest õigusaktidest ja 

kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest. 

 

Tallinna Ülikooli põhikiri. 

Ülikool korraldab muuseumi- ja ülikooli ning ülikooli kasutuses olevate kogude  täiendamist 

teaduslikku läbitöötamist ning säilitamist, tagades neile avaliku. 

 

Tallinna Ülikooli arengukava aastani 2014. 

Tallinna Ülikool asutab ülikooli muuseumi ning toetab selle tegevust, algatab ülikooli ajaloo 

koostamise. 

 

Tallinna Ülikooli muuseumi põhimäärus. 

Muuseumi missioon on hoida ülikooli ajalist pidevust ning pakkuda tuge ülikooli liikmete ja 

vilistlaste meie-tunde säilimisele ning tugevdamisele. 

Muuseumi ülesandeks on ülikooli ajaloo ja tegevusega seotud kultuuripärandi kogumine, 

säilitamine ja uurimine ning selle vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja 

meelelahutuslikel eesmärkidel. 

 

Muuseumiseadus. 

Muuseumide andmekoguga liitunud muuseumi kogu täiendatakse eesmärgipäraselt, lähtudes 

muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest. 

 

ICOMi muuseumide eetikakoodeks. 

Muuseumide koostöö kogumispoliitika vallas 

Iga muuseum peaks tunnustama koostöö ja konsulteerimise vajadust sarnaste huvide ja 

kogumispoliitikaga muuseumide vahel ning olema ühenduses niisuguste institutsioonidega, kui võib 

tekkida huvikonflikt omandamise kui spetsialiseerumisvaldkondade määratlemise küsimustes. 

Muuseumid peaksid austama teiste muuseumide kogumisalasid. 

Ametialastest normidest kinni pidamine. 

Kutselised muuseumitöötajad peaksid järgima kehtivaid norme ja seadusi ning hoidma alal oma 

elukutse au ja väärikust. Nad peaksid külastajaid kaitsma ebaseadusliku või ebaeetilise ametialase 

käitumise eest. Tuleks kasutada iga võimalust informeerida ning harida külastajaid eriala 

eesmärkidest ja taotlustest, et avalikkus mõistaks paremini muuseumide panust ühiskonda. 

 

2. Kogumispõhimõtted 

 

2.1. Kogumise eesmärk 
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TLÜ muuseum kogub esemeid, fotosid, trükiseid ning muid materjale, mis kajastavad Tallinna 

Ülikooli ja tema eelkäijate ajalugu alates 20. sajandi algusest kuni tänapäevani. Muuseumi 

prioriteediks on koguda emeriitprofessorite ja ülikooli töötajatega seotud materjale, samuti 

materjale, mis kajastavad üliõpilaselu ja ülikoolis õpetatavate erialade arengut. Kogumisel 

arvestatakse juba TLÜ muuseumi kogudes olemasolevate materjalidega. 

 

2.2. Teiste sarnaste või lähipiirkonnas tegutsevate muuseumide kogude, arhiivide ja 

raamatukogude lühianalüüs. 

 

Eestis tegutseb peale TLÜ muuseumi veel kaks ülikooli muuseumi. Need on Tartu Ülikooli 

muuseum ja Tallinna Tehnikaülikooli muuseum. Siiani nende muuseumidega koostööd pole tehtud. 

Haridus- ja kooliajalooga seotud materjale koguvad Palamuse kihelkonnakoolimuuseum ja TLÜ 

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum. Eelpoolnimetatud muuseumid koguvad üldharidus- ja 

kutsehariduskoolide ajalugu puudutavaid materjale. Vähesel määral kattub kogumisaines EPAMiga 

Tallinna Ülikooli kasvatusteadust puudutavate materjalide osas. 

Eesti Spordimuuseumiga kattub teema üliõpilasspordi osas. Spordimuuseumiga on kokkulepe, et 

tippsporti puudutavad materjalid koguvad endiselt nemad ja ülejäänud Tallinna Ülikooli 

üliõpilassporti puudutavad materjalid kogub Tallinna Ülikooli muuseum. 

Näituste koostamisel oleme koostaööd teinud  TLÜ Akadeemilise Raamatukoguga ja  TLÜ 

arhiiviga. 

 

2.3. Muuseumikogu täiendamise üldpõhimõtted. 

 

Muuseum võtab vastu asju, mis sobivad muuseumi eesmärkidega. 

Muuseum võtab arvele asju, mis on võimalikult heas seisukorras ning mida muuseumil on võimalik 

hoiustada ja säilitada. 

Muuseum võtab muuseumikogusse vastu asju, mis on olulised Tallinna Ülikooli ajaloo seisukohast 

ning aitavad täiendada muuseumi senist kogu. 

Aines, mis ei vasta  muuseumikogusse vastuvõtmise alustele, kuid on vajalik haridus- või 

näitusetegevuses, võetakse abikogusse. 

Asja puhul, mis ei vasta TLÜ muuseumi kogumispõhimõtetele, tehakse üleandjale ettepanek anda 

see üle mõnele teisele mäluasutusele, kuhu see sobib paremini. 

 

2.4. Muuseumi kogu täiendamise sisulised kriteeriumid 

 

Põhikriteeriumid: 

• Ajalooline väärtus: kas asjal on seos Tallinna Ülikooliga või ülikooli liikmetega, kuidas 

aitab objekt paremini mõista ülikooli ajalugu.- 

• Esteetiline väärtus.: asi on valmistatud meisterlikult ja on suurepärane näide teatud 

oskustest. 

• Teaduslik väärtus: kas asja vastu võiks olla huvi uurijatel. 

• Ühiskondlik või kogukondlik väärtus: asi on valminud või on kasutatud Tallinna Ülikoolis 

või on muul moel seotud Tallinna Ülikooliga. 

 

Lisakriteeriumid: 

• Päritolu, legend, dokumenteerituse aste: muuseum kogub asju, millel on seos Tallinna 

Ülikooliga. 

• Iseloomulikkus, tüüpilisus, rariteetsus: asi on silmapaistev, haruldane või ebatavaline näide 
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teatud tegevusest, perioodist, asjal on legend. 

• Seisund, terviklikkus: muuseum kogub eelistatult terviklikult säilinud asju.   

• Kasutatavus näitustel, teadustöös: kogumisel arvestatakse asja võimalikku sobivust 

näitustega ja haridusprogrammidega. 

 

 2.5. Muuseumikogu hetkeseis ja täiendamisvajadus. 

 

Muuseumikogude hetkeseis ei anna head ülevaadet ülikooli kui organisatsiooni arengust. Senine 

kogumistöö on olnud juhuslik. 

2013. aastal liitus muuseum MuISiga ja alustati kogude kandmist MuISi. Kuna muuseumis on tööl 

üks inimene, siis ei ole töö kogude MuISi sisestamisega piisavalt operatiivne. Ressursside 

puudumise tõttu pole lähiajal ka inimesi võimalik juurde palgata. Kogude digiteerimisega aitab 

küljendaja, kes teeb seda oma põhitöö kõrvalt. Tema töökohustustesse muuseumikogude 

digiteerimine ei kuulu. 

Täiendamisvajadus. Paljud teemad, valdkonnad ning perioodid esindatud lünklikult. Vähe on 

kogutud ülikooliga seotud taidlus- ja spordikollektiivide tegevust ning fotosid alates 2000ndatest 

aastatest. Täiendamist vajavad õppe- ja teadustöös kasutusel olnud seadmed. Alates 2013. aastast 

alustas ülikooli muuseum ülikooli üliõpilaste, vilistlaste, töötajate meenutuste kogumist. Parimatest   

meenutustest on plaanis Tallinna Ülikooli 100. juubeliks koostada kogumik. 

 

Esemekogu (E). Kogu suurus 235 museaali. 

Esemekogu koosseis on materjalilt ja liigiliselt mitmekesine. Kogusse kuuluvad: teadusaparatuur, 

mõõteriistad, suveniirid, medalid, märgid, lipud, karikad, mälestusesemed, vimplid, riideesemed, 

mööbel. Puudulikult on esindatud periood alates 2000ndatest aastatest. 

 

Fotokogu (F.). Kogu suurus 112. 

Fotokogu on üks enimkasutatud kogudest muuseumis. Kogusse kuuluvad fotod, filmid,              

CD-d,videokassetid, klaasnegatiivid. Fotosid on kasutatud uurimistöös, kirjastustegevuses, näituste 

koostamisel. Esimesed fotod pärinevad Tallinna Õpetajate Seminari aegadest, 1920ndatest aastatest. 

Puudulikult on kogus esindatud tänapäev. [muudetud 29.02.2016] 

 

Raamatukogu (R). Kogu suurus 525 

Ülikooli õppejõudude poolt väljaantud õppe- ja teaduskirjandus, TLÜ publikatsioonid, 

aastaraamatud, valikuliselt üliõpilaste lõputöid, ülikoolile kingitud raamatud, 20. sajandi alguses 

väljaantud kooliõpikud, hariduse teemalised ajakirjad, ülikooli poolt kirjastatud ajakirjad ja 

arhiivmaterjal. Praegu kõige suurem kogu. Otsustatud on, et raamatuid, mis on olemas ülikooli 

raamatukogudes, muuseum enam ei kogu. Kogusse vastuvõtmisel on eelistatud ülikoolile kingitud 

raamatud, pühendustega raamatud, rariteetsed trükised. Fotokogu järel teine kogu kasutatavuse 

poolest. Juba kogus olevad suure tiraažiga raamatud on plaanis kanda abikogusse. 

 

Väiketrükised (V) Kogu suurus 364. 

Kogusse kuuluvad kutsed, teabelehed, plakatid, tänukirjad, reklaamvoldikud. 

 

Kunstikogu (K).  Kogu loodi 2013. MuISi sisestatud 1 museaal. Kogu suurus täpsustamisel. Siia 

tulevad üle praegu esemekogus olevad kunstiteosed. Muuseumisse on aegade jooksul jõudnud 

(kingitused, annetused, lõputööd, ostud) erinevad kunstiteosed (maalid, joonistused, skulptuurid). 

 

Dokumendid (D). Loodi 2013. MuISi sisestatud 1 museaal. Varem olid dokumendid ja 

väiketrükised ühes kogus (tähis KD). Muuseumile on annetatud hulgaliselt ülikooli tegevust 
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puudutavaid dokumente, mis ei kuulu säilitamisele ülikooli arhiivis, ülikooliga seotud inimeste 

isiklikud dokumendid ning dokumendid, mis on seotud Tallinna Ülikooli loomisega. 

 

2.5.1. Abikogu 

Abikogusse (A) hakkavad kuuluma raamatud, näitusetegevuses ja pedagoogilises tegevuses 

vajalikud abimaterjalid, mis on seotud Tallinna Ülikooliga, kuid ei vasta muuseumikogusse 

vastuvõtmise kriteeriumidele. 

 

2.6. Muuseumikogu täiendamise protseduurid 

 

Museaalide dokumenteerimiseks vajaliku info eest vastutab muuseumi projektijuht. Kogusse 

vastuvõtmise otsuse langetab vähemalt kolmeliikmeline kogude täiendamise komisjon, mille 

moodustab rektor. [muudetud 29.02.2016] Otsuse langetamisel kaalutakse kogutud või pakutava 

ainese väärtust või sobivust kogusse, lähtudes muuseumikogu täiendamise üldpõhimõtetest ja kogu 

hetkeseisust ning täiendamisvajadusest 

 

2.7. Juurdekasvuvõimaluste ja säilitustingimuste analüüs 

 

Muuseumi kasutuses on kaks hoidlat suurusega 35,4 m2 ja 56m2. Hoidlad kuuluvad ülikooli 

arhiivile. Raskused muuseumikogude paigutamisega tekivad juhul, kui ülikooli arhiiv soovib oma 

ruume tagasi. Probleem on suuremõõtmeliste asjade hoiustamisega (teadusaparatuur, skulptuurid, 

raadiod, projektorid). Hetkel on suuremõõtmelised asjad  hoiustatud hoidla põrandal. Paremat 

lahendust praegu nende säilitamiseks ruumipuudusel pole. Plakatite, joonistuste jms asjade 

säilitamiseks on tellitud kaardisahtlid. 

Ülikooli muuseumi kogude sisestamiseks MuISi ja kogude digiteerimiseks on vajalik täiendav 

tööjõud. 

Kogude täiendamine ostude kaudu pole võimalik osturahade puudumise tõttu eelarves. 

 

2.8. Muuseumikogu analüüs ja väärtuste hindamine 

Esialgne muuseumikogu analüüs ja väärtuste hindamine sai teostatud pärast muuseumikogude 

tagasi kolimist Kespri arhiivist. Selgus, et paljud muuseumivarad on kolimiste käigus kahjustunud 

ja kadunud. Muuseumis on hulk esemeid, mille päritolu ja seose kohta ülikooliga puuduvad 

andmed. Tuleks kaaluda nende esemete väljaarvamist muuseumikogust. 

 

 

2.9. Museaalide väljaarvamine 

 

Museaalide kogust väljaarvamine toimub muuseumiseaduses sätestatud alustel. Museaal, mis ei 

vasta muuseumi ainevaldkonnale, kogumise kriteeriumitele, antakse üle kas teisele mäluasutusele 

või tagastatakse annetajale. Museaal arvatakse kogust välja kui see on hävinenud, kadunud või 

kahjustunud sellisel tasemel, et selle taastamine on võimatu või põhjendamatult kulukas. 

Muuseumist väljaarvamise otsustab punktis 2.6 nimetatud komisjon, arvestades sõltumatu eksperdi 

arvamusega. [muudetud 29.02.2016] 
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3. Muuseumikogu dokumenteerimine 

 

3.1 Dokumenteerimismeetodid [muudetud 29.02.2016] 

 

Muuseumikogu dokumenteerimisel lähtutakse 19.06.2013 vastuvõetud muuseumiseadusest. 

Dokumentatsioon museaalide kohta vormistatakse MuISis (vajadusel prinditakse paberkandjale). 

Dokumentide nõuetekohase täitmise ja säilimise eest vastutab muuseumi projektijuht. Paberkandjal 

säilitatakse Tallinna Ülikooli arhiivis. 

 

3.2. Dokumenteeritavad tegevused  

 

Museaalide vastuvõtmisel vormistatakse vähemalt kahes eksemplaris vastuvõtuakt. Vastuvõtuakti 

kinnitab muuseumi projektijuht. 

Museaalide laenutamise puhul tehakse kõigepealt kindlaks, kas on tagatud  museaali turvalisus ja 

sihipärane kasutamine. Museaali laenaja esitab garantiikirja ja seejärel vormistatakse väljaandeakt. 

Museaalide muuseumisisesel liikumisel vormistatakse MuISis muuseumisisese kasutamise akt. 

Muuseumikogu kontrollitakse korraliste inventuuride käigus vastavalt muuseumiseadusele. 

Museaali üleandmine muuseumikogust teisele muuseumile, raamatukogule või arhiivile toimub 

vastavalt Muuseumiseaduses kehtestatud korrale. Väljaarvamisaktid säilitatakse arhiivis alatiselt. 

Hoiule võetud asi tagastatakse omanikule tagastamisaktiga. 

 

 

 

4. Säilitamine 

 

4.1 Kogude säilitamine [muudetud 29.02.2016] 

 

Muuseumikogude säilitamise eest vastutab muuseumi projektijuht. Põhitähelepanu on kahjustuste 

ennetamisel, nende kiirel avastamisel ja kõrvaldamisel ning säilitustingimuste parandamisel. 

Museaalide restaureerimisteenust ostame vajadusel sisse. 

Muuseumi hoidlad asuvad keldrikorrusel ja ei ole ehitatud spetsiaalselt hoidlaks. Esialgselt olid 

need ruumid planeeritud ülikooli arhiivile dokumentide töötemiseks. Ruumi läbivad veetorud. 

Õhuniiskuse kõikumine aastalõikes väga suur (20% kuni 68%). Temperatuur püsib hoidlas 

aastaringselt stabiilne (21 kraadi). Soovituslik oleks umbes 18 kraadi, kuna hoidlas säilitatakse 

erinevaid materjale. 

Kliima registreerimiseks asub hoidlates digitaalne kliimaseade, mis näitab õhutemperatuuri ja 

suhtelist õhuniiskust. Mõõtmine toimub nädalas kaks korda. Ruumides on tulekustutussüsteem. 

 

 

 

4.2. Turvalisus 

 

Muuseumihoidlasse ei lubata kõrvalisi isikuid. Uurijad võivad hoidlasse minna erandkorras  üksnes 

muuseumitöötaja loal ning saatel. 


