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Tartu Ülikooli ajaloo
muuseumi aruanne 2011

2011. aasta suurim projekt oli Tartu tähetorni ekspositsiooni ettevalmistamine ja muuseumi avamine 27. aprillil 2011.1 Suurejoonelisele
avamisüritusele lisandus kahepäevane rahvusvaheline konverents
Å([SDQGLQJWKH8QLYHUVHµ ²DSULOOLO DQWLYlOMD7DUWXWlhetorni ajalugu käsitlev raamat ning aasta lõpus näidati ETV tehtud
VDDGHW 7DUWX WlKHWRUQLVW 7HJHYXVL WRHWDV ND $UFKLPHGHVH Å7HH0Hµ
PHHWPHUDDPHVNlLYLWXQXGSURMHNWÅ$VWURQRRPLDMDWHDGXVOLNPDDLOPDSLOWYLGHRORHQJXGYDDWOXVHGMDSODQHWDDULXPLWXQQLGµ NRRVW||V
teaduskeskusega Ahhaa, projektijuht Viljar Valder). Tähetornis käis
kaheksa kuu jooksul üle 13 000 inimese (arvestamata tasuta külastusi avamispidustuste ajal).
Aktiivselt koostati Toomemäe arenguvisiooni nii hoonete kui ka
WHUYLNX NRKWD 6HOJHPDNV VDL YDQD DQDWRRPLNXPL WXOHYLN NRRVWD1

 3LNHPOHYDDGHVHOOHVWSURMHNWLVWYW7h$.;;;,; 7DUWX 5HHW0lJL
Å7DUWXWlKHWRUQWHDGXVNHVNXVHVWKDULGXVNHVNXVHNV´ON
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*UDDÀNKülastuskordi Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis, kunstimuuseumis ja loodusmuuseumis aastail 2009-2011.
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*UDDÀNTartu Ülikooli ajaloo muuseumi külastuste statistika hoonete
kaupa 2011.

ti hoone üldkontseptsioon; anatoomikum koliti tühjaks ning tehti remondi ettevalmistusi. Alfried Krupp von Bohlen und Halbach
Stiftung’ile tehtud rahataotlus lükati paraku tagasi.
Peale Tartu tähetorni 200. aastapäeva rahvusvahelise konverentsi tähistati suurejooneliselt ka ülikooli ajaloo muuseumi 35. sünniSlHYD²GHWVHPEULOSHHWL7hDMDORRPXXVHXPLDDVWDNRQYHrents, mis oli pühendatud akadeemilisele pärandile. Avaldati mitu
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WHDGXVWUNLVW Å7h DMDORR NVLPXVL ;;;9,,, 1}XNRJXGH WHDGXV ²
VLVXOWVRWVLDOLVWOLNYRUPLOWUDKYXVOLN"µMD//HSSLNXÅ.DOHIDNWRULSRjast professoriks”.
Koostati kaks suurt näitust, neist ühe siht oli propageerida teaGXVWMDWHLVHHHVPlUNWXWYXVWDGDOLNRROLDMDOXJXÅ.XNUXVHNDXQLWDU
ja tema kaasaegsed. Eesti rikkalikem kalmistu muinas- ja keskaja
piirilt” (aprill 2011 kuni detsember 2011, kuraatorid Mari Lõhmus,
Tõnno Jonuks, Terje Lõbu, Mariann Raisma, kujundajad Liina Unt
MD.DWUH5RKXPDD MDÅ0RRGQHWXGHQJ2KDMDGRKNRPEHGµ DODWHV
dets 2011, kuraator Terje Lõbu, kujundajad Margot Sakson ja AndUHV.XOO .RRVWDWLNVVRRPHNHHOQHUlQGQlLWXVÅ7DUWXhOLNRROOlEL
sajandite” (T. Lõbu), mida eksponeeriti 3.–25. oktoobrini Helsingi
Eesti Majas. Koostati ajaloo muuseumi ekspositsiooni uus plaan. Nii
WlKHWRUQLHNVSRVLWVLRRQMDUDDPDWNXLNDQlLWXVÅ.XNUXVHNDXQLWDU
ja tema kaasaegsed” olid Eesti muuseumide aastaauhindade kandidaadid. Samuti sai tähetorni raamat
Eesti teaduse populariseerimise auhinna võistlusel ergutuspreemia.
Preemiaga käis kaasas õigus kasuWDGDVHOOLVWPlUJLVW
3VLHNVSRVLWVLRRQLV WHKWL PLWX PXXWXVW RVDOLVHOW XXHQGDWL 0RUgensterni saali ekspositsiooni (tudengielu, toomkiriku arheoloogia,
ülikooli ajaloolise hoonestu maketid, antiikskulptuuride koopiad,
uued etiketid); muuseumi kohvikusse rajati töötajate fotogalerii ja
pandi välja Tartu Ülikoolile tehtud kingitused; osaliselt vahetati välja teadussaali ekspositsioon, kuna mõned eksponaadid olid viidud täKHWRUQLXXHQGDWLYDQDDQDWRRPLNXPLQlLWXVWÅ9DQDDQDWRRPLNXP
– Eesti arstiteaduse häll” (T. Lõbu).
Uue püsinäitusena avati Tartu Ülikooli ajalugu kajastav näitus
valges saalis (L. Leppik, kujundus T. Jürna). Muuseumi fuajeesse
loodi nn uue museaali vitriin, kus eksponeeritakse uusi või tähtpäevadega seotud museaale; sealsamas on võimalik vaadata Toomemäe
ja toomkiriku ajalugu kajastavat slaidiprogrammi (M. Truman).
Nagu tavaks, korraldati teadust populariseerivaid teeõhtuid (kokNXNDKHNVD HQWDOJDWDWLNDXXVLULWXVL7HDGXVOLQQ7RRPHO KDQsapäevade ajal, koordineeris U. Paloveer), kohviõhtud korüfeedega,
näitustega seotud loengud jms, akadeemilise pärandi päev; need
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Foto 1. 1lLWXVHÅ.XNUXVHNDXQLWDUMDWHPDNDDVDHJVHG(HVWLULNND-

OLNHPNDOPLVWXPXLQDVMDNHVNDMDSLLULOW´OGYDDGH

Foto 2. Arheoloogianäitusel said igaüks ise arheoloogi tööd proovida
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osutusid väga populaarseteks. Peeti kaks teadusajaloo päeva miniNRQYHUHQWVLMDYlOMDSDQHNXJDÅ3URI-RKDQQ*HRUJ'UDJHQGRUIIµ
(20. aprillil, koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga ) ja
Å5DKYDORHQGXVWHPLQHYLNROHYLNMDWXOHYLNµ QRYHPEULO 
Seisuga 01.01.2012 oli muuseumis arvel 70 968 museaali, 2011.
aasta juurdekasv 1054 museaali. Ülikooli ajaloo muuseumi kui EesWL NXOWXXULORROLVH UDKYXVNROOHNWVLRRQL RVD ÀQDQWVHHULWL +DULGXV MD
Teadusministeeriumi kaudu, mis võimaldas jätkata kollektsioonide
korrastamist ja digiteerimist. TÜ ja Kultuuriministeerium allkirjastasid muuseumide infosüsteemi MUIS kasutamise lepingu. Muudeti
TÜ Muuseumide muuseumikogu korralduse eeskirja ning loodi ülikooli kultuurivara andmebaas (M. Jürgenstein). Positiivsena saab
esile tuua, et huvi ülikooli kultuurivara vastu on üsna suur (nt ajaloolise mööbli kasutamisest ollakse huvitatud peahoones, sotsiaalteaduskonna uues hoones Lossi 36 jm).
7h DMDORR PXXVHXPL NODVWDWDYXV VXXUHQHV WXQGXYDOW NRNNX
54 711 inimest (neist 42 473 muuseumikülastust; 2010 oli külastusi
21 378). Võrreldes eelmise aastaga suurenes külastajate hulk 50%,
selle tingisid tähetorni avamine, anatoomikumi ühispilet (st ühe
piletiga sai vaadata nii muuseumi näitust kui ka arstiteaduslikke
kollektsioone) ja anatoomikumi hea turundus ning huvitavad ürituVHG6DPXWLVXXUHQHVRPDWXOXUHQGLWXOXOHOLVDQGXVLGWRHWXVHG7h
ajaloo muuseum sai peale Tartu Ülikooli toetust Tartu Linnavalitsuselt, Eesti Kultuurkapitalilt, Tartu Kultuurkapitalilt, Hasartmängumaksu Nõukogult, SA Archimedeselt ning Haridus- ja Teadusministeeriumilt. Muuseumi tegevust toetasid oma toodetega ka mõned
ÀUPDG
2011. aastal korraldati muuseumis 133 üritust, kus osales 12 238
LQLPHVW
 31 konverentsi ja seminari,
 34 vastuvõttu (muu hulgas juubelite tähistus ja konverentside pidulik lõpetamine);
 32 kontserti,
 19 abielu sõlmimise tseremooniat,
 17 aktust.
Kokku käis muuseumis 54 711 inimest.
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3HUVRQDOLKXOJDVWHKWLPXXGDWXVLORRGLRVDNRQQDG NRJXGHRVDNRQG
näituste ja ürituste osakond ning tähetorn), täpsustati vastutusalasid, võeti tööle uusi spetsialiste, kes on muuseumi töö muutnud
märksa efektiivsemaks. Haldusasjadega hakkas tegelema kinnisvaraosakond.
3DUDNX ROL ND WDJDVLO||NH PLWX NRRVWDWXG SURMHNWL HL VDDQXG
toetust, peale eespool mainitud vana anatoomikumi projekti ei saanud toetust TÜ ajaloo muuseumi veeudusüsteemi ja arhiivkogu
hoiutingimuste parandamise projektitaotlus (nn keskinfra taotlus),
PHHWPHÅ.}UJNRROLGHQLQJWHDGXVMDDUHQGXVDVXWXVWH}SSHMDW||NHVNNRQGµ DODPHHWPH ÅhOLNRROLGH QLQJ WHDGXV MD DUHQGXVDVXWXVWH
juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla
YLLPLQHµSURMHNWÅ¯SSHKRRQH/RVVLMXXUGHSllVHWDYXVHVXXUHQGDPLQHµQLQJ(HVWL7HDGXVIRQGLOHHVLWDWXGJUDQGLSURMHNWLGÅ7DUWXOLkool Eesti vaimse eliidi kujundajana 1802–1949 (Tartu University
as a developer of the Estonian intellectual elite in 1802–1949)” ja
NRRVW||VNXQVWLDMDORR}SSHWRROLJDÅ9DOJXVWXVDMDVWXOLNRROMD7DUWX
linnaruum (1799–1828). Perifeeriast metropoliks (The University of
(QOLJKWHQPHQWDQGDQHZ,PDJHRIWKH&LW\)URPWKH3HULSKHU\WR
the Metropolis)”.
Koostöös Kesk-Euroopa ülikooliga ja Euroopa Teadusuuringute
Nõukogu grandi toel jätkus Eesti haritud eliidi uurimine Euroopa
väikerahvaste haritlaseliidi kontekstis (projekti juhib Victor Karady
Kesk-Euroopa ülikoolis Budapestis). Projekti raames kaitsti ViljanGLNXOWXXULDNDGHHPLDLQIRWHDGXVWHRVDNRQQDVO}SXW||Å$JURQRRPLGH
NXWVHNRGDMDVHOOHOLLNPHVNRQG(HVWL9DEDULLJLVDDVWDWHO´ (Hrika Reiss). Projekti andmetöötlusega on seotud doktorant Toomas
Hiio.
6LKWÀQDQWVHHULWDYDWHDGXVWHHPD6)VÅ,GHHGHMDWHRRriate retseptsioon” üks põhitäitja on L. Leppik (projekti juht Pärtel
3LLULPlH VHOOHWHHPDUDDPHVWRHWDWLRVDOLVHOWNDWUNLVHÅ7DUWXhOLkooli ajaloo küsimusi XXXIX” väljaandmist. Janet Laidla on projekti
Å9HVLPlUJLGMDSDEHULDMDOXJXYDUDXXVDHJVHV(HVWLVµ (7) S}hitäitja.
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