Traditsiooniline Eesti mäluasutuste suveseminar
„ Inimesed, andmed ja kratid – nende koostoimimise võimalikkusest“
toimub sel aastal 10. ja 11. septembril, Sagadi mõisas Lääne-Virumaal
Seminari osavõtumaks 80 eurot + käibemaks
Bussid väljuvad :Tallinnast kell 9.00, Rahvusraamatukogu eest, Tõnismägi 2
Tartust kell 8.15, Vanemuise alumine parkla
10.september
10.30 Hommikukohv
11.00 Seminari avamine
I teema: Andmed, andmehaldus ja kasutusvõimalused
Moderaator Martin Eessalu, Haridus-ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik ja
krattide projekti ekspertrühma liige
11.10 „Tehisintellekt ja selle strateegiline planeerimine Eestis“
2019. a suvel valmis krattide ehk tehisintellekti kasutuselevõtu edendamise analüüs ja
tegevuskava. Mis üldse on tehisintellekt ning mida tähendab see mäluasutustele ja
raamatukogudele?
Martin Eessalu, Haridus-ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik
11. 40 „Eesti andmehalduse tegevuskava"
Millisena näeb Statistikaamet enda rolli andmehalduse koordineerijana riigis? Mida peaks
asutused tegema andmehalduse korraldamiseks ning kas andmete märksõnastamine on
vajalik ja võimalik?
Veiko Berendsen, statistikaameti andmehalduse ekspert
12.20 Sirutuspaus
12.40 “Kratid raamatukogus – kas võimatu mission või helge tulevik?”
Jane Makke, Rahvusraamatukogu metaandmete peaspetsialist
13.05„Muuseumide andmed – võimaluste meri“
Mirjam Rääbis, Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht
13.30 "Time Machine: mineviku suurandmetega tuleviku Euroopasse"
Euroopa dokumentaalse kultuuripärandi kättesaadavamaks tegemise projekt
Sven Lepa – Rahvusarhiivi arhivaar
14.00 -14.45 Lõuna

II teema: Kuidas kujundada kasutajakeskset organisatsiooni
14.45 -15.55 Ettekanded ja arutelu:
Janne Andresoo, Rahvusraamatukogu peadirektor
Priit Pirsko, Riigiarhivaar
Alar Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor
Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor
15.55 -16.15 Kohvipaus
16.15 - 18.15
III teema: Õnnelik organisatsioon
Organisatsioon saavutab enda eesmärgid siis kui seal töötavad õnnelikud inimesed, kes
saavad oma tööst edukogemuse ning jagavad seda teistega. Arutleme, mida ja kuidas saame
me igaüks teha, et meie töökeskkond oleks meile meeltmööda ja inspireeriv.
Kaasatud saab iga mõte ja puudutatud iga süda.
Indrek Ostrat, Rahvusraamatukogu personalijuht
Indrek Rahi, Thomas International konsultant
19.00 Õhtusöök

11.september
IV teema: Digipärandi kättesaadavaks tegemine
Moderaator Kristiin Meos, Kultuuriministeeriumi peaspetsialist ja kultuuripärandi
digiteerimise projekti koordinaator
9.30 „Paberdokumentide massdigiteerimine“
Kristina Teral, Rahvusarhiivi hoiuvaldkonna juht
9.45 „Valikute küsimus ehk digitaalne trükisepärand täna ja homme“
Merike Kiipus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu juhataja
10.00 „Esemepärandi digiteerimine: Riikliku, rahvusliku või kultuuriloolise väärtusega
esemed“ Triinu Siilbek, Eesti Rahva Muuseumi digikeskuse juhataja
10.15 „Fotopärandi digiteerimise standardid“
Aap Tepper, Rahvusarhiivi filmiarhiivi juhtivspetsialist
10.30 „Digitaalhumanitaariast mäluasutustele“
Jane Makke, Rahvusraamatukogu metaandmete peaspetsialist
10.45-11.15 Kohvipaus

V teema: Mäluastuste arenduste e-paraad
Moderaator Toivo Jullinen, riigiarhivaari asetäitja
11.15 "Filmide digiteerimisest filmiarhiivis”
Eva Näripea, Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor
11.30 „Fotode üldhindamine“
Gerli Toomet, Rahvusarhiivi filmiarhiivi asedirektor
11.45 „Eesti Loodusmuuseumi liitreaalsuse rakendus“
Sander Olo, Loodusmuuseumi geoloogia osakonna juhataja
12.00 „Vabadussõja ühisloome projekt“
Ivar Kaigu, Rahvusarhiivi arhivaar
12.15 "Vabamu egiid mõtestamas vabadust"
Keiu Telve, Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu tegevdirektor
12.30 „Raamatud liikuma“
Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu teenuste juht
Kokkuvõtted
13.15 Lõuna
14.15 Ärasõit: Bussid väljuvad Tallinnasse ja Tartusse

