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SISSEJUHATUS  

 
Tartu Ülikooli muuseumi jaoks oli 2020. aasta erakordne nagu kogu ülikoolile, kõikidele muuseumidele, 
koolidele ja paljudele teistele. Kui 2019. aasta pakkus seoses rahvusülikooli juubeliga pikalt planeeritud 
väljakutseid, siis 2020. aasta märtsis said peamisteks märksõnadeks “kodukontor”, “kohanemine”, 
“ümber korraldamine” ja “veeb”. Vaatamata sellele, et mõned tegevused tuli edasi lükata, muuta või 
lausa ära jätta, said paljud plaanid siiski ellu viidud.   

COVID-19 tingitud eriolukorra ja piirangute tõttu jäi muuseumi müügitulu oluliselt väiksemaks 
planeeritust. TÜ üldfondile lisaks saadi tulu 553 006 eurot (piletid, rent, programmid ning projektid ja 
toetused, sh kriisiabi Kultuuriministeeriumilt), mis moodustab  44 % muuseumi kogueelarvest.  
Müügitulu oli eelarvest 10,4 % (130 482 eurot, summa on koos 2019. aasta jäägiga). Tulud ja kulud 
pole tasakaalus, kuna osade 2019. aastal valminud projektide eest tasumine lükkus edasi 2020. 
aastasse, samuti lükkusid mitmed projektid edasi 2021. aastasse (nt mitmed näitused, reisid) ning 
nende puhul tuleb arvestada, et tegemist on projektipõhiste sihtotstarbeliste rahadega. Suureks toeks 
lisaks üldfondile oli kultuuriministeeriumi kriisiabi toetus, mis võimaldas meil jätkata muuseumi 
igapäevast tegevust.  

Haridusprogrammide tavapärane maht taastus korraks oktoobris ja novembris, suvekuudel 
külastasid meid siseturistid ja vähesed välisturistid peamiselt naaberriikidest, kuid ruumide ja 
suveniiride müük ei taastunudki. Külastuste arv langes: kokku teenindas muuseum 26 571 kasutajat, 
neist 22 409 külastajat. 

Kuna müügitulude langus oli näha juba eriolukorra alguses, siis otsisime aegsasti kulude 
kokkuhoiu kohti. Märtsi vähendati kütet muuseumi kõikides majades oluliselt kütet, kuna suurem osa 
inimesi töötas kodudes. Kokkuhoidu ruumikuludelt tõi ka kolme hoidlapinna tühjendamine ja kolimine 
ühele pinnale Jakobi tn 1. 

Teise kokkuhoiukoha leidsime töö ringikorraldamises suvehooajal. Tavapärase lisatööjõu 
palkamise asemel suunasime kõik oma töötajad külastussektorisse (0,5-1,0 kohaga töötajad 7 päeva, 
kuni 0,5 kohaga 4 päeva) töötama külastusjuhtide ja ka kassapidajatena. Ka suvistes lastelaagrite 
tegevustes rakendati üksnes oma töötajad. Kuna valget saali ei renditud üritusteks, olime sunnitud 
koondama administraatori koha.   

Ebastabiilse majandusliku ja epidemioloogilise olukorra tõttu lükkasime edasi mitmeid 2020. 
aastaks planeeritud tegevusi ja näituseid. Näiteks näituse Ars Academica avamine toimub veebruaris 
2021, mis algselt oli planeeritud novembris 2020. 

Muuseumi kogudes on 2020. aasta lõpu seisuga 165 566 museaali. Eriolukorra ajal 
organiseerimisime ringi külastussektori inimeste töö, asendades kogude tööga. Tänu sellele suurenes 
oluliselt andmebaasi sisestatud objektide hulk. 

Vaatamata ootamatustele jätkus ideid ja tahet uusi mõtteid teoks teha. Erakordselt soe talv 
inspireeris muuseumipere käivitama ühepäevase projekti „Peetrus ja Paulus toomkirikus“ (26.02), mis 
osutus populaarseimaks 2020. aasta FB postituseks ja sündis päevakajaline kogusid tutvustav videosari 
„Kogude paljastused. Anuloogid“. 

Hea meel on tõdeda, et 2020. aasta tõi TÜMile mitmeid tunnustusi, nii kohalikke 
(Kultuurkapitali preemia laureaat) kui rahvusvahelisi (rahvusvaheline ülikoolimuuseumide ja -
kollektsioonide komitee auhind UMAC Award). See annab jõudu tegutsemiseks ning uute projekti 
käivitamiseks. 
 
Tunnustused: 

• Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) rahvusvaheline ülikoolimuuseumide ja -kollektsioonide 
komitee (UMAC) aastaauhind Tartu Ülikooli muuseumi projektile „Tartu Ülikooli sada nägu“. 

• Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureaat näitustega „Minu elu ülikool“ ja Ideaalide Eesti. Sada aastat 
otsinguid“. 

• TÜM on Tartu kultuurikandja 2019 aasta kultuuriorganisatsiooni kategoorias. 
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• Raamat „ARS ACADEMICA. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost“ valiti 2019. aastal ilmunud 25 kauneima 
raamatu hulka.  

• Hullu Teadlase teaduskonverents pälvis riikliku tunnustuse teaduse populariseerimise eest. 

• Eesti Muuseumide aastaauhind (2020. aasta nominatsioon 2019. aasta kohta). Konserveerimistöö 
nominent: Pidulikus raamistuses litograafilise lehe konserveerimine ja uuenduslikud lahendused algse 
vormistamise säilitamiseks. Restauraator: Anne Arus 

• Ajalookirjanduse aastapreemia nominentide hulgas oli kaks ülikooli muuseumi raamatud: Toivo Kikkas 
ja Janet Laidla „Akadeemiline vabariik. Tartu Ülikooli üliõpilaskond läbi aja (2019)  ning Ingrid  Sahk ja 
Moonika Teemus  „Ars Academica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost. // 100 Works of Art of the University 
of Tartu (2019). 

• Eesti Muuseumide Meenekonkursil EMMA  võitis rektorite tass koos EKMiga I-II preemia. 
 
 
Lühendid 
TÜM – Tartu Ülikooli muuseum 
KM – kunstimuuseum 
TK – toomkirik 
TT – tähetorn 
HT – Hull Teadlane 
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2 TÜMi OLULISEMAD TEGEVUSED 2020. AASTAL 

 
Näitused, haridustegevus ja üritused 
 
TÜMi näitusetegevus lähtub näituseplaanist, uurimissuundadest ja erinevatest koostöövõimalustest. 
2020. aastal näitusekava täideti täies mahus, kuigi  eriolukorra ja erimeetmete tõttu tuli tegevuskavas 
teha ajalisi muudatusi. Kõige enam kannatasid näituste juurde loodud publikuprogrammid, mida ei 
olnud võimalik täies mahus teostada või sai seda teha piirangutest lähtudes. 

Kõige enam tegevusi oli 2020. aastal seotud  J. K. S. Morgensterni 250. sünniaastapäeva 
tähistamise ja korraldamisega. Esile võib tuua näituste “Karl Morgenstern 250. Kivilõikekunsti lummus” 
ja “Hommikutäht” avamise, aastakonverentsi “Morgensterni aeg” korraldamise ja kogumiku Karl 
Morgnstern 250. Qui vult, potest avaldamise.  Näitus sai Eesti muuseumiauhindade nominatsiooni 
ajutiste näituste kategoorias ja kogu Morgensterni aasta programm nomineeriti Tartu Kultuurikandja 
2020 auhinnale kultuurisündmuse kategoorias. 

Projekt “Kunstnikud kogudes” (KuKo) jätkus muuseumi kutsel projektina “Kunstnik ja teadlane 
kogudes” (KuTeKo). Tehnoloogilise-, heli- ja tegevuskunsti vahenditega töötava Taavi Suisalu 
loomingulise töö ja füüsik Siim Peri kaastöö tulemusel valmis näituseprojekt “Datafanta”. Projekti 
inspiratsiooniallikas ning näituseprojekti keskne objekt, Pompeist toodud liivatera, võeti TÜMi 
kogusse. 

Kevadel lõppes Kadrioru lossis rahvusülikool 100. aastapäevaks valminud näitus “Ars 
Academica”, mis hakkab 2021. aastal elama uut elu toomkiriku näitusesaalis. Ülikooli kunstikogud on 
rikkalikud ja näitusel saab olema lisaks uuele vormile ka osalt uus sisu.   

Uute suundadena tuleks esile tuua muuseumi kaastööd Eesti Kunstimuuseumi Kumu 
kunstimuuseumi rahvusvahelisele näitusel “Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst”, mille kaaskuraatoriks 
oli TÜMi töötaja Jaanika Anderson ja mis andis võimaluse tutvustada ka TÜMi kollektsioone.  

Muuseumihariduse valdkonda puudutas kriisolukord kõige enam, kuna umbes pool 
haridusprogrammide hulgast jäi ära. Kokku toimus 430 haridusega seotud tegevust, neist 261 
haridusprogrammi.  

Programmide läbiviimisel asemel kohandati olemasolevaid materjale veebikõlbulikeks ja 
töötati välja uusi materjale (saadaval portaalis E-koolikott ja muuseumi kodulehel), tähetornis jõuti 
veebi teel haridusprogrammi läbiviimise katsetuseni.  

Veebi vahendusel toimus ka Hull Teadlase kevadine linnalaager ja sünnipäeva tähistamine. 
Samuti kolis veebi Hullu Teadlase teaduskonverents “Ole terve!”. Lastele suunatud konverents pälvis 
Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Teaduste Akadeemia Teaduse populariseerimise auhinna teise koha 
tegevuste kategoorias.   

2020. aastal viidi lõpule TEEME+ projekt "Astronoomia- ja kosmoseteemalise huvihariduse 
tugikeskuse käivitamine" tegevused. Lõppes ka ASTRA programmi mobiilsete teemakeskuste projekt. 
2019. aasta lõpus avatud püsinäituse „Minu elu ülikool“ juurde kavandati 2020. aastaks erinevaid 
publikuprogramme, mille teostumist pärssis osalist viirusest tingitud olukord. Programm nimega 
"Ükskord armsas Tartus" toimus küll ettenähtud mahus, kuid nende korraldamine oli seotud Covid19-
st tulenenud piirangutega. Kevadesse planeeritud ringkäigud näitusel tuntud vilistlastega ja 
meenutusõhtud-kontsertõhtud lükati edasi sügisesse. 

Kevadel ära jäänud Muuseumiöö toimus augustis ning TÜM viis tegevused õue (nt ekskursioon 
Morgensterniga seotud paikadesse). Ära jäid ka Hansapäevad, kuid traditsioonilise "Teaduslinn" 
Toomemäel asemel loodi Toomemäele interaktiivne linnak,  mida sai külastada 24/7  ja mis oli avatud 
septembri lõpuni. 

Akadeemilise pärandi päeval pandi TÜMi, TÜ loodusmuuseum ja TÜ raamatukogu koostöös 
Tartu kesklinna installatsioon-peegli, mis pööras tähelepanu akadeemilise pärandi hoidjatele ja viitas 
nende asukohtadele linnas.  
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Teadus- ja kogudealane tegevus 
 
Ülikooli muuseumi kogu kui Eesti kultuuriloolise rahvuskollektsiooni osa finantseeriti HTMi kaudu, 
mis võimaldas jätkata kollektsioonide sisestamist andmebaasi MuIS, digiteerimist ja säilitamis- ning 
konserveerimistegevusi. Aasta esimeses pooles koliti muuseumi hoidlad Munga, Lossi ja Uppsala 
tänavalt kokku hoidlasse Jakobi 1, mis oli aasta kõige mahukamaks tegevuseks. 

Kokku tehti teaduskollektsioonide umbes 67 000 objektiga 78 363 erinevat toimingut ehk 
tegeleti umbes 41%-ga meie kogudest. Kasutati umbes 65 000 museaali ja digihoidlas tehti üle 850 000 
faili kasutuse. Puhastati ja konserveeriti 1121 eset. Kogude digiteerimine on sellel aastal oluliselt 
kasvanud tänu suuremahilisele digiteerimisprojektile „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–23“. 
Projekti toel ning muuseumitöötajate poolt kokku on tehtud 338 321 faili, nüüdseks on digihoidlas 70 
938 museaalil 450 177 faili.  

2020. aasta oli  pühendatud TÜ professori, raamatukogu direktori ja kunstimuuseumi rajaja J. 
K. S. Morgensterni  250. sünniaastapäevale. Nn Morgensterni aasta sai teoks, küll plaanitust vähemate 
üritustega seoses eriolukorraga, koostöös TÜ raamatukoguga. Siiski õnnestus ellu viia teema-aasta 
suurimad projektid: näitus “Karl Morgenstern 250. Kivilõikekunsti lummus”, konverents “Morgenstern 
ja tema aeg” ning   Tartu Ülikooli Kirjastuses  ilmus Morgensternile pühendatud kogumik Karl 
Morgenstern 250. Qui vult, potest.   

TÜMi töötajate teadustöö kvalifikatsioon ja kogemused on aasta-aastalt kasvanud, mille 
väljundiks on nii teadusartiklid kui populariseerivad kirjutised erinevates väljaannetes. 2020. aastal 
ilmus sariväljaande Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi. 100 aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini. 48. 
number, kus publitseerivad aktiivselt ka muuseumi töötajad.  

Oleme esindatud rahvusvahelistes võrgustikes nii lihtliikmete kui juhatuse tasandil. 2020. 
aastal ei õnnestunud käia tutvumas kolleegide tööga välisriikides, kuid võimalusel osaleti 
konverentsidel veebivahendusel.   

Vaatamata eriolukorrale ja keerulisele aastale tehti praktikantide osas rekord – praktikandid 
töötasid muuseumis enam kui 2800 tundi. Muuseumi külastasid õppetöö käigus ka tudengid Tartu 
Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist ja Eesti Kunstiakadeemiast, kuid nende arv jäi oluliselt väiksemaks kui 
tavalisel. 
 
 
Aasta kolleegipreemia aasta Tullio pälvis koguhoidja Maris Tuuling. 
 
 
Eduka koostöö eest soovime tänada meie koostööpartnereid. TÜM sai lisaks Tartu Ülikoolile toetust 
Kultuuriministeeriumilt, Tartu Linnavalitsuselt, Eesti Kultuurkapitalilt, Keskkonnainvesteeringute 
Keskuselt, Tartu Ülikoolilt, SA-lt Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeeriumilt ning Euroopa 
Komisjonilt.  
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3 MUUSEUM ARVUDES 

Personal   

31. detsembri 2020 seisuga töötas muuseumis 39 inimest (täidetud ametikohti 28,15). 

 

Põhifondi suurus  

31. detsembri 2020 seisuga on muuseumi kogudes 165 566 museaali. 

 

Eelarve (allikas TÜ rahandusosakond)  

Tulud kokku: 1 253 670 

Üldfond: 700 664  

Teadus- ja arendustegevus: 188 225  

Renditulu, piletite ja suveniiride müük: 130 482 (koos 2019. aasta jäägiga, ilma jäägita 125 705) 

 

Kulud kokku: 1 121 955 

Tööjõukulud: 634 801 

Ruumide kulu: 271 714 

Kantselei- ja majanduskulu: 165 770 

IT-kulud: 7368 

Muud kulud: -5311 

Investeeringud põhivarasse: 15 516 

Kesksete kulude katmise eraldis: 19 997 

 
Külastajad  
2020. aastal teenindas muuseum 26 571 kasutajat; ainult muuseumikülastusi tegi 22 409  kasutajat.   
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4 MUUSEUMIKÜLASTUSTE STATISTIKA  

 
Tartu Ülikooli muuseum toomkirikus 
Toomkiriku muuseumialasse ja tornidesse tehti 2020. aastal kokku 11 975 külastust, vastavalt 8064 ja 
3911.  2020. aastal külastatavus muuseumialasse ja tornidesse kokku langes 65 % võrreldes 2019. 
aastaga (22 216 külastuse võrra). 
Langus toimus kõigis külastajagruppides, kõige enam aga välisturistide hulgas. Välisturistidest (kokku 
1213) külastasid toomkirikut kõige enam soomlased (283+ torn 253), lätlased (252+ torn 424) ja 
sakslased (132+torn 188), leedukad (131+torn 197). Suurem osa külastajaid jõudis toomkirikusse 
üksikkülastajatena. 
Välisturistidest külastasid toomkirikut kõige enam venelased (932), soomlased (632), lätlased (478) ja 
sakslased (429).  Suurem osa välismaalasi jõudis toomkirikusse üksikkülastajatena (8363 külastust), 
moodustades sinna jõudnud välismaalasest külastajate arvust 89,42 %. Välisturistid moodustasid kogu 
muuseumiala ja tornide külastajate arvust ligi 24 %. 
 
Tartu Ülikooli kunstimuuseum 
2020. aastal külastati kunstimuuseumit, auditooriumit, aulat ja kartserit kokku 6655 (2019 oli number 
19 215) korda – auditooriumi 172, aulat 942, kartserit 1132 ja kunstimuuseumi 4409 korda. 
Välisturistidest kõige enam oli sakslasi (kartseris 384, aulas 345, auditooriumis 35, kunstimuuseumis 
506) ning soomlasi (kartseris 468, kunstimuuseumis 647, aulas 468 ja auditooriumis 111). 
  
Tartu tähetorn 
2020. aastal külastati tähetorni 4888 (2019 oli number 12 477) korda. Välisturistidest külastas kõige 
enam soomlasi (455), venelasi (369) ja sakslasi (231). 
 
Kokku teenindas ülikooli muuseum 26 571 kasutajat (kasutaja hulka loetakse lisaks 
muuseumikülastustele ka rendiüritusi, teatrietendusi jt välisüritusi, kus kasutatakse muuseumi 
taristut) ja 22 409 külastust (piletiga muuseumikülastused).  
Kasutatavus langes 60 % (39 312 kasutuskorda vähem). 
Külastatavus langes 58,5 % (31 553 külastust vähem). 
 

 
 
Tabel kajastab kuni 2014. aastani TÜ ajaloo muuseumi, kunstimuuseumi ja loodusmuuseumi 
külastusstatistikat (v.a teaduslinn). Alates 2014 kajastub tabelis ainult Tartu Ülikooli muuseumi 
külastuste arv. Oranž joon: kasutajad (v.a. teaduslinn). Sinine joon: külastajad. 
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Kasutajate võrdlus 2014–2020 (ei sisalda teaduslinna külastajaid).  

5 OMATULU (SISSETULEK KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST) 

 
Muuseumi omatulu langes kaupade ja teenuste müügist, mille põhjuseks oli see, et muuseum oli kaks 
kuud suletud ja hiljem ei taastunud piirangute ürituste korraldamine ega turism. Omatulu vähenemine 
jättis muuseumi eelarvesse arvestatava augu, kuna omatulu baasil tehakse sisulisi tegevusi (näitused, 
üritused, arendustegevused). Alates 2014 on omatulu tõusnud igal aastal piletite ja suveniiride 
müügist, renditulu on küll kahel viimasel aastal vähenenud, kuid kokkuvõttes on omatulu tõusnud – 
2019. aasta tulu oli 224 599 eurot, 2020 aasta tulu vaid 130 482 eurot (koos 2019. aasta jäägiga; ilma 
jäägita oli tulu 125 705 eurot). Erinevate projektirahastusega sai katta osaliselt mõningaid planeeritud 
tegevusi (nt näitused). 
 

 
TÜMi omatulu: piletid, suveniirid ja renditulu 2014–2020.  
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Projektitoetusi saadi järgmiselt: 

Archimedes: 23 244 
HTM (teadusloo kogud): 40 500 
Kultuuriministeerium: 55 243 
Kultuuriministeeriumi kriisiabi: 145 394 
Tartu linn: 32 000 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK): 4500 
Kultuurkapital: 9500 
Nordplus: 1098 
Tartu linna suurprojekti toetus 5600 
Tartu linna väikeprojektid: 2000 
ETAGi teaduse populariseerimise toetus: 7900 
TÜ kirjastamistegevuse toetus: 4500 
Euroopa Komisjon: 9313 
 
„Kultuuripärandi digiteerimine 2018–23“ toel on digiteeritud 22746 arhiiviobjekti (ca 273 000 kaadrit) 
ning pakendatud arhiivipüsivatesse säilitusümbristesse ca 10 000 museaali. 
 

6 EKSPOSITSIOON JA NÄITUSED 

 
Näitusetegevus toimus kõigis kolmes muuseumi majas. 2019. aasta lõpus avati toomkirikus püsinäitus 
„Minu elu ülikool“, mille tutvustamist jätkati hoogsalt ja võimaluste piires kogu 2020. aasta vältel. 
2020. novembris lõppes toomkirikus lõppes näitus „Ideaalide Eesti“, mis lahkas kümnendite kaupa 
teemasid nagu naisküsimus, vaba mõte, sallivus, ühiskondlik ootus ülikoolile või massiülikool, mis on 
mõjutanud rahvusülikooli viimast sadat aastat.  

Toomkiriku 7. korrusele pandi välja professor Johann Friedrich Erdmanni farmakoloogiline 
kollektsioon pandi välja 7. korrusele.  

Aasta jooksul uuendati kahel korral Tulnuka vitriini muusemi uue esemega ja esmakordselt 
jõudis Tulnukas sel aastal ka kunstimuuseumisse, kus eksponeeriti muuseumi kõige vanem ese 
(savikoonus sumerikeelse kiilkirjaga, u 2144-2124 ekr), mis saadi annetusena. 

Kunstimuuseumis avati kaks ajutist näitust. Aasta alguses toimus KuTeKo näituseprojekt 
„Datafanta“ avamine, mille inspiratsiooniks ja näituse valmimiseks töötas kunstnik Taavi Suisalu TÜMi 
kogudes, külastas Pompei linna ja tegi koostööd TÜ füüsiku Siim Pikkeriga. Pompei linnaga seotud 
traagilisest loost rohkem huvitasid Suisalu protsessid, mida varemetega uute tehnoloogiate abil praegu 
läbi viiakse: lisaks skaneerimisele taasluuakse neid nii digitaalsel kui ka füüsilisel kujul, püüdes järele 
aimata kunagist reaalsust. Pompei varemetele mõeldes küsis Suisalu, millest sai näituseprojekti idee: 
millal muutub reaalsus mudeliks ehk mis hetkest on taastatut rohkem kui algupärast ning kuidas 
mõjutab see meie kogemust? Eriolukorra algamisega katkes näituse publikuprogramm. 

Juunis õnnestus kahekuulise hilinemisega avada kunstimuuseumis näitus „Morgenstern 250. 
Kivilõikekunsti lummus“. Näitus on pühendatud kunstimuuseumi kauaaegse direktori Karl Morgenster 
250. sünniaastapäevale ja tutvustab iidset kunstiliiku, kivilõikekunsti ja muuseumi gemmivalandite 
kogusid, millele pani aluse Morgenstern, et illustreerida erinevaid loenguid ja tagada tudengite 
mitmekülgne haridus. 

Traditsioonilise suvise õuenäitusega Tähetorni aias tähistatati Morgensterni 250. sünnipäeva. 
Saksa nimi Morgenstern tähendab tõlkes hommikutähte, millena tuntakse planeeti Veenus. Tähetorni 
aia näitus tutvustab planeeti Veenus ja selle uurimise lugu ning tähetornis tegutsenud astronoomide 
Johann Heinrich Mädleri ja Ernst Julius Öpiku osa selles. 
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Näitus „Ars academica. Tartu Ülikooli kunstikogu“  lõppes Kadrioru kunstimuuseumis. 
Näitusel eksponeeriti ülikooli kunstivara paremikku. Teemadena käsitletakse ka akadeemilise kogu 
saatust ja probleeme. Näitus valmis koostöös Tartu Ülikooli muuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi vahel.  

Eesti Kunstimuuseumiga tehti koostööd ka Kumus toimunud näituse “Egiptuse hiilgus. Niiluse 
oru kunst” seoses, mida kaaskureeris TÜMi töötaja Jaanika Anderson. Tegemist oli Vana-Egiptuse 
kunsti näitusega, kus eksponeeriti esemeid Museo Egizio kollektsioonist ning tutvustati TÜMi Egiptuse 
muistiseid.  
Vt näituste kohta täpsemalt Lisa 1. 

7 HARIDUSTEGEVUS 

 
Haridustegevuse üldised arengusuunad  
 
2020. aasta oli haridustegevuses erakordne COVID-19 epideemiast tingitud piirangute ja märtsist 
maikuuni kehtestatud eriolukorra tõttu. Arvuliselt kajastus see haridustegevuste vähenemises. 
Põhitegevuste hulk vähenes 41-45% võrreldes 2019. aastaga (haridusprogrammid, ekskursioonid). 
Suvel kompenseerisime haridustegevuse vähenemist intensiivsema laagritegevusega: aprillis toimus 
veebilaager, suvel viisime läbi viie nädala jooksul kümnele rühmale 4-päevased laagreid; oktoobris 3-
päevane laager kahes rühmas.  
Koolidele suunatud haridusprogrammide statistikas jätkub trend, et kõige rohkem on tellitud 
programme toomkirikus, millele järgnevad arvuliselt tähetorni ja kunstimuuseumi programmid. 2020. 
aastal vähenes kõige enam haridusprogrammide arv kunstimuuseumis (52%), seda eelkõige kevadise 
eriolukorra tõttu.  
 

Tegevus 

2019 2020 
Programmide arvu 
muutus 2019-2020 

Programmi
de arv 

Osalejat
e arv 

Programmi
de arv 

Osalejate 
arv 

Arvuliselt 
% 

Haridusprogrammid 475 9231 261 4986 -214 -45% 

Ekskursioonid 
õpilasgruppides 

44 1410 26 677 -18 
-41% 

planetaariumietendus
ed õpilasgruppides 

25 4889 18 283 -7 
-28% 

Teleskoop ja Teeme+ 50 1301 25 560 -25 -50% 

HT eksperimendid 51 684 32 442 -19 -37% 

HT laagrid 10 200 15 193 5 50% 

Sünnipäevad 98 1041 33 478 -65 -66% 

HT erisündmused* 24 2449 15 1110 -9 -38% 

KM erisündmused 
lastele** 

12 65 5 48 -7 
-58% 

KOKKU 789 21270 430 8777   0 

 Haridustegevus arvudes.  
* HT esinemised koolides ja mujal, HT isadepäeva programm. NB! HT suurüritused – sünnipäeva ja 
konverents maikuus viidi läbi virtuaalselt, nende osalejate arvu hindamine ei ole võrreldav ülejäänud 
statistikaga, mistõttu siin tabelis need ei kajastu;   
** meisterdamised suvel, jõuluperioodil, kunstiakadeemia. 
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Haridusprogrammide arv TÜMi erinevates majades 2015-2020 
 
Nii nagu eelnevatel õppeaastatel oli suur tähtsus Tartu linnavalitsuse poolt koolidele hankega ostetud 

aktiivõppeprogrammidel. 2020. aastal viidi neid läbi 137. Aktiivõppeprogrammide osakaal oli isegi 

suurem kui varasematel aastatel (52% 2020. aastal vrdl 42% 2019. aastal), sh suurim osakaal 

kunstimuuseumis (66 programmist 47 ehk 71% olid aktiivõppeprogrammid).  

 

 
2020. aasta TÜMi haridusprogrammid kaupa.  
aktiivid - linnavalitsuse poolt tellitud aktiivõppeprogrammid 
tava - ülejäänud programmid 
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Kuna tavapärast tegutsemist oli 2020. aastal vähem, andis see võimaluse keskenduda sisulistele 
arendustele (programmide materjalide korrastamine, nelja uue programmide loomine, 
veebiteenused). 

Veebi kaudu muuseumihariduse pakkumiseks tegime koostööd teiste Eesti muuseumitega, 
osaledes ühisseminaridel ja aruteludel. Muuseumipedagoogide võrgustik ja koostöö koolide ning 
õpetajatega suunas TÜMi arendama haridustegevusi. HT kolis kaks oma suurüritust veebi: 

- HT sünnipäevaväljakutsena  
https://www.facebook.com/hullteadlane/posts/2924443120982123; 

- HT konverentsi lõppürituse, kuhu saatsid ettekanded 14 kooli õpilast. Sellel oli üle 500 jälgija 
veebis (järelvaadatav https://youtu.be/FEf99l6oKrA 

Samuti pakkusime välja reaalajas veebitunni (telliti nii tähetornist kui HT-lt) ning avaldasime juba 
olemasolevaid ja ka uusi e-õppematerjale üleriigilises e-õppematerjalide keskkonnas e-koolikott nii 
TÜMi kaustas (https://e-koolikott.ee/kogumik/28008-Tartu-Ulikooli-muuseumi-Tartu-tahetorni-ja-
ulikooli-kunstimuuseumi-materjalid) kui ka Eesti muuseumide ühises andmekogus https://e-
koolikott.ee/oppematerjal/26308-Eesti-muuseumide-koostatud-oppematerjalid. 

Eriolukorra ajal korrastati haridusprogrammide materjale, mille tulemusena on kõik programmid 
dokumenteeritud. Täiendatud on programmide info TÜ teaduskooli ja keskkonnahariduse 
veebilehtedel.  

Esitasime viis programmi („Vulkaanid ja maavärinad“; „Atmosfäär“, „Elektromagnetkiirgus“, 
„Maa“ ja „Vesi“) kvaliteedihindamisele ja need pälvisid Eesti Keskkonnahariduse Ühingu 
kvaliteedimärgise „Läbimõeldud programm“.  

Tähetornis jätkas kooskäimist astronoomiaklubi Reegulus ning Teeme+ projekti tegevused. 
Jätkuvalt jõuavad kõige sagedamini muuseumisse Tartu ja Tartumaa lapsed. 66% programmidest 

tellisid Tartu ja Tartumaa koolid; järgnevad Valga ja Valgamaa (9%), Järvamaa (4%) ja Võrumaa (3%) 
koolid. TÜMi programmides on käinud kõigi Eesti maakondade õpilased, v.a Hiiumaa ja Läänemaa. 
Eestikeelseid programme on tellitud muu emakeelega õpilastele (nt Tartu Rahvusvaheline kool, vene 
õppekeelega koolid). 

Lisaks üldhariduskoolidele tehti haridusprogramme ka täiskasvanutele: Rahvusvahelise Maja eesti 
keele ja kultuuri tutvustava kursuse raames; akadeemilistele üliõpilasorganisatsioonidele (näitusel 
Minu Elu ülikool); kunsti ja astronoomia vallast Psühhiaatriakliiniku projekti ning erinevate ürituste 
raames. 
 
Uued haridusprogrammid  
2020. aastal töötasime toomkiriku jaoks välja uue haridusprogramm Keskaja kirik ja kultuur III ja IV 
kooliastmele ning uuendasime programmi Tartu Ülikool Eesti kultuuriloos, kohandades seda näitusele 
„Minu elu ülikool“. Kunstimuuseumis töötati välja uus IV kooliastmele suunatud programm Vana-
Egiptuse kultuur ja kunst. Tähetornis õppisid 2019. aasta sügisel tööle asunud kuraatorid tundma kõiki 
olemasolevad programme ning arendasid ja muutsid neid kooskõlas programmi eesmärkidega 
kaasaegsemaks ja endale sobivamaks.  

Uue haridusprogrammina saab käsitleda täiskasvanutele suunatud eriprogrammi 
akadeemiliste organisatsioonide ajaloost ja tänapäevast – otse akadeemilistele organisatsioonidele 
pakkumise tulemusena sai seda 2020. aasta sügisel läbi viia nelja korporatsiooni 
rebastele/noorliikmetele. 
 
Õpikeskkonnad  
Asukohta, ventilatsiooni ning sisseseadet arvestades pole õppeklass mitmekülgsete 
aktiivõppeprogrammide läbiviimiseks alati kõige sobivam, mistõttu hakati 2020. aasta lõpus välja 
töötama uut plaani haridusklassi uuendamiseks ja ümber paigutamiseks toomkiriku esimesele 
korrusele.  

Koroonaepideemia suunas ja innustas kasutama õpikeskkonnana rohkem ka Toomemäge - nii 
laagriprogrammides, sünnipäevaprogrammides kui ka osaliselt tavaprogrammides.  

https://www.facebook.com/hullteadlane/posts/2924443120982123
https://youtu.be/FEf99l6oKrA
https://e-koolikott.ee/kogumik/28008-Tartu-Ulikooli-muuseumi-Tartu-tahetorni-ja-ulikooli-kunstimuuseumi-materjalid
https://e-koolikott.ee/kogumik/28008-Tartu-Ulikooli-muuseumi-Tartu-tahetorni-ja-ulikooli-kunstimuuseumi-materjalid
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/26308-Eesti-muuseumide-koostatud-oppematerjalid
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/26308-Eesti-muuseumide-koostatud-oppematerjalid
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Koostöös TÜ robootika praktikumi juhendajate ja TÜ Haridusinnovatsiooni keskusega õnnestus 
soetada mõned 3D prinditud mudelid museaalidest ja näituseobjektidest haridusprogrammides 
kasutamiseks. 

ASTRA mobiilsete õpikeskkondade projekti raames soetati haridus- ja teenindusosakonna 
tööks vajalik hübriidkaamera ning hangiti õppeotstarbeline virtuaalreaalsuse rekonstruktsioon 
toomkirikust (püsivalt välja Valges saalis, leiab kasutust ka Ajarändurite ja Keskaja kiriku 
haridusprogrammides). 
 
Projektid  
Külastusmäng Avatud Mänguväljade festival  
Avatud Mänguväljade festivalil osalesime 2020. aastal nii põhi- kui ka paralleelprogrammis (HT 
eksperimendihommikud). Põhiprogrammi teemaks oli nii digikultuuri kui rahvajutu aastast tulenevalt 
„Ajahäkkerid“ (Morgensterni saali baasil), mille raames valmis nutimäng ja paberil mäng toomkirikus 
(võimalik mängida ka 2021 I poolel). Festivali vältel mängis nutimängu u 20 osalejat ja paberil u 50. Nii 
meie kui teiste muuseumite kogemus näitas, et mobiilirakenduse baasil tehtud mängud ei olnud laste 
seas väga populaarsed ning muuseumis eelistati paberit-pliiatsit. Avatud Mänguväljade festivalil 
osalemine oli väga kasulik võrgustikutööna ning õpetlik metoodiliselt (festivaliprotsessis vältab terve 
aasta koolituste ja kohtumistega).  
 
Teeme + projekt  Astronoomia- ja kosmoseteemalise huvihariduse tugikeskuse käivitamine  
2017. aastal käivitatud 2020. aasta märtsis lõppema pidanud projekt pikenes seoses Covid-19 levikuga 
aasta lõpuni. Projekti eesmärgiks oli tõsta ja toetada õpilaste huvi astronoomia ja kosmose teemade 
vastus ning pakkuda koolidele ning õpetajatele vastavat tuge. Nelja aasta jooksul on läbi viidud nelja 
tüüpi tegevusi, 2020. aasta jooksul järgmiselt: 
ringijuhendajate koolitused – 4 koolitust (2 tuli viiruse leviku tõttu ära jätta), 33 osalemist 

õppematerjalide valmistamine – kevadeks avaldati elektrooniliselt e-koolikotis 5 õppematerjalide 

komplekti (astronoomia huviringi tegevused ja ülesanded III kooliastmele ja gümnaasiumile, 

galaktikad, Päikesesüsteemi väikekehad, spekter, valgus), millele sügisel lisandus neljast teemast 

koosnev õpiraamat Elu kosmosejaamas;  

võrgustikusündmused - SpaceTube videovõistlusi koostöös suure rahvusvahelise lastele suunatud 

videovõistlusega (https://www.spacetube.be/eesti), millele esitati 11 videot;  

koolide külastamine - 2020. aastal külastati 10 kooli, kus viidi läbi 25 programmi, milles osales kokku 

560 õpilast.  

 
Mobiilsusprojektid 
2020. aasta alguses lootsime muuseumi haridustöötajatega osaleda õpirändes, külastada Taani, 
Hollandi ja Rootsi muuseume ja kohtuda sealsete kolleegidega. Õpiretkede elluviimiseks kirjutasime 
Nordplusi ja Erasmuse täiskasvanuhariduse programmidest toetuse saamiseks. Saime mais 2020 
mõlema mobiilsusprojekti osas positiivse vastuse.  
 
Erasmuse projekt “Muuseumitöötajate õpiränne muuseumihariduse arendamiseks ja avardamiseks 
teadusmuuseumis” hõlmab kolme õpirännet kokku 12 muuseumitöötajale ning üht 
konverentsikülastust. Plaanis on visiidid Hollandisse (Boerhaave muuseum, Teylersi muuseum 
Haarlemis), Rootsi (Uppsala Ülikooli Muuseumide külastus) ning Taani (Kopenhaageni Ülikooli 
muuseumid 19 kuu vältel. Projekti algus oli plaanitud 2020. aasta juunisse, kuid lükkus edasi Covidi-19 
tulenevate reisipiirangute tõttu.  
 
Nordplusi projekt “Science museums building a science dialogue with the communities” oli mõeldud 
koostöö arendamiseks Uppsala Ülikooli muuseumiga. TÜM töötajate õpiränne Uppsalasse oleks 
pidanud teoks saama sept-okt 2020. aastal, kuid kuna füüsilisi kohtumisi ei olnud võimalik siis 
korraldada, toimus mitu virtuaalset kohtumist. Koostööst on välja arenenud üldhariduskoolidele 

https://www.spacetube.be/eesti
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suunatud projekt “17. sajandi tudengi reisilaegas”,mis tugevdab Tartu ja Uppsala ülikoolide ning 
linnade koostööd ning võimaldab käsitleda mitmeid 17. sajandi sotsiaal-, kultuuri ja teadusajaloo 
teemasid.  
 
Õppepäevade korraldamine Ida-Virumaa ja Lääne-Eesti gümnasistidele Tartu Ülikooli muuseumis 
Integratsiooni SA noortele suunatud ideekorje raames pakkusime välja idee tuua Tartusse, ülikooli ja 
muuseumisse kokku noored Ida- ja Lääne-Eestist – piirkondadest, kust meile sageli nii regionaalse kui 
keelebarjääri tõttu ei jõuta. Saime sellele ideele toetuse ning rahastuse nelja õppepäeva 
korraldamiseks. Projekti tegevuse algus oli kavandatud 2020. aasta novembrisse-detsembrisse, kuid 
epidemoloogiline olukord Ida-Virumaal ei võimaldanud gümnasiste Tartusse tuua. Projekt on edasi 
lükkunud 2021. aastasse.   
 
Koostöö TÜ teaduskooliga  
Jätkus teaduskooli kaudu üldhariduskoolidele veebikursuse “Imeline Universum” ja 6.-9. klassile 
täiendõppeks koostatud kursuse „Vana-Egiptus ja tänapäev“ (koostaja ja läbiviija Jaanika Anderson) 
pakkumine. Viimati nimetatud kursus piloteeris 2019/2020 õppeaastal 32 osalejaga. 2020. aasta 
sügisel alustas uus grupp 25 osalejaga. 2020. aasta lõpus algas kursusele e-kursuses kvaliteedimärgi 
taotlemise protsess. Teaduskooliga koos oleme osalenud erinevatel teaduse populariseerimise 
võrgustikuüritustel (miks.ee suvekool, ETAGi koordineeritud teaduse populariseerimise rakkerühma 
tegevuses jne). 
  
Koostöö teiste muuseumitega 
Covid-19 pandeemiast tulenevad piirangud muuseumitele ja koolidele tõid kaasa vajaduse uuenduste 
järele muuseumihariduses. Muuseumipedagoogid moodustasid võrgustiku (märtsis 2020), suheldi 
aktiivselt (regulaarsed veebikohtumised 1-2 korda kuus), jagati nippe ja nõuandeid veebitegevuste 
elluviimiseks, vahetati kogemusi. TÜM panustas ühisesse Muuseumide e-õppevara kogumikku ning 
Tartu muuseuminädalasse (osalemine ühises linnalaagri programmis ning robootika-teemalise 
perepäeva korraldamine). Meie muuseumi hariduskuraatorid osalesid augustis korraldatud 
haridusmessidel töötubadega (nii füüsilisel messil Tartus, ERMis kui KUMU korraldatud virtuaalmessil).  

8 HULLU TEADLASE TEGEVUSED 

  
Jätkusid traditsioonilised HT-ga seotud tegevused, kuid suuresti uudses vormis – HT sünnipäev 
veebiväljakutsena, teaduskonverentsi lõpuüritus veebikonverentsina.  

Hullu Teadlase VI teaduskonverentsi teema oli “Ole terve!”. Sellele registreerus rekordarv 
osalejaid (üle 900), paradoksaalselt ei võimaldanud globaalsed terviseküsimused tervisega seotud 
projekti tegevusi kõigis koolides lõpuni viia. Oma projekti esitas 21 kooli, millest žürii valis 15 projekti, 
kel  paluti teha videoettekanne veebikonverentsi jaoks. Videoettekanne valmis 14 koolil ja 3. juunil 
2020 toimus veebikonverents, mille lõpus kuulutati välja võitjad. Augustis-septembris käivitus uus, HT 
VII konverents, teemal “Säästa särtsu!”, millele registreerus varasemaga võrreldes vähem osalejaid 
(45 koolist u 400 õpilast). Konverentsi (nii VI kui VII) tegevusi toetas ETAG ja HTM (TÜ teaduskooli 
vahendusel). 

Mitmeaastane töö HT konverentsiga pälvis 2020. aastal tunnustuse – ETAGi ja Eesti Teaduste 
Akadeemia poolt väljaantud Teaduse populariseerimise auhinna tegevuste kategoorias II preemia ning 
õiguse kasutada TÜMi tegevustes teaduse populariseerija märki.   

Hullu Teadlase eksperimendihommikud on kulgenud katkestustega ning piirangute tähe all. 
Läbi viidi 32 eksperimendihommikut, millel osales üle 400 lapse. Augustis toimusid 
eksperimendihommikuid kunstimuuseumis. Nii nagu eelmiselgi aastal, oli tulemuslik 
eksperimendihommikute sidumine muude üritustega (osa perepäevast muuseuminädalal, Avatud 
Mänguväljade festivali paralleelprogrammist).   
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Käivitati kaks projekti: HT raamatu väljaandmine “Hea Lapse” varasemate kirjutiste baasil ning 
Hullu Teadlaste keskkonnateadlikkust tõstvate videote projekt. Mõlema lõpptähtaeg on 2021. aastal. 
 
Hullu Teadlase sünnipäevaprogrammid 
Koroonakriis mõjutas sünnipäevaprogrammide tellimist kõige teravamalt. Muutsime sünnipäevade 
formaati, integreerides tavategevustega õuetegevusi ning viisime sünnipäevade tähistamise 
haridusklassist avaramasse Valgesse saali. Suvel töötasime välja uue sünnipäevaprogrammi „Rüütlid ja 
vaimud“, mille tellimine keerulistes oludes hoogu sisse ei saanud (läbi õnnestus programmi viia kahel 
korral). Kokku telliti 2020. aastal 31 HT sünnipäeva ning kaks sünnipäeva Tähetornis.  Lisaks töötasime 
välja ka sünnipäevaprogrammi formaadi, mida saab tellida muuseumist väljapoole (programmi viivad 
läbi HT assistendid). 
 
Hullu Teadlase linnalaagrid 
Hullu Teadlase linnalaagrid toimusid 2020. aastal neljal koolivaheajal: 

- Veebruaris 2020 osalesime Tartu muuseuminädala raames ühislaagris TÜ Loodusmuuseumi ja 
19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseumiga. Programm toimus kahel päeval ja sai hea 
vastuvõtu. Kokku osales 40 last. 

- Aprillis 2020 viisime läbi veebilaagri – Hullu Teadlane pakkus igal vaheaja päeval välja ühe 
tegevuse, millele laekus enam kui 100 vastust, viimasel päeval korraldas HT Youtube-Live 
kohtumise lastega, kus ta andis tagasisidet.  

- Juunis, juulis, augustis toimusid linnalaagrid, mida korraldasime sel aastal väiksemates 
rühmades ja sagedamini. Laste arv oli kokkuvõttes väiksem kui eelneval aastal (115 vs 155) 

- Oktoobri sügisvaheajal toimus laager kahes rühmas, kokku osales 23 last. 
 
Hullu Teadlase keskkonnateadlikkust tõstvate videote projekt   
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnateadlikkuse tõstmise programmist sai toetus 
projekt “Hullu Teadlase keskkonnateadlikkust tõstvate videote loomine”. Projekti põhitegevus, 7 
keskkonnaalase video loomine, oli kavandatud 2020. aastasse, kuid koroonaviiruse levik ning sellest 
tulenevad piirangud pärssisid projekti edenemist. 2020. aasta jooksul valmis üks video, ettevalmistusi 
on tehtud 2-3 järgneva video jaoks. Tegevused jätkuvad 2021. aastal. 

9 EKSKURSIOONID  

 
Ekskursioonide maht vähenes märkimisväärselt seoses eriolukorra ja piirangutega. 
Tartu Ülikooli muuseum ajaloolises toomkirikus 
Kokku toimus 70 ekskursiooni, kus osales 816 inimest, hh 26 majaekskursiooni „Toomkiriku lugu“, 42 
ekskursiooni näitusel „Minu elu ülikool“, 2 ekskursiooni Toomemäel „Toomemägi - Tartu aken“. 
Ekskursioone viidi läbi enamasti eesti keeles. Ekskursioone viisid läbi M. Mallo, T. Veskimäe,  L. 
Anepaio, K. Ird, A. Abramova jt. 
 
Tartu Ülikooli kunstimuuseum 
Tartu Ülikooli kunstimuuseumis, aulas, auditooriumis ja kartseris toimus 70 ekskursiooni (589 osalejat). 
Ekskursioone viidi läbi valdavalt eesti keeles. Ekskursioone viisid läbi M. Kruusmaa, K. Ird, K. Küng, K. 
Valk, J. Anderson. 
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10 ÜRITUSED JA PROGRAMMID 

 
Suurüritused 
2020. aastal jäi Covid-19 tõttu ära tavapäraselt 1. mail toimuv muuseumi suvehooaja avamine HT 
sünnipäevaga. Selle asemel tervitas Hull Teadlane oma sõpru oma Facebook’i lehel ning kutsus üles 
kõiki pakkuma välja mõnd toredat ideed, leiutist, mis võiks tema kabinetis olemas olla. Reageerimine 
oli paraku leige, kuid auhind (kast jäätist) õnnestus siiski välja jagada.   
 
Tavaliselt juulis Tartu Hansapäevade raames toimuv Teaduslinn Toomel viidi ellu teises vormis. 2020. 
aastal Hansapäevi ei toimunud, kuid muuseum kohandas plaane vastavalt uutele oludele ja leidis 
võimaluse "Teaduslinna" läbi viia. Muuseum rajas Toomele statsionaarse minilinnaku, seiklusliku raja, 
kus kaheksas eri kohas sai uusi teadmisi erinevatest teadusvaldkondadest. Saab teada, kuidas 
teadusavastusi igapäevaelus rakendatakse ja lahendada mängulisi ülesandeid. Teaduslinn jäi avatuks 
kuni septembri lõpuni. 
Teaduslinna rahastamiseks saadi toetust nii Tartu linnalt (5600 eurot) kui Eesti Teadusagentuurilt 
(2500).  
Muuseumiöö lükkus 29. augustile. Toomemäel sai läbida Teaduslinna seikluslikku rada ja lahendada 
ülesandeid pärast mida sai ka auhinna. Toomemäel, toomkirikus, tähetornis ja kunstimuuseumis 
toimusid ekskursioonid, läbiviijateks Mariann Raisma, Ken Ird, Kristiina Tiideberg, Jaanika Anderson ja 
Lea Leppik. Kokku osales ekskursioonidel 185 külastajat. 
 
Teadlaste öö festivali ei toimunud. 
 
Sariüritused 
Tartu Ülikooli kunstimuuseumis jätkusid traditsioonilised kunstikolmapäevad. Tartu tähetornis 
toimusid regulaarselt astronoomialoengud, planetaariumietendused ja vaatlused Tartu Ülikooli 
muuseumis loodi näitustest „Minu elu ülikool“ ja „Ideaalide Eesti. 100 aastat otsinguid“ inspireerituna 
uus programm „Ükskord ammu Tartus …“ - kontsert/meenutusõhtu ja ringkäigud vilistlaste ja 
kunagiste tudengitega. Aasta alguses toimusid TÜMis LTÜ G6 ja Tartu Uue Teatri etendused „Hingede 
öö“, mida oli kokku 10 etendust. Igal laupäeval ning alates oktoobrist ka igal pühapäeval, olid kavas 
giidiekskursioonid toomkirikus ja näitusel „Minu elu ülikool“.  
 
Rendiüritused (kokku 106 üritust) 
Rendiürituste hulk jäi 2020 pandeemia tõttu tagasihoidlikuks. Broneeringuid tehti nii Valgesse saali kui 
kunstimuuseumi ruumidesse, kuid eriolukorra tõttu tühistati kõik üritused. Aasta lõpp, mil tavapäraselt  
toimub rohkem üritusi, ei taastanud võimalus ruume rendile anda, kuna piirangumeetmeid ei 
võimaldanud üritusi korraldada.  
 
Toomkirikus: 83 rendiüritust (2018 oli 76 üritust) 
Tähetornis: 5 rendiüritust 
Kunstimuuseumis: 18 rendiüritust 
 
Vt täpsemalt toimunud ürituste ja publikuprogrammide kohta Lisa 2. 
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11 TEADUSTÖÖ 

 
Suur osa muuseumi 2020. aasta teadustegevustest oli seotud J. K. S. Morgensterni  250. 
sünniaastapäeva tähistamisega. Tegevusi planeeriti ja teostati koos TÜ raamatukoguga. Kuigi mitmed 
üritused tuli seoses eriolukorraga ära jätta või korraldada muudetud kujul, õnnestus siiski välja anda 
artiklikogumik, avada kunstimuuseumis näitus “Kivilõikekunsti lummus. Karl Morgenstern 250” ja 
korraldada aastakonverentsi “Morgenstern ja tema aeg”. 
2020. aasta eristub kindlasti selle poolest, et reisida polnud võimalik ja ka konverentsidel praktiliselt ei 
osaletud. Seevastu oli muuseumitöötajad usinad kirjutajad ning avaldati umbes paarkümmend erineva 
kaaluga artiklit .  
Osaleti teadusprojektide kirjutamises (ETAG PUT), kirjutati ka ise teadusprojekte (Postimehe Noor-
Eesti Grant ja teaduse populariseerimise projekte (ETAG) ning kavandati uusi näituseprojekte.  
 
Konverentsid ja ettekanded 
Vaatamata eriolukorrale ja reisimispiirangutele õnnestus mõned ettekanded pidada aasta alguses ja 
lõpus. Valdavalt võrgustike konverentsid tühistati või viidi üle veebi. Mitmed muuseumi töötajad 
pidasid ettekande ka aastakonverentsil „Morgenstern ja tema aeg“. 3. detsembril 2020 toimus TÜMi 
ja raamatukogu ühine aastakonverents „Morgenstern ja tema aeg“ raamatukogu konverentsisaalis, 
millest oli ka veebiülekanne UTTV-s (https://www.uttv.ee/naita?id=30811). Kohalolijate arv oli 
piiratud.  

1802. aasta suvel sai Danzigi (Gdański) Athenaeumis kõnekunsti professorina töötanud Johann 
Karl Simon Morgenstern (1770–1852) kutse tulla Vene impeeriumi piirialal asuvasse Dorpatisse 
(Tartusse).  Magdeburgis sündinud ja Halle Ülikoolis akadeemilise hariduse saanud ning 
teadusmaailmas endale juba nime teinud Morgenstern võttis kutse vastu. Ta alustas taasavatud Tartu 
Ülikoolis tööd klassikalise filoloogia, kirjanduse ja kunstiajaloo, esteetika ja retoorika professorina ning 
asus samal ajal juhtima ka ülikooli raamatukogu ja rajama kunstimuuseumi. Morgensternile 
pühendatud konverentsil avati teemasid, mis aitavad ette kujutada tema eluajal toimunud sündmusi 
ning mõista tollal levinud ideid ja suundumusi. Räägiti ka Morgensterni isiklikust elust ja tema suhetest 
kaasaegsetega. 
Vt konverentsi „Morgenstern ja tema aeg“ kava Lisa 3 ja töötajate ettekannete kohta Lisa 4. 
 
Publikatsioonid 
Seoses J. K. S. Morgensterni 250. sünniaastapäevaga ilmus talle pühendatud kogumik: J. Anderson 
(koostaja) Karl Morgenstern250. Qui vult, potest. Tartu Ülikooli Krjastus, Tartu, 2020. Kogumikku on 
koondatud 15 artiklit erinevatelt autoritel, mis  annavad ülevaate Eesti humanitaaria rajaja 
tegevusväljast.  Lisaks on raamatus on esmakordselt avaldatud tõlkes K. Morgensterni kinkekiri TÜ-le.  
Raamatu väljaandmist toetas Tartu Ülikooli rektor, TÜ kirjastamistoetuse kaudu, Eesti Kultuurkapital.  
 
Ilmus ka sariväljaande 48. number Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi „100 aastaga pärisorjusest emakeelse 
ülikoolini“,  mille avaldamist toetas samuti TÜ kirjastamistoetuse kaudu.  
 
Lisaks ilmus 2020. aastal muuseumi töötajatelt veel populariseerivaid ja teadusartikleid, mis 
tutvustavad nii muuseumi kogusid, näitusi kui uurivad Tartu ülikooli ajalugu.   

 
Vt avaldatud artiklite nimekirja Lisa 5. 
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Teadusprojektid  
Teaduskollektsioonide rahataotlus Haridus- ja Teadusministeeriumile (rahastatud 40 500.00), J. 
Anderson, T. Vint. Rahastus võimaldab säilitada teaduskogusid, teha restaureerimistöid ja katta 
osaliselt kogudega töötavate inimeste palgakulud. 
 
Tartu Ülikooli kirjastamistoetus väljaandele Karl Morgenstern 250. Qui vult, potest kirjastamiseks 
(rahastatud 3000.00), J. Anderson. 2019 ja 2020 aasta toetus (kokku 6000 eurot) võimaldas katta 
osaliselt raamatu tõlkekulud. Raamatu väljaandmist toetas ka Kultuurkapital 3000 euroga. 
 
Tartu Ülikooli kirjastamistoetus väljaandele „Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi“ nr 48 „100 aastaga 
pärisorjusest emakeelse ülikoolini“ (rahastatud 1500.00), L. Leppik. 
 
ETAGi teaduse populariseerimise projekt. Muumiate 3D mudelite täiendamiseks (rahastatud 2000.00), 
J. Anderson, Ragnar Saage. Projekt võimaldas arendada Muumikambris eksponeeritud Egiptuse 
poisslaste muumiate 3D mudeleid ja neile lisada uurimistulemustest saadud info. 
 
Osalemine PUTi taotluse kirjutamises: Humanismist uushumanismi: humanitaaria väljakutsed Tartu 
Ülikoolis 19. sajandi 1. poolel ja Karl Morgenstern uushumanismi ideede levitajana (ei rahastatud), J. 
Anderson, L. Leppik. 
 
Postimehe Noor-Eesti Grandi taotlus. J. Anderson, J. Laidla. 

12 HOIU- JA KOGUMISTÖÖ 

 
Museaalide arv: 165 566 
Eksponeeritud museaalide arv: 7498 
Veebis kirjeldatud museaalide arv: 143 787 
Veebis kättesaadavate digikujutisega museaalide arv: 70 938 
 

 
TÜMi kogude areng 2016–2020. 
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Kogude ülevaade 
2020 jõudsid muusemi kogusse TÜ omaaegse zootoomia instituudi assistendi Boris Sukatšovi 
kirjavahetus, Nigul Espe maal „Tartu ülikooli raamatukogu lugemissaalis“, Ilmas Kruusamäe „Rektor 
Peeter Tulviste portree“ ja Viini ülikooli professor Gebhard J. Selzi annetusena savikoonus 
sumerikeelse kiilkirjaga, pooleli jäänud  parteimaja ümber projekteeritud TÜ keeltemaja nurgakivi 
kapsel 9. maist 1991. aastal, Harry Huge ülikooli kolleegidele kingitud Valge Maja iga-aastased 
jõulukaunistused. 

Jätkus varasema muuseumisse tulnud materjali vastuvõtmine (TÜ anatoomiainstituudist 
antropoloogiline klaasnegatiivide kogu, sisehaiguste kliiniku patsientide haiguslood, Elmar Kaldi 
negatiivide kogu, TÜ fotograafide negatiivi). Jätkus töö digiteerimisprojektiga „Dokumendipärandi 
digiteerimine: Jäägem eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks (1860–1920)” kunstipärandi, 
fotopärandi ja arhiivimaterjali alaprojektidega, mille I ja II etappi käigus on plaan muuseumile 
digiteerida  ligi 500 000 kaadrit (A. Arus,  V. Lell, M.-L. Madisson, A. Rae,  I. Sahk, A. Tammiste, M. 
Tuuling). 

TÜMis on 165 566 museaali (kogud suurenenud 33 204 museaali võrra), millest MuISi on 
sisestatud 143 787 (87,1%), lisandunud 45 469 kirjet, mis on ca 27 300 kirjet eelmisest aastast rohkem 
(J. Anderson, L. Kriis, V. Lell, T. Lõbu, A. Rae, M. Remma, I. Sahk, S. Sisask, A. Tammiste, M. Tuuling, T. 
Vint, R. Vääri).  

Veebis kättesaadavate digikujutisega  museaalide arv  70 938 (43%),  kokku digihoidlas 450 177 
faili seisuga 31.12.2020, pildistatud ja MuISi digihoidlasse lisatud 338821 faili (J. Anderson, L. Kriis, V. 
Lell, M. Remma, I. Sahk, S. Sisask, A. Tammiste, M. Tuuling ja “Dokumendipärandi digiteerimise” käigus 
lisatud failid). MuISis on pidevalt parandatud  andmeid. Inventuur viidi osaliselt läbi ajaloolises 
meditsiinikogus (A. Arus, V. Lell, T. Lõbu, I. Sahk, S. Sisask, A. Tammiste, M. Tuuling). 

TÜ raamtukogu ESTER kataloogis on 3098 eksemplari-, 2757 bibliokirjet. Digiarhiivis DSpace 
3618 sissekannet 5935 foto, negatiivi, klaasnegatiivi kohta. TÜ kultuurivaras anti kasutusse 42 objekti 
(T. Vint). 
 
Olulisem kogumistegevus  
RÜ 100 annetuste vastuvõtmine.  
D. Uljanovi muuseumi ja Tudengimuuseumi kogude ettevalmistamine valikuliseks arvele võtmiseks. 
Professor Arvo Tiku fotode ja negatiivide kogu korrastamine. 
Tullio Ilometsa kogu korrastamine. 
 
 
Kogude seis ja juurdekasv 2020 ning retrospektiivne sisestamine MuISis 
Ajalooline astronoomia-matemaatika kogu 740 (ÜAM AjAM)* 
Ajalooline esemeline kogu 12690 (ÜAM Aj) – sh juurdekasv 355 
Ajalooline füüsika-keemia kogu 4432 (ÜAM AjKF) 
Ajalooline kunstikogu 804 (ÜAM AjK) 
Ajalooline meditsiinikogu 13992 (ÜAM AjM) 
Arhiivkogu 50429 (ÜAM Ar) - sh juurdekasv 16338 
Fotokogu 48970 (ÜAM F ja KMM F) - sh juurdekasv 16406 
Skulptuurikogu 474 (KMM S) 
Gemmide valandid 19 093 (KMM GE) 
Mündivalandite kogu 3509 (KMM Nv)  
Graafikakogu 7765 (KMM GR) - sh juurdekasv 100 
Joonistuste kogu 551 (KMM JO) 
Maalikogu 275 (KMM MA) - sh juurdekasv 4 
Ikoonikogu 228 (KMM IK) 
Antiikoriginaalide kogu 152 (KMM A) - sh juurdekasv 1 
Numismaatikakogu 336 (KMM N) 
Bonistika 123 (KMM B) 



Tartu Ülikooli muuseum 22 

 

   

 

Medalikogu 33 (KMM ME) 
Medalivalandite kogu 771 (KMM Mv) 
Tarbekunstikogu 199 (KMM TK) 
 
*allajoonitud kogudes on retrospektiivne sisestamine MuISis lõpetatud.  
 
 

 
TÜ museaalid on jagatud 20 alakogusse, millest 15 on MuISi retrospektiivselt sisestatud. Täpsemad 
juurdekasvu ning MuISI retrospektiivselt sisestatud kogude andmed. 
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Hoiustamistingimused 
Hoidlatena kasutatakse: 
7 ruumi hoones Jakobi 1 (1 ruumis on TÜ kultuurivara, kokku 546,6 m²)   
4 ruumi hoones Lossi 25 (kokku 503,2 m²)  
3 ruumi hoones Ülikooli 18 (kokku 153,8 m²)  
Lisaks on kasutusel avahoidlana 2 ruumi ja 2 trepikoda hoones Lossi 25 (kokku 340,9 m²).  
 
Muuseumil on kolmes hoones kokku 14 (1203,6 m²) hoidlat. Hoidla pind vähenes 154,4 m². Sisuliselt 
võib avahoidlateks lugeda enamikku ekspositsioonipinda, kuna ekspositsiooni paigutatud museaalidel 
hoidlas koht puudub. 

2020. aasta esimeses pooles viidi läbi suuremahuline kogude kolimine nõuetele mitte vastanud 
hoonete pindadelt Jakobi 1 hoidlaruumidesse (endise TÜ arhiivi ruumid). Sellega paranesid olulisel 
museaalide hoiutingimused, samas hoidla pind vähenes 11,4%. Keskkonnatingimused on uues hoones 
stabiilsemad ja võimalus paigutada esemed riiulitele parandas oluliselt objektidele ligipääsu. 
Probleemiks on, et uue hoidla ruumid on madalad ja suuremõõduline mööbel tuli paigutada hoidlasse 
külili, mis mööblit pikemal hoiustamisel kahjustab.  Puudub hoidla pind ülikooli töötajate kasutuses 
olevate museaalide, peamiselt mööbel, jaoks. 
 
Hoiutingimuste parandamine 2020 

- Kolimine Jakobi 1 hoidlapinnale. 
- Jakobi 1 riiulite korrastamine (71 riiulit), mis jäid TÜ arhiivilt viimase kolimisel hoidlasse maha. 

Ümber paigutatud ca 14000 objekti. Kohakataloog uuendatud ca 4000 museaali osas (M. 
Tuuling, T. Vint) 

- Õhuniisuti tööshoidmine (I. Sahk) 
- Õhukuivati töös hoidmine Ülikooli 18 antiigihoidlas (J. Anderson) 
- Vastavalt vajadusele nõuetekohaste säilitusümbriste valmistamine ja uutesse 

säilitusümbristesse pakendamine (A. Arus, V. Lell, K.Ribelus, M. Tuuling, M.-L. Madisson, A. 
Tammiste) 

- Hoidlate suurpuhastus (A. Arus, V. Lell, K. Ribelus, I. Sahk, M. Tuuling) 
- Erdmanni ravimtaimede kogu avafondi (vt ka näitused) paigutamine (M. Tuuling) 
- Hoiutingimuste seire hoidlates ja ekspositsioonis (Jakobi 1, Lossi 3, Lossi 25, Munga 4, Ülikooli 

18) (A. Arus, V. Lell, I. Sahk, M. Tuuling, T. Vint 
- Säilitustarvikute ja -vahendite ning puhastustarvikute (konserveerimisvahendid, karbid, 

arhiivlainepapp, ümbrised jne) tellimine (A. Arus, V. Lell, K. Ribelus, T. Vint, M. Tuuling, M. 
Väinsar) 

 
Objektide seisundi parandamine 
Korrastustöid tehtud 1433 objektile (J. Anderson, A. Arus, V. Lell, M.-L. Madisson, I. Sahk, M. Tuuling, 
M. Väinsar, K. Ribelus, praktikandid). 
Konserveeritud on 20 objekti (A. Arus, M. Väinsar, K. Ribelus). 
Ekspositsioonide ja näituste puhastamisel on osalenud A. Arus, J. Anderson, V. Lell, T. Lõbu, M.-L. 
Madisson, A. Rae, M. Remma, K. Ribelus, I. Sahk, A. Tammiste, , M. Tuuling, T. Vint, M. Väinsar. 
 
Kogude kasutamine 
Kogude muuseumisisese kasutamise, väljaandmise, hoiustamise, korrastamise ja inventuuride kohta 
saab detailse ülevaate MUISis. Lisaks sellele on aasta jooksul on tehtud päringuid kogude kohta telefoni 
ja e-kirja teel ülikooli siseselt, Eestist ja väljastpoolt Eestit. Ca 250 päringut on saanud vastuse (J. 
Anderson, K. Ird, L. Kriis, V. Lell, L. Leppik, T. Lõbu, A. Rae, M. Remma, I. Sahk, S. Sisask, A. Tammiste, 
M. Tuuling, T. Vint).  
Projekti „Dokumendipärandi digiteerimine: Jäägem eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks (1860–
1920)” (Riigi Infosüsteemide Ameti 21.11.2018 käskkirjaga nr 1.1-2/18-154 kinnitatud 
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struktuurivahendite projekt nr 2014-2020.12.03.18-0378) eesmärk on anda kasutusse museaalides 
loodud digikujutised.  
Projekti käiks:  
„Arhiivimaterjalide digiteerimine” I etapp 140 000 kaadrit. 
„Kunstipärandi digiteerimine“ 2000 teost. 
„Eesti fotopärand (klaas- ja filminegatiivid) 1900–1960)“ 14 576 negatiivi. 
„Arhiivmaterjali digiteerimine“ II etapp 140000 kaadrit 
„Eesti fotopärand (klaas- ja filminegatiivid) 1900–1960)“ II etapp  75 000 negatiivi 
Esemed digiteerimine 700 eset a´ 2 kaadrit (kokku ca 1400 kaadrit) 
 
Protsessis on palju suuremahulisi töid: 

- Arhiivmaterjalide vastuvõtmine, nummerdamine ja puhastamine ca 18 000 haiguslugu 
ja muud paberdokumenti (V. Lell, A. Rae, praktikandid) 

- Arhiivmaterjalide inventuur peale digiteerimist ca 6 000 haiguslugu (A. Rae) 
- Ca 650 klaasnegatiivide puhastamine, nummerdamine, pakendamine 

arhiivipüsivatesse ümbristesse (V. Lell, M.-L. Madisson, A. Tammiste) 
- Plastiknegatiivide nummerdamine ca 15700 (V. Lell, M.-L. Madisson, A. Tammiste) 
- Plastiknegatiivide pakendamine arhiivipüsivatesse ümbristesse (V. Lell, M.-L. 

Madisson, A. Tammiste, M. Tuuling, T. Vint) 
 
Museaalde kasutamise koguarvus on arvestatud kõigi kasutamistega, sh kõigi avahoidlates 
eksponeeritud museaalidega (va digihoidla failide kasutus).  
 

 
Kogude kasutamine 2017–2020. 
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13 ÕPPETÖÖ, PRAKTIKAD JA JUHENDAMISED 

 
Üliõpilased muuseumis 
Üliõpilased külastasid muuseumit erinevate loengute ja seminaride raames, mida viisid läbi ülikooli 
õppejõud ja ka muuseumitöötajad (Jaanika Anderson, Maria Väinsar, Janet Laidla). Kokku käis 
muuseumis 130 üliõpilast. Eriolukorra tõttu oli muuseum kevadel suletud ja sügissemestril esmalt 
eelistati distantsõpet ja aasta lõpus muutus see kohustuslikuks.  
 

 Kõrgkool Üliõpilaste arv 2020 

Toomkirik TÜ 33 

Kunstimuuseum TÜ 48 

  EKA 22 

  Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas 21 

Tähetorn TÜ 6 

KOKKU   130 

Üliõpilaste külastused muuseumisse õppetöö käigus. 
  
Praktikandid ja vabatahtlikud muuseumis 
Praktikate koordinaator oli 2020 Jaanika Anderson. Praktikapakkumisi uuendati kaks korda aastas 
muuseumi kodulehel ja edastati praktikate koordinaatorile instituutides. Koostööd arendati TÜ 
projektipraktika korraldajatega ja pakkumisi projektipraktikaks sisestati üleülikoolilisse praktikate 
vahendamise keskkonda Futulab. Esimese projektipraktika raames valmistasid neli IT-tudengit 
haridusprogrammide broneerimise liidese, muuseumipoolne juhendaja oli Tiiu Kreegipuu. 

Praktikat sooritas 2020. aastal 28 tudengit ja kutsekooliõpilast. Praktikant juhendas arvult ja 
tundide arvestuses kõige enam Anu Rae (kogude vastuvõtt, säilitamine, sisestamine MuISi jm tegevus). 
Teised praktikantide juhendajad: J.A nderson, M. Tuuling, V. Lell, I. Sahk (kogudega seotud tegevused); 
L. Leppik, K. Kalda (näitustega seotud tegevused); K. Valk, T. Kreegipuu (haridustegevused); M. Väinsar 
(konserveerimine).  
  

Kool  Praktikantide arv  Praktikatunnid 

   2019   2020 2019   2020 

Tartu Ülikool  6 18  744 h 1374 h  

Tartu 
Kutsehariduskeskus  

1 7  234 h 1268 h  

Kõrgem Kunstikool 
Pallas  

3 1  390 h 130 h  

Tartu 
Tervishoiukõrgkool 

 1  72 h 

Vabatahtlik  4 2 120 h 220 h  

KOKKU  14 28  1488 h  3064 h 

 Praktikantide ja vabatahtlike töö muuseumis. 
  
Muuseumi kogude põhjal valminud ja kaitstud tööd 
TÜMi kollektsioonid suured ja katavad erinevaid valdkondi. Tänu suuremahulistele 
digiteerimisprojektidele ja objektide kandmisele infosüsteemi MuIS on meie kogud muutunud üha 
kättesaadavamaks. Teaduskogudel on suur potentsiaal erineva taseme uurimistööks. Kogude 
kasutamise võimalusi aitavad tutvustada ka meie näitused, üritused, töö praktikantidega ja ka 
muuseumitöötajate vahetu suhtlus õppe- ja uurimistööga seotud inimestega. 2020. aastal kaitsti 
muuseumi kogude põhjal valminud kaks bakalaureusetööd ja kaks magistritööd. Üks bakalaureusetöö 
leidis ka äramärkimist üliõpilastööde riiklikul konkursil. 
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1. Vladyslav Kupriienko (juhendaja Raimond-Hendrik Tunnel, MSc). Glyptics Portrait Generator. Tartu 

Ülikool, Arvutiteaduse instituut, andmeteaduse õppetool (magistritöö). 
2. Anna Katt (juhendaja Katrin Vaino, PhD). „Laste disainipõhisest õppest saadud kogemused Hullu 

Teadlase laagrites“. Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste 
instituut, Loodusteadusliku hariduse keskus (magistritöö) 

3. Sten Taim (juhendajad Janet Laidla PhD, Anu Rae, MA) „Depressiooni- ja skisofreeniahaigete 
patsientide diagnoos ja ravi Tartu Ülikooli Närvi- ja Vaimuhaiguste Kliinikumis 1930–1939". Tartu 
Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Eesti ajaloo 
osakond. (bakalaureusetöö)  

4. Hilda-Maria Klettenberg (juhendaja Jaanika Anderson, PhD) „Portreekunsti areng Tartu Ülikooli 
skulptuurivalandite kogu ajalooliste portreede näitel“. Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Klassikalise filoloogia osakond (bakalaureusetöö). 
Üliõpilaste teadustööde 2020. a. riiklikul konkursil ära märgitud neljandana humanitaarteaduste ja 
kunstide valdkonnas. 

14 PERSONALI ARENG 

 
Personaalia 
Kraadiõpe ja kõrghariduse omandamine  
Anu Rae jätkab õpinguid doktorantuuris TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudis. 
Kaija-Liisa Koovit jätkab õpinguid doktorantuuris School of Philosophy, Religion and History of Science, 
University of Leeds. (lahkus töölt 06.2020) 
Kadi Küng jätkab õpinguid doktorantuuris TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudis. 
Ken Ird jätkab õpinguid doktorantuuris TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudis. 
Kristiina Ribelus jätkab õpinguid doktorantuuris Eesti Kunstiakadeemias. 
Kertu Metsoja jätkas õpinguid füüsika magistriõppes.  (lahkus töölt 31.12.2020) 
Alex Savolainen jätkab BA/MSc integreeritud õpinguid Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžis.  
Klaus-Peeter Ladva jätkab BA õpinguid Tartu Ülikoolis. 
 
Koolitused 
TÜMi jaoks on oluline töötajate areng ja lai silmaring. Võimaluste piires toetatakse koolitustel 
osalemist. Lisaks korraldatakse organisatsioonisiseseid koolitusi vastavalt vajadusele kas valdkondade 
kaupa või kogu kollektiivile. 2020. aastal jäid ära mitmed kavandatud õppereisid (mobiilsustoetust ei 
olnud pandeemia tõttu võimalik kasutada) ja väljasõidud (Põhja-Läti muuseumide külastus). Siiski säilis 
võimalus  osaleda TÜ sisekoolitustel, mis toimusid aasta teises pooles veebi vahendusel. Ootamatult 
tekkinud eriolukord andis kahtlemata ka tõuke inimesi ise end arenda erinevate veebivõimaluste 
kasutamise osas (nt Zoom, Teams jm).  
Vt täpsemalt koolituste ja õppekäikude kohta Lisa 6. 
 
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu stipendium: Ingrid Sahk, Jaanika Anderson, Mariann 
Raisma. 

15 OSALEMINE TÖÖRÜHMADES JA ORGANISATSIOONIDES 

 
Jaanika Anderson kuulub Coimbra grupi päranditöögruppi.  
Jaanika Anderson, Tiina Vint osalevad muuseumiterminoloogia töögrupis. 
Lea Leppik kuulub haridus- ja teadusministeeriumi teaduskogude ekspertnõukogusse. 
Janet Laidla kuulub SICi juhatusse ja on Akadeemilise Ajaloo Seltsi esimees. 
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Külli Lupkin kuulub ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatusse ja ICOM Eesti 2020. a. aastalõpuseminari 
"Hooliv muuseum?" korraldusmeeskonda. 
Tiina Vint  kuulub Eesti Muuseumide aastaauhindade püsinäituste hindamise komisjoni. 
Mariann Raisma kuulub muuseuminõukogusse; Eesti muuseumide aastaauhinna ajutiste näituste 
hindamise komisjoni; samuti kuulus Tartu 2024 esitlusmeeskonda, European Museum Forum Eesti 
esindaja. 
Terje Lõbu kuulub Eesti Muuseumiühingu juhatusse. 
Terje Lõbu ja Tiina Vint (komisjoni juht) kuuluvad Tartu muuseumitöötaja stipendiumikonkursi  
komisjoni 
Ken Ird Tartu ülikooli esindaja Tartu linnagiidide atesteerimisel. 
Terje Lõbu Osalemine rahvusvahelise kirjanduslik-ajaloolise viktoriini „Krusensterni maailm. 250. 
aastat A. J. von Krusensterni sünnist“ žürii töös. 
Kadi Küng kuulub Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate Seltsi. 
Lea Leppik on Tartu Linnamuuseumi nõukogu liige. 
Tiina Vint osaleb MUIS 2 rakenduse prototüübi testrühma töös. 
Virge Lell on muuseumi töökeskkonnavolinik. 

TÜMi töötajad kuuluvad erinevatesse erialaorganisatsioonidesse: ICOM, UMAC, Eesti Muuseumiühing, 
Eesti Konservaatorite Ühing, Õpetatud Eesti Selts, Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Ühendus, EKKÜ, 
SIC, Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts, Eesti Semiootika Selts.  

16 ARENDUS- HALDUS- JA MAJANDUSTEGEVUS  

 
Lossi 25  
TK varemete ekspertiis ja hooldus. 
TK väliekspositsiooni II etapp (teostus: Pult/Exporabbit). 
Heade mõtete pingid Toomel (10 tsitaadi paigaldus). 
Kogude kolimine Jakobi 1 hoidlasse Munga, Lossi ja Uppsala tänava hoonetest. 
Ajutiste näituste saalide ja peatrepikoja valgustuse uuendamine (Kultuurministeeriumi kiirendi + KVO 
toetus). 
 
Ülikooli 18 
Muuseumi ruumide tänavapoolse perimeetri rulookardinate uuendamine. 
 

17 TOOMPOOD 
 

Uued meened 
Aasta alguses tuli müüki meenesari püsinäitusele "Minu elu ülikool": plekkruus, märkmik, kaelussall, 
pastakas, hambahari, ostukott. Menukaimad müügiartiklid on olnud kruus, pastakas ja hambahari.  

Kevadel tulid uute toodetena müüki näituse "Kivilõike lummuses" meened: kruus, prillilapp, 
järjehoidja (kujundas Anne Arus). Konservaatorid valmistasid uus seeria gemmikoopiaid, mis oli 
menukaim müügiartikkel selle näituse meenesarjas. Novembris loodi kunstimuuseumi ja EKA koostöös 
hõbeehete sari, mis on inspireeritud gemmivalanditest (J. Anderson, tudengeid juhendasid Eve-Margus 
Villems ja Piret Hirv). 

Koostöös kogude osakonnaga kutsuti ellu patjade müük, mis on inspireeritud püsinäitusel 
väljas olevatest ülikooli hoonetega patjadest. Edukaim müügiartikkel aasta lõpus, mil korraldati 
peamiselt ülikooli üksustele suunatud jõulumüük. Tehti otseturundust e-kirja ja paberist reklaamlehe 
ning FB kaudu, kuhu telliti uued tootefotod (K. Lupkin, J. Anderson).   



Tartu Ülikooli muuseum 28 

 

   

 

 
Poe arendus 
Kevadine külastuspaus andis võimaluse ümber kujundada Toompood. Nüüd tervitab külastajaid sisse 
astudes ilus vaade kiriku varemetele. Tekkis võimalus istumiseks ja lühemaks puhkepausiks kohviga. 
Seda võimalust kasutavad nii külalised kui muuseumi enda töötajad. 

Koostöös kassasüsteemide halduri Astro Balticsiga sai sisestatud kassasüsteemi triipkoodide 
süsteem. See on abiks müügiprotsessi kiirendamisel ja samuti aitab vältida eksimist kaubaartiklite 
valikul. Kaupade allahindluse vajadusest lähtuvalt viisime poe kassasse sisse piiratud 
allahindluseprotsendi võimaluse. 

Suveperioodil oli üleval meie välimüügipaviljon. Seoses eritingimustega kaupade müüki väljas 
ei toimunud, huvilised suunati sisse muuseumipoodi. Paviljonis toimus tornipiletite müük.  
Alates veebruarist 2020 on Toompoes kasutuses uus kaasaegne kohvimasin. Laiendasime snäki- ning 
jäätisevalikut. 

2020 telliti uute meenetest tootefotod ning sisestati uued tooted ka FB lehele. TÜ peahoone 
fuajees asuv meenete reklaamkappi uuendati kolmel korral.                                                                                                                                                                   

18 TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON 

 

Kommunikatsioonitegevusi realiseeriti vastavalt plaanile, kohandades muutunud oludele 

koroonaepideemia tingimustes. Olulise töölõiguna lisandus planeeritud tegevustele operatiivne 

pandeemia levikust ning selle tõkestamiseks seatud piirangutest tingitud teavitus.      

 

• Tartu Ülikooli muuseumi näitusi reklaamiti bänneritega muuseumi kodulehel ning nende 

esiletõstmisega ülikooli avalikus veebis ning nende kajastamisega ülikooli sündmuste kalendris nii 

avalikus kui siseveebis. 

• Erinevaid näitusi ja üritusi reklaamivaid plakateid eksponeeriti tasuta (Tartu turismiinfo keskus, 

Lõunakeskus, Tartu Ülikooli õppehoonete infostendid ja siseTV ekraanid) ja tasulistel pindadel (Tartu 

kultuuritulbad, JCDecaux stendid, Digiekraanid) Tartu linnaruumis.  

• Muuseumi teateid edastati Tartu Ülikooli sise- ja välisveebis ning Tartu Ülikooli infokirjas.  

• Kahel korral aastas saadeti infokiri muuseumi haridusprogrammide ja - pakkumiste kohta koolidele.  

• Vastavalt vajadustele suunati infot muuseumi sõprade, Tartu huvihariduse, ülikooli või muuseume 

ühendavatesse listidesse ning muuseumi sihtrühmadega seotud Facebooki lehekülgedele nagu Tartu 

ja Lastega Tartus. 

• Tartu Ülikooli muuseumi majade ja Hullu Teadlase Facebooki lehekülgede jälgijate arv kasvas aasta 

jooksul. Jälgijate arv 2020. a lõpu seisuga: muuseumi FB lehel 1931 , kunstimuuseumi FB lehel 1206, 

tähetorni FB lehel 2140 ja HT FB lehel 1226. Muuseumi Instagrami kontol oli aasta lõpu seisuga 972 

jälgijat.  

• Otsene koostöö: Tartu Postimees, Eesti Ekspress, Universitas Tartuensis, Imeline Ajalugu, Hea Laps, 

Sirp, Õpetajate Leht, Vikerraadio, Raadio KUKU, Raadio Elmar, Klassikaraadio ja ETV.  

 

Vt meediakajastuste nimekirja Lisa 7. 

 

 • 2020. aastal jätkus edukas koostöö ajakirjaga Hea Laps. Hullu Teadlase sulest ilmus ajakirja kõigis 

2020. aasta numbrites artikkel eesmärgiga lapsi mõtlema ärgitada ja teaduse vastu huvi tundma 

julgustada. 

• Jätkus koostöö festivalidega ja teiste Tartu muuseumidega eesmärgiga avardada muuseumi 

publikuprogrammi ja jagada kommunikatsioonitegevusi, et leida muuseumi tegevustele suuremat 

kõlapinda. Muuseum osales Tartu linna poolt koordineeritud Tartu muuseuminädal ning Tartu 
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Tudengipäevadel.  

• Haridustegevuste turundamiseks osaleti Eesti Rahva Muuseumis ja Eesti Kunstimuuseumi poolt üle 

veebisilla õppeaasta algul toimunud õpetajatele suunatud haridusmessidel. Messidel reklaamiti kõige 

uuemaid haridusprogramme, uusi näitusi ja Hullu Teadlase algklassiõpilastele mõeldud uurimistööde 

konkurssi selleks puhuks kokku pandud flaieriga. Mõlemal messil reklaamiti haridusprogramme veel 

ka töötubade läbiviimisega.  

• Muuseumi turundamiseks ja tutvustamiseks osales muuseum koostöös TÜ loodusmuuseumi ja 

botaanikaaiaga Eesti suurimal rahvusvahelisel turismimessil Tourest. Selleks ürituseks valmis ka kahe 

ülikooli muuseumi ühine flaier. 

• 2020. aasta suvel valmis uus flaier eesti ja inglise keeles muuseumi kolme maja tutvustamiseks. Flaier 

oli kättesaadav Tartu turismiinfokeskuses, Tartu muuseumides, kohvikutes ja hotellides.  

• Jätkus koostöö portaalidega Tartu Kultuuriaken, Visittartu ja Puhka Eestis. Samuti jätkus koostöö 

turistidele suunatud voldikute/infolehtedega nagu Tartu in your Pocket ja Tourist Map. Ühekordse 

projektina lisandus koostöö Teadlaste Ümarlauaga „Struve kaare maailmapärand“ tähetorni 

kajastamiseks 2021. aasta hakul ilmuval Struve Balti kaare eesti ja ingliskeelsel kaardil. 

• Tartu Ülikooli muuseumi programm ja teenused olid kajastatud SA Tartumaa turismi poolt 

koordineeritud sihtturu kampaaniates ja koostööprojektides. Muuseum osales 2020. aastal SA 

Tartumaa Turism korraldatud suvekampaanias siseturule. Samuti lõi muuseum kaasa kohalike 

turismiarenduskeskuste ja AS Postimees Grupp ühisprojektis „Sel aastal puhkan Eestis“. Ilmus 

muuseumi reklaam talvises eriväljaandes, mida levitati maakonna lehte vahel.  

Muuseumi tegevused olid kajastatud linna turunduskampaaniates: peamaja suvkampaanias 

lähivälisturgudele ja Toompoodi oli esile toodud talvekampaania „Tartumaine talvemuinasjutt“ 

jõulukingisoovituste nimekirjas. 

Muuseum kasutaks suvel aktiivselt linna poolt loodud ühekordset teavituskanalit – muuseumi vaba aja 

programm kajastus Autovabaduse puiestee sündmuste teadetetahvlil. 

• Turismi kõrghooajal toimus muuseumi välikampaania Tartu südalinnas – kolme muuseumimaja 

bänner oli väljas juulis Lossi 3 õppehoone reklaampinnal ja samal ajal leidis aset Morgernsterni aasta 

plakatinäitus Poe tänava vitriinides.  

• Ka 2020. aastal jätkus giidide atesteerimisprotsess. Tartu linnagiididele toimus kaks õppepäeva. 

Võõrkeelset giiditeenust on võimalik tellida inglise, vene, saksa, soome ja läti keeles.  

• Muuseumi suvehooajal viidi muuseumis läbi külastajauuring. Muuseumile pakkus huvi, kust saadakse 

infot muuseumi kohta, kas tegemist oli korduvkülastusega, mis külastajale muuseumis meeldis ning 

küsiti soovitusi teenuse arendamiseks ja parendamiseks. Samuti tundis muuseum huvi selle vastu, 

milliseid atraktsioone oli muuseumikülastaja Tartus veel väisanud.  

• Toompoe toodete reklaamimisel kasutati muuseumi sotsiaalmeediat ja kodulehekülgi. Detsembris 

ka ülikooli kodulehekülge. Viimase tegevuse eesmärk oli suurendada meenemüüki jõulukinkide 

soetamise perioodil.  

• TÜMi kommunikatsioonikoosolekud.  

2020. aastal õnnestus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu korraldada 

traditsioonilistest muuseumisisestest üritustest vaid ekskursioon – üks neist Kalevipoja ja Peipsimaa 

muuseumitesse ning teine Tallinnasse, kus külastati näitust „Egiptuse hiilgus“ Kumu kunstimuuseumis, 

Paksu Margareetat ja Proto Avastustehast. Jõulupeo asemel valmis kogude osakonna eestvedamisel 

jõulusoovide puu.  

• Kommunikatsioonitegevuste osas jätkus tihe koostöö TUKOga. Suuremate sündmuste/avamiste 

puhul saadab muuseumi poolt eelkoostatud pressiteate välja ülikooli pressiesindaja.  

 

Olulisemad uuendused ja muudatused kommunikatsioonitegevustes  
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• Muuseumi erinevad digitaalsed projektid: veebinäitused, õppematerjalid, konverentside ja loengute 

salvestised ning elektroonilised väljaanded koondati ühele lehele muuseumi kodulehel. 

• Tartu Ülikooli professor Johann Karl Simon Morgensterni 250. sünniaastapäeva tähistamiseks tehti 

tihedat koostööd ülikooli raamatukoguga tema pärandist ja sellega seotud sündmustest teavitamiseks. 

 
 
 
Meediakajastused 
TÜMi meediakajastused nii raadiot, televisiooni kui kirjutavat ajakirjandust. Mõnel juhul kirjutasid 
ajaleheveergudel ka muuseumitöötajad.  
Vt täpsemalt Lisa 7. 
 

Sotsiaalmeedia  

Jooksvad postitused kunstimuuseumi FB lehel sündmuste, kogude, näituste kohta (P. Tamm, J. 

Anderson). Jooksvad postitused tähetorni FB lehel sündmuste, kogude, näituste kohta – Piret Tamm ja 

Mari-Liis Madisson. Jooksvad postitused muuseumi FB lehel kogude, näituste, sündmuste, argipäeva 

kohta (P. Tamm, K. Lupkin, K. Kalda ja T. Kreegipuu). Postitused Hullu Teadlase FB lehel (A. Savolainen, 

P. Tamm, T. Kreegipuu). 

 
Sisekommunikatsioon  
Neljandat aastat järjest jätkati projektiga, mille eesmärk on suurendada töötajate õnnetunnet ja 

ühtekuuluvust. Seda küll väga väikeses mahus seoses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud 

piirangutega. Veebruaris turgutati end väikese puuviljavalikuga sõbrapäeva tähistamiseks.  

Kevadel kaks ja pool kuud kestnud eriolukorra ajal muutusid oluliseks meeskonnatöö 

korraldamise vahendiks erinevad kaugsuhtlusplatvormid, eelkõige MS Teams. Nädala tagant toimuva 

muuseumi infokoosoleku asendusena koostas muuseumi juhatus ülevaateid 

osakondade/valdkondade tööst muuseumi sisekirjalistis kajastamiseks. Viiruse leviku tõkestamiseks 

taas novembris ja detsembris kehtestatud piirangute tõttu rakendati muuseumi infokoosoleku 

korraldamiseks hübriidkoosoleku vormi - osaleda oli võimalik muuseumis kohapeal või üle veebisilla. 
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19 LISA 1. TÜMi näitused 2020 

 
TOOMKIRIK 
Aastanäitus 
16.05.2019–29.11.2020 „Ideaalide Eesti“ 
Näituse meeskond  
Projektijuht: Mairo Rääsk  
Kuraatorid: Mairo Rääsk, Mariliis Hämäläinen 
Kunstnik: Evelin Urm 
Näituse meistrid: Tanel Nõmmik, Marko Nõmmik, Martin Rattus, Sirje Rump  
Muuseumipoolne koordinaator: Külli Lupkin  
Audio- ja videoprogrammid: Alar Suija, OÜ Zed, TÜ multimeedia talitus  
Seinamaal, joonistused ja nukud: Marcus Arula ja Ingrid Tammela 
Virtuaalreaalsus, animatsioonid: OÜ Blueray  
 
Tulnukas 
20.12.2019–19.05.2020 Valge Maja iga-aastaseid jõulukaunistusi (Maris Tuuling, Tiina Vint) 
19.05.2020–… Värvides rebane (Tiina Vint, Maris Tuuling). 

 
Muud näituseprojektid 
Alates 06.03 fotonäitus „Ülikooli fotograafide töömailt“ lektooriumis. 

 Meeskond: Virge Lell, Terje Lõbu, Maris Tuuling. 

 

Alates 07.10.2020 professor Johann Friedrich Erdmanni farmakoloogiline kollektsioon toomkiriku 

peatrepikoja 7. korrusel asuvas ajaloolises kapis.  

Kujundaja: Maarja Roosi 

 Meeskond: Maris Tuuling, Tanel Nõmmik, Reet Vääri, Katrin Avi, Karoliina Kalda, Külli Lupkin. 

 
Alates 08.10.2020 Toomemäe ja toomkiriku väliekspositsioon uuenenud ühe näitusestendi võrra. 

Näitus jutustab Tartu toomkiriku ja Toomemäe lugu.  

Meeskond: 

Näituse projektijuht Mariann Raisma, teostus Exporabbit. 

 

Külalisnäitused 

22.09.2020–10.01.2021 Riigikantselei stendinäitus Jüri Uluotsast valges saalis.  

Näituse korraldajad: Tiit Noormets (Rahvusarhiiv), Riigikantselei.  

 
KUNSTIMUUSEUM 
27.01-27.04.2020 KuTeKo näituseprojekt Datafanta 
Kunstnik: Taavi Suisalu  
Teadlane: füüsik Siim Pikkeriga 
Projektijuhid Maarin Ektermann, Mary-Ann Talvistu, Jaanika Anderson 
Graafiline disain: Viktor Gurov 
Ehitus: Tanel Nõmmik 
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20.06.2020-21.03.2021 näitus Morgenstern 250. Kivilõikekunsti lummus.  
Näituse meeskond: 
Kuraator: Jaanika Anderson 
Projektijuht: Jaanika Anderson 
Kujundaja: Mari Kurismaa 
Graafiline disain: Mari Kaljuste  
Näituse ehitus: Tanel Nõmmik 
Objektide konserveerimine: Kristiina Ribelus 
Meenete kujundus: Anne Arus 
 
Tulnukas 
01.2020- …. Sumerikeelse kirjaga savikoonus (Jaanika Anderson, Tiina Vint) 
 
16.12.2019–12.01.2020 näitus Ungari keraamikast ja skulptuurist. Näitusel eksponeeriti 
kaasaegsete Ungari keraamikute Márta Radicsi, Zsófia Karsai ja skulptor István Holló töid.  
Näituse korraldajad: Ungari Instituut, Ungari Suursaatkond 
 
TÄHETORN 

11.06.2020–… näitus „Hommikutäht“ 

Koostaja: Lea Leppik 

 Kujundaja: Marge Nelk, Maarja Roosi 

 Meeskond: Regina Pala, Jaak Jaaniste 

 
NÄITUSED MUJAL 
02.11.2019–22.03.2020 näitus „Ars academica. Tartu Ülikooli kunstikogu“  Kadrioru 
kunstimuuseumis.  
Näituse meeskond 
Kuraatorid: Tiina-Mall Kreem (Eesti Kunstimuuseum), Ingrid Sahk (Tartu Ülikooli muuseum) 
Kujundus ja graafiline disain: Angelika Schneider 
 
Jaanuar 2020 püsinäituse „Vana anatoomikumi ajaloost“ uuendamine Haridusuuenduskeskuses (S. 
Sisask, M Tuuling) 
 
14.05-10.01.2021 fotonäitus „Nägus noorus“ Tartu Ülikooli peahoones. Näitus jutustab tudengitest 

läbi rahvusülikooli saja aasta. Näitus valmis koostöös Tartu Ülikooli muuseumi ja Eesti Rahva 

Muuseumi vahel.  

Näituse meeskond: Külli Lupkin (TÜM), Merike Tamm (ERM), Kristjan Raba (ERM) 
 
08.10.2020-21.03.2021 näitus “Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst” Kumu kunstimuuseumis.  
Näituse meeskonda kuulus kaaskuraatorina Jaanika Anderson (EKM ja TÜMi koostöölepingu alusel). 
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20 LISA 2. TÜMi üritused ja publikuprogrammid 

 
Tartu Ülikooli muuseum ajaloolises toomkirikus  
Publikuprogrammid: 
„Ükskord ammu Tartus …“ 
03.09 kontsert/meenutusõhtu, esines Inboiliga, (70 inimest). 
26.09 ringkäik Enriko Talvistuga, (11 inimest). 
01.10  kontsert/meenutusõhtu, esines Mait Trink, (20 inimest). 
31.10 ringkäik Kristiina Ehiniga, (19 inimest). 
19.11 kontsert/meenutusõhtu, esines Toomas Lunge (13 inimest). 
28.11 ringkäik Mart Kivastikuga, (11 inimest). 
Kokku: 6 üritust ja 144 inimest. 
  
Tartu Ülikooli kunstimuuseum 
Publikuprogrammid 
Kunstikolmapäevad 
26.02. “Mida mõõta?”, kunstnik Taavi Suisalu ja füüsik Siim Pikkeri slaidislämm „Personaalsed hitid 
kogudest“ (12 inimest). 
16.09. Geoloog Juho Kirs „Kivist, nii kunstilise kui loodusloolise inspiratsiooni allikast“ (7 inimest). 
23.09 Kristiina Ribelus „Gemmikogude konserveerimisest ja praktiline valandivalmistamise töötuba“ 
(9 inimest). 
14.10. Sigrid Kuusk ja Liisbeth Kirss (Eesti Kunstiakadeemia), "Kohatu sära" (7 inimest). 
21.10. Triin Kukk ja Merlin Meremaa-Piho (Eesti Kunstiakadeemia), "Haprus" (8 inimest). 
Kokku: 43 inimest 
  
Lisaks toimus Veebruar-märts igal kolmapäeval ringkäigud näitusel „Datafanta“. Läbiviijaks Mirt 
Kruusimaa (23 inimest). 
 
Tartu tähetorn 
Astronoomialoengud 
07.01. Indrek Kolka, Juhan Liivamägi, Jaan Pelt, Laurits Leedjärv „Astronoomia-aasta 2019“ (21 
inimest). 
21.01. Üllar Kivila „Päikesevarjutusreis 2019“ (14 inimest). 
04.02. Tõnu Viik "Subrahmanyan Chandrasekhar kui geniaalne astrofüüsik" (11 inimest). 
18.02. Anni Kasikov "Betelgeuse elust ja olust" (21 inimest). 
03.03. Rauno Gordon. Tallinna Tehnikaülikooli satelliidid Koit ja Hämarik (14 inimest). 
15.09. Kertu Metsoja "Sügistaevas 2020." (22 inimest). 
29.09. Lea Leppik "Kuidas Veenus  paradiisist põrguks muutus." (23 inimest). 
6. 10. Laurits Leedjärv "Maised raskused taevasel teel" (18 inimest). 
20.10. Üllar Kivila "Marss - sügistaeva punane staar" (22 inimest). 
03.11. Katriin Kristmann "Päikeseenergia Kuu-baasides" (21 inimest). 
17.11. Tõnu Viik "Nicolas-Louis de la Caille’ elu" (16 inimest).  
01.12. Üllar Kivila "Jupiteri ja Saturni suur ühendus" (11 inimest). 
15.12. Maret Einasto "Päike puhkab, aga ta tuleb tagasi!" (9 inimest). 
Loenguid filmis Mirt Kruusimaa. 
Kokku: 212 inimest. 

https://www.tahetorn.ut.ee/et/content/astronoomialoeng-katriin-kristmann-p%C3%A4ikeseenergia-kuu-baasides
https://www.tahetorn.ut.ee/et/content/astronoomialoeng-t%C3%B5nu-viik-nicolas-louis-de-la-caille%E2%80%99-elu
https://www.tahetorn.ut.ee/et/content/astronoomialoeng-%C3%BCllar-kivila-jupiteri-ja-saturni-suur-%C3%BChendus
https://www.tahetorn.ut.ee/et/content/astronoomialoeng-maret-einasto-p%C3%A4ike-puhkab-aga-ta-tuleb-tagasi
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Planetaariumietendused 
Planetaariumietendustel käis kokku 143 inimest.  
 
Lisaks toimunud üksiküritused 
17.10. kell 13.00-13.45 Lea Leppiku kuraatorituur näitusel  "Hommikutäht" (3 inimest). 
25.01., 01.02. ja 8.02. Spacetube videovõistluse töötuba, läbiviijad Mirt Kruusimaa ja  (23 inimest). 
14. ja 15.02. sõbrapäeva planetaariumietendus „Taevalik armastus“, läbiviija Hillar Uudevald (32 
inimest). 
 
Eriüritused 
Aasta lõpus toimusid Tartu Ülikooli muuseumis LTÜ G-9 etendused „Hingede öö“, mida oli kokku 10 
etendust. Muuseum osales mitmes koostööprojektis ja korraldas sündmusi Tartu linna projektide 
raames. 
 
Koostöö teatriga LTÜ G9 
01.01.2020, 03.-05.01.2020, 07.-09.01.2020, 11.-13.01. Tartu Uue Teatri ja Labürintteateri etendus 
„Hingede öö“. 
 
Koostööprojektid 
24.02.-01.03.2020 Tartu muuseumide nädal „Tartuga targaks“ 
26.02 ja 28.02 laagripäev koos TÜ Loodusmuuseumi ja Tartu 19. Sajandi Linnakodaniku muuseumiga 
“Möirgab, kõliseb ja tiksub” (40 osalejat) 
29.02. Tartu muuseumide perepäev toomkirikus “Tartud (digi)targaks: Inimene versus robot”. 
Partner: TÜ, Spark 
 
26.02. TÜ lahtiste uste päev. Muuseumides sissepääs tasuta neile, kes teavad salasõna „lahtiste uste 
päev“ ja esitavad õpilaspileti. TÜ peahoones 2 ekskursiooni, läbiviija Ken Ird (30 inimest). 
  
21.08. Krišjanis Baronsi matka ja näituse avamine valges saalis. Koostöös Tartu Läti Seltsiga, Imants 
Ziedonise muuseumiga, Krišjanis Baronsi muuseumiga, Eesti Rahva Muuseumiga ja Tartu Ülikooli 
loodusmuuseumiga Läti rahvusliku ärkamisaja tegelase Krišjānis Baronsi 185. sünniaastapäevale 
pühendatud matka (Tartu-Dundaga), näituse ja kontserti avamine (100 inimest). Matka 2. päeval 
22.08 osalesid marsruudil Ülenurme - Pangodi Lea Leppik ja Külli Lupkin. 
 
27.08. Läänemere päev koostöös Soome Instituudiga. HT programm „Hull Teadlane Läänemere 
lainetel“, läbiviija Klaus-Peeter Ladva. 
 
28.08 Morgernsterni päev koostöös Tartu Ülikooli raamatukogu ja Tartu linnaga.  
Morgernsterni korrastatud monumendi avamine Toomemäel. Ekskursioonid Kunstimuuseumis 
näitusel “Kivilõikekunsti lummus. Morgernstern 250” (22 inimest)ja toomkirikus püsinäitusel “Minu 
elu ülikool” (30 inimest), läbiviijateks Jaanika Anderson ja Ken Ird. Raadi kalmistul Morgernsterni 
hauaplatsi külastus. 
 
01.09. Tartu Tarkusepäev kesklinnas 
Tartu Ülikooli muuseum tutvustas huvitegevuse messil oma kaht huviringi – HT 
eksperimendihommikud ja Tähetorni Reegulus. Läbiviijad Klaus-Peeter Ladva, Kertu Metsoja ja 
Regina Pala. 
 
10.-13.09. Euroopa Muinsuskaitse päevad. Avatud Teaduslinn, saab lahendada ülesandeid, raja 
läbimisel saab kingituse (134 inimest). 
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24.09. Tudengite sügispäevad. Ekskursioon “Nähtav ja nähtamatu tudengi jälg Tartu kesklinnas”. 
Läbiviija Ken Ird. (25 inimest).  
 
18.11.2019 Akadeemilise pärandi päeva puhul paigaldasime koostöös TÜ raamatukogu ja TÜ 
loodusmuuseumiga Tartu kesklinna peegli infoga ülikooli pärandihoidjate ja nende programmide 
kohta. 
  
Avamised ja esitlused 
23. 01. näituse „Kunstnikud ja teadlased kogudes“ avamine Kunstimuuseumis.  
08.02. ringkäik näitusel “Minu elu ülikool” – Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? Kuidas sobitada vana 
ja uut ajaloolises Morgensterni saalis. Läbiviijad Mariann Raisma ja Tiina Vint (25 inimest).  
07.03. kuraatorituur näitusel „Minu elu ülikool“. Läbiviijad Virge Lell, Terje Lõbu, Lea Leppik ja Külli 
Lupkin (4 inimest). 
06.06. „Direktori tuur“ näitusel, läbiviija Mariann Raisma (10 inimest). 
10.06. näituse „Kivilõikekunsti lummus. Morgenstern 250.“ avamine. Avamine toimus video 
vahendusel, videos andsid intervjuud Jaanika Anderson, Mari Kurismaa, Kristiina Ribelus, Tanel 
Nõmmik. Tegijad Karoliina Kalda, Külli Lupkin. 
11.06 ja 18.06 kuraatorituurid näitusel „Kivilõikekunsti lummus. Morgenstern 250.“ (11 inimest). 
18.-19.07. „Teaduslinn Toomel“ avamine (75 inimest). 
03.12 TÜMi ja raamatukogu ühine aastakonverents “Morgenstern ja tema aeg” veebiülekandes. 
Trükiste esitlus: TÜ Ajaloo küsimusi 48. number „100 aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini” ja 
„Karl Morgenstern 250. Qui vult, potest“. 
 
Muuseumi esindamine messidel ja infopäevadel  
22.08.2020 muuseumihariduse infopäev Tartus, Eesti Rahva Muuseumis; TÜMi tegevuste tutvustus 
messialal, Vana-Egiptuse teemaline töötuba õpetajatele (K. Valk).  
27.08.2020 muuseumihariduse virtuaalne infopäev KUMU korraldusel; virtuaalsed töötoad TÜMi 
ürituste kohta viisid läbi T. Kreegipuu, A. Savolainen ja K.-P. Ladva.  
01.09.2020 HT eksperimendid ja meisterdamine Tarkusepäeval (K.-P. Ladva, J. Laidla, K. Valk, T. 
Kreegipuu, R. Pala) 
07.10.2020 osalemine Eesti Maanteemuuseumis korraldataval V laste liikluskonverentsil töötoaga 
“Meeletud meeled” (T. Veskimäe). 
15.02.2019 TÜ humanitaarteaduste praktikamess Philosophicumis. (J. Anderson) 
07.-08.2020 osalemine turismimessil Tourest 2020 (K. Kalda, K.-P. Ladva, K. Lupkin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kunstimuuseum.ut.ee/et/content/publikatsioonid
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21 LISA 3. Aastakonverentsi „Morgenstern ja tema aeg“ kava  

  
KONVERENTSI KAVA 
 Janika Päll, PhD, TÜ klassikalise filoloogia professor, TÜ raamatukogu vanemteadur 
 Antiigiteadused ja klassikaline filoloogia 19. sajandi esimese poole Tartu Ülikoolis 
  
Lea Leppik, PhD, TÜ muuseumi kuraator, TÜ õigusteaduskonna õiguse ajaloo dotsent 
 TÜ õpetajate instituudi kaasdirektorid Jäsche ja Pöschmann 
  
Tiina Vint, MA, TÜ muuseumi peavarahoidjat; Moonika Teemus, MA, TÜ raamatukogu koguhoidja;  
Lea Leppik, PhD, TÜ muuseumi kuraator, TÜ õigusteaduskonna õiguse ajaloo dotsent 
 Morgensterni vanaisa kell 
  
 Liisa-Helena Lumberg, MA, EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi lektor ja doktorant 
 Kunst teadmiste süsteemis Karl Morgensterni kunstimuljete näitel 
  
Kadi Polli, PhD, Kumu kunstimuuseumi direktor 
 Karl Morgenstern ja kaasaegne kunst 
  
Moonika Teemus, MA, TÜ raamatukogu raamatukoguhoidja 
 Auch eine Reise: Karl Morgensterni märkmeid 1827.–1828. aasta reisilt Saksamaale ja Austriasse 
  
Kristiina Tiideberg, MA, TÜ kunstiajaloo doktorant, Eesti Kunstimuuseumi graafikakogu hoidja 
 Karl Morgensterni kogutud ülikooli kunstimuuseumi kogude käekäigust 19. sajandi keskpaiga 
muudatustes 
  
Ingrid Sahk, MA, TÜ muuseumi kuraator 
 Morgenstern ja Liphart. Kahe kunstitähe tegutsemistest samas ajas ja ruumis 
  
Eduard Parhomenko, MA, TÜ filosoofia ja semiootika instituudi filosoofia ajaloo assistent 
 Armastus, sõprus ja filosoofia klassitsistlikus Tartus 
  
Tiina-Erika Friedenthal, PhD, TÜ kultuuriteaduste instituudi maailmakirjanduse teadur 
 Akadeemilise pere suhtumisest teatrikunsti Tartu Ülikooli alguskümnendil 
  
 Fred Puss, TÜ doktorant, Eesti Keele Instituudi leksikograaf, Eesti Isikuloo Keskuse juhataja 
 Tartu elanike perekonnanimed Morgensterni ajal 
  
Peeter Müürsepp, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli dotsent 
 Miks Gauss ikkagi ei tulnud Tartusse? 
  
Kaarina Rein, PhD, TÜ raamatukogu teadur 
 Johann Friedrich Erdmann ja meditsiinitopograafiad Tartu Ülikoolis 
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22 LISA 4. TÜMi töötajate ettekanded ja loengud 

 
Janet Laidla, teadusettekanne „Making it about the objects: a reboot of a history of science course“, 
XXXIX Scientific Instrument Symposium, 14–18.09.2020 veebis. 
Jaanika Anderson, ettekanne „Tartu Ülikooli kunstikogud kodus ja võõrsil“, Rahvusraamatukogu 
teaduspäev 06.02.2020 
Jaanika Anderson. Loeng „Kivilõikekunsti kadunud hiilgus“, Vaba Akadeemia, 03.04.2020. 
Jaanika Anderson. Loeng „Karl Morgenstern – täht Tartu taevas“, Vaba Akadeemia, 28.08.2020. 
Lea Leppik, Moonika Teemus, Tiina Vint, videoettekanne  „Morgensterni vanaisa kell“, TÜ muuseumi 
ja raamatukogu aastakonverents „Morgenstern ja tema aeg“ 03.12.2020. 
Lea Leppik, ettekanne „TÜ õpetajate instituudi kaasdirektorid Jäsche ja Pöschmann“, TÜ muuseumi 
ja raamatukogu aastakonverents „Morgenstern ja tema aeg“ 03.12.2020. 
Ingrid Sahk, ettekanne „Morgenstern ja Liphart. Kahe kunstitähe tegutsemistest samas ajas ja 
ruumis“, TÜ muuseumi ja raamatukogu aastakonverents „Morgenstern ja tema aeg“ 03.12.2020. 
Terje Lõbu, ettekanne „Eestist pärit teadlaste ja maadeuurijate nimed maailmakaardil“, Võru 
Instituudi ja Eesti Keele Instituudi konverentsil „Perekonnanimede seosed teiste nimedega“ 
22.10.2020. 
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23 LISA 5. TÜMi töötajate teadusartiklid ja populariseerivad artiklid 

 
1.1 
Oras, Ester; Anderson, Jaanika; Tõrv, Mari; Vahur, Signe; Rammo, Riina; Remmer, Sünne; Mölder, 
Maarja; Malve, Martin; Saag, Lehti; Saage, Ragnar; Teearu-Ojakäär, Anu; Peets, Pilleriin; Tambets, 
Kristiina; Metspalu, Mait; Lees, David C.; Barclay, Maxwell V.L.; Hall, Martin J.R.; Ikram, Salima; 
Piombino-Mascali, Dario (2020). Multidisciplinary investigation of two Egyptian child mummies 
curated at the University of Tartu Art Museum, Estonia (Late/Graeco-Roman Periods). PLoS ONE, 15 
(1), 1−27. DOI: 10.1371/journal.pone.0227446. 
 
1.2 
Ird, Ken; Väinsar, Maria (2020). Vabadussõjas langenud üliõpilaste mälestusmärk Tartu Ülikooli 
aulas. Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, 48, 207−231. 
Lõbu, Terje (2020). Tartu ülikooli hoidja Jaan Sarv. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi, XLVIII, 80−103. 
Raisma, Mariann; Kalda, Karoliina (2020). Minu elu ülikooli valikud. Uue püsinäituse museoloogiline 
kontseptsioon. Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, 48, 152−189. 
Sisask, Sirje (2020). TÜ patoloogilise anatoomia instituudi kollektsioon inimorganismist pärit kividest. 
Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, 48, 232-242. 
 
3.1 
/ilmumas/ Laidla, Janet, „Making it about the objects: a reboot of a history of science course“, 
kavandatav kogumik kirjastuses Brill, sarjas Scientific Instruments and Collections. 
 
3.2  
Anderson, Jaanika (2020). Karl Morgenstern as a teacher of classical art and archaeology. In: 
Anderson, Jaanika; Päll, Janika; Teemus, Moonika; Volt, Ivo (Ed.). Karl Morgenstern 250. Qiu vult, 
potest. (133−152). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 
Leppik, Lea (2020). Karl Morgenstern ja õpetajate koolitamine Tartu ülikooli üldises õpetajate 
instituudis. Anderson, Jaanika (Toim.). Qui vult, potest. Karl Morgenstern 250 (185−204). Tartu: Tartu 
Ülikooli kirjastus. 
Ird, Ken (2020). Karl Morgensterni kiri oma aia kinkimise kohta Tartu Ülikoolile. Karl Morgenstern 
250. Qui vult, potest., 301−305. 
 
3.3. 
Aljas, Agnes; Anderson, Jaanika; Jeeser, Kaie; Kibuspuu, Liis; Koll, Kersti; Kuldna-Türkson, Kersti; 
Nigulas, Kadri; Niinemaa, Marju; Piirisild, Kristiina; Pius, Reet; Reidla, Jana; Rääbis, Mirjam; Sarapuu, 
Stina; Savomägi, Katrin; Turu, Janika; Volber, Helen (2020). Muuseumisõnastik. Kogud ja näitused. 
Ratso, Sirje (Toim.). 
 
4.1. 
Anderson, Jaanika; Päll, Janika; Teemus, Moonika; Volt, Ivo (Ed.) (2020). Anderson, Jaanika 
(koostaja). Karl Morgenstern 250. Qui vult, potest. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 
Leppik, Lea (Toim.) (2020). 100 aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini. Tartu Ülikooli ajaloo 
küsimusi. Tartu: Tartu Ülikooli muuseum. 
Leppik, Lea (Toim.) (2020). 100 aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini [Võrguteavik]. Tartu 
Ülikooli ajaloo küsimusi. Tartu: Tartu Ülikooli muuseum. 
 
4.2 
Leppik, Lea (toim.). Tartu Ülikooli Ajaloo küsimusi, XLVIII, 2019. 
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24 LISA 6. Koolitused ja õppekäigud 

 
TÜ muuseumi korraldatud koolitused kõikidele töötajatele 
05.10 TÜM õppekäik Kalevipoja muuseumisse ja Peipsimaa muuseumisse.  
19.10 evakuatsiooniõppus kõigile muuseumitöötajatele. 
10.11 TÜM õppekäik Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta uuele püsinäitusele, Proto 
avastuskeskusesse ja KUMU näitusele "Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst." 
 
Külastusvaldkonna ja haridustööga seotud koolitused 
03.02-04.02 praktikajuhendajate koolitus TÜ “Praktika kultuuripärandiasutustes” (T. Kreegipuu) 
10.02.2020 MTÜ Elamusõppe Labori  korraldatud Avatud Mänguväljade festivali avaseminar, 
jutuvestmise ja muuseumite mängujuhiste koostamise teemalised töötoad (Piret Päär, Liisa 
Kruusmägi, Tallinna Linnamuuseumi muuseumipedagoogid) (T. Kreegipuu) 
26.02, 03., 14.05 ja 16.09 "Kuidas toetada erivajadustega üliõpilaste õppimist" (T. Veskimäe) 
3.03.2020 teadusseminar "Uurimuslik mõtteviis ja selle rakendused – ühe haridusmõtte 
gravitatsioonilained", Margus Pedaste. (K. Valk) 
27.03 TÜ sisekoolitus Psüühikahäirega üliõpilaste õpetamisest. (K. Valk) 
02.04 MTÜ Elamusõppe Labori (Avatud Mänguväljad) koolitus – interaktiivse mängujuhiste loomise 
koolitus: videotöötlus, audiotöötlus, interaktiivne pildiloome; Avastusraja keskkonna ja LoQuizi 
rakenduse tutvustus (T. Kreegipuu) 
17.06 MTÜ Elamusõppe Labori (Avatud Mänguväljad) koolitus – LoQuizi kasutamine (T. Kreegipuu) 
17.-18.08 miks.ee suvekool teaduse populariseerijatele Narva Jõesuus (ETAG) (T. Kreegipuu) 
24.08 muuseumipedagoogide suvekool "Muuseumiõpe 2020: digilahendused elava kultuuripärandi 
teenistuses”. (K. Valk, T. Veskimäe, T. Kreegipuu) 
27.08 Eesti Kunstimuuseumi korraldatud muuseumihariduse infopäev „Virtuaalne ja reaalne – 
uuendusmeelne muuseum“ (K. Valk, T. Kreegipuu) 
27.08 mäluasutuste suveseminar „#digikultuur“ Vihula mõisas Lääne-Virumaal. (K. Kalda) 
03.-04.09 Kohanemis- ja lõimumisvaldkonna organisatsioonide koostööseminar ja disainmõtlemise 
töötuba Laulasmaal. (K. Kalda) 
07.09. MTÜ Elamusõppe Labori (Avatud Mänguväljad) kommunikatsioonialane koolitus (T. 
Kreegipuu) 
16.09 Veebiseminar "Kuidas toetada erivajadusega üliõpilaste õppimist?" Autismispektrihäire" (K. 
Valk, T. Kreegipuu) 
17.-18.09 Muuseum 3.0 koolitusmoodul 1: Vastupidav ja strateegiline muuseum (T. Kreegipuu, T. 
Vint) 
21.09 XXIII Eesti Muuseumide Festival Narvas, teemaks disainijuhtimine. (K. Kalda) 
9.10 TÜ muuseumi haridusosakonna õppekäik ERMi, osalemine muuseumitunnis “Leiud keskaegsest 
jäätmekastist”. (K. Valk, T. Kreegipuu) 
15.-16.10 Muuseum 3.0 koolitusmoodul 2: Innovaatiline ja kasutajakeskne muuseum (T. Kreegipuu, 
T. Vint) 
21.10-04.11 TÜ haridusteaduste instituut, "Iga õpilane on eriline-kuidas lõimida õppesse õpilaste 
eripärast kultuuritausta" (15 tundi) SVHI.TK.464  (T. Veskimäe) 
26.10. Euroopa Sotsiaalfondi seminar muuseumitöötajatele “Täiskasvanuhariduse edendamine ja 
õppimisvõimaluste avardamine”. (K. Valk, T. Kreegipuu) 
12.-13.11 Muuseum 3.0 koolitusmoodul 3 “Hästi juhtiud protsessid ja inimesed” (T. Kreegipuu, T. 
Vint) 
17.11 Osalemine Janet Laidla  Teeme+ koolitusel. (K. Valk, T. Kreegipuu) 
17.-18.11 veebikonverents “Heritage and social cohesion” (Nordplusi muuseumide projekti : 
http://nckultur.org/projekt/heritage-identity-and-social-cohesion/ lõpukonverents) (T. Kreegipuu) 
15.12 Muuseum 3.0 veebimoodul “Muuseum ja mõju” (zoomis) (T. Kreegipuu, T. Vint) 

https://www.ht.ut.ee/et/uritused/teadusseminar-uurimuslik-motteviis-selle-rakendused-uhe-haridusmotte-gravitatsioonilained
http://nckultur.org/projekt/heritage-identity-and-social-cohesion/
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03.12 Tartu Ülikooli muuseumi ja raamatukogu aastakonverentsi “Morgenstern ja tema aeg” 
ettekannete kuulamine. (K. Valk) 
14.12.2020-20.01.2021 Moodle`i kursus. Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks P2AV.TK.443 (2 
EAP) (J. Anderson) 
18.12 kassaprogramm Noom koolitus külastusvaldkonna töötajatele.  
 
Kogudega seotud koolitused 
14.01 sisekoolitus T. Mäesalu „ Isikuandmete kasutamine Tartu Ülikoolist“ (T. Vint) 
08.12 Arheoxi ringkäik arheoloogilistel väljakaevamisel aadressil Jakobi 5 (soovijad) 
05.03 Koguhoidjate Ühenduse õppepäev (T. Lõbu) 

02.10.2020 Collection Trust Conference 2020, https://collectionstrust.org.uk/blog/collections-trust-

conference-debrief/ (I. Sahk) 

07.10 "The Print Collector and the Printseller", Antony Griffiths, Frick Collection/ MET; 

https://www.frick.org/interact/miniseries/collecting_impressions/antony_griffiths (I. Sahk) 

05.-06.11 veebikonverents The European Research Centre for Book and Paper Conservation-

Restoration „Book Conservation – One Philosophy – Many Interpretations” (A. Arus) 

17.11 Eesti Konservaatorite Ühingu VII teadusseminar „Digimaailma asjad“ (A. Arus, I. Sahk, T. Vint) 

 
Muud koolitused 
27.01-18.05 "Inglise keel B2.2" koolituse Folkuniversitetet. (80 akadeemilist tundi) Tunnistus nr 20-
0409. (T. Veskimäe) 
Alates 2020 sept viienda taseme kutseõppe jätkuõpe Tartu Kutsehariduskeskuses, Giidide jätkuõpe 
(T. Kreegipuu)  
Jaanuar – mai 2020 inglise keel (T. Lõbu) 

24.01 Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2019, Valgas (I. Sahk, T. Vint) 

10.04.2020 Art History in Quarantine, Digital Transformations, Digital Futures (I. Sahk) 

02.-08.08 Balti Museoloogiakool Narvas (T. Vint) 

28.09 Muuseumide festival Narvas (K. Kalda, K. Lupkin, I. Sahk, T. Vint)  

02.10 TÜ mõtteloo seminari sügiskollokvium „Pärisorjus Eesti mõtteloos (K. Ird) 

29.10 TÜ sisekoolitus „Personalivaldkonna protsessid, dokumendid ja nende menetlemine 

infosüsteemides“ (V. Lell) 

30.10 Tartu Linnamuuseumi linnaajaloo päev (A. Arus, T. Lõbu) 

17.12 ICOM Eesti aastalõpu-veebiseminar “Hooliv muuseum?”. (K. Valk, V. Lell, K. Lupkin, T. Lõbu, I. 

Sahk, T. Vint, J. Anderson) 

14.12 Veebikoolitus Erimeelsuste ja vastuoludega töötamine juhile (8 h) (J. Anderson) 
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25 LISA 7. Meediakajastuste nimekiri 

 
„Hea Laps“ kõigis 2020. aasta numbrites Hullu Teadlase artikkel 

 „Imeline Ajalugu“ jaanuarinumbris Anu Rae artikkel „Eesti ohvriterohkeim rongiõnnetus“ 

 12.01.2020 ERR „Prillitoos“ lugu näitusest „Minu elu ülikool“ 

 16.01.2020 ERR „OP“ lugu näitusest „Minu elu ülikool“  

17.01.2020 ERR portaalis Kultuur uudisnupp näitusest „Minu elu ülikool“ 

 13.01.2020 Eesti Ekspress piltuudis kiilkirjaga savikoonusest 

 20.01.2020 Tartu Postimees „Ülikooli kunstimuuseum eksponeerib muuseumi kõige vanemat eset“ 

 18.01.2020 Postimees Arter  „Kuidas käituda iseenda matustel?“  

25.01.2020 Postimees Arter „Millised on Eesti parimad näitused?“  

25.01.2020 ERR portaal Novaator „Kunstnik ja füüsik panevad tartlased Vesuuvi põhjustatud võnkeid 

tundma“ 

 27.01.2020 ERR „Aktuaalne Kaamera“ näitusest „Datafanta“ 

 30.01.2020 Klassikaraadio „Delta“ näitusest „Datafanta“ TÜ muuseumis  

Universitas Tartuensis veebruarikuu numbris uudisnupp „Avati näitus „Datafanta““ 

 13.02.2020 Tartu Postimees “Kunst käsikäes füüsikaga tegid Vesuuvi kuuldavaks“  

22.02.2020 raadio KUKU „Publikumärk“ näitusest „Datafanta“ 

 „Naisteleht“ märtsikuu numbris ja veebis 19.10.2020 „Rahvusülikoolile pühendatud näitus jagab 

kapaga nostalgiat – ja kuhjaga veel pealegi“ 

 „Hea Laps“ märtsikuu numbri töövarju rubriigis Alma Lii Farkas ja Eva Kreem Hullu Teadlase 

tööpäevast Kadrioru kunstimuuseumis näituse „Ars academica. Tartu Ülikooli kunstikogu“ 

publikuprogrammis 

 6.03.2020 Postimees (vaid paberlehes) Tiina-Mall Kreemi arvustus „Minu või sinu elu ülikool?“ 

 6.03.2020 Sirp Jaak Kikas „Tehnoloogia maagia“, näitusest „Datafanta“ 

 13.03 Tartu Postimees „Toomemäelt leiab ajavärava toomkiriku hiigelaega“ toomkiriku VR-

eksponaadist  

21.02.2020 Vikerraadio “Loetud ja kirjutatud” muuseumist ja muuseumi kogusse kuuluvast 

savikoonusest 

 „Diivan“ aprillikuu numbris lugu näitusest „Minu elu ülikool“ Morgernsterni saalis  

„Eesti Loodus“ aprillikuu numbri lühikroonika rubriigis piltuudis TÜMi töötajate ja praktikantide 

Peetruse-Paluluse kaksiklumememmest  

2.06.2020 Tartu Postimees „Tartu Ülikooli muuseumis algas värviküllane suvehooaeg“ 

 11.06.2020 Tartu Postimees „Näitus seab aukohale kunstimuuseumi rajaja“ 

 14.06.2020 ERR portaal Kultuur ja „Aktuaalne Kaamera“ „TÜ kunstimuuseumis näeb tuhandeid 

gemme“ 

 16.07.2020 Tartu Postimees „Tartu Ülikooli muuseum avab Toomemäel teadusteemalise 

seikluslinnaku“ 

 16.07.2020 ERR portaal Menu ja rubriik muuseumid „Tartu Ülikooli muuseum avab Toomemäel 

teadusteemalise seikluslinnaku“  

17.07.2020 raadio KUKU „Raadioekspress“ uudislugu Teaduslinnast  

23.07.2020 raadio Elmar „Mõni minut muusikata. Elmar Autovabaduse puiesteel“ usutlus 

Teaduslinna teemal 

 24.08.2020 ERR portaal Kultuur „Tartu tähistab Morgernsterni päeva“  

25.08.2020 Tartu Postimees „Toomemäe pärnad lõhuvad Morgernsterni monumenti“ 

 26.08.2020 Tartu Postimees „Morgernsterni päeva üritusi jagub Toomele, kesklinna ja Raadile“ 

 28.08.2020 Tartu Postimees „Tartu ülikooli üks väljakujundajaid ja arendajaid pidas lugu maailma 

ilust“ 

https://www.imelineajalugu.ee/uudised/2020/01/10/eesti-ohvrirohkeim-rongionnetus
https://www.imelineajalugu.ee/uudised/2020/01/10/eesti-ohvrirohkeim-rongionnetus
https://etv.err.ee/1017742/prillitoos
https://etv.err.ee/1017742/prillitoos
https://etv.err.ee/1019646/op
https://kultuur.err.ee/1025368/toomas-asser-mulle-meenub-tanaseni-tartu-ulikooli-raamatukogu-lohn
https://kultuur.err.ee/1025368/toomas-asser-mulle-meenub-tanaseni-tartu-ulikooli-raamatukogu-lohn
https://tartu.postimees.ee/6876706/ulikooli-kunstimuuseum-eksponeerib-muuseumi-koige-vanemat-eset
https://tartu.postimees.ee/6876706/ulikooli-kunstimuuseum-eksponeerib-muuseumi-koige-vanemat-eset
https://leht.postimees.ee/6875140/kuidas-kaituda-iseenda-matustel?_ga=2.33363582.1758445342.1579512330-292887445.1556197989
https://leht.postimees.ee/6881046/millised-on-eesti-parimad-naitused?fbclid=IwAR0r538sJMaD-msp8ZscGEj7AOl5LWDFaNdqMSNoPiJkG2Z4M6cNkIZrZ0w
https://novaator.err.ee/1028094/kunstnik-ja-fuusik-panevad-tartlased-vesuuvi-pohjustatud-vonkeid-tundma
https://novaator.err.ee/1028094/kunstnik-ja-fuusik-panevad-tartlased-vesuuvi-pohjustatud-vonkeid-tundma
https://etv.err.ee/1022094/aktuaalne-kaamera
https://etv.err.ee/1022094/aktuaalne-kaamera
https://klassikaraadio.err.ee/1025075/delta-30-jaanuaril-klaveriduo-balti-kultuurifond-kreenholm-datafanta/1012715
https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/3536
https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/3536
https://tartu.postimees.ee/6898533/kunst-kasikaes-fuusikaga-tegid-vesuuvi-kuuldavaks
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/publikumark-2020-02-22/?fbclid=IwAR3NBiklJOOoNPLIvxrIhhLdjBZhh8COBrHa4DVt3e4O149JIc7Mge1cMIA
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/publikumark-2020-02-22/?fbclid=IwAR3NBiklJOOoNPLIvxrIhhLdjBZhh8COBrHa4DVt3e4O149JIc7Mge1cMIA
https://naine.ohtuleht.ee/994417/rahvusulikoolile-puhendatud-naitus-jagab-kapaga-nostalgiat-ja-kuhjaga-veel-pealegi
https://naine.ohtuleht.ee/994417/rahvusulikoolile-puhendatud-naitus-jagab-kapaga-nostalgiat-ja-kuhjaga-veel-pealegi
https://sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/tehnoloogia-maagia/
https://tartu.postimees.ee/6921316/toomemaelt-leiab-ajavarava-toomkiriku-hiilgeaega
https://vikerraadio.err.ee/1061226/loetud-ja-kirjutatud-sumeri-kirjandus?fbclid=IwAR3SrErIoJKtMxWYVVMNYXRx6dh7pVJfcswjxHm0TjZfT2lEEcf445EsVKo
https://vikerraadio.err.ee/1061226/loetud-ja-kirjutatud-sumeri-kirjandus?fbclid=IwAR3SrErIoJKtMxWYVVMNYXRx6dh7pVJfcswjxHm0TjZfT2lEEcf445EsVKo
https://tartu.postimees.ee/6987217/tartu-ulikooli-muuseumis-algas-varvikullane-suvehooaeg
https://tartu.postimees.ee/6987217/tartu-ulikooli-muuseumis-algas-varvikullane-suvehooaeg
https://tartu.postimees.ee/6993951/naitus-seab-aukohale-kunstimuuseumi-rajaja
https://tartu.postimees.ee/6993951/naitus-seab-aukohale-kunstimuuseumi-rajaja
https://kultuur.err.ee/1102064/tu-kunstimuuseumis-naeb-tuhandeid-gemme
https://kultuur.err.ee/1102064/tu-kunstimuuseumis-naeb-tuhandeid-gemme
https://tartu.postimees.ee/7018914/tartu-ulikooli-muuseum-avab-toomemael-teadusteemalise-seikluslinnaku
https://tartu.postimees.ee/7018914/tartu-ulikooli-muuseum-avab-toomemael-teadusteemalise-seikluslinnaku
https://menu.err.ee/1113984/tartu-ulikooli-muuseum-avab-toomemael-teadusteemalise-seikluslinnaku
https://menu.err.ee/1113984/tartu-ulikooli-muuseum-avab-toomemael-teadusteemalise-seikluslinnaku
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-teaduslinn-toomemaelkulli-lupkinligi/
http://podcast.elmar.postimees.ee/podcast/moni-minut-muusikata-tartu-ulikooli-muuseumi-projektijuht-karoliina-kalda/
https://kultuur.err.ee/1126764/tartu-tahistab-morgensterni-paeva
https://tartu.postimees.ee/7046270/toomemae-parnad-lohuvad-morgensterni-monumenti
https://tartu.postimees.ee/7046270/toomemae-parnad-lohuvad-morgensterni-monumenti
https://tartu.postimees.ee/7047510/morgensterni-paeva-uritusi-jagub-toomele-kesklinna-ja-raadile
https://tartu.postimees.ee/7047510/morgensterni-paeva-uritusi-jagub-toomele-kesklinna-ja-raadile
https://tartu.postimees.ee/7048693/tartu-ulikooli-uks-valjakujundajaid-ja-arendajaid-pidas-lugu-maailma-ilust
https://tartu.postimees.ee/7048693/tartu-ulikooli-uks-valjakujundajaid-ja-arendajaid-pidas-lugu-maailma-ilust
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 1.09.2020 Vikerraadio „Stuudios on Andres Oja“ InBoili ülesastumisest sündmustesarjas „Ükskord 

ammu Tartus …“ näitusel „Minu elu ülikool“ 

 8.08.2020 Tartu Postimees „TÜ muuseum nomineeriti ülemaailmse ülikoolimuuseumide 

aastaauhinnale“ 

 9.09.2020 ERR portaal Kultuur „Tartu Ülikooli muuseum nomineeriti ülikoolimuuseumide 

aastaauhinnale“ 

 9. 09.2020 Tartu Postimees „Sel suvel käis muuseumis ligi poole vähem inimesi kui eelmisel„ 

 11.09.2020 Õpetajate Lehe muuseumihariduse erilehes Tiiu Keegipuu „Maapõuest tähtedeni – 

õppepäev Tartu Ülikooli muuseumi erilistes keskkondades“ 

 18.09.2020 Sirp „Morgensternita ei ole ülikooli, ülikoolita Morgensterni“ 

 20.09.2020 ERR portaal Kultuur „Arvustus. Morgensternita ei ole ülikooli, ülikoolita Morgensterni„ 

 21.09.2020 Õpetajate Lehe veebilehel teade ringkäigu kohta näitusel „Kivilõikekunsti lummus“ 

 28.09.2020 Raadio Elmar „Päevapüüdja“ Mait Trink ja Risto Lehiste kontsertsarjast ”Ükskord ammu 

Tartus” 

 28.09.2020 ERR „Aktuaalne kaamera“ ja portaal Kultuur „Muuseumimeenete võistluse esikohta jäid 

jagama Eesti Kunstimuuseumi ja TÜ muuseumi meened“ 

 29.09.2020 ERR portaal Kultuur „TÜ muuseum võitis ülemaailmse ülikoolimuuseumide võrgustiku 

auhinna“  

3.10.2020 Postimees AK Jaanika Andersoni artikkel „Morgernstern kui kunstiajaloo maaletooja“ 

 8.10.2020 Õpetajate Lehe veebilehel uudis ülikooli muuseumi programmist festivalil „Avatud 

mänguväljad“ 

 19.11.2020 Tartu Postimees „Karl Morgensterni jäljed ulatuvad kahe sajandi taha ja kaugemalegi“ 

 „Imeline Ajalugu“ novembrikuu numbris Anu Rae artikkel „Koolerahirm halvas Venemaa“ 

 2.12.2020 Õpetajate Lehe veebilehel uudis ülikooli muuseumi ja raamatukogu aastakonverentsist  

„Pööning“ detsembrikuu numbris Mariann Raisma kirjutis „Eesti lummavaim raamatukogu 

Toomemäel“ 

Vene televisioon tegi klipi „Baltija – kak zhivet Tartuskij universitet“: 
https://www.currenttime.tv/a/30983674.html?fbclid=IwAR1S4_-
vPhUhWlmFCpMiG3TyFtEtp2b3F8KiWDSxsp4DJ-uAC3rtgSEPwK0  
 

https://vikerraadio.err.ee/1125257/andres-oja-kulas-on-andrus-rootsmae-ja-raigo-prants?fbclid=IwAR3O3i4PxP2KXMNcunDrVoCZfCGUclOwTzahoN4npy43Kj1JrqJ3ozcvN2I
https://vikerraadio.err.ee/1125257/andres-oja-kulas-on-andrus-rootsmae-ja-raigo-prants?fbclid=IwAR3O3i4PxP2KXMNcunDrVoCZfCGUclOwTzahoN4npy43Kj1JrqJ3ozcvN2I
https://tartu.postimees.ee/7057541/tu-muuseum-nomineeriti-ulemaailmse-ulikoolimuuseumide-aastaauhinnale
https://tartu.postimees.ee/7057541/tu-muuseum-nomineeriti-ulemaailmse-ulikoolimuuseumide-aastaauhinnale
https://kultuur.err.ee/1132817/tartu-ulikooli-muuseum-nomineeriti-ulikoolimuuseumide-aastaauhinnale
https://kultuur.err.ee/1132817/tartu-ulikooli-muuseum-nomineeriti-ulikoolimuuseumide-aastaauhinnale
https://tartu.postimees.ee/7057851/sel-suvel-kais-muuseumis-ligi-poole-vahem-inimesi-kui-eelmisel
https://tartu.postimees.ee/7057851/sel-suvel-kais-muuseumis-ligi-poole-vahem-inimesi-kui-eelmisel
https://opleht.ee/2020/09/maapouest-tahtedeni-oppepaev-tartu-ulikooli-muuseumi-erilistes-keskkondades/
https://opleht.ee/2020/09/maapouest-tahtedeni-oppepaev-tartu-ulikooli-muuseumi-erilistes-keskkondades/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/morgensternita-ei-ole-ulikooli-ulikoolita-morgensterni/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/morgensternita-ei-ole-ulikooli-ulikoolita-morgensterni/
https://kultuur.err.ee/1137303/arvustus-morgensternita-ei-ole-ulikooli-ulikoolita-morgensterni
https://kultuur.err.ee/1137303/arvustus-morgensternita-ei-ole-ulikooli-ulikoolita-morgensterni
https://opleht.ee/2020/09/tule-ringkaigule-tartu-ulikooli-kunstimuuseumi-naitusel-kiviloikekunsti-lummus-morgenstern-250/
https://opleht.ee/2020/09/tule-ringkaigule-tartu-ulikooli-kunstimuuseumi-naitusel-kiviloikekunsti-lummus-morgenstern-250/
http://podcast.elmar.postimees.ee/podcast/moni-minut-muusikata-280920-mait-trink-risto-lehiste-kontsertsari-ukskord-ammu-tartus/?fbclid=IwAR1onlspDmJvcdmOqackIBnQGrq2eZzuAJ9Z2nNtjP2zepXecXD6IUWRw6s
http://podcast.elmar.postimees.ee/podcast/moni-minut-muusikata-280920-mait-trink-risto-lehiste-kontsertsari-ukskord-ammu-tartus/?fbclid=IwAR1onlspDmJvcdmOqackIBnQGrq2eZzuAJ9Z2nNtjP2zepXecXD6IUWRw6s
https://kultuur.err.ee/1140587/muuseumimeenete-voistluse-esikohta-jaid-jagama-eesti-kunstimuuseumi-ja-tu-muuseumi-meened
https://kultuur.err.ee/1140587/muuseumimeenete-voistluse-esikohta-jaid-jagama-eesti-kunstimuuseumi-ja-tu-muuseumi-meened
https://kultuur.err.ee/1140916/tu-muuseum-voitis-ulemaailmse-ulikoolimuuseumide-vorgustiku-aastaauhinna
https://kultuur.err.ee/1140916/tu-muuseum-voitis-ulemaailmse-ulikoolimuuseumide-vorgustiku-aastaauhinna
https://leht.postimees.ee/7076586/jaanika-anderson-morgenstern-kui-kunstiajaloo-maaletooja
https://leht.postimees.ee/7076586/jaanika-anderson-morgenstern-kui-kunstiajaloo-maaletooja
https://opleht.ee/2020/10/algab-ule-eestiline-laste-ja-noorte-muuseumifestival-avatud-manguvaljad/
https://opleht.ee/2020/10/algab-ule-eestiline-laste-ja-noorte-muuseumifestival-avatud-manguvaljad/
https://tartu.postimees.ee/7113004/karl-morgensterni-jaljed-ulatuvad-kahe-sajandi-taha-ja-kaugemalegi?fbclid=IwAR37RsTjZ8rcgpKW_nVZ4P_sBHbmuNKJYTLF9Ldv_d-Qm2DIsZwIV0m7fpA
https://tartu.postimees.ee/7113004/karl-morgensterni-jaljed-ulatuvad-kahe-sajandi-taha-ja-kaugemalegi?fbclid=IwAR37RsTjZ8rcgpKW_nVZ4P_sBHbmuNKJYTLF9Ldv_d-Qm2DIsZwIV0m7fpA
https://opleht.ee/2020/12/tartu-ulikooli-muuseumi-ja-raamatukogu-aastakonverents-avab-ulikooli-lugu-ja-tartu-elu-19-sajandi-esimesel-poolel/
https://www.currenttime.tv/a/30983674.html?fbclid=IwAR1S4_-vPhUhWlmFCpMiG3TyFtEtp2b3F8KiWDSxsp4DJ-uAC3rtgSEPwK0
https://www.currenttime.tv/a/30983674.html?fbclid=IwAR1S4_-vPhUhWlmFCpMiG3TyFtEtp2b3F8KiWDSxsp4DJ-uAC3rtgSEPwK0

