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Avatud muuseum –

kogukonna kaasamine Eesti Vabaõhumuuseumis
(Inclusive museum – involving community at the Estonian Open Air Museum)

- avatus muuseumide arengusuundadele

- rahvusvaheline koostöö, suhtlussidemed teiste vabaõhumuuseumidega

- värsked ideed ja inspiratsioon muuseumi arendusteks

- teiste kogemustest õppimine meie jaoks uutes teemavaldkondades

- töötajate motivatsiooni tõstmine ja kompetentsi kasvatamine

Projektiperiood: 07.01.2020 – 30.06.2022

Põhifookus: 

- kogukonna (sh erivajadustega inimeste ja vanurite) kaasamine 

ja nende huvides tegutsemine

- töö vabatahtlikega

- muuseumiharidus, 

- keeruliste sotsiaalsete teemade käsitlemine

Partnerid: Skanseni vabaõhumuuseum Stockholmis, Leedu vabaõhumuuseum 

Rumšiskes, Ungari vabaõhumuuseum Szentendres

Osales 5 Eesti Vabaõhumuuseumi töötajat, neist igaühe õpiperioodiks üks nädal



UNGARI VABAÕHUMUUSEUM –

suurem kui Ungari ise

Rahvusliku tähtsusega kultuuriobjekt

61 ha + 15 ha uus Transilvaania osa

312 + 114 hoonet

Kavas tuua üle ka ungari diasporaa hooneid

2,1 km raudteed 

Avatud 1. aprill – 31. oktoober, T-P 9-17

250000 külastajat (60-70 gruppi päevas)

250 töötajat, sh

12 pedagoogi + vabatahtlikud

12 konservaatorit

20 kommunikatsioonitöötajat

Kogudes 240 000 eset, peamiselt 

ekspositsiooni tarbeks



TRANSILVAANIA (15 ha)

Sisenemine lahendatud piiripunktina







PARADIGMAMUUTUS – 60% ajalooline interjöör, 40% 

kaasaegne väljapanek

Linn + küla = kavandatud 114 hoonet, 

valmis 30, enamus koopiahooned



Rollimängud: 31 näitlejat

32 lavastatud pildikest, dramaturgi 

kirjutatud stsenaarium, sisend 

kuraatoritelt

Igal näitlejal 2 rolli

30 peremeest/perenaist



Kaasaegne näitusekujundus 









Rasked küsimused



Nutikad lahendused 





Demonstratsioonid ja 

tegevused taludes, 

peamiselt nädalavahetustel

~ 20 tegevuspunkti 



AJUTISED NÄITUSED – vähekäsitletud ja keerulised teemad



Vajadus olla ajakajaline, kajastada suuri ja keerulisi 

teemasid





Sotsialismiperioodi igakülgne käsitlus välinäitusena



Muuseumipedagoogika
35000 last aastas

7 pedagoogi, 2 assistenti + 15-20 lepingulist

Max 4 programmi (a 1,5 h) päevas

30 erinevat programmi, lastelaagrid



Missioonitunne – kogukonna 

kaasamine, tasuta programmid 

vähekindlustatutele, 

dementsetele, kodututele + 

tolerantsuse kasvatamine 

puuetega inimeste suhtes



Laste talu

Laste tegevused eraldi tähistatud







TALU – lasteprogrammid 2 x päevas

2+2 töötajat 











Aitäh Erasmus+! Kogemuste kogumine on vajalik!

Head projektikirjutamist kõigile taotlejaile! 


