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Projekt „Ajakastid -- täiskasvanud kogukonnaliikmete õpikogemuse avardamine ja mälu 
hoogustamine“. 

Õpiränne: Edinburghi muuseumid 30.10-03.11. 2017

Edinburgh Šotimaa pealinnana on tuntud mitmekesise muuseumimaastiku ja erinevate 
täiskasvanutele mõeldud tegevuste ning programmide poolest. Kolme kohal oldud päeva jooksul  
külastasin 11 muuseumi (mõnda neist küll üsna põgusalt üldise mulje saamiseks) ning kohtusin seal
hulgas mitme oma ala asjatundjaga. Esimene päev kulus kunstimuuseumidega tutvumiseks, kus 
tulid esile head selgitavad  ja mitmeti silmaringi laiendavad tekstid kunstitööde juures. Lühidalt ja 
selgelt oli välja toodud, kust kustnik pärit ja millega siin konkreetse töö näol tegu.  Juhuslikult oli 
võimalus jälgida üht õpilastele mõeldud pikka programmi, mis keskendus nii konkreetsete nähtuste 
(torm) kui ka värvide nägemisele maalidel.(C. Monet teose põhjal)

Põhilised kohtumised meid huvitavatel teemadel toimusid 1. ja 2. novembril. Alustasime päeva 
Edinburghi linnamuuseumi kogude keskuses ehk fondihoidlas, kus korraldatakse regulaarselt fonde 
tutvustavaid tuure täiskasvanuile. Kohtusime kogude eest vastutava Gwen Thomasega.  Saime 
teada, et tavapäraselt ei lubata gruppi rohkem kui 6 inimest korraga, kellega tegeleb ringkäigu kestel
kaks muuseumitöötajat. Sissejuhatus muuseumitöö ja fondikülastuse eripäradest toimub kogude 
keskuse eesruumis. Saime teada sedagi, et fondikülastuste arvu on kavas tõsta, sest inimesed ei 
mõista siiani, miks kõik esemed muuseumis ei ole eksponeeritud ja kuidas neid siis hoitakse.  
Tutvusime ühtlasi ka uurijate töö ning kogude jagamise ning paigutamise korraldusega. Sageli 
lubatakse uurijad koos muuseumitöötajaga hoidlasse või siis saab huviline väljaotsitud materjaliga 
töötada väikeses töötaja ruumis või linnamuuseumi mõnes kaugemal asuvas filiaalis. 

Laenukastide eest linnamuuseumis seisab hea Diana Morton, kes võttis meid vastu linnamuuseumi
kunstigaleriis. Seal, kus neid  kaste hoiustatakse ja kust välja laenutatakse. Samas andis ta ülevaate 
laenukastide koostamise, pakendamise ja väljalaenutamise põhimõtetest. Linnamuuseumi 
laenukastid on mõeldud kooliõpilastele kohaleviidava õppematerjalina või siis mäluhäiretega 
vanuritele ( nö mäletamise või meeldetuletamise kastid) mälu aktiviseerimiseks. Viimaseid 
kasutatakse eriti aktiivselt vanadekodudes ja päevakeskustes. Linnamuuseumi kastid olid tehtud 
mõnes mõttes odavalt ja lihtsalt. Pakendamine toimus tavalistesse plastikust kaanetatud 
hoiukarpidesse ning kasti sees oli nii esemeid, lehelõikeid kui fotosid. Kaasas juhendid, nimekiri ja 
kasutustingimused. Esemed  ei olnud kastis eriliselt turvatud. Ühes kastis oli 10-15 asja ja fotot. 
Kaste on erinevatel teemadel  nagu näiteks Teine maailmasõda või Victoria aegne Inglismaa. Kaste 
laenutatakse enamasti 2 nädalaks ja huviline tuleb kastile ise järele. Teenus on tasuta. Kunstikeskus 
ise oli nutika muuseumipoega väike kunstigalerii toredate kohalike töödega. 

Õhtupoolikul käisime Inimeste lugude muuseumis ja kirjanike muuseumis, kus kitsaste ruumide ja 
kõrgete treppide tõttu ei ole juurdepääs kõigile , eriti ratastoolis liikujaile tagatud. Ometi olid neiski 
muuseumides nö tegevustoad või nurgad, kus küsimuslehtede abil sai ühele või teisele aspektile 
muuseumis keskenduda. Töölehti sai omandada annetuskasti raha jättes. Inimeste lugude 
muuseumis köitsid täiskasvanuid nö osalejatega tehtud intervjuud, mida filmiruumis eraldi kuulata 
sai. 

Kahjuks oli remondi tõttu suletud Lapsepõlve muuseum, mille uuendamise kavadest me kuigivõrd 
teada ei saanud ( lubati palju ekraane ja tehnikat) ja nägime ukse vahelt vaid seda, mis vanast veel 
alles oli jäänud. Linnamuuseumi põhiekspositsioon sarnanes mõnes osas lugude muuseumiga või 
õigemini nad täiendasid üksteist päris targalt ja mõistlikult. 

Šoti Rahvusmuuseum on linnamuuseumi kõrval lausa hiiglaslik ja moodne ehkki 
põhiekspositsioonilt klassikaline. Hämarad näitusepinnad olid kõrvuti avarate ja valgete 



rõdugaleriidega, mis vähendas pimedusest tekkida võivat ahistustunnet ja väsimust. Sisse minnes 
õnnestus meil hetkeks näha, kuidas toimub nende nn vaibaprogramm väikelaste emadele ja 
imikutele. See pani mõtlema küll, et kellele see õigupoolest mõeldud on. Kas eesmärgiks on 
lahutada noorte emade meelt ja õpetada neile mõned hüpituslaulud jms, sest nii väikesed lapsed ju 
ise veel palju muuseumikülastusest meelde ei jäta. Või oli see ennekõike lihtsalt võitlus uute 
sihtgruppide pärast. Koht, kus seda programmi läbi viidi, väga inspireeriv ei tundunud. 

Muuseumis kohtusime Jane Milleriga, kes praegu Rahvusmuuseumi laenukastide eest vastutab. 
Kast teemal „ Loomad“ oli hoopis teistsuguse väljanägemise ning ka kasutamisjuhendid erinesid 
mõnevõrra linnamuuseumis nähtust. Muidugi tuleb lisada, et projekti, mis algas juba 1980. aastatel, 
valmistati ette vähemalt kaks aastat. See oli üsna suure eelarvega ja sellega tegelesid inimesed 
igapäevaselt. Idee põhines sellel, et leida õiged sihtgrupid, kellele muuseumisse kohaletuek on 
keeruline või liialt kulukas. Nendega tehti koostööd teemade ja valikute üle, mida kastide sisuks 
võtta. Toimusid tutvustuspäevad, koostegemised jms. Koostegemisena mõtlen näiteks ühe ülesande 
ehk kastis olevatest esemetest näituse tegemise läbiproovimist. Selle ülesande käigus tutvustati 
lisaks kasti sisuna esitatud teemale ka muuseumiprofessionaalide elukutset, kuna osalejad jagati 
tööspetsiifikat silmas pidades gruppidesse. 

Nähtud kast „ Loomad“ koosnes kolmest vahtplasti meenutava materjali kihist, millesse olid 
lõigatud eseme kuju järgivad süvendid. Neisse oli kerge esemeid paigutada ja ka hiljem nende 
allesolekut kontrollida. Kastis oli eri loomade luid ( osa koopiana järel tehtud), üks orava topis, üks 
kiskja nahk jms. Kastide sisud järgisid siin enamasti kooliprogramme, kuid näis olevat rohkem 
kaugematele maadele orienteeritud. Kuna rahvusmuuseumis on ka looduse osakond, lähtusid kastid 
ennekõike ikkagi muuseumi endi kollektsioonidest. 

Füüsiliselt oli kast metallist kohvri taoline, kahe rattaga, mis kergendas sellega liikumist raskusest 
hoolimata. Muuseumitöötajal on nüüdseks ka kaasaegne andmebaas, mis võimaldab kastide 
laenutust jälgida ja planeerida. Laenutus on tasuta ja ilmselt edaspidi ka muuseumi transpordile 
rajatud teenus. 

Kõige populaarsem kast on neil Egiptuse kast. Nad ise ei osanud selgitada, miks. Kuid ka meie 
sealoleku ajal käidi just seda küsimas. Meie seda aga ei näinud, sest see oli juba välja laenatud. 

Lisaks Rahvusmuuseumile käisin veel National Trust`i poolt korrastatud ja avatud Georgia Majas, 
mis on iseloomulik 18. sajandi linnalaienduse tulemusena tekkinud nn uue linnaosa korteri ( maja) 
näide. Täiskasvanute poole pealt oli seal huvipakkuvaks märkimisväärse hulga vabatahtlike 
kasutamine. Igas ruumis oli üks külastajate  abistamiseks  ettevalmistatud vabatahtlik, kelle poole 
sai küsimustega pöörduda, mida ka tegin ja tunnistan, et sain ammendavaid vastuseid. 
Korralduslikult oli see kõik väga huvipakkuv. Lisaks vabatahtlikele valvuritele-giididele olid igas 
ruumis ka põhjalikud maalide ja ruumi kasutust tutvustavad tekstid. Ka selles muuseumis soovitati 
alustada filmiruumist. Seal oli vaatamiseks u 20 minutine mängufilmilaadne kokkuvõte elust selles 
majas 18. sajandil. 

Lisaks eelpoolmainitud muuseumidele tekkis võimalus kiirelt üle vaadata ka kuulus Šoti portereede 
galerii, kus toimub samuti palju ettevõtmisi täiskasvanutele, sest selleks annab ohtralt võimalusi  
üllatamapanev kollektsioon   kohalike ja maailmakuulsate tegijate portreemaalidest muuseumi 
galeriides. Olgu mainitud kasvõi kirjanike muuseumis nähtud poetiseeritud loojate ( Robert Burns, 
Sir Walter Scott and Robert Louis Stevenson)  originaalportreed. 

Helgi Põllo, november 2017.

 


