HIIUMAA MUUSEUMI KOGUDE KASUTAMISE KORD
1. Hiiumaa Muuseumi kogud paiknevad Mihkli talumuuseumis, Rudolf Tobiase
majamuuseumis, Mihkel Kiibuse Kroogi talus; põhihoidlad asuvad Kassari
ekspositsioonimajas ja Pikas Majas Kärdlas. Hoidlasse võivad uurijad siseneda ainult
peavarahoidja loal, koguhoidja või peavarahoidja saatel.
2. Museaalidega tutvumine toimub eelneva kokkuleppe alusel peavarahoidja või vastava
koguhoidjaga kas telefoni või e-posti teel.
Täpsem info www.muuseum.hiiumaa.ee
3. Hiiumaa Muuseumi kogusid saavad uurijad kasutada Pikas Majas (Vabrikuväljak 8)
esmaspäevast reedeni 10:00 – 17:00. Esemeid tuuakse hoidlast välja 10:00-15:00.
4. Muuseumi kogude kasutajad registreerivad ennast uurijate registreerimise raamatus
ja täidavad museaalide tellimislehe.
5. Museaale käsitsetakse
muuseumitöötaja poolt.

selleks

ette

nähtud

kinnastes,

mis

väljastatakse

6. Uurijal on lubatud isiklikuks otstarbeks teha koopiaid oma digikaameraga
tulmeraamatust ja vastuvõtuaktidsest välklampi kasutamata.
7. Keelatud on kogude omavoliline pildistamine, paljundamine, skanneerimine ning
kopeerimine eseme pinnalt otse kontaktis.
8. Kogude kasutaja ei tohi rikkuda temale välja antud museaale. Ei ole lubatud esemete
asetamine museaalidele ja kirjutamine museaalide või arhiivisäilikute peal.
9. Muuseumitöötajal on õigus piirata või keelduda museaalide uurijale tutvumiseks
andmisest seoses museaali seisukorra või muude probleemsete omaduste tõttu.
10. Uurimissaalis ei ole lubatud süüa, juua ega tegeleda asjadega, mis võiksid häirida
teisi uurijaid, kahjustada museaale ja muuseumi vara.
11. Muuseumil on õigus keelduda teenuste osutamisest isikutele, kes on varem
kuritarvitanud muuseumi usaldust.
12. Uurija tagastab museaalid isiklikult koguhoidjale, peavarahoidjale või nende poolt
volitatud isikule.
13. Hiiumaa Muuseumist laenutatakse museaale välja ainult peavarahoidja loal.
Laenutamine fikseeritakse väljaandeaktiga, kus on kirjas osapoolte andmed, deposiitide
nimetus, arv, kasutamiseaeg, kasutamise eesmärk ja muud vajalikud andmed

Digiteerimistööd ja piltide kasutustingimused
1. Fototööd teostatakse Hiiumaa Muuseumis, vastavalt direktori poolt kehtestatud
hinnakirjale, mida vaadatakse üle vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.
2. Tellija täidab Hiiumaa Muuseumi digikogu kasutamise lepingu. Valmis tööd saab
kätte pärast arve tasumist või garantii alusel.
3. Tellija on kohustatud pildi avaldamisel selle allkirjas või viites osundama
originaalteose teadaolevale autorile ja museaali pildistuse puhul Hiiumaa Muuseumi
kogule koos kogunumbriga (näide: HKM Fp 637:57 F 881)
4. Tellija vastutab autoriõiguse seaduse täitmise eest.

