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Eesti uus alaline esindaja UNESCO juures 

on suursaadik Clyde Kull 

1. oktoobril andis Eesti alaline esindaja 

UNESCO juures Clyde Kull Pariisis UNESCO 

peadirektorile Audrey Azoulayle üle oma 

volikirja. 

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses tõi 

suursaadik Kull esile UNESCO tähtsust 

mitmetel Eesti jaoks olulistel teemadel. „Eesti 

tunnustab UNESCO rolli inimõiguste, 

väljendusvabaduse ning ajakirjanike turvalisuse 

ja kaitse tagamisel,“ sõnas Kull. Peadirektor 

Azoulay kinnitas, et riikide nagu Eesti häälekas 

toetus antud teemadel on märgilise tähtsusega. 

Samuti räägiti UNESCO tegevusest Ukrainas 

ning olukorra seirest Krimmis ja Sevastopolis 

organisatsiooni tegevusvaldkondades vastavalt 

UINESCO täitevkogu mandaadile. Vesteldi ka 

põlisrahvaste kaitsest ning 2019. aastal 

UNESCO juhtimise all toimuvast rahvus-

vahelisest põliskeelte aastast, mille juhtkomitee 

liige Eesti on. 

Peadirektor tunnustas Eesti tegevust 

ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide 

tunnustamise konventsiooni välja töötamisel 

ning avaldas lootust, et konventsioon võetakse 

vastu eeloleval UNESCO peakonverentsil 

novembris. 

 

Foto: UNESCO/Christelle ALIX 

Suursaadik Clyde Kull on määratud Eesti 

suursaadikuks Prantsusmaal ning resideerib 

Pariisis. 

 

UNESCO partnerite foorum ja Luanda 

biennaal 

18.–22. septembril toimus Angolas Luanda 

biennaal, mida korraldasid UNESCO, Aafrika 

Liit ja Angola valitsus. Biennaalil oli kolm 

suuremat osa: UNESCO partnerite foorum ja 

UNESCO juhitud paralleelsessioonid, 

ideedefoorum ja noortefoorum. Ideedefoorumi 

raames toimus eraldi naiste temaatikale 

pühendatud päev, paralleelselt foorumiga 

tutvustati kultuurifestivali raames Aafrika eri 

piirkondade kultuuri. Tegemist oli Aafrika-ülese 

sündmusega, kus osalesid Aafrika riigid ning 

UNESCO ja Aafrika Liiduga seotud osapooled 

avalikust, era- ja kolmandast sektorist, samuti 

UNESCO eri programmide eksperdid ning 

Aafrikas tegevad riigid mujal maailmast.  

 
Eesti esindajad biennaalil 

UNESCO ERKi ja UNESCO eSwatini 

rahvusliku komisjoni käimasoleva koostöö 

valguses osalesid biennaalil Madli Kumpas 

UNESCO ERKist ja Laura Toomlaid, kes elab ja 

töötab kaks kuud vabatahtlikuna eSwatinis 

Eesti ja eSwatini rahvuslike komisjonide noorte 

ja haridusalase koostöö raames. Biennaalil sai 

laiema pildi UNESCO Aafrika-suunalistest 

tegevustest ja võimalustest noorte ja 

haridusvaldkonnas, suhelda Aafrikas tegevate 

osapooltega ja mõtestada UNESCO ERKi 

eSwatini tegemisi laiemas raamistikus. Laura 

fookus biennaalil oli noortevõrgustikel ja 

noortefoorumil. 
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UNESCO haridusfoorum Vietnamis 

2.–3. juulil toimus Hanois maailmakodaniku-

hariduse ja kestlikku arengut toetava hariduse 

teemaline UNESCO haridusfoorum. Tegemist 

oli järjeüritusega 2017. aastal toimunud 

foorumile Ottawas. Foorumil osalesid poliitikud, 

poliitikakujundajad, praktikud ja vabakond. 

Eestist osalesid foorumil Imbi Henno (HTM) ja 

möödunud aasta UNESCO-Jaapani kestlikku 

arengut toetava hariduse auhinna laureaadi 

Teeme Ära esindaja Kadri Kalle. 

 

UNESCO MIL konverents Rootsis 

 

Foto: Madli Kumpas 

 

24.–25. septembril toimus Göteborgis UNESCO 

meedia- ja informatsioonikirjaoskuse 

konverents. Konverentsil osalesid avaliku ja 

erasektori, meedia ja akadeemia esindajad ning 

hariduspraktikud. Paneelsessioonidel ja 

töötubades arutati desinformatsiooni, sõna-

vabaduse, meediahariduse, IKT ja 

informatsioonikirjaoskuse ja -pädevuste 

teemadel. Konverentsil osalesid Madli Kumpas 

UNESCO ERKist ja Eesti noor Liisa Salekešina, 

kes on Eesti ÜRO matke meediatiimi 

eestvedaja. Liisa osales ka 26. septembril 

konverentsi järelsündmusena toimuval noorte-

foorumil. 

 

 

MAB ICC 31. istung Pariisis 

17.–21. juunil toimus MABi rahvusvahelise 

koordinatsiooninõukogu 31. istung Pariisis 

UNESCO peakorteris. Istungil anti ülevaade 

viimase aasta jooksul toimunud sündmustest ja 

arengutest, tutvustati liikmesmaade, 

temaatiliste ja piirkondlike võrgustike 

aruandeid, arutati biosfäärialade võrgustiku 

kvaliteedi ja silmapaistvuse suurendamise 

teemadel, hinnati biosfäärialade perioodilisi 

aruandeid ja kuulutati välja uued biosfäärialad 

(vastu võeti 18 uut biosfääriala ja välja arvati 3), 

tutvustati MABi kommunikatsioonistrateegiat, 

kuulutati välja MABi noorteadlase ja Michel 

Batisse’i auhindade saajad, anti ülevaade Lima 

tegevuskava elluviimisest, tutvustati tehnilist 

juhendit biosfäärialadele ja arutati MABi 

ülemaailmse noortefoorumi formaati. Maailmas 

on kokku 701 biosfääriala 124 riigis, neist 21 

piiriülest. Uued riigid nimestikus on eSwatini ja 

Norra.  

Eesti on MABi koordinatsiooninõukogu liige 

aastatel 2017–2021 ja istungil osales Eesti 

MABi ekspert Toomas Kokovkin, kes on valitud 

ka MABi koordinatsiooninõukogu büroo 

liikmeks. Järgmine MAB ICC istung toimub 

2020. aastal Nigeerias. 

 

Toomas Kokovkin koos MAB ICC kolleegide  

ja UNESCO peadirektor Audrey Azoulayga 

Foto: UNESCO 
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MABi noortefoorum Hiinas 

15.–18. septembril toimus Changbaishani 

biosfäärialal MABi noortefoorum, mis oli 

pühendatud loodusliku mitmekesisuse teemale. 

Foorumil toimusid temaatilised töötoad ja 

plenaarsessioonid ning noortele pakuti 

võimalust suhtlemiseks ja tutvuste loomiseks. 

Eestit esindas foorumil Hiiumaa disainer ja 

ettevõtja ning Hiiumaa vallavolikogu liige Helen 

Teigar.  

 

MABi programmiga seotud kohtumine 

Hiiumaal 

 

Foto: Lia Ronseberg 

  

19.–20. septembril toimus Hiiumaal Kassaris 

rahvusvahelise projekti „Biosphere for Baltic 

Tools“ kohtumine, kus osalesid Rootsi, Taani, 

Saksamaa, Soome, Läti ja Eesti Läänemere-

äärsete biosfäärialade esindajad. Kahe päeva 

jooksul vahetati kogemusi jätkusuutliku turismi 

teemadel ja püüti leida häid lahendusi 

mereteadlikkuse tõstmiseks nii kohalike elanike 

kui ka turistide hulgas. Üheks väljakutseks on 

Läänemere arvukad keskkonnaprobleemid ja 

vajadus suurendada inimeste teadlikkust 

mereprügist ja keskkonnahoiust. Külalised 

tutvusid Hiiumaa turismiteenustega ja võtsid 

osa Hiiumaa toidu ja kunsti nädala üritustest, 

muu hulgas degusteeriti kalašokolaadi. 

Projekti käigus kaardistatakse Läänemere-

äärsete biosfäärialade jätkusuutliku turismi 

tegevusi ja keskkonnasõbralikke tooteid, 

arutatakse, kuidas turismi vahenditega oleks 

võimalik muuta inimeste käitumist mere-

keskkonna suhtes hoolivamaks. Projekti 

rahastab Swedish Institute, Eesti biosfääriala 

esindab Lia Rosenberg. 

 

L´Oréal Baltikumi „Naised Teaduses“ 

stipendiumi näitus Tartus 

Tartu Ülikooli raamatukogus avati 6. septembril 

L'Oréal Baltikumi stipendiumi "Naised 

teaduses" fotonäitus. L'Oréali ja UNESCO 

rahvusvaheline stipendiumiprogramm, millega 

toetatakse loodusteaduste, keskkonna-

teaduste, füüsika ja tehnikateaduste vald-

kondades tegevaid naisteadlasi, jõudis Eestisse 

2017. aastal ning seda viiakse ellu L'Oreal 

Balticu, Eesti Teaduste Akadeemia ja UNESCO 

ERKi koostöös. Programm on aidanud luua 

võimalusi noortele andekatele naisteadlastele 

teadustööle pühendumiseks ning stipendiumiga 

kaasneva tähelepanu kaudu ka järgmise 

põlvkonna inspireerimiseks. Näituse avamisel 

osalesid selle ja möödunud aasta stipendiaadid, 

stipendiumiprogrammi koostööpartnerid ja 

teised huvilised. Näituse avamise korraldasid 

Eesti Teaduste Akadeemia, L´Oréal Baltikum ja 

Tartu Ülikooli raamatukogu. Näitus jääb avatuks 

oktoobri alguseni. 
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Noortefoorum Saksamaal 

25.–27. juunil toimus Berliinis noorte 

eurooplaste foorum „Building Bridges for Social 

Cohesion“, mis oli pühendatud sotsiaalse 

sidususe, demokraatia, rahu ja üksteise 

mõistmise edendamisele. Foorumi korraldasid 

MTÜ Aladdin Project ja Bertelsmann 

Foundation koostöös UNESCOga ning foorum 

tõi kokku 100 noort üle Euroopa. Eestist 

osalesid foorumil Viktoria Iškina ja Oryna 

Kozmenko, kes on mõlemad Eesti ÜRO matke 

korraldustiimi liikmed ning eestvedajad. Noorte 

sõnul said nad foorumilt hea kogemuse, 

tutvusid teiste andekate noorte inimestega 

Euroopast ja lõid aluse võimalikuks koostööks 

või ühisprojektideks tulevikus. 

 

Foto: Bertelsmann Foundation 

Eesti vabatahtlik eSwatinis 

Sel aastal alustas UNESCO ERK koostööd 

eSwatini UNESCO rahvusliku komisjoniga ning 

konkursiga valitud Eesti noor Laura Toomlaid 

alustas suvel pilootprojekti raames 

vabatahtlikutööd.  

29.07–15.08 oli Laura kaasatud UNESCO ERKi 

töösse ning need kolm nädalat Tallinnas olid 

pühendatud UNESCO programmide ja 

rahvuslike komisjonide töö tundma õppimisele. 

UNESCO ühendkoolide tegevust tutvustasid nii 

haridusprogrammide koordinaator Madli 

Kumpas kui ka UNESCO ühendkoolide 

koordinaator Viktoria Rudenko MTÜst Mondo. 

UNESCO MAB programmi olemusest ja 

tegevustest Lääne-Eesti saarte biosfääri 

programmialal andis ülevaate Toomas 

Kokovkin. UNESCO kultuuripärandialase 

tegevusega tutvus Laura kultuuripärandi 

brošüüride ja materjalide kaudu. Samuti vestles 

Laura lähetuseks ettevalmistamisel Kaisa 

Mustinguga Haridus- ja Teadusministeeriumist, 

kes andis ülevaate Eesti haridussüsteemi 

üleüldisest korraldusest. 

Perioodil 16.08–30.10 viibib Laura eSwatini 

pealinnas Mbabanes eSwatini kolleegide 

juures. eSwatinis olles õpib Laura tundma 

sealset kultuuri ja elu, tutvub kohalike UNESCO 

programmidega, assisteerib haridus-

programmide koordinaatorit ning tegeleb 

komisjoni haridusvaldkonna projektide ja 

programmidega. 12. septembril korraldas Laura 

koos kohaliku koordinaatoriga eSwatini 

UNESCO ühendkoolide õpetajatele koolitus-

päeva, kus tutvustati UNESCO ühendkoolide 

võrgustiku tegevusi ja põhimõtteid, räägiti 

kestliku arengu eesmärkidest, jagati kogemusi 

ning arutati sõprussidemete loomist Eesti ja 

eSwatini UNESCO ühendkoolide vahel. 

Oktoobris on plaanis koolikülastused eSwatini 

koolidesse, kes soovivad Eesti koolidega 

sõprust luua ning ühistegevusi alustada. 

eSwatini õpetajatele, kes Eesti koolidega 

ühisprojekte teevad, korraldatakse lisaks 

koolitus IKT vallas, kus selgitatakse peamiste 

suhtluskanalite ja rakenduste kasutamist.  

UNESCO ERK panustab eSwatini komisjoni 

haridustegevustesse WIFI võimaldamisega 

igapäevatööks ning koolitustel osalejate 

transpordi ja toitlustuse toetamisega. 

 

eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajad koolituspäeval 

Foto: eSwatini UNESCO rahvuslik komisjon 
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UNESCO ühendkoolide ja Läänemere 

Projekti suvekool Roostal 

26.–29. augustil toimus Roostal UNESCO 

ühendkoolide ja Läänemere Projekti maailma- 

ja keskkonnahariduslik suvekool. Laagris oli 

tegevusi nii õpilastele kui ka õpetajatele ning 

fookuses oli keskkond, kultuuriline mitme-

kesisus ning inimõigused. Kuna sel aastal sai 

UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekt 30. 

aastaseks, siis keskenduti laagris Läänemere 

Projekti ajaloole, Läänemere teadusuuringutele 

ning piirkonna looduse uurimisele. Toimus 

ekskursioon Osmussaarele, orienteerumine 

rannikul, BSP programmid ja mitmesugused 

teaduslikud töötoad. Lisaks korraldati tegevusi 

ja töötube kultuuriliste erinevuste ja sarnasuste 

jagamiseks ning ebavõrdsuse teemade 

käsitlemiseks. Laagris osalesid peamiselt 

õpetajad ja õpilased Läänemere piirkonna 

riikidest, kuid kõige kaugemad külalised olid 

lausa Jaapanist.  

Sündmuse korraldasid Tartu Loodusmaja ja 

MTÜ Mondo ning toetasid Haridus- ja 

Teadusministeerium, Välisministeerium ja 

Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 

 

Balti keti teemaline noortefoorum ja 

maailmahariduse koolitus Lätis 

20.–21. septembril toimus Riias Balti keti 30. 

aastapäevale pühendatud noortefoorum 

„Walking Further Along the Baltic Way 2019“, 

kus osalesid noored Eestist, Lätist ja Leedust. 

Foorumil toimusid töötoad ja arutelud 

kodanikuaktiivsuse, demokraatia ja rahu 

teemadel. Paralleelselt noortefoorumiga toimus 

Vanessa Andreotti maailmakodanikuhariduslik 

seminar õpetajatele. Riias osales 10 Eesti 

koolinoort ja 3 saatjat, nende hulgas ka Eesti 

ÜRO matke korraldustiimi liikmed. Eesti 

delegatsiooni osalemist toetas Haridus- ja 

Teadusministeerium. 

 

UNESCO ühendkoolide kooliaasta alguse 

kohtumine ja aastakonverents Tartus 

28. septembril toimus Tartu Loodusmajas 

UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti 

aastakonverents. Päeva esimeses pooles jagati 

kogemusi ja teadmisi maailmahariduslikes ja 

kestliku arengu teemalistes töötubades, 

pärastlõunal töötati õpetajate ja õpilastega 

eraldi ning õhtul toimus tänuüritus ja tordi 

söömine. Samuti tehti kokkuvõtteid möödunud 

ja koostööplaane algavaks aastaks. Üritust 

korraldasid UNESCO ühendkoolide ja 

Läänemere Projekti koordinaatorid Viktoria 

Rudenko MTÜst Mondo ja Gedy Siimenson 

Tartu Loodusmajast. 

 

Maailmapärandi komitee 43. istung Bakuus 

30. juunist 10. juulini peeti Bakuus UNESCO 

maailmapärandi komitee 43. istung. Vaadati 

läbi 166 seireraportit juba nimekirja kuuluvate 

paikade kohta, mis on komitee teravdatud 

tähelepanu all, ning lisati nimekirja 29 uut paika. 

Riikide lobitöö tulemusena erinesid komitee 

otsused taas kord olulisel määral ekspert-

organisatsioonide soovitustest. Kokku on 

nimekirjas nüüd 1121 paika 167 riigist, millest 
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869 kuuluvad kultuuripärandisse, 213 loodus-

pärandisse ja 39 paika on kantud nimekirja nii 

kultuuri- kui ka loodusväärtuste alusel.  

Maailmapärandi nimekirja kanti näiteks iidsed 

rauapõletamiskohad Burkina Fasos ning 

muistse Babüloni linna varemed, mida Iraak on 

üritanud nimekirja saada juba 1982. aastast 

alates. Arheoloogiamälestise halva seisukorra 

tõttu lükati taotlus varem viis korda tagasi. USA 

valmistas pikalt ette oma kuulsa arhitekti Frank 

Lloyd Wrighti töid tutvustavat taotlust. Sõelale 

jäi lõpuks kaheksast kuulsast hoonest koosnev 

valik, kuhu kuuluvad näiteks Guggenheimi 

muuseum New Yorgis ja ikooniline suvemaja 

Fallingwater  Pennsylvanias, mis on tuntud 

näide moodsa arhitektuuri ja looduse 

harmoonilisest kooskõlast. Eestile 

geograafiliselt lähematest paikadest kanti 

nimekirja Venemaa esitatud Pihkva kirikud, mis 

tutvustavad kohalikku arhitektuurikoolkonda. 

Põnevate looduspärandi näidete seast võib 

välja tuua Islandi Vatnajökulli rahvuspargi. See 

hõlmab suurema osa samanimelisest kuulsast 

liustikust, mille all asub mitmeid tegevvulkaane. 

Palju arutati eelarve suurendamise võimaluste 

üle, et järjest kasvava töökoormusega toime 

tulla. Riikidel palutakse vabatahtlikult ja alaliselt 

oma maailmapärandi fondi liikmemaksu 

kahekordistada (Eesti liikmemaks on 1266 

USD). Seni on seda teinud Türgi, Austraalia, 

Norra ja Rootsi ja saanud sellega palju 

positiivset tähelepanu. Norra algatusel kiideti 

heaks ka ettepanek, et nimekirja kandetaotluste 

esitajad arenenud riikidest peaksid 

vabatahtlikult jagama taotluste hindamisega 

seotud kulusid ( ca 22 000 USD taotluse kohta).  

Komitee järgmine istung peetakse 2020. aastal 

Hiinas Fuzhous.  

Istungil esitleti UNESCO maailmapärandi 

ajakirja World Heritage Review erinumbrit, mis 

tutvustab linnamüüre ja kaitserajatisi. 

Kaaneloona ilmus selles artikkel Tallinna 

vanalinnast, mille autoriks on rahvusvahelise 

ICOMOSi ridades istungil osalenud Riin Alatalu. 

 

Tallinna tornid ajakirja World Heritage Review kaanel 

 

Viljandi kandideerib UNESCO loovlinnaks  

Viljandi linn esitas 30. juuniks taotluse, et 

kandideerida UNESCO loovlinnaks kunsti ja 

käsitöölinnade kategoorias. Taotluse eest-

vedaja oli SA Viljandimaa Loomemajandus-

keskus.   

 

UNESCO sekretariaat tunnistas Viljandi 

taotluse tehnilistele nõuetele vastavaks ja see 

läheb edasisele hindamisele.  Uued loovlinnad 

kuulutab UNESCO peadirektor välja 2019. 

aasta lõpuks.  
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2004. aastal loodud UNESCO loovlinnade 

võrgustik hõlmab seitset linnade kategooriat: 

kinolinnad, käsitöö ja rahvakunsti linnad, 

disainilinnad, gastronoomialinnad, kirjandus-

linnad, meediakunsti linnad ja muusikalinnad. 

Eestist kuulub hetkel loovlinnade võrgustikku 

Tartu kirjanduslinnade kategoorias.  

 

Eesti kandideerib Haagi konventsiooni teise 

protokolli komiteesse 

2.–6. detsembril toimuvad UNESCO 

peakorteris kohtumised, mis on seotud Haagi 

konventsiooniga kultuuriväärtuste kaitse kohta 

relvakonflikti korral ning selle lisaprotokollidega. 

Konventsiooni teise protokolliga ühinenud 

riikide üldkogul peetakse valimised teise 

protokolli komiteesse, kuhu on oma 

kandidatuuri üles seadnud ka Eesti.  

Kultuuriväärtuste kaitse maailma erinevates 

konfliktikolletes on tõsine väljakutse mitte ainult 

konflikti osapoolte jaoks, vaid laiemalt väga 

suure hulga riikide jaoks, kuhu jõuavad 

ebaseadusliku kaubitsemise ja väljaveo 

tulemusena kultuuriväärtusega objektid, 

peamiselt religioosne pärand ja arheoloogilised 

leiud. Eesti on toetanud UNESCO tegevust 

kultuuriväärtuste kaitseks relvakonflikti korral 

vabatahtlike sissemaksetega UNESCO loodud 

pärandi hädaabi fondi.  

 

Euroopa noorte kultuuripärandi 

spetsialistide foorum Zadaris 

UNESCO ja Euroopa Liidu koostöös toimus 

20.–24. mail Horvaatias Zadaris noorte 

kultuuripärandi spetsialistide foorum, mille 

eesmärk oli kokku tuua Euroopa Liidu riikide 

noored pärandispetsialistid vanuses 25–32 

eluaastat. Foorumile kandideerinud eesti noorte 

seast osutus valituks Vabaõhumuuseumi 

maaarhitektuuri keskuse teadur Liis Serk. Nelja 

päeva jooksul vahetati kogemusi ja tutvustati 

projektiideid. UNESCO andis ülevaate 

konventsioonidest, pärandihalduse üldistest 

põhimõtetest ja tööst kogukondadega. Osalejad 

said käed mullaseks ka praktilises töötoas, 

ladudes Vransko Jezero rahvuspargis 

paarkümmend meetrit kuivmüüri. 

Sarnaseid üritusi on toimunud varemgi, kuid 

see foorum erines uuendusliku projektilabori 

poolest. Igal osalejal oli 45 minutit oma 

pärandiga seotud projekti tutvustamiseks. 

Seejärel andis 4–5 vabatahtlikku kuulajat 

tagasisidet idee tugevuste, nõrkuste ja 

võimalike lahenduste kohta. Liis Sergi sõnul oli 

põnev  nii oma projekti esitleda kui ka kuulata 

teiste ettevõtmisi. Rahvusvahelise ja 

ekspertidest koosneva töörühma arvamus oli 

väga kasulik projekti edasises arenduses. 

Oluline oli ka kontaktide loomine teiste 

osalejatega väljaspool ametlikku päevakava. 

Liis võttis suve lõpus kolleegid kaasa ja nad 

külastasid UNESCO maailmapärandi nimekirja 

kantud Hälsinglandi vanu maamaju Rootsis, 

kus neid võttis vastu ja näitas teed Rootsi 

esindaja foorumil. 

 

Foto: Nicolic Djeric 

 

Rahvusvaheline koostööprojekt vaimse 

pärandi vallas 

Erasmus+ programmist toetust saanud projekt 

“UNESCO recognized values” tõi Eestisse 

külalised Gruusiast, Makedooniast ja Lätist, et 

vahetada kogemusi vaimse pärandi hoidmisest 

nii riigi kui ka kogukonna tasandil. Muu hulgas 

külastati Setomaad ja Kihnut, kus saadi osa ka 

kohalikust jaanipeost. 27. juunil toimus 
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kohtumine UNESCO ERKis, kus tutvustasime 

külalistele vaimse kultuuripärandi kaitse 

konventsiooni rakendamist Eestis.  

 

Vaimse pärandi koolitus õpetajatele 

UNESCO kuulutas Euroopa Liidu toel välja 

konkursi UNESCO ühendkoolide võrgustikku 

kuuluvate koolide õpetajatele, kes soovivad 

koos õpilasega osaleda pilootprojektis „Vaimse 

pärandi lõimimine kooliharidusse.“ Esimene 

koolitus toimub 26.–29. oktoobril Viinis ning 

seejärel viiakse oma koolis läbi pilootprojekt. 

Kokkuvõttev rahvusvaheline seminar peetakse 

veebruaris 2020. Eestist valiti pilootprojektis 

osalema Ülenurme gümnaasiumi õpetaja Kristi 

Kaldmäe, keda oodatakse koolitusele koos ühe 

oma kooli õpilasega.  

 

Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute 

UNESCO õppetooli uudised 

Alates 2018. aastast tegutseb Tartu Ülikooli 

kultuuriteaduste instituudi koosseisus vaimse 

kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO 

õppetool, mida juhatab UNESCO ERKi 

nõukogu esimees kultuuriteaduste professor 

Kristin Kuutma. 

2. mail peeti õppetooli ametliku avamise puhul 

kultuuripärandi päev, kus loengutega esinesid 

Anita Vaivade (Läti Kultuuriakadeemia 

UNESCO õppetool) ja Katherine Borland 

(Chicago State University). Teemaks olid 

vaimse kultuuripärandiga seotud seadusandlus 

ja pajatustesse pandud erinevused. Lisaks 

tutvustasid oma uurimisteemasid magistrandid 

ingliskeelselt õppekavalt „Folkloristics and 

Applied Heritage Studies”. 

Selle magistriõppekava eesmärk on koolitada 

spetsialiste, kes oskavad nii teoorias kui ka 

praktikas kultuuripärandi väljale analüütiliselt 

läheneda. Sel suvel kaitsti esimesed lõputööd. 

Uuriti juudikalmistu kogukondlikku tähendust 

Valgevenes, traditsioonilise tekstiili rolli 

Bangladeshi kogukonnas, uustulijatele Eesti 

kultuuri tutvustamise problemaatikat, 

stalinistliku küüditamise mälestuste käsitlemist 

Moldaavias, lemmikloomaomanike folkloorset 

suhtlust ning rahvamuusikaansamblite rolli 

võrdsete võimaluste edendamisel. 

31. oktoobril toimuvad Tartu Ülikooli aulas 

avalik loeng ja arutelu teemal „Kas laulupidu 

kõlab ka 100 aasta pärast eesti keeles?”. Üritus 

saab teoks UNESCO õppetooli, Eesti Laulu- ja 

Tantsupeo Sihtasutuse ning „Rahvusülikool 

100” toimkonna koostöös. Loengu peab 

UNECO õppetooli hoidja professor Kristin 

Kuutma. Õhtu lõpetab kontsert. 

 

Hõimupäevade konverentsi fookuses on 

põliskeeled 

 

ÜRO kuulutas 2019. aasta rahvusvaheliseks 

põliskeelte aastaks ning määras selle 

juhtorganiks UNESCO. Rahvusvahelise 

põliskeelte aastaga püütakse suurendada 

teadlikkust põlisrahvaste keelte kadumisohust 

ning aidata kaasa nende keelte hoidmisele ja 

arendamisele. Teema-aasta juhtkomiteesse 

kuuluvad Eesti, Prantsusmaa, Ecuador, 

Austraalia, Gambia ja Saudi Araabia. Eestis 

pööratakse aasta jooksul tähelepanu eesti 

murdekeeltele, Eestis kõneldud põliskeelte 

tutvustamisele ning soome-ugri koostööle. 

11. oktoobril MTÜ Fenno-Ugria Asutuse 

korraldusel toimuv traditsiooniline hõimu-

päevade konverents ongi seekord pühendatud 

põliskeelte aastale. Konverentsil käsitlevad 

soome-ugri ja teiste rahvaste keeleteadlased 

põlis- ja vähemuskeelte prestiiži, mitme-

keelsuse ja soome-ugri keelte digitaliseerimise 

teemasid.  

Lisainfo www.fennougria.ee  

http://www.fennougria.ee/


Unesco Eesti      Pikk 2    Tel: 6 441 431

 unesco@unesco.ee 
Rahvuslik Komisjon      Tallinn, 10123   Fax: 6 313 757 www.unesco.ee 

 

UNESCO Eesti       Pikk 2    Tel: 644 1431  unesco@unesco.ee 
rahvuslik komisjon        10123 Tallinn     www.unesco.ee 

 

 

  

 

KALENDER 

19.08–20.10.2019 

Eesti noor vabatahtlik tööl UNESCO eSwatini 

rahvuslikus komisjonis 

09.10.–23.10.2019 

UNESCO täitevkogu istung Pariisis 

17.–19.10.2019 

GENE maailmahariduse 41. ümarlaud Maltal 

24.10.–05.11.2019 

UNESCO Malta rahvusliku komisjoni 

korraldatud maalilaager Gozo saarel 

25.–27.10.2019 

Rahvusvaheline ÜRO matke keskkoolinoortele 

Gdanskis  

26.–29.10.2019 

Vaimse kultuuripärandi koolitusprojekt 

UNESCO ühendkoolidele Viinis 

29.–31.10.2019 

Spordis dopingu kasutamise vastase 

konventsiooni osalisriikide üldkogu Pariisis 

31.10.2019 

Avalik loeng ja arutelu „Kas laulupidu kõlab ka 

100 aasta pärast eesti keeles?” Tartu Ülikoolis  

31.10–02.11.2019 

Konverents „Living Heritage in the Nordic and 

Baltic countries“ Helsingis 

12.–27.11.2019 

UNESCO peakonverents Pariisis 

22.11.2019 

Filosoofiapäeva tähistamine Tartus 

02.–06.12.2019 

Haagi konventsiooni ja selle lisaprotokollidega 

seotud kohtumised Pariisis 

8.–14.12.2019 

Vaimse pärandi komitee istung Colombias 

Bogotás 

 

 

 

 


