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Eesti Maaülikooli Loodusteaduslike kogude arengukava aastani 2025
Vastu võetud Eesti Maaülikooli nõukogu 29.11.2007. a määruse nr 14 „Eesti Maaülikooli
Loodusteaduslike kogude põhimäärus“ punkti 15.1.3. alusel.
Missioon
Eesti Maaülikooli Loodusteaduslikud kogud on teadusliku ja teadusloolise materjali hoidjad,
usaldusväärsed partnerid rahvusvahelises ja Eesti-siseses teadustöös. Loodusteaduslike kogude
materjale kasutatakse bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes ning üldsusele suunatud
loodushariduses.
Visioon
Heades hoiutingimustes ja kureeritud säilikud võimaldavad internetipõhiseid päringuid ja laenutamist.
Asjakohane info kollektsioonidest rahvusvahelistes on kättesaadav andmevõrgustikes akadeemilisele
kasutajaskonnale. Loodud on atraktiivne veebikeskkond loodushuvilistele.

Sihid ja eesmärgid aastani 2025
1. Teadus- ja arendustegevus
Siht: Loodusteaduslikud kogud on rahvusvahelises teadusloomes aktiivses kasutuses.
Eesmärk: Kogude materjali efektiivsem kasutamine rahvusvahelisel tasemel teadustöös.
Tegevus
Teaduspublikatsioonid viitega looduskogude materjali
kasutusele
Loodusteaduslike kogude materjali andmebaasistamine
Kogude digiandmete/andmebaaside varundamine
Kogude tutvustamine ja andmete ajakohastamine
rahvusvahelistes andmevõrkudes
Kompaktsete andmemassiivide varustamine DOI
numbritega (hüdrobioloogilised vaatlusread,
fenoloogilised vaatlusread (Polli sortide kogu), lõppenud
seireprojektid (entomoloogilised, botaanilised) jms.)
Seostamine Eesti riiklike andmevõrkudega (SARV,
EELIS, e-elurikkus jms.)
Unikaalsete erialaraamatute seostamine ESTER
kataloogiga

Märkused/mõõdik
Artiklite arv aastas
rahvusvahelistes
teadusajakirjades
Pidev tegevus,
% säilikutest
Pidev tegevus,
% andmetest
Pidev tegevus
Andmemassiivide
arv aastas

Pidev tegevus
Pidev tegevus,
% andmetest

Sihttase

15
60
95
Iga-aastane
hindamine
≥10

Töötavad
veebiliidesed
100

2. Õppetöö
Siht: Kõikide loodusteaduslike kogude materjal on kasutuses ülikooliõppes.
Eesmärk: Kogude materjali efektiivsem kasutamine õppetöös.
Tegevus
Loodusteaduslike kogude säilikute kasutamine õppetöös

Märkused/mõõdik
Pidev tegevus

Eesti muldade digitaalse kogu (http://mullad.emu.ee/ ) ITlahenduse ja sisu kaasajastamine
Zoomeedikumi veebikülje (http://morfoloogia.emu.ee/)
uuendamine

Pidev tegevus
Pidev tegevus

Sihttase
Iga-aastane
hindamine
Iga-aastane
hindamine
Iga-aastane
hindamine

3. Ühiskond
Siht: Loodusteaduslikud kogud toetavad ühiskonnale suunatud loodushariduslikku tegevust.
Eesmärk: Säilikute kasutamine koolitustel, ekskursioonidel ja eksponeerimine internetis.
Tegevus
Visuaalse materjali täiendamine loodusteaduslike kogude
kodulehel (järvepildid, Polli sortide kogu, Zoomeedikum,
konkreetsete kollektsioonide pildigaleriid)
Koostöö koolidega loodushariduse andmiseks

Märkused/mõõdik Sihttase
Uuendatud
Iga-aastane
visuaalne materjal hindamine
Pidev tegevus

Iga-aastane
hindamine

4. Organisatsioon
Siht: Kvalifitseeritud töötajad ja taristu, mis tagab info kättesaadavuse huvilistele.
Eesmärk: Põhitegevusi toetav kvalifitseeritud personal, rahvusvahelistele standarditele
vastavad hoidlad, tänapäevane töökeskkond uurijatele.
Tegevus
Hoidlate, nende inventari ja uurimisaparatuuri
(mikroskoobid, skännerid jms.) uuendamine ja täiendamine
Rahvusvaheline koostöö infotehnoloogiliste arenduste
kaasajastamiseks ning looduskogude teadus- ja
arendustegevuse rahastamiseks

Märkused/mõõdik
Pidev tegevus

Kuraatorite koolitamine

Koolituse läbinud
kuraatorid

Pidev tegevus

Sihttase
Iga-aastane
hindamine
Kõikide
rahastamisvõimalustega
arvestamine
Iga-aastane
hindamine

5. Arengukava elluviimise korraldus
Kooskõlas ülikooli arengukava ja loodusteaduslike kogude arengukavaga koostab
loodusteaduslikke kogusid haldavate instituutide esindajatest koosnev interdistsiplinaarse
üksuse „Loodusteaduslikud kogud“ nõukogu aasta tegevusplaani, milles on nimetatud üleülikoolilised ja instituutide-põhised tegevused ning nende täitmise eest vastutajad.
Arengukava eesmärkide täitmist koordineerib interdistsiplinaarse üksuse juhataja.
Arengukava eesmärkide täitmist arutab interdistsiplinaarse üksuse nõukogu vähemalt üks
kord aastas.

6. Rakendussätted
Käesolev arengukava jõustub pärast selle kinnitamist ülikooli nõukogus.

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

