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Infootsing MuISis
Heiki Koovi Tallinna Ülikoolis 2012 kaitstud magistritöö: "Metaandmete probleeme
mäluasutuste
e-andmebaasides
monumentide
teabeotsingu
näitel"
(fail
www.monument.ee/heiki-cv). Selles uurimistöös ma jagan koduloohuvilistele nõuandeid,
kuidas leida soovitud infot Muuseumide Infosüsteemis (www.muis.ee), Pedagoogika
Arhiivmuuseumi infosüsteemis (http://epam.tlu.ee/) ja Eesti Muinsuskaitseameti
hallatavates registrites (http://register.muinas.ee/?menuID=monument).

http://digiveeb.kul.ee/
https://ems.elnet.ee/

Märksõnastik ei sisalda sõnu „büst“, „ausammas“, „mälestuskivi“, „bareljeef“, kuid objektide
nimedes võib neid rohkesti kohata. Kõiki märksõnu silmas pidades on selge, et näiteks sõna
„monument“ nime järgi otsinguväljale kirjutades, ei saa vastuseks kõiki selle teemalisi
objekte. Mina ise nimetan monumentideks ka mälestustahvleid, -kive, ausambaid jms.
objekte. See ei tähenda, et ka muuseumitöötajad lühiduse, selguse ja kõikehaaravuse
pärast oleksid nii käitunud.
MuIS (www.muis.ee) on veebipõhine töökeskkond, mis on mõeldud muuseumikogude
haldamiseks ja riigivara üle arvestuse pidamiseks ning võimaldab teha muuseumides
leiduva informatsiooni kättesaadavaks nii erialaspetsialistile kui kõigile teistele huvilistele.
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http://www.kul.ee/et/tegevused/muuseumid/muuseumide-infosusteem-muis

Kuigi filtrivälju on esmapilgul palju, pakuvad reaalselt abi neist ainult üksikud. Põhjuseks on
asjaolu, et kõiki museaale ei ole jõutud infosüsteemis detailselt kirjeldada.
Nimetus
monumen* = 2275
mälestusmär* = 2555
bareljee* = 158
bareljeef* =158
mälestuskivi = 2172
Koht rakvere = 42509

mälestuskivi* = 2241
mälestustahv* = 1479
mälestustahv = 0
ausammas = 608
ausam* = 1329
Nimetus rakvere = 27385

rakvere monument = 14
monument rakvere = 14
monument, rakvere = 28533
monumen* rakvere = 0
rakvere monumen* = 21

Nimetus rakvere, Koht rakvere = 21449

Jälgi nimetusi:
Noorteseltsi liikmed kodanliku diktatuuri ajal. V. - Jaagupi khk, Küti v, Koeravere k
Tallinnamaa endise kindralkuberneri ausammas
Dorpat, K. E. von Baeru ausammas
Eesti Wabadussõja mälestusmärk 1918-1920 (Kodu kaitseks)
wabadussõ* = 18

vabadussõ* = 4385

kirjavead, š-täht
lühendid

Vabaduss. ja I maailmas. lan. monument

fotoga: mälestusmär* = 2792 mälestusmär*, fotoga = 997 = 36%
Olemus = monument/mälestusmärk = 245
Teema = sõda = 44
Kasutusvaldkond = mälestusese = 2312
Kasutusvaldkond = mälestusese ja Nimetus = monumen* = 0
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