
 
Lisa: 

Küsimustik, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta 
soovituse1 filmipärandi ja sellega seotud tööstustegevuse konkurentsivõime kohta (edaspidi 
„soovitus”) rakendamist 

 

Küsimused 

 

1. ÕIGUSLIKUD JA HALDUSMEETMED FILMIPÄRANDIT KÄSITLEVA SOOVITUSE EESMÄRKIDE 
TÄITMISEKS (TABEL 8) 

Milliseid õiguslikke, haldus- või teisi asjakohaseid meetmeid on võetud, et tagada 
audiovisuaalpärandisse kuuluvate kinematograafiateoste süstemaatiline kogumine, 
kataloogimine, säilitamine ja restaureerimine ning võimaldada nende kasutamist hariduslikel, 
kultuurilistel, uurimuslikel või muudel sarnastel mittekaubanduslikel eesmärkidel, järgides 
kõikidel juhtudel autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi?  

 

Vastavalt Arhiiviseadusele ( vastu võetud 25.03.1998 ) on Filmiarhiiv avalik arhiiv 
(public archive), mis peab tagama juurdepääsu arhiivis säilitatavale audiovisuaalsele 
ainesele autoriõiguse seaduse mõistes. Et filmid oleksid tehnilises mõttes kättesaadavad, 
luuakse kasutusfond videos ja viimasel ajal DVD-del. 

Filmide kirjeldamisel kasutatakse FIAF-I  juhiseid. Süstemaatiline kogumine on hetkel 
veel lahendamata. 

 

2. RIIKLIKKU FILMIPÄRANDISSE KUULUVATE KINEMATOGRAAFIATEOSTE MÄÄRATLEMINE 
(TABEL 8) 

Kuidas on määratletud Eesti audiovisuaalpärandisse kuuluvate kinematograafiateoste mõiste?  

Kasutame sama definitsiooni kui UNESCO 1980 a.”Recommendation for the 
Safeguarding and Preservation of Moving Images “   

Moving images shall be taken to mean any series of images recorded on a support with or 
without accompanying sound, which when projected impart an impression of motion and 
which are intended for communication or distribution to the public or are made for 
documentation purposes; 
 

3. FILMIPÄRANDIGA TEGELEVAD ASUTUSED (TABEL 1) 

Milliseid asjakohaseid asutusi on volitatud sõltumatult ja professionaalselt ellu viima punktis 2 
kirjeldatud avalikku huvi pakkuvaid ülesandeid, tagades neile parimate saadaolevate rahaliste 
ja tehniliste vahendite eraldamise? Milline on kõnealuste asutuste eelarve 2009. aastaks? 
Milline on nende tööjõud 2009. aastal (filmipärandiga otseselt seotud töötajad)? 
 

                                                 
1 ELT L 323, 9.12.2005. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_323/l_32320051209en00570061.pdf 
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Palun loetlege kõik filmipärandiga tegelevad asutused, kaasa arvatud piirkondlikud ja 
kohalikud asutused, ning nende veebisaidid. 
 
Filmiarhiivis töötab kokku 21 inimest (sealhulgas arvestada lisaks filmile foto –ja 
helikogu haldamist) ning arvestuslik eelarve 4 milj.EEK  (256 410 EUR) 

4. KOGUMINE  

4.1. Riiklikku audiovisuaalpärandisse kuuluvate kinematograafiateoste talletamine 
(tabel 2) 

1) Milliseid samme on astutud Eesti audiovisuaalpärandisse kuuluvate kinematograafiateoste 
süstemaatiliseks kogumiseks? 

Filmiarhiiv ja Eesti Filmi Sihtasutus ( EFA ) on kokku leppinud, et EFA poolt rahastatud 
filmide algmaterjalid talletatakse Eesti Filmiarhiivis. Muudel juhtudel kehtib vabatahtlik 
kokkulepe. 

Valikuprotsess vastavalt Rahvusarhiivi hindamispoliitika põhimõtetele. Olulisemad 
kriteeriumid on 

- riiklust dokumenteerivad dokumendid,  
- oluliste institutsioonide ,isikute ,kohtade, sündmuste kajastamine 
- dokumentide autentsus, unikaalsus, vanus , autorlus 
 

2) Kuidas te kirjeldaksite audiovisuaalpärandi talletamist Eesti Vabariigis?  

i. Seadusjärgne talletamine 

ii. Kõikide rahastatud filmide kohustuslik talletamine 

iii. Vabatahtlik talletamine 

iv. Muu (palun täpsustage) 

3) Millist materjali tuleb talletada? 

Mängufilmide puhul algmaterjale, dokumentalistika  ja kroonikafilmide puhul 
algmaterjale ja valikuliselt võttematerjale. Talletame paberdokumentatsiooni 
(stsenaarium, montaažleht jne, tootjapoolset sünopsist, kirjeldust.), filmiga seotud 
fotosid, plakateid, artikleid. 

4) Kui pikk on talletamise tähtaeg? Kas on tagatud, et film talletatakse filmi avaliku linastuse 
ajal ja igal juhul mitte hiljem kui kaks aastat pärast seda? 

Film antakse arhiivi üle 3 aastat pärast valmimist, soovi korral ka varem 

5) Kas talletamise kohustust ja materjali kvaliteeti kontrollitakse? Milliseid meetmeid on 
võetud, et tagada talletatud kinematograafiateoste hea tehniline kvaliteet (vajaduse korral 
nende juurde kuuluvate metaandmetega)?  

Arhiiv kontakteerub ise tootjaga, kui tootja seda teinud pole, 5 aasta möödumisel. 
Filmide üleandmisel teostab arhiiv materjali kvaliteedi kontrolli, mille tulemused 
fikseeritakse. 
Muid meetmeid peale läbirääkimiste tootja ja arhiivi vahel pole. 
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4.2. Riiklikku audiovisuaalpärandisse mittekuuluvate kinematograafiateoste kogumine 

(tabel 9) 

1) Kas Eesti Vabariigis on välja kujunenud normid või tavad Eesti 
audiovisuaalpärandisse mittekuuluvate kinematograafiateoste kogumiseks? 
Juhuleiud, amatöörvõtted hinnatakse vastava kolleegiumi poolt ja vastavad 
Rahvusarhiivi poolt kehtestatud hindamispoliitikale ja arhiivi eeskirjale. 

2) Kas Eesti Vabariigis on välja kujunenud normid või tavad muu liikuva 
pildimaterjali kui kinematograafiateoste kogumiseks? 

Kogumine toimub vastavalt filmiarhiivi põhimäärusele. 

 
4.3. Filmide hulka mittekuuluva materjali kogumine (tabel 9) 

Kas Eesti Vabariigis on välja kujunenud normid või tavad filmide hulka mittekuuluvate 
materjalide kogumiseks? 
 
Kogutakse veel lisaks filmistsenaariumid, fotod, plakatid jne. 

 

5. KATALOOGIMINE JA ANDMEBAASID (TABEL 3) 

1)  Milliseid meetmeid on võetud, et edendada talletatud kinematograafiateoste 
kataloogimist ja indekseerimist ning toetada filme käsitlevat teavet sisaldavate 
andmebaaside loomist Euroopa ja rahvusvaheliste standardite kohaselt? 

Filmiarhiivil on oma algeline andmebaas olemas (FIS) Käesoleva ajani ei ole 
indekseerimist rakendatud. 

Katalogiseeritakse vastavalt FIAF-i reeglitele “cataloging rules”. Kataloogimise 
vajadus tuleneb ka  arhiivieeskirjast (1999). Andmebaas hõlmab filme ,mis 
Filmiarhiivis talletatud. 

2008 aastal loodi MTÜ Eesti Filmi  Andmebaas, mis alustas eesti filmipärandi 
põhjalikku kirjeldamist ja filmialase informatsiooni kogumist. MTÜ tegevusele on 
tagatud riiklik rahastus. 

2) Palun kirjeldage andmebaase, mida kasutavad Eesti filmipärandiga tegelevad 
asutused. Kas neist saab otsida ka Interneti kaudu? 

FIS võimaldab otsinguid interneti kaudu. Otsinguid saab teha nii eesti kui 
inglise keeles. 

 

6. SÄILITAMINE (TABEL 4) 

1) Milliseid meetmeid/programme kasutatakse talletatud kinematograafiateoste 
säilitamise tagamiseks? Säilitusmeetmed peaksid eelkõige hõlmama 

- filmide reprodutseerimist uutele säilitusmeediumitele; 
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- eri meediumitele salvestatud kinematograafiateoste linastamisel kasutatavate 
seadmete säilitamist. 

 

Filmipärandi säilitamist reguleerib Arhiiviseadus, arhiivieeskiri  

Väga vähesel määral seoses restaureerimisega reprodutseeritakse uutele 

säilitusmeediumitele (Digibeta ,off-line kõvaketas). Digiteerimiseks ja 

digitaalse ainese säilitamiseks töös 2 projekti: “Nitroalusel filmide 

digiteerimine “ ja  “Videokogu digiteerimine” 

 

2) Kas Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduses rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivis 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas)2 
sätestatud erandit? See erand võimaldab liikmesriikidel lubada avalike 
raamatukogude või arhiivide reprodutseerimistoiminguid, mis ei ole otseselt ega 
kaudselt ette nähtud majandusliku või kaubandusliku tulu saamiseks. 

Vähesel määral 

 

7. RESTAUREERIMINE (TABEL 4) 

1) Milliseid meetmeid on võetud, et lubada talletatud kinematograafiateoste 
reprodutseerimist restaureerimise eesmärgil õigusaktidega ette nähtud piires, 
võimaldades samas õiguste valdajatel kõikide asjaomaste osapoolte ühisel 
nõusolekul saada kasu teoste restaureerimise tulemusel paranenud tööstuslikest 
võimalustest?  

Kokkulepped saavutatakse läbirääkimiste teel, kindlasti on vajalik osapoolte 
ühine nõusolek. Senini oleme prioriteetsena digiteerinud  neid audiovisuaalseid 
teoseid, kus õigusi pole. 

 

2) Kuidas on edendatud kõrge kultuuri- või ajaloolise väärtusega 
kinematograafiateoste restaureerimise projekte? 

Projekt Eesti film 100 (EF 100) sai alguse 2. juunil 2005, mil allkirjastati ühiste 
kavatsuste kokkulepe kultuuri- ja filmivaldkonnas tegutsevate institutsioonide 
poolt. Lepiti kokku, et tegutsetakse ühiselt Eesti filmikunsti sajandijuubeli 
vääriliseks tähistamiseks 2012. aastal, algatades juubeliprogrammi “Eesti film 
100/ Eesti filmi aasta”.  

Eesti filmi 100 juubeli väärika tähistamise nimel on jõud ühendanud Eesti 
Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti 

                                                 
2 EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10. 
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Filmiarhiiv, Tallinnfilm, Eesti Televisioon,  Filmiajakirjanike Ühingu ja Balti 
Filmi- ja Meediakool. EF 100 olulisemad tegevussuunad on kaasa aidata eesti 
filmipärandi taastamisele ja taas kasutamisele võtmisele, võimaluste loomine 
filmiajaloo uurimiseks ja teadvustamiseks ning eesti filmi propageerimine ja 
väärtustamine nii kodus kui maailmas. 

 

 

8. JUURDEPÄÄSETAVUS (TABEL 5)  

1) Kas on võetud õiguslikke või haldusmeetmeid, et määratud asutused saaksid 
võimaldada talletatud kinematograafiateoste kasutamist hariduslikel, kultuurilistel, 
uurimuslikel või muudel sarnastel mittekaubanduslikel eesmärkidel, järgides 
kõikidel juhtudel autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi? Palun kirjeldage võetud 
meetmeid üksikasjalikult. 

Kinematograafiateoseid võimaldatakse kasutada vastavalt autoriõiguse 
seadusele ning töökorraldus toimub vastavalt arhiiviseadusele. 

Arhiivi uurimissaalis on võimalik filmidega tutvuda , kui ei ole üleandmisel 
kehtestatud piiranguid või tehnilisi piiranguid (nitrofilm, millel pole koopiat 
näiteks) 

Hariduslikel jne. kasutamisel sõlmib arhiiv lihtlitsentsilepingu va. 
produtsendiõiguste kehtivuse korral. Sellisel juhul ainult produtsendiloaga. 

 

2) Kas on võetud meetmeid, et tagada puuetega inimestele juurdepääs talletatud 
kinematograafiateostele, järgides kõikidel juhtudel autoriõigust ja sellega 
kaasnevaid õigusi? Palun kirjeldage võetud meetmeid üksikasjalikult. 

Senini on ka puuetega inimesed teenindatud ilma erilise meetmetega –
välistrepp võimaldab uksest sissepääsu ratastooliga. 

 

 

9.  KUTSEALANE KOOLITUS (TABEL 5) 

Milliseid samme on astutud, et edendada kutsealast koolitust kõigis filmipärandiga seotud 
valdkondades?  

Kasutatud rahvusvahelisi võimalusi enesetäiendamiseks vt. Eespool nimetatud 
org. seminarid jne., kolleegid Soome Filmiarhiivist, Balti kolleegidega 
kogemuste vahetamine. 

BAAC –Baltic Audiovisual Archival Council korraldab regulaarselt koolitusi 
jne. 

• BAAC-I konverents Vilniuses, sept. 2009 “Building an Archive for the future” 
audiovisuaalse ainese digiteerimise teemal “Aggregation and Management of 
Audiovisual Contentin the digital space. 

• Osavõtt FIAF-I suvekoolist restauraatorite koolituselt  (1 inimene) 
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10. HARIDUS JA MEEDIAOSKUS (TABEL 6) 

1) Milliseid samme on astutud, et edendada filmipärandi kasutamist hariduses 
Euroopa mõõtme tugevdamise vahendina ja et edendada kultuurilist mitmekesisust? 

Programmi „Eesti film eesti kooli“ raames varustatakse eesti koole rahvuslike 
filmide koopiatega dvd kandjatel.  

2) Milliseid samme on astutud, et soodustada ja edendada visuaalset haridust, 
filmiõpinguid ja meediaoskust igal haridustasandil, eelkõige kutsealase koolituse 
programmides või Euroopa programmides? 

Eesti Filmi Sihtasutus ja Eesti Kultuurkapital eraldavad Balti Filmi ja Meedia 
koolile ( tegutseb Tallinnas) igal aastal tegevustoetust 

3) Milliseid samme on astutud, et edendada õppe-eesmärgil tootjate, levitajate, 
ringhäälinguorganisatsioonide ja filmiinstituutide vahelist tihedat koostööd ? 

Igal aastal toimuvad vastavad seminarid ja infopäevad 

 

11. ESIMESES RAKENDAMISARUANDES MÄÄRATLETUD PRIORITEETIDE JÄRELMEETMED 

Mida on Eesti Vabariik ette võtnud esimese rakendamisaruande punktis 24 määratletud 
järgmiste prioriteetide suhtes: 
 

1) Eesti filmipärandi pikaajalise strateegia väljatöötamine ja iga-aastaste kavade 
koostamine eriküsimustega tegelemiseks (digitaliseerimine, restaureerimine, 
haridus jne); 

Eesti Rahvusarhiivi säilitusstrateegia hõlmab ka filmipärandit. Igal aastal 
võetakse vastu Filmiarhiivi aastane tööplaan, mis kinnitatakse Rahvusarhiivi 
juures 

2) kohustusliku talletamise vormide järgimise kontrollimine (nii talletamise kohustuse 
kui ka materjali tehnilise kvaliteedi seisukohalt); 

3) vabatahtliku talletamise edendamine lisaks seadusjärgsele talletamisele; 
liikmesriigid peaksid kõiki võimalusi kasutades edendama filmipärandiga 
tegelevate asutuste ja õigusi valdavate ühenduste vahelisi kokkuleppeid, mis 
hõlmaksid talletatud materjali võimalikku kasutamist arhiivide poolt kultuurilistel 
eesmärkidel; 

Iga aasta tehakse avalikke üleskutseid ja tutvustatakse filmipärandi 
säilitamise võimalusi Eesti Filmiarhiivis 

4) jätkuvate jõupingutuste tegemine, et tagada filmograafia andmebaaside 
koostalitlusvõime ja nende andmebaaside kättesaadavaks tegemine Interneti kaudu; 

MTÜ Eesti Rahvusfilmograafia koostab rahvusfilmograafiat, mis on tulevikus 
kättesaadav internetis ka rahvusvahelisele auditooriumile. See andmebaas 
koostatakse rahvusvahelisi koostalitusvõimeid arvestades. 
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5) partnerlussuhete loomine ärisektori ja teiste filmiarhiividega kinematograafiateoste 
restaureerimiseks, et jagada oskusteavet ja suurendada kättesaadavaid ressursse; 

Filmide restaureerimise osas arendatakse põhiliselt koostööd rahvusvaheliste 
äriettevõtetega Soomes ja Saksamaal.  

6) õiguste valdajatega kokkulepete sõlmimine, et edendada võimalikult ulatuslikku 
kultuurilist juurdepääsu filmipärandile. Kas määratud asutusi on julgustatud 
sätestama kokkuleppel õiguste valdajatega või nendega sõlmitud lepingu alusel 
tingimused talletatud kinematograafiateoste avalikkusele kättesaadavaks 
tegemiseks?; 

Eesti Filmiarhiiv sõlmib erikokkuleppeid  tootjatega ja õigustevaldajatega 

7) ülikooli tasemel erikursuste loomine kõigis filmiarhiividega seotud valdkondades; 

Üksikloengud ja tudengite külastused Eesti Filmiarhiivis 

8) suurema tähelepanu pööramine haridusprogrammidele ja haridusega seotud 
tegevustele ning nende nähtavamaks muutmine.  

Eesti Televisiooni teine kanal tutvustab regulaarselt eesti filmipärandit 
vastavates eriprogrammides, nädalamaht on umbes 12 tundi. 

 

12. FILMIPÄRANDIGA TEGELEVATE ASUTUSTE PROBLEEMID SEOSES DIGITAALAJASTUGA  

Mida on tehtud või kavatsetakse teha selleks, et leida lahendus järgmistele digitaalajastuga 
seotud probleemidele, mida on kirjeldatud esimese rakendamisaruande punktis 25:  
 

1) kinode või uute kanalite kaudu levitatava digitaalse materjali 
kogumine/omandamine; 

Esimene digitaaltehnoloogial põhinev erakapitalil põhinev kinosaal avati Eesti 
2009 aastal. 

Eesti Televisiooni ehitab välja esimest spetsiaalset digitaalarhiivi, mis pakuks 
materjalid säilitamisevõimalusi kogu Eesti digitaalse filmipärandi kogumiseks 
ja säilitamiseks 

2) digitaalse materjali talletamine/säilitamine, millega võib kaasneda korrapärane uute 
vormingute või talletusvahendite kasutuselevõtt; 

Rahvusarhiivil välja töötatud digitaalne säilituspoliitika, põhivahendid 
muretsetud –LTO serverid jm. 

3) digitaaltehnoloogiate kasutamine restaureerimiseks; 

Eesti Televisooni juures tegutseb restaureerimisüksus alates 2009 aasta 
sügisest. See üksus ei ole veel täisvõimsusel tööle rakendunud. 

4) Interneti kaudu juurdepääsu tagamine digitaalsete materjalide kogudele, järgides 
samal ajal autoriõigusi;  
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5) liitumine Euroopa digitaalraamatukoguga3
. 

Kontaktpunktiks on Eesti Rahvusraamatukogu www.nlib.ee .  

13. FILMIPOLIITIKA JA FILMIPÄRAND 

Kas Eesti Vabariigi filmipoliitika hõlmab kõiki filmipärandiga seotud valdkondi? Kas 
Eesti Vabariik on kaalunud filmitoodangu rahastamise sidumist filmipärandiga? Näiteks 
võiks kaaluda riiklikult rahastatud filmide talletamist ning kultuurilistel ja hariduslikel 
eesmärkidel kättesaadavaks tegemist filmipärandiga tegelevatele tunnustatud asutustele. 
Selleks võib riigi poolt rahastatud filmide produtsentidelt küsida nõusolekut alljärgnevaks:  
- filmipärandiga tegelevad asutused võivad kõnealuseid filme kultuurilistel eesmärkidel 
tasuta näidata;  
- kõnealuseid filme kasutatakse hariduslikel eesmärkidel (koolides toimuvad linastused, 
filmilõikude kättesaadavaks tegemine pedagoogilistel eesmärkidel);  
- kõnealuste filmide lõike võib kasutada Euroopa digitaalraamatukogus. 
 
Eesti Filmi Sihtasutusest filmitootmiseks toetust saanud filmi negatiiv ja muud filmi 
koopia tegemiseks vajalikud algmaterjalid tuleb hiljemalt kaks aastat pärast filmi 
tootmise lõpetamist anda hoiule Eesti Rahvusarhiivi Filmiarhiivi, kui koostööfilmi 
tootmiseks sõlmitud lepingud või muud asjassepuutuvad lepingud ei näe ette teisiti. 

 

Eesti Filmi Sihtasutusel on õigus kasutada toetust saanud filmi ja selle koopiaid Eesti 
kultuuri tutvustamise eesmärgil Eestis ja välismaal vastavalt toetuse saajaga sõlmitud 
toetuslepingule. Juhul kui toetust saanud sõltumatu filmitootmisettevõte levitab ise 
filmi mittekommertsiaalsetel üritustel (festivalid, filmipäevad jms), on ta esimesel 
võimalusel kohustatud teavitama sellest EFSi. 

 

14. TEGEVUSED EUROOPA JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL (TABEL 6) 

1) Kas Eesti Vabariigi filmipärandiga tegelevad asutused teevad koostööd teiste 
liikmesriikide filmipärandiga tegelevate asutustega? Kas nad osalevad 
üleeuroopaliste ühingute ja projektide tegevuses? Kas nad tegutsevad 
rahvusvahelisel tasandil? 

Eesti Filmiarhiiv FIAF-I liige, koostöö enamasti Balti riikide ja Soome vahel. 

2) Kuidas Eesti Vabariik edendab ja toetab määratud asutusi teabevahetuse ja oma 
tegevuse riiklikul ja Euroopa tasandil kooskõlastamise eesmärgil, et näiteks: 

Eesti filmipärandiga seotud küsimused on enamasti Eesti Filmiarhiivi 
haldusalas ja neid reguleerib Arhiiviseadus, Riigiarhiivi põhimäärus ja 
Filmiarhiivi põhimäärus. 

Igal aastal annab Filmiarhiiv välja temaatilisi dvd kogumikke, rahvusliku 
filmipärandiga. Aastal 2008 filmid mis on seotud Eesti Vabariigi 90 juubeliga. 
Aastal 2009 laulupeotraditsioone kajastavate filmidega.  

                                                 
3 www.europeana.eu 

http://www.nlib.ee/
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/


9 

Lisaks tehakse kättsaadavaks  Filmiarhiivi koduleheküljel erinevate ajastute 
filmikroonika lõigud.   

Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumis ja Eesti Filmi Sihtasustuses on eraldi 
toetusfond „Eesti film 100“ projektide toetamiseks. 

 

15. ESIMESES RAKENDAMISARUANDES MÄÄRATLETUD PROBLEEMIDE LAHENDAMINE (TABEL 7)  

Mida on Eesti Vabariik teinud esimese rakendamisaruande tabelis 7 määratletud probleemsete 
valdkondadega seotud küsimuste lahendamiseks? 

Filmipärandiga seotud institutsioonid on moodustanud mitteametliku töögrupi 
kus arutatakse võimalikku tegevusstrateegiat ning planeeritakse tegevusi 
vastavalt riigi olemasolevatele finantsvõimalustele. 

Erinevate osapoolte toetusel käivitati Eesti Rahvusfilmograafia koostamine.  

16. PARIMAD TAVAD 

Kas Eesti Vabariigi filmipärandi valdkonnas kehtib mõni hea tava, mida te sooviksite kirjeldada? 

EESTI FILM 100  

Edukalt jätkub Projekt Eesti film 100 (EF 100), mis sai alguse 2. juunil 2005, mil allkirjastati 
ühiste kavatsuste kokkulepe kultuuri- ja filmivaldkonnas tegutsevate institutsioonide poolt. 
Lepiti kokku, et tegutsetakse ühiselt Eesti filmikunsti sajandijuubeli vääriliseks 
tähistamiseks 2012. aastal, algatades juubeliprogrammi “Eesti film 100/ Eesti filmi aasta”.  

Eesti filmi 100 juubeli väärika tähistamise nimel on jõud ühendanud Eesti 
Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Filmiarhiiv, 
Tallinnfilm, Eesti Televisioon,  Filmiajakirjanike Ühingu ja Balti Filmi- ja Meediakool. EF 
100 olulisemad tegevussuunad on kaasa aidata eesti filmipärandi taastamisele ja taas 
kasutamisele võtmisele, võimaluste loomine filmiajaloo uurimiseks ja teadvustamiseks ning 
eesti filmi propageerimine ja väärtustamine nii kodus kui maailmas. 

EESTI RAHVUSFILMOGRAAFIA 

Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali, Eesti Filmi Sihtasutuse, 
Rahvusarhiivi, Eesti Filmiajakirjanike Liidu, Eesti Rahvusringhäälingu, AS Tallinnfilmi ja 
Balti Filmi-ja Meediakooli ning MTÜ Eesti Filmi Andmebaas vahel sõlmiti 2008 aasta 
septembris ühiste kavatsuste leping, et Eesti rahvusfilmograafia koostamiseks. 

Olulisemad punktid koostegutsemisel on 

Andmebaasi sisukategooriate kehtestamisel,  märksõnastiku, otsinguvõimaluste, muude 
kirjete ja materjalide koostamisel ja valikul lähtutakse kõigi osapoolte huvidest ja 
vajadustest; 

Valminud rahvusfilmograafia (või selle osade)  avalikkusele kättesaadavaks tegemine 
toimub kõigi osapoolte vahel täiendavalt kokku lepitud tingimustel; 

Rahvusfilmograafia andmebaasi avalikkusele kättesaadavaks tegemisel -  lähtutakse 
autoriõiguse-jt seadustes sätestatust; 
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Andmebaasi valmides leitakse selle säilitamiseks, täiendamiseks ja kasutamiseks 
organisatsiooniline vorm, mis parimal viisil teenib kõigi osapoolte ühiseid huve ja vajadusi. 

17.  KAS ON VAJA TÄIENDAVAID MEETMEID ELI TASANDIL? 

Kas mõnes filmipärandi valdkonnas oleks vaja võtta täiendavaid meetmeid ELi tasandil?  

Ettepanekud puuduvad 

 

The overview is compiled by 

Meelis Muhu 

Adviser of Cinemas 

Estonian Ministry of Culture 

meelis.muhu@kul.ee 

 

Ivi Tomingas 

Director of Estonian Filme Archive 

Ivi.Tomingas@ra.ee  
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