
Sissejuhatus 

Tänapäeval me  elame mobiilsel, digitaalsel ja virtuaalsel ajastul, kus igal ühel meist on olemas 

erinevate teenuste oma personaliseeritud kasutajakogemus. Tänapäeval, kus digitaalsed kogemused 

ja füüsiline ruum on peaaegu et kokkusulanud, koolid järjest enam hakkavad mõtlema selle peale 

kuidas oma kooli ajalugu kogukonnale paremini kättesaadavaks muuta. Virtuaalse või digitaalse 

koolimuuseumi teemat pole seni põhjalikumalt uuritud, kuid väga palju uuringuid on tehtud 

digimuuseumi valdkonnas, lähtuvalt sellest vajab digitaalse koolimuuseumi idee   

ümbermõtestamist ja selgitamist.  

Üks põhjusi miks muusemid on  digitaalses ruumis tähtsal kohal on taksonoomiline järjestus ning 

teadmuse dokumenteerimine. Muuseumid on parimad selles, mis puudutab füüsiliste objektide 

taksonoomilist struktureerimist laialdasse teadmissüsteemidesse nagu seda on digiraamatukogud, -

arhiivid, -näitused. Muuseumid sisaldavad laia valikut erinevast materjalist - tekstidest, 

dokumentidest,  piltidest, ajaloost. Kogu selle materjali järjestikune taksonoomiline 

süstematiseerimine,  jäädvustamine, teisendamine annab võimaluse muuseumidele jätta oma 

digitaalne jalajälg. Selle jätmine nõuab omakorda samasugust delikaatset, süvendatud ning 

uurimusliku lähenemist nagu füüsilises muuseumis. (Hazan,2015) 

Viimase 20 aasta jooksul muutused ühiskonnas ja tehnoloogias on  esile kutsunud muuseumi 

funktsionaalsuse ümberkujundamist, teadmiste  jagamise ning kujunduse valdkonnas. Lähitulevikus 

muuseumid  sattuvad innovatsiooni, kogukonna kaasamise, alternatiivse kultuurivormi pakkumise 

surve alla, mis on esile kutsustud muutuvate kasutajate vajaduste ning majanduslikke tingimuste 

poolt. ("Museums in the Digital Space  - UCL Discovery", 2016) 

Tänapäeval digimuuseumi arendamiseks ja kujundamiseks väga mitmeid võimalusi. Enamus koole 

on riigieelarvelised asutused, mis teeb võimatuks kalli ja funktisonaalse digimuuseumi tarkvara 

soetamiseks. Kõige optimaalsem oleks pakkuda avatud lähtekoodiga tarkvara, mis võimaldaks 

digimuuseumi  mugavat haldamist ja kasutamist. 

Koolid on asutused mille kogukond moodustub väga erinevatest huvigruppidest: õpetajad, õpilased, 

partnerid, lapsevanemad. Kõikide nende huvigruppide vajadused kooliga seotud info järele on väga 

erinev, õpilased, kes on digiajastu lapsed on vajadus veebis saadavale teabele, partneritele ja 

vanematele õpetajatele oleks traditsiooniline info edastus käepärasem.  

Käesoleva magistritöö eesmärkideks on: 

1. Uurida digitaalse muuseumi olemust ja arengusuundi, selleks et omada selgemat ettekujutust 

digimuuseumi olemusest, selle komponentidest, objektide taksonoomiast 



2. Välja valida digitaalse koolimuuseumi kavandamiseks sobiv avatud lähtekoodiga muuseumi-

tarkvara 

3. Kavandada digitaalse koolimuuseumi informatsiooni struktuur 

4. Hinnata (analüüsida) valitud rakenduse sobivust ja digitaalse koolimuuseumi sisu ülesehituse 

arusaadavust. 

Uurimisküsimused: 

1. Mis on digitaalse muuseumi olemus ja arengusuund? 

2. Olemasoleva avatud lähtekoodiga muuseumitarkvara konkurentsianalüüs lähtuvalt kooli 

digimuuseumi väljatöötatud kriteeriumidest 

3. Digitaalse koolimuuseumi  informatsiooni struktuuri komponendid ja külastajate persoonad? 

4. Lõpliku avatud koodiga muuseumitarkvara valiku põhjendus lähtudes 

konkurentsianalüüsitulemustest ning Sisu ülesehituse arusaadavuse testimine digitaalse 

koolimuuseumi persoonade intervjueerimisel 

Probleem 

Paljud koolid Eestis on pika ajalooga haridusasutused. Külastades kooli näed palju huvitavaid asju selle 

kooli ajaloost ja traditsioonidest.  2016.aastaks on riigis jõutud tasandile, millel igal Eesti koolil on 

tänapäeval olemas kooli koduleht veebis.  Koolidel on olemas ka oma kooli foto ja videoarhiiv. 

Digitaalne koolimuuseum annab koolidele võimaluse tutvustada haridusasutust ka kooli kodulehe 

külastajatele ning eksponeerida oma kooli ajalugu digitaalselt. 



Eesmärgid 

1.Uurida digitaalse muuseumi olemust ja arengusuundi  

2.Välja valida digitaalse koolimuuseumi kavandamiseks sobiv avatud lähtekoodiga muuseumitarkvara 

3.Kavandada digitaalse koolimuuseumi informatsiooni struktuur 

4.Hinnata (analüüsida) valitud rakenduse sobivust ja digitaalse koolimuuseumi sisu ülesehituse 

arusaadavust 

Küsimused 
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Küsimused 3 

eesmärgi kohta 

1. Digitaalse 

koolimuuseumi  

informatsiooni 
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komponendid ja 

külastajate 

persoonad? 

Küsimused 4 

eesmärgi kohta 

1. Lõpliku avatud 

koodiga 
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valiku põhjendus 

lähtudes 
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