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2.MTSSIOON
hoidmine merekultuuriplirandi
S6rLlmuuseumimissioon on ajaloolisemalu siiilitamine,mineviku mdtestamineja kultuuri-identiteedi
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avatudja kompetentne
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ja erialane piihendumusmerekultuuripzirandi
v?iefiustamisele.
Eneseuskeesmerkidesaavutamisse.
Professionaalsus
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Pingevaba.
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Traditsiooniliselt
vaertuslikusailitaminejauuendusmeelsus.
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Eestiriigi kultuuripoliitikap6hialused;
ICOM-i muuseumide
arengustrateegia
Emmastevalla arengukava
2004-2016;Hiiumaaintegreeritud
Arengupohisuunad2006-2015Sdru muuseumipdhim:i?irus;
2008-2013.
5. LAHIAJA ROHUASETUS
ja siiilivusj:irelevalve
Museaalide primaameanelev6tmine.1.01.2011oli arvele vdetud 2588 museaali.Kollektsioonikettesaadavuse
tagarfne.Galeriineitused
6.HETKf,OLUKORRA ANALT]iJS
6,1. Orsan isalsiooni t usevused:
alustanud
Sdrumuuseumiuushooneheasasukohas
valmis2006.
6.1.1. 1999.aastaltegevust
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pdhimaiirus,
munitsipaalmuusewnina.
6.1.2.2008.aastalkinnitati
alustatiesemete
awelevdtmist registreeriti

kinnitati2010ja mille sliilimisjirelevalveon tagatud.
6.1.3.Sdrumuuseumilon esinduslikmerekultuurikollektsioon,mille kasutusjuhend
6.1.4.ljsaldusvaenemcrekultuurip?irandi-info
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6hkkond;toimivadkontaktid.
piirkolnavajadusega
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6.1-7.Muuseurnilon arenguseos
vallaja -otsaarengukavad);
ja turislideningluntus valdkonnaspetsialistide
hulgas;
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6.3.1.k6rge
huvi muuseumikollektsioonivastu:haridusprogrammideja
ruindn:iituste
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ja teenuste
programmide
6.3.2.EL riiklike
finantsideintegreeriminemuuseumitcgevuskeskkonna
valjaarendamiseks;
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jd kasulalud
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kogumispoliitikaeesmiirkidele:
museaalide
arv,uklidearv, ekrponcelitud
7.1.Kollektsiooni
museaalidehulk. kasulajale.iup.itingule on')
jiiadvustamise
prioriteediga
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7.L l.Kollektsiooniuiendaminemerekultuurieriparadc
puhastamine.
verifitseerimine,
stistematiseerimine,
signeerimine.
vastuvdtudokumentatsiooni
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8. MEETMED
invessteering

l.KogudearvelevOtt,
siiilivusjiirelevah
e.eksponeerimine
j!
(sisekujunduse,
2.Kiilastus- tegevuskeskkonna
kaasajastamine
sh
(vitriinid) ja ekspositsiooni
ideekonkurssja teosaus),
spctsiaalmiiaibel
(paadid,v6rkmajajms) kavaodamine.
Veliekspositsiooni
Llbiriiekimised SOrukalmistupiiride kindlaksmSiramiseks
ja k6rghaljastuseprojekteerimiscks.
(arheoloogidega)
Lebiriiekimistejiirgselt ettepanekudplaneeringu muutmiseks.
ja infotriikistekoostamineja
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9. TULEMUSED
ja m6istetav
1. Hiiu merekultuurip:irandEmmastevallas on arvelev6etud,sailinud,kattesaadav
2. Valla muuseumtoimib avaliku teenuseosutajanakaasaegses
tegevus-jakiilastuskeskkonnas
3. Muuseumon temaatiliselt S6rumerckeskusemaastikujaelukeskkonnaatraktiivneosa
4. Muuseumrikastabkohaliktu kultuuri - ja hariduseluning ajaveetmisev6inalusi
ja toetablokaalset(tudsmi)ettev6tlust
5. Muuseumon loovakssisendiksjavdljundikskohalikule loovmajandusettevdtlus€le
6. Eelarvesiiistlik EL vahenditeintesreeri;ine
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