Tegevusaruanne 2009
Mittetulundusühing Eesti Filmi Andmebaas on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute
iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
Eesti Filmi Andmebaasi põhitegevuseks on Eesti filmi- ja videopärandi säilitamine. Eesti Filmi
Andmebaasi tegevusteks on Eesti filmi- ja videoloomingu andmebaasi koostamine, filmi- ja
videoalaste teatmeteoste, internetilehekülgede, erinevatel kandjatel filmide, videote ja
raamatute väljaandmine ja muu filmi- ning videoalane tegevus.
Eesti Filmi Andmebaas asutati 8. oktoobril 2007.aastal. MTÜ asutajad ja juhatuse liikmed
on Hagi Šein ning Reet Sokmann.
MTÜ Eesti Filmi Andmebaas on käivitanud töö Eesti rahvusfilmograafia - filmide
elektroonilise andmebaasi, Eesti filmi täieliku andmekogu loomiseks. See on mahukas ja
kulukas eesmärk, mis eeldab kõigi võtmeorganisatsioonide, eelkõige Eesti Filmiarhiivi ja Eesti
Rahvusringhäälingu motivatsiooni ja koostöövalmidust ning eeldab positiivset suhtumist ja
toetust kõigilt huvitatud ja seotud institutsioonidelt.
Projekti toetab Ühiste kavatsuste kokkulepe, mille 20.01.2009 allkirjastasid Rahvusarhiiv,
Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti
Kultuurkapital, Balti Filmi- ja Meediakool, Eesti Kinoliit, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, AS
Tallinnfilm, Eesti Film 100 ja MTÜ Eesti Filmi Andmebaas.
2009. aasta töö keskendus kolmele olulisele tegevussuunale – a) andmebaasi
kategooriate, andmeväljade ja tunnuste loendi ja kodeerimisjuhendi (andmeväljade kirjed,
terminoloogia ja selgitused) koostamine (peatoimetaja Hagi Šein); b) detailse
süsteemianalüüsi mudeli ja vastava dokumentatsiooni koostamine ja c) täiendava filmiinfo
kogumine. Kodeerimisinstrumendi piloteerimisprojekt valmis aprillis 2009.
13. aprillil 2009 toimus Eesti rahvusfilmograafia konsultatiivkomitee istung, kus MTÜ Eesti
Filmi Andmebaas andis ülevaate hetkeolukorrast, tutvustas tulevikuplaane ja esitles filmide
andmebaasi kategooriate, andmeväljade ja tunnuste süsteemi piloteerimis- ja
kodeerimisjuhendit ning infotehnoloogilise süsteemi mudelit.
Pärast piloteerimismudeli heakskiitmist algas piloteerimisfaas. Piloteerimisel rakendati
erialaspetsialiste ja huvitatud osapoolte esindajaid, mis võimaldas neil andmekogumise
süsteemiga põhjalikult tutvuda ja selle parendamiseks ettepanekuid teha. Piloteerimisest
võtsid osa ka filmiteadlased, produtsendid, filmiloojad, bibliograafid, terminoloogia
spetsialistid. Piloteerimise käigus koguti infot kõigi filmiliikide kohta, et kodeerimisinstrumenti
paremini „seadistada”. Pärast piloteerimise lõppu tutvustati tulemusi konsultatiivkomiteele.
Juulis 2009 koostati ja esitati projektitaotlus „Eesti filmi infosüsteemi (EFIS) loomine
rahvusliku filmipärandi säilitamiseks ja avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks" EL
Struktuurfondi (RIA) avatud taotlusvooru „Infoühiskonna arendamine" raames. Projekti
toetamise otsus tuli 2.10.2009.
Projektijuht Reet Sokmann koostas filmide loendi, mille alusel algab filmiinfo sisestamine
andmebaasi. Nimekiri koostati kogu kättesaadava informatsiooni põhjal (filmiinstitutsioonide,
tootjafirmade info, info filmialastest trükistest ja ajakirjandusest jms).
Toimusid läbirääkimised koostööorganisatsioonidega, milles täpsustati nende osalust
projektis.

MTÜ Eesti Filmi Andmebaas kogus infot filmide kohta, mida ei ole Filmiarhiivi üle antud. Töö
keskendus mängufilmide andmebaasile. See on laiemat huvi pakkuv ja atraktiivseim osa
andmebaasist, mängufilmide osa koostamine on kavas lõpetada aastaks 2012. Kirjeldatavaid
mängufilme on ligi 700.
Toimusid konsultatsioonid erialaspetsialistidega filmialase tehnilise terminoloogia
täpsustamiseks. Alustati tööd alamprojektidega „Filmiinstitutsioonid" ja „Filmiloojate
biograafiad".
Oktoobrist 2009 algas ettevalmistus kahe riigihanke läbiviimiseks projekti „Eesti filmi
infosüsteemi (EFIS) loomine rahvusliku filmipärandi säilitamiseks ja avalikkusele
kättesaadavaks tegemiseks" raames.
30. novembril 2009 esitati EL Struktuurfondile (INNOVE) projektitaotlus "EFISKO vanemaealiste tööhõive suurendamine nende koolitamise ja tööle rakendamise kaudu
sisutoimetajate/kodeerijatena".
Aruandeaastal on töötajatele ja töövõtulepingute alusel töötavatele isikutele arvestatud
töötasu koos maksudega 577 648 krooni, sealhulgas on juhatuse liikmetele projektidega
seotud tööde eest arvestatud brutotasu 307 830 krooni. Eesti Filmi Andmebaasi juhatuse
liikmetele ei ole makstud tasu juhatuse töös osalemise eest.
Aruandeaastal oli Eesti Filmi Andmebaasi keskmine töötajate arv 2.

