Tegevusaruanne 2012
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, eeskätt 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 2007. aastal. MTÜ asutajad ja juhatuse liikmed on Hagi Šein ning
Reet Sokmann.
Põhitööna tegeleb MTÜ Eesti Filmi Andmebaas Eesti rahvusfilmograafia - eesti filmide
infosüsteemi ja selle veebiväljundi loomisega. Selle suuremahulise ja kuluka töö tegemine
eeldab valdkonna võtmeorganisatsioonide, eelkõige Eesti Filmiarhiivi, Eesti Rahvusringhäälingu
ja Eesti Filmi Sihtasutuse/Eesti Filmi Instituudi koostöömotivatsiooni ja -valmidust, samuti tuge ja
toetust teistelt filmivaldkonna institutsioonidelt, kelle seas on Eesti Kultuuriministeerium,
Rahvusarhiiv, Eesti Kultuurkapital, Balti Filmi- ja Meediakool, Eesti Kinoliit, Eesti Filmiajakirjanike
Ühing, AS Tallinnfilm ja Eesti Film 100. Rahvusfilmograafia loomiseks sõlmisid nimetatud
organisatsioonid 2009.aastal Ühiste kavatsuste kokkulepe, mida on edukalt ellu viidud.
Eesti filmi andmebaasi esimene järk avati veebis kasutamiseks 12. detsembril 2012.
2012. aasta põhitegevused:
 2012 aastal oli andmebaasi põhiülesandeks täispikkade mängufilmide (ligi 200) ja 19121940 aastatel toodetud dokumentaal-ja ja kroonikafilmide (ligi
1100) uuringud,
filmiandmete kogumine kõigist kättesaadavatest allikatest (arhiividokumentidest,
raamatukogude andmebaasidest, muudest kirjalikest bio-, bibliograafilistest andmekogudest
ja veebiallikatest, tootjafirmade dokumentatsioonist, filmitegijatelt jm), kogutud andmete
kontrollimine ja toimetamine ning sisestamine infosüsteemi.
Andmebaasi sisestajad ja
toimetajad koostasid kõigile nimetatud filmidele põhjaliku andmekirje (täiskirje) - sünopsise ja
sisukokkuvõtte, märksõnastasid filmide sisu, kogusid ja sisestasid fotod, filmikatkendid ja
muu huvi- ja illustreeriva materjali. Andmebaasi avamise hetkeks 12. detsembril 2012 oli
täiskirje loodud umbes 12% andmebaasi sisestatud filmiteostest.
 Koostati ligi 200 filmitegija biograafia ja ligi 60 filmiasutuste profiil.
 Lisaks täiskirjetele koostati, sisestati ja kontrolliti-toimetati osakirjed (miinimumandmetena
filmi pealkiri, tootmisaasta, filmiliikliik, tootja, põhitegijad) ligi 10 000 filmiteosele.
 Koostöös Mindware OÜga testiti, parandati, täiustati ja arendati andmebaasi infosüsteemi ja
veebiväljundit.
 Loodi andmebaasi avalehekülje ja olulisemate navigatsioonilehekülgede inglisekeelne
peegel.
 Koos ERRi, Filmiarhiivi ja BFMiga jätkati tööd filmide kättesaadavaks tegemiseks
andmebaasi veebileheküljel.
 Toimetati ja täiustati andmebaasi märksõnastikku.
 Jagati paladeks ja seoti vastavate kirjetega Filmiarhiivi poolt digiteeritud kroonikaringvaated
perioodist 1912-1944.
 Koguti, digiteeriti ja sisestati infosüsteemi väga suur hulk filmifotosid, filmikavandeid,
filmiplakateid ja muud visuaalset filmialast materjali, mis pärines nii teistest arhiividest kui
filmitegijatelt.
 Koguti materjale ja dokumente andmebaasi Varamusse.

 Andmebaasi koostamise kõrval jätkati koolitustegevust. MTÜ osales ja kvalifitseerus
Euroopa Liidu Struktuurfondi poolt toetatavas sihtasutuse Innove koolitusprojektide
taotlusvoorus
"Humanitaarvaldkondade
vanemaealiste
kvalifikatsiooni
ning
konkurentsivõime
tõstmine".
2012.aasta
suvel-sügisel
koostati
koolituskava
audiovisuaalandmebaaside toimetajate/andmesisestajate koolitamiseks, valiti õppejõud ja
valmistati ette õppematerjalid. 30ne osalejaga 160 tunnise koolituskavas algas õppetöö
2012. aasta detsembris.
Aruandeaastal arvestati töötajatele ja töövõtulepingute alusel töötavatele isikutele töötasu koos
maksudega 115 388 eurot, sealhulgas arvestati juhatuse liikmetele projektidega seotud tööde
eest brutotasu 31 319 eurot. Eesti Filmi Andmebaasi juhatuse liikmetele tasu juhatuse töös
osalemise eest ei makstud.
Aruandeaastal oli Eesti Filmi Andmebaasi keskmine töötajate arv 13.
2013. aastal jätkuvad filmiuuringud ja kogutud teabe sisestamine andmebaasi. Koostöös
Rahvusringhäälinguga tehakse andmebaasis kättesaadavaks TLÜ Balti Filmi- ja Meediakooli
üliõpilaste filmitööd. Täiustatakse andmebaasi infosüsteemi EFIS ja selle veebiväljundit. Algab
filmiandmebaasi tõlkimine inglise keelde. MTÜ jätkab 2012. aastal alustatud sihtasutuse Innove
koolitusprojekti "Humanitaarvaldkondade vanemaealiste kvalifikatsiooni ning konkurentsivõime
tõstmine". Õppetöö kestab märtsikuu lõpuni, seejärel siirduvad kursuslased kahekuulisele
praktikale seitsmesse mäluasutusse.

