
KOOSTOOLEPING

Kdesolev koostooleping on s6lmitud Eesti Rahva Muuseumi (edaspidi ,,ERM"),
keda esindab pohimiidruse alusel direktor T6nis Lukas ja
Eesti Kirjandusmuuseumi (edaspidi ,,EKM"), keda esindab pohimddruse alusel
direktor Urmas Sutrop, vahel (edaspidi koos Pooled).

Pooled:
o r6hutades vastastikust soovi jiitkata ajaloolist koostoiid ia vajadust

tugevdada omavahelisi sidemeid ;

. soovides anda tulevastele polvedele si.ivateadmisi eesti kultuuriloost;

. soovides t6hustada eesti kultuuripdrandi hoidmist, kogumist, uurimist,
kdttesaadavust;

. soovides muuta oppeprotsessi ia teaduslikku uurimistciod
mitmekiilgsemaks ia integreeritumaks,

lepivad kokku, et

Pooled
. kooskolastavad oma kogumisp6him6tted, et vdltida ebamoistlikku

dubleerimist;
o teevad koostorid folkloristikas, etnoloogias, antropoloogias ning muudes

humanitaar- ia sotsiaalteaduslikes valdkondades tehtavate teadus-
uuringute alal;

. valmistavad ette iihiseid teadus- ia koolitustiritusi, sh idtkavad senist
koostririd noorteadlaste konverentside ja lasteaia6petaiate koolituse alal;

. konsulteerivad vastastikku uurijaid fa kraadi6ppureid;

. korraldavad vaiadusel tihiseid kiisitlusi ja vdlitoid;
o vahetavad nditusi, v6imaldavad vastastikku nditustel kasutada oma

originaalmaterjale f a koopiaid voi deponeerida oma materjale pikaaialiselt,
organiseerivad i.ihiseid nditusi ;

. teevad koostocid sdilitus- ia konserveerimisalases tegevuses (k.a ennetava
sdilitustegevuse korraldamine) ;

o teevad koostorid digiteerimise valdkonnas;
o vahetavadvdliaandeid;
. v6imaldavad i.iritustel mtii.ia oma vdliaandeid eriletis;
. valmistavad ette molemat poolt huvitavaid koostcicivdliaandeid;
. v6imaldavad tciritaiatel kasutada kogusid ilma kasutustasuta v6i

rakendades kulup6hist arvestust soodushinna alusel;
. s6lmivad vaiadusel erikokkuleppeid ja muid lepinguid.
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Arvestades eespool toodut, otsustati koostriris ldhtuda alliHrgnevatest
seisukohtadest: osapooled arvestavad oma tegewse kavandamisel teise osapoole
vaiadusi ja vahetavad regulaarselt sellekohast teavet:

osapooled algatavad tihisprof ekte (nditused, koolitused, seminarid, konverentsid
ine) mille eesmdrgid, teostamise ia rahastamise kord miiiiratakse igal iiksikul
juhul vastava kirialiku v6i suulise lepinguga.

Kdesoleva koostritilepingu korrektseks tditmiseks peavad osapooled vajalikuks
hoida oma esindaiate kaudu regulaarset sidet, teavitamaks teineteist
lepinguf iirgsest tegevusest, valmistamaks ette erikokkuieppeid ning
kavandamaks koostcio d j iirgmi steks p erioo dideks.

KHesolev koost6oleping kehtib viis aastat alates allkirf astamisest.

Kdesolev koostrjrjleping on vormistatud kahes identses eksemplaris, millest
kumbki pool saab iihe eksemplari.

Poolte allkiria6iguslikud kontaktisikud :

ERM: direktor Tonis Lukas EKM: direktor Urmas Sutrop

Poolte rekvisiidid:

Eesti Rahva Muuseum
Reg nr 7ooo55g6
Muuseumi tee z
6o532 Tartu
Tel:755 o4os
www.erm.ee

Eesti Kiriandusmuuseum
Reg nr 7ooog879
Vanemuise 4z
Sloo3 Tartu
Tel:737 77oo
www.kirmus.ee
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