
MÕTTEID KONVERENTSILT:

Veebikonverents „Localising the Sustainable Development 
Goals through Baltic museums and libraries“ toimus 
23.-24. septembril 2021. Konverentsi eesmärgiks oli tugevdada 
Baltimaade (Eesti, Läti, Leedu) muuseumide ja raamatukogude 
kui kohalike sõlmpunktide rolli säästva arengu edendajatena 
läbi kultuuripärandi. Konverentsi korraldajateks olid Läti 
Rahvusraamatukogu ja Läti Raamatukogude Ühing koostöös Eesti 
ja Leedu muuseumide ja raamatukogude ühingutega ning UNESCO 
Läti rahvusliku komisjoniga. Konverentsil kõlasid loengud nii 
kohalikelt kui ka välismaistelt oma ala ekspertidelt, lisaks 
viidi läbi praktilisi töötube, mis aitasid arendada osalejate 
oskusi ja tõsta nende enesekindlust erinevate säästva arengu 
eesmärkide kavandamiseks, hindamiseks ja teabeedastuseks 
mõeldud tööriistade kasutamisel. 
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1 Osalejad mõistavad, et teatud tegevused suu-
rendavad kultuuri mõõdet säästva aregu eesmärkide 
raamistikus, kuid need tegevused on üsna killus-
tatud ning nende sujuvamaks ja tõhusamaks muut-
mine nõuab pingutust. Spetsialistid muuseumides, 
raamatukogudes ja arhiivides peaksid arendama oma 
oskusi ja enesekindlust säästva arengu eesmärkide 
raamistiku rakendamisel koolituspakkumiste, võr-
gustike loomise ja parimate praktikate jagamise 
kaudu. Nimetatud tegevused suurendavad kohalikku 
ekspertiisi, aitavad leida ühist keelt ning kind-
lustavad erinevate algatuste ja projektide edasise 
arengu, et tagada Agenda 2030 eesmärkide täitmine 
kooskõlas UNESCO prioriteetidega hariduse ja kul-
tuuri vallas, teadvustades ühtlasi ka meedia- ja 
infokirjaoskusega seotud probleeme. 

2 Konverentsil osalejad olid ühel meelel sel-
les, et erinevate tasandite otsustajatelt on vaja 
nõuda rohkem stiimuleid, mis aitaksid integreerida 
säästlikkuse põhimõtteid strateegilise planeerimise 
ja poliitikate kujundamise algatustesse. Arutelude 
käigus rõhutati veel täiendava juhendamise ning 
planeerimise, seire, hindamise ja teabeedastuse 
vahendite (nagu käsiraamatud, juhised, raamistikud 
ja metodoloogiad) vajalikkust.

3 Konverentsist osavõtjad tunnis-
tavad, et Agenda 2030 resolutsiooni 
rakendamise täielikuks toetamiseks 
kõikidel tasemetel on vaja insti-
tutsioonidevahelist, sektoriteülest 
ning subregionaalset, piirkondlikku 
ja rahvusvahelist koostööd.

4 Osalejad avaldasid tunnustust 
Eesti, Läti ja Leedu muuseumidele 
ja raamatukogude ühingutele nende 
tehtud töö eest ajakohaste ja olu-
liste diskussioonide korraldamisel 
konverentsil. Ühtlasi soovitasid 
osalejad konverentsile järgnevaid 
tegevusi edasi arendada ja nende ula-
tust suurendada, kutsudes ka teiste 
Läänemereäärsete maade võtmeisikuid 
ja -organisatsioone kaasa suurendama 
ja tugevdama kultuurisektori panust 
säästlikusse arengusse.

Konverentsil osalejad on nõustunud järgima järgnevaid 
tegevussuundi kultuuri esiletõstmise jaoks jätkusuutliku 
arengu eesmärkide raames:
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