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Praktikavõimalused Võru Instituudi Vana-Võromaa muuseumites 

 
Ootame praktikale hakkajaid ja julgeid noori, kes soovivad õpitud teadmisi kinnistada ja 

saada muuseumitöö kogemust. Praktikasooviga võib meie poole pöörduda aastaringselt, 

pakkuda on üsna erinevaid praktikaid, mõned neist on seotud kindla perioodiga. 

 

Pakume vajalikku väljaõpet, asjatundlikku juhendamist ja võimalust tutvuda muuseumitööga 

üldisemalt. Praktikad on üldjuhul tasustamata. 

 

Praktikasoovi korral palume saata oma CV ja lühike motivatsioonikiri reet.roop@wi.ee, Teie 

küsimustele vastab Võru Instituudi muuseumiosakonna juhataja Reet Roop, tel 521 0671. 

 

Giidipraktika - Vana-Võromaa muuseumites saab praktiseerida giiditööd suvehooajal 

maist septembrini. 

Giidi tööks on külastajatele muuseumi väljapanekute ja näituste tutvustamine. Selles töös 

saad arendada oma suhtlemis- ja esinemisoskust, õppida teadmisi klienditeenindusest ja 

rakendada oma loomingulisust – koos muuseumitöötajatega kavandada uusi programme või 

ekskursioone.  

 

Vana-Võromaa Kultuurikoda (Katariina allee11, Võru) 

 

Kultuurikoja muuseumis on püsinäitus, mis annab kokkuvõtliku ülevaate Võrumaa ajaloost 

ca 8000 aasta jooksul, sh võru keele 2000 aasta pikkusest ajaloost. Kultuurikoja galeriis on 

iga paari kuu tagant uus kunstinäitus. 
 

Mõniste Talurahvamuuseum (Kuutsi küla, Võrumaa) 

 

Kuutsi külas asuvas muuseumis saab teada Võromaa rahva elu-olust paari viimase sajandi 

jooksul, aga võib ka teha väikse põike lausa kiviaega. Muuseumi taluhooned koos 

sisustusega viivad külalise ajas tagasi tsaariaega ja sealt Eesti iseseisvuse algusaega. 

Muuseumi peahoones on taastatud 1930-te aastate külapood, kus saab vaadata ja osta selle 

ajastu kaupu. 

Karilatsi Vabaõhumuuseum (Kanepi vald, Põlvamaa) 

 

Karilatsi Vabaõhumuuseumi, Lõuna-Eesti suurima vabaõhumuuseumi südameks on 

omaaegne Karilatsi külakool, mis asutati 1766. aastal ja töötas kuni 1972. aastani. 

Püsiekspositsioon tutvustab Lõuna-Eesti koolihariduse lugu. Muuseumi erinevad taluhooned 
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koos sisutusega viivad sind "juurte juurde" – pakuvad kas avastamist või äratundmist 

eestlase kui maarahva olemusest. 

 

Dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum (Kreutzwaldi 31, Võru) 

 

Eesti rahvuseepose koostaja Fr. R. Kreutzwald elas Võrus 44 aastat (1833–1877). Tema 

elumajas asuv muuseum on sisustatud kirjaniku ja tohtri koduna nii, nagu see võis olla tema 

Võru-aastatel. 

 

Täpsem info: Võru Instituudi muuseumiosakonna juhataja Reet Roop, tel 521 0671, 

reet.roop@wi.ee 

 

 
 

Muuseumi- ja arhiivipraktika 

 
Ajalootudengile – muuseumi ekspositsiooniosade täiendamine, uute näitusetekstide 

koostamine, fotode ja arhiivimaterjalide otsimine muuseumikogude põhjal.  

 Võimalik valida teemad vahel:  

- Võrumaa 19.saj.II pool – 20.saj.algus 

-  Kultuur- ja haridus  

- I Maailmasõda 

- Vabadussõda Võrumaal 

- Eesti vabariik 

- II Maailmasõda 

 

Eeldused tudengile: Eesti ajaloo olulisemate arengute, isikute ja sündmuste tundmine, MuIS 

ja AIS tundmine 

Täpsem info: Mirja Ots, tel 5629 7354, mirja.ots@wi.ee 

Praktikat pakub Vana-Võromaa Kultuurikoda ehk Võrumaa Muuseum asukohaga Katariina 

allee 11, Võru 

 

 

Muuseumikogu praktika 
 

Ajalootudengile– etnograafiakogu korrastamine ja inventuur, MuIS kannete korrastamine ja 

täpsete hoiukohtade sisestamine.  

Aeg, maht: suvi 2020, 6-9 EAP 

Eeldused tudengile: Soovitavalt läbinud „Sissejuhatus materiaalse kultuuri uurimisse“ 

Täpsem info: Mirja Ots, tel 5629 7354, mirja.ots@wi.ee 

Praktikat pakub Vana-Võromaa Kultuurikoda ehk Võrumaa Muuseum asukohaga Katariina 

allee 11, Võru 
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Arhiivimaterjalide uurimine: 

 

Ajalootudengile - Karilatsi Algkooli vanem ajalugu (1766-1920): töö arhiivi allikatega, 

                              andmete kogumine ja analüüs 

       - Õpilaste nimekirjad (1940-1972) 

Praktikat pakub Karilatsi Vabaõhumuuseum asukohaga Kanepi vald, Põlvamaa 

Täpsem info: Maris Veski, tel 516 6954, maris.veski@wi.ee 

 

 

Näitusepraktika 
 

Näituse korraldamine, paigaldamine, avamine. Galerist annab võimaluse korraldada ja 

koordineerida ette antud näitus. Ürituse korraldamine, suhtlemine, logistika, pressiteate 

koostamine, turundus, teoste paigaldamine, näituse avamine. 

Praktikat pakub Vana-Võromaa Kultuurikoda ehk Võrumaa Muuseum asukohaga Katariina 

allee 11, Võru 

Täpsem info: Jana Huul, tel 5803 8819, jana.huul@wi.ee 

 

 
 

Raamatukogu praktika 

 
Raamatukogu praktika – raamatukogu inventuuri läbiviimine, kirjete sisestamine Rikswebi 

süsteemi.  

Praktikat pakub Vana-Võromaa Kultuurikoda ehk Võrumaa Muuseum asukohaga Katariina 

allee 11, Võru 

Täpsem info: Vana-Võromaa kultuurikoda, Tiia Haug, tel 5629 7243, tiia.haug@wi.ee 

 

 

 
 

Praktikavõimalused Võru Instituudi teadus- ja arendusosakonnas 
 

 

Instituudi tegevused on keskendunud Vana-Võromaale aitamaks hoida ja edendada 

võrokestele omast keelt ja kultuuri.  

Tudengitele pakume kirjastamise ja toimetamistööde praktiseerimist, võrokeelsete 
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arhiivimaterjalide uurimise töös osalemist, uurimistöö ja välitöö praktikat, ürituste 

korraldamise praktikat. Praktikad on üldjuhul tasustamata. 

Kasuks tuleb võru keele või mõne teise lõunaeesti piirkondliku keele oskus, seos Vana-

Võromaa kultuuriruumiga.  

 

Praktikasoovi korral palume saata oma CV ja lühike motivatsioonikiri wi@wi.ee, Teie 

küsimustele vastab Võru Instituudi teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Eichenbaum 

tel 5661 1924. 

 

 

Kirjastamispraktika 
 

Raamatute, e- väljaannete kirjastamisprotsessi praktiseerimine. Hõlmab loomeinimestega (nt 

kirjanik, kunstnik, muusik) kokkulepete sõlmimist, eelarve koostamist, ettevõtmisele 

rahastaja leidmist ja rahataotluste kirjutamist, hilisemat aruannete koostamist. 

Praktika toimub Võru Instituudis Tartu tn 48 Võru linn. 

Täpsem teave: Kaile Kabun, Võru Instituudi projektijuht, kaile.kabun@wi.ee. 

 

 

Toimetamispraktika 
 

Tekstide toimetamine võru keeles. See hõlmab nii õpilastööde, ajaleheartiklite kui ka 

ilukirjanduslike tekstide võru kirjakeeles toimetamist.  

Praktika toimub Võru Instituudis Tartu tn 48 Võru linn. 

Täpsem teave: Kaile Kabun, Võru Instituudi projektijuht, kaile.kabun@wi.ee. 

 

 

Võrokeelsete arhiivimaterjalide uurimine 
 

Vajalik on võro keele oskus 

 

Pakume praktikatööna otsida Eesti Rahvaluulearhiivist välja võrokeelseid materjale: 

helisalvestused, üleskirjutused, jutud, kohapärimus, mälestused jms.  

Praktika sissejuhatus toimub Võru Instituudis (Tartu tn 48 Võru linn), edasine põhiliselt 

Tartus Kirjandusmuuseumis. Juhendamine ning abi veebi teel ning muuseumis kohapeal.  

 

Täpsem info: Võru Instituut, Külli Eichenbaum tel 566 11924 kylli.eichenbaum@wi.ee  
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Etnoloogia alane uurimistöö ja välitöö praktika 
 

Kasuks tuleb on võro keele oskus 

 

Eesti vaimse pärandi nimistu https://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/ kanneteks Vana-

Võromaa osas vanema pärimuse ja kommete uurimine, välitöödel pärimuse kogumine, foto- 

ja videomaterjali kogumine ning nähtuse-oskuse olukorra uurimine praegusel ajal. Teemad: 

- palkhoonete ehitamise tava Vana-Võromaal 

- tööhobuste pidamine ja hobustega töö tegemise oskused tänapäeval Vana-Võromaal 

 

Nimistukannete info uuendamine: teema täiendav uurimine ja värske materjali kogumine: 

pildid, videod, avaldatud artiklid jms. Teemad: 

 - kuuritsaga kalapüük 

 - laastukatuste tegemise oskused 

 - lõõtspillide tegemine ja lõõtsamängu oskus 

 - rahvalaulu tava  

 

Praktika jätkuna on võimalus jätkata tööd nimistu kannete koostamisel ja uuendamisel. 

Praktika toimub Võru Instituudis (Tartu tn 48 Võru linn) ning osaliselt kaugtööna. 

 

Täpsem info: Külli Eichenbaum tel 566 11924 kylli.eichenbaum@wi.ee  

 

 
 

Kultuurikorralduslik praktika  
 

Võru Instituudis on võimalik praktiseerida ürituste korraldamist. Praktika sisuks on 

osalemine ürituse planeerimisel, rahataotluse/eelarve koostamisel, ürituse eeltöödes, 

toimumispäeva läbiviimisel ning kokkuvõtete tegemisel/tulemuslikkuse analüüsil.  

Praktika toimub Võru Instituudis (Tartu tn 48 Võru linn) ja Vana-Võromaal, juhendavad 

Võru Instituudi projektijuhid.  

 

Täpsem info: Külli Eichenbaum tel 566 11924 kylli.eichenbaum@wi.ee 

 

 

 

Võru Instituut 
 

Koduleht: wi.ee 

 

FB:VoroInstituut 
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