The Society of Estonian Conservators (SEC)
is a non-profit professional association, which reorganized from a
local organization called the Tartu Restorers’ Club and is aiming
at spreading its activities all over Estonia. The association was
registered on September 15, 2008 in Tartu.
The SEC membership comprises conservators, restorers and
preservation specialists of different fields/materials from
museums, archives, libraries and private entrepreneurship as
well as lecturers from the corresponding specialities.
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To execute these objectives, the SEC:
– Gathers and mediates professional information;
– Organizes trainings, exhibitions, conferences, seminars, study
trips;
– Participates in the development of the national training and
accreditation system for conservators;
– Cooperates with other associations with similar objectives in
Estonia and abroad.
Predecessors of the SEC:
– From 1967 until the end of 1980 the all-Estonian restorers’
professional organization operated under different names, in
the 1980s — as the Estonian Restorers’ Society.
– In 1994-2008 the local conservators-restorers’ organization
— the Tartu Restorers’ Club — operated, which was renamed
the Society of Estonian Conservators.
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Objectives of the SEC:
– Developing the sphere of the preservation of cultural heritage;
– Improving conservators-restorers’ professional skills and
knowlege and shaping their professional ethics;
– Protecting and representing its members’ occupational, professional and social rights and interests as well as those resulting
from the former.

EESTI KONSERVAATORITE ÜHING

The SEC recognizes the principles of conservators’ professional
ethics established by the European Confederation of
Conservators-Restorers’ Organisations (ECCO).

Eesti Konservaatorite Ühing (EKÜ)
on mittetulunduslik erialaühendus, mis tekkis
piirkondliku organisatsiooni Tartu Restauraatorite
Klubi reorganiseerimise tulemusena. Ühing registreeriti 15.09.2008 Tartus.
EKÜ koondab erinevates muuseumides, arhiivides,
raamatukogudes ja eraettevõtetes töötavaid konservaatoreid, restauraatoreid, säilitusspetsialiste ja
kultuuriväärtuste säilitamise eriala õppejõude.
EKÜ liikmed järgivad Euroopa Konservaatorite
Organisatsioonide Konföderatsiooni (E.C.C.O.)
poolt kehtestatud konservaatorite kutse-eetika
põhimõtteid.

EKÜ eesmärgid:
– kultuuriväärtuste säilitamise valdkonna arendamine;
– konservaatorite-restauraatorite professionaalsete
oskuste ja teadmiste edendamine;
– kutseala väärtustamine ja kutse-eetika kujundamine;
– oma liikmete töö- ja kutsealaste õiguste ning
huvide esindamine.
Eesmärkide elluviimiseks EKÜ:
– kogub ja vahendab erialast informatsiooni;
– korraldab koolitusi, näitusi, konverentse, seminare, õppereise;
– osaleb konservaatorite riikliku kutseõppe- ja
kutseomistamissüsteemi arendamisel;
– teeb koostööd sarnaste eesmärkidega ühendustega Eestis ja välismaal.

Eellugu
– 23.01.1967 loodi esimene konservaatoriterestauraatorite üleriigiline ühendus Eesti Teaduslik Tehnilise Ühingu juurde ehitustööstuse restauraatorite sektsioonina.
– 1980ndatel nimetati sektsioon ümber Eesti
Restauraatorite Ühinguks. Orgamiseeriti üleriigilisi
erialanäitusi,
koolitusüritusi,
osaleti
muinsuskaitseliikumises, korrastati Vabadussõjas
langenute haudu, konserveeriti mälestusmärke
jmt. Ühing lõpetas tegevuse Eesti taasiseseisvumise majanduslikult keerulisel ajajärgul.
– 08.06.1994 loodi Tartus MTÜ Tartu Restauraatorite Klubi. 14 tegevusaasta jooksul korraldati
õppeekskursioone,
erialaseminare,
-näitusi,
-talguid ja õpitubasid nii Tartus kui väljaspool
seda.

