Side 1 af8

DANSKE MUSE ER I TAL

Kulturarvsstyrelsen
Museer
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 Klilbenhavn V
Telefon: 33 74 51 00
E-mail: postmus@kulturarv.dk
Vejledning

K U L
TU R
1\

Du kan fa vejledende tekster tll flere af felterne ved at klilre musen hen over sPlilrgsmals-tegnene.
vaere uddybende forklarlnger tll sPlilrgsmalene.
Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa sPlilrgsmalstegnet
hliljre hjlilrne.
Nar skemaet er udfyldt og afsendt pa sldste side, modtager
kopi af anst3gningen.

du en kYittering

R V

Her vii

I skemaets Iilverste

samt en e-mail vedhaeftet en

Id

Gem kladde Hvls du vii gem me en kladde af din anslilgnlng, skal du klikke pa
i menubaren Iilverst til
hliljre I skemaet. Man kan fa hjaelp ved at klikke pa sPlilrgsmalstegnet I Iilverste hliljre hjlilrne I samme
menullnie som dlsketteikonet.

Indtast

museumsnummer,

akronym,

CVR-nummer

Museumsnummer

Museumsakronym

137602

IMLF

og nayn fremkommer

automatisk

CVR-nummer

132103316

Udfyld oplysninger

om museetjinstitutionen

Museum-/lnstltutlonsnavn
IMuseum

og eyt. afdeling samt nayn p;\ kontaktperson

Iflg. vedtaegterne

Lalland-Falster

Museets e-mail

I

past@museumlallandfalster.dk

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=717...
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ARBEJDSGRUNDLAG

Hvor mange geografisk adskilte og bemandede bes0gsadresser driver museet?

15

Hvor mange af disse er lokalhistoriske

11

arkiver?

Angiv hjemstedskommunens
ordiniEre tilskud til museumsdriften
kalender~r beregnet pr. indbygger.

i det sidste

kr.

Museets led else
Hvor mange bestyrelsesmedlemmer
professionelle kompetencer?

Hvordan er k0nsfordelingen

Hvad er aldersgennemsnittet

er udpeget p~ baggrund af siErlige

i museets bestyrelse?

Antal kvinder

12

Antal miEnd

i museets bestyrelse?

/10

~r

Medarbejdere

Har museet fastansatte videnskabelige medarbejdere, der
uddannelsesmiEssigt modsvarer hele museets ansvarsomr~de?

Hvor mange fastansatte
kalender~r?

Heraf antal fastansatte

Hvor mange fastansatte
ordninger?

~rsviErk r~dede museet over i sidste

videnskabelige

la

Nej

(i

r

146,37

~rsviErk?

~rsviErk udgjordes af fieksjobs eller lignende

Hvor mange ~rsviErk blev udf0rt af medarbejdere
ansiEttelse?

i tidsbegriEnset

126,86

14,75

https://ansogning. kC.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=71
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SAMLINGENS

OG DENS BEVARING

r

Er dele af samlingen uden relation til ansvarsomradetJ

Ja

Hvor mange genstande/v<erker/pr<eparater

er der i samlingen?

eller inventarnumre

Antal inventarnumre?

Antal genstande/V<erker/pr<eparater'

Hvor mange kvadratmeter
opstilling'

fylder museets samling i den nuv<erende

Hvor mange kvadratmeter

er tilg<engelige for offentligheden'

Fl!lrer museet konserveringsfagligt

Fl!lres der log bog i forbindelse

Stabiliseret

tilstand

Behandlingskr<evende

tilstand

Sv<ert skadet tilstand

INDSAMLING

1100.000

+a

17200

m2

13250

m2

Ja (i

Nej

r

r

Nej

(i

Ja (i

Nej

r

Ja (i

Nej

r

la

med tilsynetJ

tilstand

(i

tilsyn med hele samlingen efter faste terminer?

Hvor stor en procentael at museets samlmger hl!lrer bevaringsm<essigt

Formidlingsegnet

Nej

130

%

125

%

130
115

til i kategorierne:

%

%

OG UDSKILLELSE

Har museet skriftlige

retningslinjer

Anfl!lrer museet en museumsfaglig
sin registrering?

for modtagelse/indkomst?
begrundelse for hver accession som en del af

Hvor mange genstande/V<erker/pr<eparater
kalenderar?

blev optaget i samlingen sidste

1175

Hvor mange af disse blev passivt indsamlet?

Hvor mange kvadratmeter
indsamlinger'

opbevaringsplads

1160
fylder sidste kalenderars

12

Har museet en nedskreven plan for udskillelse fra samlingen'

Har museet det sidste kalenderar udskilt genstande/v<erker/pr<eparater
samlingen'

Hvor mange genstande/V<erker/pr<eparater
sidste kalenderar?

fra

har museet udskilt fra samlingen

m2

Ja

r

Nej

(i

Ja

r

Nej

(i

10

https:/ /ansogning.kc.kum .dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=71
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Har museet det sidste kalenderar udskilt fra samlingen
saettes flere hak)

pa grund af: (Der kan

Bevaringstilsta nd?

Museets ansvarsomr~de?

Manglende ledsagende oplysninger?

Overrepraesentation

i museernes samlinger?

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=717

...
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REGISTRERING

(De f01gende 3 sp0rgsmal vedr0rer kunst- og kulturhistoriske

samlinger)

Hvor stor en procentdel af museets samling er fuldt registreret,
dig ita It'
Hvor stor en procentdel af museets samling er indberettet
SamlingerjKID?

Hvor mange genstandejvi'erker

har museet indberettet

F01ger museet sin handlingsplan for indberetning

Er museets registratorer

analogt eller

til Museernes

det sidste kalenderar'

til centralregistrene?

uddannede til opgaven?

lao

%

140

%

12000

Ja

le

Nej

r

Ja

le

Nej

r

FORSKNING

Hvor mange forskningspublikationer

har museet produceret

det sidste kalendero'lr?

(Link til forskningsstrategipublikationen)

Arki'eologiske?

10

Nyere tids kulturhistorie?

12

Kunsthistoriske?

10

Naturhistoriske'

10

Artiklerjrapporter

14

Monografierjafhandlinger

10

Hvor mange af publikationerne

havde en klar forbindelse til museets ansvarsomrade'

16

Hvor mange af publikationerne
samarbejdspartnere?

blev udarbejdet

12

Hvor mange blev udarbejdet
universiteter?

med udenlandske

i samarbejde med danske museer eller

12

Hvor mange blev antaget til udgivelse pa forlag, der ikke var museets eget'

14

Hvor mange publikationer
fagfi'ellebed0mmelse'

12

FORVALTNING

var omfattet

af referee-ordning

eller

AF DEN FASTE KULTURARV

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=717...
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Udfyldes af museer med ansvar efter museumslovens

Har museet voeret Inddraget
kommuneplan?

I og ydet bid rag tll den seneste

Hvor mange

lokalplaner

har museet

Hvor mange

bygge-

eller anloegssager

Hvor mange
kalenderar?

mindre

arkoeologlske

Hvor mange egenfinanslerede
sldste kalenderar?

kapitel 8

bidraget

Nej

r

tll det sldste kalenderar?

har museet

forundersfilgelser

arkoeologlske

Ja (i

behandlet

I sidste kalenderar?

har museet

undersfilgelser

gennemffilrt

har museet

12000

I det sldste

gennemffilrt

i det

10

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=717".
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SIKRING

(Oplysninger

om museernes sikringsforhold

vii ikke blive offentliggjort).
(i

Nej

r

Ja (i

Nej

r

Ja

(i

Nej

r

D<ekker anl<egget hele samlingen?

Ja

r

Nej

(i

Fl'lrer museet regelm<essigt tilsyn med museets udstyr til
brandbek<empelse?

Ja

(i

Nej

r

Afholder museet arlige brandl'lvelser?

Ja (i

Nej

r

Har museet skriftlige

retningslinjer

for opsyn i udstillingerne?

Ja

r

Nej

(i

Har museet skriftlige

retningslinjer

for data-sikkerhed?

Ja

r

Nej

(i

Har museet tyverialarmer

med automatisk

signaloverfl'lrsel?

Ja

D<ekker anl<egget hele samlingen?

Har museet brandalarmer

med automatisk

signaloverfl'lrsel?

FORMIDLING

Hvor mange af museets formidlingsmedarbejdere
har en kompetencegivende
uddanneise indenfor formidling eller undervisning?

Hvor mange s<erudstillinger

Hvor mange virtuelle
kalender~r?

har museet vist det sidste kalender~r?

udstillinger

Har museet brugerinddragende

har museet produceret

faciliteter

det sidste

Ja

p~ hjemmesiden?

(i

Nej

r

152 incl work

Hvor mange omvisninger/foredrag/workshops
0.1. i museet (minus
skoleundervisning)
er gennemfl'lrt det sidste kalender~r?
Heraf for s<erlige grupper med et outreach-perspektiv?

Hvor mange museumsarrangementer
udenfor museet (f.eks. byvandringer)
museet gennemfl'lrt det sidste kalender~r?

Har museet skriftlige

samarbejdsaftaler

har

med undervisningssektoren?

Har museet annoncerede
l<ereplaner?

undervisningstilbud,

Hvor mange skoleklasser
kalender~r?

har modtaget

koordineret

med trinm~1 og

museets undervisningstilbud

det sidste

Ja

r

Nej

(i

Ja

(i

Nej

r

likke registre

Hvor mange fra grundskolen?

likke

Hvor mange fra ungdomsuddannelser?

likke registrE

https:/ /ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show
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Hvor mange undervisningspublikationer
produceret det sidste kalenderar?

Hvor mange formidlingspublikationer
kalenderar.
MUSEETS

(trykt

eller digitalt)

har museet

har museet publiceret det sidste

BRUGERE

Hvor mange brugere bes0gte museet eller deltog i museets annoncerede
museumsarrangementer
i det sidste kalenderar?
Hvor mange brugere deltog i museets offentlige
steder end pa museets adresser?

og annoncerede

Hvor mange unikke bes0g har der vaeret pa hjemmesiden

Benyttes Google Analytics til opg0relsen?

la

arrangementer

143307
andre

r

Nej

r.

efter kl. 18 havde museet det sidste kalenderar?

Hvor mange annoncerede abningstimer
kalenderar?

havde museet i weekends f0r kl. 18 sidste

Hvor mange medlemmer

BYGNINGER

havde foreningerne

la

115557

det sidste kalenderar?

Hvor mange annoncerede abningstimer

Har museet en eller flere st0tteforeninger?

IVides ikke

r.

Nej

11002

r

tilsammen?

1850

OG BYGNINGSDRIFT

Hvor stor en procentdel af museets samlede udgifter blev sidste kalenderar brugt til
husleje/prioritetsgaeld,
ejendomsskatter,
bygningsdrift og pleje af udend0rsarealer?

15

https://ansogning.kc.kum.dk/xformlfrontend/show.aspx?action=print&blanketid=717
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