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Søker
Navn på organisasjonen

Nordnorsk Kunstmuseum

Institusjonens leder

Jérémie McGowan

Postadresse

Postboks 1009

Postnr / Poststed

9260 TROMSØ

Tlf. til organisasjon
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E‐post til organisasjon
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Prosjektets kontaktperson

Bodil Kjelstrup

Tlf. til kontaktperson

92235420

E‐post til kontaktperson

bodil@nnkm.no

Nettside

http://www.nnkm.no

Org. Nr

971492589

Opplysninger om prosjektet
Prosjekt
Tittel på prosjektet

En samling for alle

Sammendrag av prosjektet
NNKM har i 2016 implementert MuseumPlus som database for forvaltning av samlingen. Vi ønsker nå å legge til rette for rikere
opplevelser i tilknytning til våre eksisterende tilbud, ved å implementere en digital presentasjon som gjør samlingen tilgjengelig
til en større andel av brukere både nasjonalt og internasjonalt. Det er behov for å forbedre databasen, samt utvikle ulike måter å
benytte innholdet i ulike kanaler og arenaer.
Mål med prosjektet
Mål med prosjektet
• Skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdelen gjennom
digitalisering av samling.
• Delta i Digitalt Museum
• Avklare hvilke utviklingsbehov databasen har utover grunnpakken for å muliggjøre en rikere opplevelse knyttet til ulike digitale
visningsformer av samlingen på ulike digitale flater.
• Utvikle og implementere relevante metadata knyttet til verkene i samlingen – som gjør både forskning og formidling i innholdet.
• Samarbeide med andre museum om metadata, slik at utveksling av data blir enklere.
• Forbedre vårt bidrag til arkivering og visning av kulturelle verdier på relevante nasjonale og internasjonale plattformer.
• 100 % av samlingen er digitalt tilgjengelig i løpet av 2018.
Beskrivelse av prosjektets overføringsverdi
Overføringsverdi
• Evaluering av databasen MuseumsPluss og dens muligheter for å legge til rette for formidling og tilgjengeliggjøring av digitalt
museumsinnhold.
• Sett av metadata som er relevant for museum som jobber med visuell kunst og kunsthåndverk.
• Prøve ut digitalformidling på andre arenaer enn museet i Tromsø.
• Samspill database og websider – muligheter og utfordringer
• Brukerundersøkelser – resultat og utforming
Prosjektbeskrivelse
Gjenom brukerkartlegging av målgruppene publikum, forskere studenter og samarbeidspartnere ønsker vi å utvikle en digital
visning som tar høyde for ulik bruk av den digitale samlingen.
Gjennom å videreutvikle databasen og ulike visningsplattformer skal den digitale samlingen være både tilgjengelig, men også et
effektivt verktøy for brukerne. Dermed bidrar den digitale samlingen til tilgjengeliggjøre kulturarven som samlingen til Nordnorsk
Kunstmuseum representererer.
Prosjektbeskrivelse
• Vurdere hvilke digitale formidlingsprosjekt som best supplerer eksisterende tilbud fra Nordnorsk Kunstmuseum.
• Utvikle metadata som gjør innhold i databasen relevant for museets brukere som publikum, studenter, forskere og andre
interesserte.
• Gjennomføre brukerundersøkelser hos relevante målgrupper for å kartlegge ønsker og behov relatert til tilgjengelig data om
samlingen.
• Forbedre kvalitet på data om samlingen.
• Prosjektere endringer på museets hjemmesider som kan bidra til digitale formidlingsløsninger.
• Prosjektere videre implementeringer/utviklinger av MuseumsPluss som støtter formidling av digitalt museumsinnhold.
• Oversette metadata og annen informasjon om samlingsobjektene til engelsk og eventuelt til samisk.

Prosjektbudsjett
Prosjekt
Søknadssum kulturrådet for
hele prosjektperioden

2 490 000

Budsjettramme for
prosjektperioden

3340000

Budsjett for første år
UTGIFTER
Hva

Beskrivelse

Sum

Personalkostnader (lønn/overhead)

50 % stilling digital konservator

kr 320 000,00

50% stilling konservator

kr 320 000,00

egeninnsats fagansatte nnkm

kr 600 000,00

Varer/utstyr

datautstyr

kr 50 000,00

Tjenester kjøpt av andre

oversettelse

kr 250 000,00

utvikling database E‐Museum pluss

kr 250 000,00

videreutvikling nnkm.no

kr 400 000,00

prototype utstilling 1

kr 300 000,00

prototype utstilling

kr 500 000,00

fotografering samling

kr 200 000,00

brukerundersøkelse

kr 150 000,00

Andre utgifter (spesifiser)

kr 0,00

Totale utgifter

kr 3 340 000,00

INNTEKTER
Beskrivelse

Tilskudd bekreftet

Søknadssum Norsk kulturråd
egeninnsats nnkm
Totale inntekter

Sum
kr 2 490 000,00

Ja

kr 850 000,00
kr 3 340 000,00

Framdriftsplan
Framdriftsplan for hele prosjektperioden
Startdato / Sluttdato

00:00:00 ‐ 00:00:00

Fyll ut aktivitetsplan for prosjektet under
Tittel

Fra dato / Til dato

Vurdere hvilke digitale formidlingsprosjekt som be

01.12.2016 ‐ 30.06.2017

Gjennomføre brukerundersøkelser hos relevante målg

01.02.2017 ‐ 30.06.2017

Utvikle metadata som gjør innhold i databasen rele

01.04.2017 ‐ 31.05.2017

Forbedre kvalitet på data om samlingen.

01.11.2016 ‐ 31.10.2017

Prosjektere endringer på museets hjemmesider som k

01.04.2017 ‐ 30.11.2017

Prosjektere videre implementeringer/utviklinger av

01.03.2017 ‐ 30.09.2017

Oversette metadata og annen informasjon om samling

01.03.2017 ‐ 31.07.2017

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
Har du en samarbeidspartner

Vedlegg
Vedlegg
Ingen vedlegg lastet opp

Nei

