Skjemainformasjon
Skjema

Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 (nynorsk)

Referanse
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Opplysningar om søkjar
Søkjar
Namn på organisasjonen

Bymuseet i Bergen

Leiar av institusjonen

Marianne L. Nielsen

Postadresse

Postboks 4052 Sandviken

Postnr / Poststad

5835 BERGEN

Tlf. til organisasjon

55308030

E‐post til organisasjon

post@bymuseet.no

Kontaktperson for prosjektet Anne Bjørke
Tlf. til kontaktperson

47758090

E‐post til kontaktperson

anne.bjorke@bymuseet.no

Nettside

http://www.bymuseet.no

Org. Nr

988 212 024

Opplysninger om prosjektet
Prosjekt
Søknaden gjeld
Tittel på prosjektet

Samlingsforvaltning
Retningslinjer ‐ oversetjing til engelsk

Samandrag av prosjektet
Bymuseet i Bergen har i lag med samarbeidspartnarar utarbeidd retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av
kulturhistoriske museumsgjenstandar. Dokumentet er tenkt publisert av Kulturrådet i løpet av 2015. Det har vore viktig for oss å
hente inspirasjon frå andre land. Vi ønskjer å få retningslinjene oversatt til engelsk, slik at fleire kan få nytte av det arbeidet som
no er gjort i Noreg.
Mål med prosjektet
Målet med prosjektet er å få oversatt dokumentet av profesjonelle translatørar til engelsk språk og få det publisert på nett.
Skildring av overføringsverdien til prosjektet
Overføringsverdien ligg i stor grad i utarbeidinga og utprøvinga av retningslinjene. Likevel vil det å få retningslinjene oversatt til
eit språk fleire mestrar, gjere at museumskollegaer i mange land kan ha større nytte av dette arbeidet.
Prosjektskildring
Bymuseet i Bergen har i samarbeid med Randsfjordmuseene AS og Oslo museum utarbeidd retningslinjer for prioritering,
avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar. Dokumentet er tenkt publisert av Kulturrådet i løpet av 2015.
Det har vore viktig for oss å hente inspirasjon frå andre land i det arbeidet vi no har gjort. Vi ønskjer å få retningslinjene
oversatt til engelsk, slik at fleire kan få nytte av det arbeidet som er gjennomført i Noreg.

Prosjektbudsjett
Prosjekt
Startdato / Sluttdato

01.09.2015 ‐ 01.12.2015

Søknadssum kulturrådet for
heile prosjektperioden

22600

Budsjettramme for
prosjektperioden

29900

Budsjett for første år
UTGIFTER
Kva

Skildring

Sum

Personalkostnader (lønn/overhead)

Tilrettelegging og administrasjon

kr 5 300,00

Kvalitetssikring

kr 10 600,00

Nettpublisering

kr 2 000,00

Varer/utstyr
Tjenester kjøpt av andre

kr 0,00
Oversetting

kr 12 000,00

Andre utgifter (spesifiser)

kr 0,00

Totale utgifter

kr 29 900,00

INNTEKTER
Skildring

Tilskot bekrefta

Søknadssum Norsk kulturråd
Egeninnsats
Totale inntekter

Sum
kr 14 000,00

Ja

kr 15 900,00
kr 29 900,00

Framdriftsplan
Framdriftsplan for heile prosjektperioden
Startdato / Sluttdato

01.09.2015 ‐ 01.12.2015

Fyll ut aktivitetsplan for prosjektet under
Tittel

Frå dato / Til dato

Første runde oversetjing

01.09.2015 ‐ 15.10.2015

Kvalitetssikring oversetjing

15.10.2015 ‐ 15.11.2015

Nettpublisering

15.11.2015 ‐ 01.12.2015

Andre opplysninger

Samarbeidspartnarar
Samarbeidspartnarar
Har du ein samarbeidspartnar

Vedlegg
Vedlegg
Ingen vedlegg lastet opp

