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MUSEOAREN / BILDUMAREN IZENDAPENA ETA HELBIDEA *
MUSEOAREN EDO BILDUMAREN TIPOLOGIA ETA EREMU TEMATIKOA ETA BABESTEN DIREN FUNTS MOTAK
MUSEOAREN/BILDUMAREN TIPOLOGIA *
Atala betetzeko, agertzen diren kategorietatik Museoa/Bilduma batekin identifikatu behar da. Horregatik, Museo/Bildumen funtsen ezaugarri nagusiak kontuan hartu behar dira, “Orokorra” izena duen atala funtsen ezaugarriak asko direnean eta ezin denean kategoria bakar batean identifikatu erabiliko dugu, eta “Beste batzuk” atala aurreko kategorietan sartu ezin direnean.
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X-z markatu aukera bakarra, museo-funtsen ezaugarri nagusiaren arabera.
EREMU TEMATIKOA *
BILDUMA IRAUKORRAREN FUNTSEN GAIAREN ARABERAKO SAILKAPENA *
Bilduma iraunkorraren fondo-motak
Funts kopurua
Arkeologia
Artea
Zientzia eta Teknologia
Natura-zientziak
Etnografia eta Antropologia
Historikoa
Numismatika eta Kartak
FONDO GUZTIEN KOPURUA
MUSEO EDO BILDUMAREN FUNTS INBENTARIATUAK
(Datu zehatzik ez baduzu, gutxi gorabeherako balorea idatzi, mesedez.)
BILDUMEK OSATZEN DUTEN ONDAREAREN IKERKETA-LANEN ERLAZIOA
Izenburua
Izenburua
Urtea
Urtea
AZKEN HIRU URTETAN EGINDAKO ERAKUSKETAK, JARDUERA DIDAKTIKOAK, HEZITZAILEAK ETA KULTURA ZABALTZEKOAK
ERAKUSKETAK
(Erregistroan izena emateko eskabidearen dataren aurreko hiru urteetan egindako erakusketak)
Izenburua
Izenburua
Urtea
Año
JARDUERA DIDAKTIKOAK, HEZITZAILEAK ETA KULTURA ZABALTZEKOAK
(Erregistroan izena emateko eskabidearen dataren aurreko hiru urteetan egindako jarduerak)
Izenburua
Izenburua
Urtea
Urtea
Urtean zehar, ezarpen handiagoa duen ordutegia.
JENDAURREKO ORDUTEGIA
Astelehena
Asteartea
Asteazkena
Osteguna
Ostrirala
Larunbata
Igandea
Ohiko jaiegunak
Goizez bakarrik
Arratsaldez bakarrik
Goiz eta arratsaldez zatitua
Goiz eta arratsaldez jarraitua
(X-z markatu Museoa/Bilduma egunero irekita egoten den ordutegiak).
MUSEO EDO BILDUMAREN FUNTZIONAMENDU-ARAUAK: ORDUTEGIEN ETA BISITA PUBLIKOAREN ERREGIMENA
BISITA PUBLIKOAREN ERREGIMENA
(X-z markatu Museo edo Bildumaren irekieraren tasuna)
Bisita publikoaren erregimena
Seleccione la forma en la que desea realizar el pago
(Urteko hilabete guztiak zabalik, nahiz eta asteko egunen bat zabalik egon)
SARBIDE MOTA
Seleccione la forma en la que desea realizar el pago
(X-z markatu erantzun bietako bat)
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