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EUSKADIKO MUSEOA IZATEKO 
AINTZATESPENA LORTZEKO ERANSKINA
 
..\Familia\Imagenes\EJ.jpg
Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 Viceconsejería de Cultura, 
Juventud y Deportes 
Dirección de Patrimonio Cultural
HEZKUNTZA, HIZKUNTZAPOLITIKA ETA KULTURA SAILA
Kultura, Gazteria eta 
Kirol Sailburuordetza 
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
AZPIEGITURA, ZERBITZUAK ETA EKIPAMENDUAK
ERAIKINAREN DATUAK
Museoa eraikin batzuek osatzen badute, eraiki den data, azken erreformarena eta eraikin mota Museoaren jatorrizko gunekoak izango dira. 
Urtea ezagutzen ez bada baina mendea bai, mendearen lehenengo urtea adierazi. Adibidez:1501, XVI mendearena bada. 
Eraikin mota:
Eraikin mota hautatu
Eraikinaren babes-erregimena:
Eraikinaren babes erregimena hautatu
m2
Museoa eraikin batzuez osatzen bada, guztien azaleraren datu agregatua adierazi.
Erabilera publikorako espazioen sarbidea guztira:
Hautatu, erabilera publikorako espazio guztietara sartzeko aukera dagoen
Erabilera pribaturako espazioen sarbidea guztira:
Hautatu, erabilera pribaturako  espazio guztietara sartzeko aukera dagoen
EZINDUAK *
Larrialdietarako plana eta Museotik ateratzea:
Segurtasun-arazoak badaude hartu behar diren neurrien araudia:
Hautatu larrialdietarako plana eta Museotik ateratzeko plana dagoen
Hautatu, segurtasun-arazoak badaude, hartu behar diren neurriei buruzko araudia betetzen den
LARRIALDIA ETA EBAKUAZIOA *
ZERBITZUAK ETA EKIPAMENDUAK
Museoak dituen zerbitzu eta ekipamenduak markatu, laukitxoetan X jarriz.
Web-orriaren ezaugarriak:
Web orriak eskainitako zerbitzuak:
Web-orriaren eguneratzea:
Hilean behingoa
Hautatu hilean behin eguneraketa egiten den 
Hiru hilez behingoa
Hautatu hiru hilez behin eguneraketa egiten den 
Urtean behingoa
Hautatu urtean behin eguneraketa egiten den 
Museoak gizarte-sareekin duen lotura: 
Facebook
Hautatu facebookera estekatuta dagoen
Twitter
Hautatu twitterrera estekatuta dagoen
Blogak
Hautatu blogetara estekatuta dagoen
RSS
Hautatu RSSra estekatuta dagoen
Youtube
Hautatu Youtubera estekatuta dagoen
Flickr
Hautatu Flickr-era estekatuta dagoen
MUSEOAREN FUNTSEN KATALOGAZIOA "EUSKADIKO MUSEO ETA BILDUMEN FUNTSEN INBENTARIO OROKORREAN"
Adierazi funtsak katalogatuta dauden "Euskadiko Museoen Funtsen Inbentario Orokorrean" (EMSIME).
Hautatu funtsak “Euskadiko Museoen Funtsen Inbentario Orokorrean” katalogatuta dauden
FUNTSEN ERABILERRAZTASUNA
Ondo betetzeko, kontuan hartu behar da instituzioarekin lotura, hurrengo definizioen arabera sailkatzen dela:
           Ordaindutako langileak: egiten duten lanagatik dirua lortzen duten langileak. 
           Iraunkorra: Ordaintzen zaien langileak, finkoak direnak. Funtzionariak eta kontratu finkoak dituztenak sartzen dira.
           Aldi baterakoa:Aldi baterako eta kobratzen duten langileak. Ez dira ez bekadunak, ez praktiketako ikasleak 
           sartuko. 
           Ordaindu gabeko langileak: instituzioko langileak, instituzioan lanak kobratu gabe egiten dituztenak (eklesiastikoa, 
           unibertsitatekoa, eta abar).
INSTITUZIOKO LANGILEAK *
LANGILEAK ETA HORIEN PRETAKUNTZA
Kategoria profesionala
Pertsona kopurua
Instituzioarekin harremana
Generoa
Dedikazioa
Ordaindua
Ez ordaindua
Gizonak
Emakumeak
LO
+ L/E
-L/E
Iraunkorra
Aldi baterako
ZUZENDARIA
PERTSONAL ESPEZIALIZATUA
(Kontzerbatzaileak, zaharberritzaileak, liburutegiak, etab.)
GIDARIAK
ADMINISTRAZIOKO LANGILEAK
(Kudeatzaileak, administrariak, laguntzaileak, etab.)
MANTENTZE-LANETARAKO LANGILEAK
(Argiketariak, iturginak, zurginak, etab.)
GARBIKETA-LANGILEAK
ZAINTZA- ETA SEGURTASUN-LANGILEAK
BESTE BAT
GUZTIRA
LO = LANALDI OSOA
+L/E = LANALDI-ERDIA EDO GEHIAGO
-L/E = LANALDI-ERDIA BAINO GUTXIAGO
Seinalatu instituziorako lan egin zuten pertsonen kopurua eta haren kategoriaren, generoaren eta abarren sailkapena adierazi.
Kategoria
Titulazioa
ONARTUTAKO AZKEN AURREKONTUA, ETA FINANTZIAZIO-ERREGIMENA
ONARTUTAKO AZKEN AURREKONTUA *
Euro kopurua zentimorik gabe
FINANTZIAZIO-ITURRIAK *
Museoaren gastuen partiden jatorria adierazi, finantziazio-iturrien gutxi gorabeherako portzetaia kontsignatuz %100a osatzeko.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
FUNTSEN SEGURTASUN-NEURRIAK
INGURUMEN-KONTROLERAKO SISTEMAK
Tenperaturaren kontrol zentralizatua 24 orduz
Hautatu 24 orduz tenperaturaren kontrol zentralizatua duen
Hezetasunaren kontrol zentralizatua 24 orduz
Hautatu 24 orduz hezetasunaren kontrol zentralizatua duen
Aire iragazi zentralizatua 24 orduz 
Hautatu 24 orduz aire iragazi zentralizatua duen
NEURKETA- ETA ERREGISTRO-SISTEMAK
Erregistroa etengabe egiten duten tresnak:
Hautatu erregistroa etengabe egiten duten tresnak dituen
ERAKUSKETA-ARETOEN ARGIZTAPEN SISTEMAK
Naturala
Hautatu argiztapen sistema naturala duen
Artifiziala
Hautatu argiztapen sistema artifiziala duen
Mistoa
Hautatu argiztapen sistema mistoa duen
Larrialdi-argiak
Hautatu larrialdi-argiak dituen
SUTEEN KONTRAKO SISTEMAK
Detekzio eta alarma sistema
Hautatu detekzio eta alarma sistema duen
Sutea amatatzeko sistema
Hautatu sutea amatatzeko sistema duen
Su-itzalgailuak
Hautatu su-itzalgailuak dituen
ZAINTZA ETA SEGURTASUNA
24 orduz, segurtasun-langileak
Hautatu, 24 orduz, segurtasun-langileak dituen
Sistema elektronikoak
Hautatu sistema elektronikoak dituen
ORDUTEGIEN ERREGIMENA
ASTEAN IREKITA DAGOEN ORDUEN KOPURUA *
Astero museoa zenbat ordutan irekia dagoen hautatu
Urtean zehar, ezarpen handiagoa duen ordutegia.
JENDAURREKO ORDUTEGIA *
Astelehena
Asteartea
Asteazkena
Osteguna
Ostirala
Larunbata
Igandea
Ohiko jaiegunak
Goizez bakarrik
Arratsaldez bakarrik
Goiz eta arratsaldez zatitua
Goiz eta arratsaldez jarraitua
(X-z markatu Museoa egunero irekita egoten den ordutegiak).
SISTEMAK EDO SAREAK IZAN
Izartxoa (*) duten datu guztiek nahitaez bete behar dira
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura) 
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