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TOMME 
MUSEER

NR. 2/2020

GJENÅPNING
Museene gjør seg klare til en annerledes 
sommersesong, med smitteverntiltak og 

svært usikre besøkstall.

ROLLESPILL
I museumsformidlingen? Undervisnings

avdelingen ved Falstadsenteret argumenterer 
for andre formidlingsformer.

KORONADAGBØKER
Nasjonalt Medisinsk Museum dokument
erer enkeltpersoners opplevelse av korona
krisen over tid

KJØNN OG
MUSEUM

NR. 4/2020

KJØNNSREPRESENTASJONEN
Kunstmuseene mangler kvinnelige 

kunstnere og kulturmuseene mangler 
kvinnenes historie

NASJONALE KULTURBYGG
Museumsprosjekter for mange hundre 

millioner står «på vent» i årevis. 
Vi har sett på noen av dem.

MUSEUMSVURDERINGER
De samiske museene er for første gang 
vurdert av Kulturrådet.

DIGITALISERING
PÅ LØPENDE BÅND

NR. 3/2020

MASSEDIGITALISERING
Hele lavherbariet til Naturhistorisk museum i 
Oslo har blitt fotografert på en digitaliserings-

fabrikk i Nederland

REGIONREFORM
Kulturdelen av regionreformen ble avlyst med 
et pennestrøk. Mange jubler men for noen var 

det sjansen som glapp

SAMISK MUSEUMSARV
I Finland er samisk museumsarv samlet 
under ett tak: Siida i Enare. Nå har museet 
fått midler til å utvide.
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SoMu
Sosiale museer

NR. 1/2020

PUSTEROM
I ei tøff og kaotisk verd kan det av og 

til vere fint med ein veldig stor sau.

MUSEUMSVURDERINGENE
Skal nå også vurdere de 

samiske museene

POLITIANMELDT MUSEUM
Norrköping museum anmeldt for 
ærekrenkelse av politiker

❱❱ ❱❱
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MUSEUMSNYTT

… er et uavhengig fagblad, redigert 
etter redaktørplakaten og medlem  
i Fagpressen.

… er et abonnementsblad, og et 
medlemsblad for Norges museums- 
forbund.

… kommer ut fire ganger i året og  
er landets eneste fagblad for  
museumssektoren.

Bladet er på 48 sider og er trykt på 
bestrøket papir med stiftet rygg.
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FORMATER

Se www.museumsnytt.no/annonsere for eksempler

NETTANNONSERING

Det ingen andre gjør 

Museumsnytt etterstreber:

… kritisk journalistikk på fagpolitiske
tema (museumspolitikk, arkivpolitikk, 
annen relevant kulturpolitikk).

… gode anmeldelser av kultur- 
historiske, naturhistoriske og
kunsthistoriske utstillinger.

… å løfte fram og formidle smale  
og brede faglige prosjekter.

… å belyse museumsspesifikke
problemstillinger gjennom intervju,
debatt og kronikk.

… å formidle de viktigste nyhetene  
på feltet.



DETTE MENER 
LESERNE OM MUSEUMSNYTT

HVEM  LESER  MUSEUMSNYTT?
63% har innkjøp som en del av jobben sin. • Gjennomsnittsleseren er 49 år og tjener mellom 400 000 og  

600 000 kroner i året. • 71% har høyere utdanning. • Leserne er spredt over hele landet: 22% i Trøndelag- og  
Nord-Norge, 29% på Vestlandet, 29% i Oslo/Akershus, 20% på resten av Østlandet. 

Kilde: TNS gallups leserkretsundersøkelse for Museumsnytt 2016

LESERNE  ER  INTERESSERT  I  ANNONSER  OM

DETTE  MENER  LESERNE  OM  MUSEUMSNYTT

93 %  
opplever Museumsnytt som 
troverdig og faglig relevant.

86 % 
mener Museumsnytt er viktig for 

deres jobb/fagfelt.

77 % 
mener Museumsnytt gir grunnlag 

for diskusjon og debatt.

Kommende utstillinger: 

84 %
Utstillingsdesign: 

79 %
Kurs/konferanser:

 81 %
Klimaregulering/sikring:

 65 %
Ledige stillinger: 

60 %
Lagring/logistikk: 

56 %

Det er stor interesse for å lese om faglig stoff, nyheter og politikk, anmeldelser og meningsstoff.

Illustrasjonsbilde: Fra 
utstillingen i Popsenteret i Oslo. 
Foto: Eirik Førde




