


UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 

34 » konferencje zorganizowane i współorganizowane; 

29 » projektów własnych lub współorganizowanych z instytucjami muzealnymi,  
naukowymi, stowarzyszeniami, polskimi i międzynarodowymi;

4 » edycje projektu Badania publiczności muzeów w Polsce, 
  154 » przeprowadzone wywiady trwające łącznie 138 godzin;

13 » wydanych numerów „Biuletynu Programowego”;

61 » wydanych publikacji;

324 » artykuły opublikowane w roczniku naukowym „Muzealnictwo”;

393 » artykuły opublikowane w „Cenne, bezcenne / utracone”;

1000 » artykułów opublikowanych na portalu Historia: Poszukaj;

253 » zorganizowane szkolenia;

7920 » uczestników szkoleń;

2131 » wydawnictw w zbiorach biblioteki.



PROMOCJA MUZEÓW 

906 » artykułów opublikowanych na portalu muzealnictwo.com;

1860 » projektów zgłoszonych do Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla;

609 » projektów zgłoszonych do przeglądu Muzeum Widzialne. 

NADZÓR MINISTRA NAD MUZEAMI

431 » razy wzięliśmy udział w procedurze uzgodnienia statutów muzeów  
samorządowych i regulaminów muzeów niebędących instytucjami kultury;

962 » wnioski o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomych  
na 12 » wystaw czasowych.



STATYSTYKA I  PARAMETRYZACJA 

375 » muzeów i podmiotów prowadzących działalność muzealną  
biorących udział w co najmniej jednej edycji projektu Statystyka muzeów;

1252 » ankiety złożone w ramach projektu Statystyka muzeów.

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW PUBLICZNYCH

1252 » opinie nt. projektów zabezpieczenia technicznego  
i przeciwpożarowego w muzeach i budynkach zabytkowych;

337 » przeglądów systemów bezpieczeństwa w muzeach i obiektach  
zabytkowych;

654 » skoordynowane transporty zbiorów.



DIGITALIZACJA MUZEALIÓW
 
103 » opracowania nt. ewidencji, digitalizacji,  
oprogramowania do zarządzania zbiorami oraz ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego;  
w ramach WPR Kultura + oraz programów Ministra  
przyjęto materiały o łącznym wolumenie » 114 TB »  
wytworzone w 122 projektach » przez 84 beneficjentów.



WSPARCIE FINANSOWE

88 049 286,85 zł » suma wsparcia finansowego projektów  
zrealizowanych z programów Ministra zarządzanych przez NIMOZ  
i programów własnych;

1117 » projektów zrealizowanych przy wsparciu finansowym  
z programów Ministra zarządzanych przez NIMOZ, i programów  
własnych;

670 500 euro, czyli 2 842 272,67 zł » łączne dofinansowanie 8 projektów  
w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania Dziedzictwo kulturowe  
a zmiana globalna (Joint Programming Initiative Cultural Heritage  
and Global Change), dla których NIMOZ pełni rolę instytucji  
pośredniczącej.



18 320 » zarejestrowanych pism przychodzących;

2210 » zawartych umów cywilnoprawnych;

ponad 2 petabajty rocznie » danych transferowanych przez sieć  
wewnętrzną NIMOZ;

ponad 1 terabajt tygodniowo » danych transferowanych przez łącze  
internetowe; 

ponad 3500 codziennie » blokowanych wiadomości zawierających spam; 

350 000 » liczba kilometrów przejechanych podczas delegacji  
służbowych;

170 kg » zjedzonych orzechów nerkowca. 

ORAZ



biuro@nimoz.pl                 www.nimoz.pl


