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NAMEN RAZISKOVANJA
V tem raziskovanju statistično spremljamo muzejsko dejavnost in dejavnost razstavljanja
likovnih del v Sloveniji. Za ta namen zbiramo podatke o vrstah muzejev, muzejskih zbirk,
posebnih muzejih za likovno dediščino in likovnih razstaviščih, predmetih, razstavah,
gostovanjih, obiskovalcih, vzgojnoizobraţevalni dejavnosti, prostorih, organizacijski obliki,
zaposlenih in finančnih podatkih.

PRAVNA PODLAGA ZA RAZISKOVANJE
Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) zbira podatke o muzejski dejavnosti in dejavnosti
razstavljanja likovnih del na podlagi Zakona o drţavni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in
št. 9/2001) in Letnega programa statističnih raziskovanj za tekoče leto (Statistično
raziskovanje o dejavnosti muzejev in muzejskih zbirk, galerij in razstaviščih, KU-MZ).

ENOTE OPAZOVANJA
Enote opazovanja so muzeji, muzejske zbirke, posebni muzeji za likovno dediščino in likovna
razstavišča, ki so delovala v omenjenih letih. Podatke o poročevalskih enotah vsako leto
pridobimo po področju dejavnosti SKD R91.02 (dejavnost muzejev) in naboru novih enot, ki
jih spremljata Ministrstvo za kulturo in nevladna organizacija Asociacija.

ZAJETJE
V okvir raziskovanja so zajete vse enote (muzeji, muzejske zbirke, posebni muzeji za likovno
dediščino in likovna razstavišča), ki so delovale v referenčnem letu; od leta 2011 dalje
uteţujemo neodgovor poročevalskih enot.

ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
Podatke o muzejih, muzejskih zbirkah, posebnih muzejih za likovno dediščino in likovnih
razstaviščih smo pridobili z vprašalniki KU-MZ (Vprašalnik za muzeje, muzejske zbirke,
posebne muzeje za likovno dediščino in likovnih razstaviščih), ki jih letno pošiljamo
omenjenim poročevalskim enotam po pošti.

DEFINICIJE
Muzeji so samostojni zavodi ali pa delujejo v sestavi zavodov ali centrov za kulturo.
Muzejske zbirke so organizacijsko nesamostojne in delujejo v sestavi drugih poslovnih
subjektov.
Posebni muzeji za likovno dediščino so ustanove, ki zbirajo, urejajo, hranijo,
dokumentirajo in proučujejo premično likovno dediščino, jo konservirajo in restavrirajo ter jo
tudi prezentirajo.
Likovno razstavišče/galerija proučuje in razstavlja dela s področja likovne umetnosti.
Prikazujemo galerije in likovna razstavišča, ki so namenjena javnosti in delujejo tudi v
okviru drugih poslovnih subjektov.
Muzejski predmet, ki ga hrani muzej, je predmet, ki je povezan s pomembnim kulturnih
okoljem, ki je na ozemlju RS redek, ogroţen ali bo postal redek in značilen s stališča kulturne
dediščine in ima inventarno številko, pod katero je vpisan v inventarno knjigo, ki jo vodi
izvajalec.

POJASNILA
Od leta 2011 dalje neodgovor poročevalskih enot uteţujemo, da dobimo ustrezne ocene
podatkov.

OBJAVLJANJE REZULTATOV
Podatke o muzejih, muzejskih zbirkah, posebnih muzejih za likovno dediščino in likovnih
razstaviščih objavlja SURS letno v obliki spletne prve objave v zbirki Prva objava in na
podatkovnem portalu SI-STAT
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp
Izbrani podatki so obajvljeni tudi v Statopisu.

REVIDIRANJE PODATKOV
Revizija podatkov je potekala od referenčnega leta 2004. Konec leta 2014 pa se je začela
prenova statistike kulture, ki bo predvidoma zaključena v letu 2016.

DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA
Vprašalnik, Standardna poročila o kakovosti, klasifikacije so dostopni na spletnem naslovu:
http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=12&headerbar=10#tabMetodologija
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