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Inbjudan att delta i Östersjönätverk 

 
 
 
Network of Museums in the Baltic har tagit form efter tre års utvecklingsarbete. Femton 
museer från samtliga länder i Östersjöområdet deltar, och vi ser fram emot att fler 
ansluter sig. Speciellt saknar vi museer från norra delarna av Östersjön. Läs mer om 
nätverket på www.baltmus.net  
 
Med detta brev vill Gotlands museum inbjuda ert museum att gå med i nätverket.  

Bakgrund och syfte 

Nätverket har initierats av Gotlands 
Museum, och har delvis finansierats av 
Statens Kulturråd mellan åren 2010-12. 
Arbetet understöds av Riksförbundet 
Sveriges Museer. 
 
Nätverket syftar till att fördjupa kontakter 
och samarbeten med museer runt Östersjön 
och att etablera ett långsiktigt internationellt 
museisamarbete kring ämnen som berör 
Östersjöns kultur, konst, miljö och historia.  
 
Insikten om att vara en del i ett större 
sammanhang där kulturella strömningar 
genom tiderna flödat i alla riktningar 
breddar infallsvinklarna och leder till större förståelse för de skeenden, föremål och 
fenomen vi handskas med dagligdags. Att ha tillgång till ett kollegialt expertisnätverk 
i regionen gör att arbetet med och tolkningen av det historiska och konstnärliga 
materialet fördjupas. Även frågor om museernas roll, status, ekonomi, ledning, 
affärsmässighet, pedagogik etc. kan bearbetas.  

Purpose   
 

Network of museums in the  

Baltic is a network between professional 

museums, following the ICOM standards, 

dealing with issues concerning Baltic Culture 

and history. 

 

The aim is to strengthen the cooperation on an 

institutional level so that the museums in the 

network can take on common projects for the 

benefit of all. 

http://www.baltmus.net/
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Nätverket kan medverka till att förbättra tillgänglighet och verka för att locka fler 
besökare till de olika museerna. Vidare kan gemensamma projekt initieras och 
genomföras; vandringsutställningar, seminarier, kunskapsutbyten etc. Sådana 
multilaterala projekt har goda förutsättningar att finansieras genom exempelvis EU-
fonder. 
 

På gång 
Just nu arbetar nätverket med en större projektidé, som syftar till att skapa ett flagg-
skeppsprojekt där turism och utbildning/pedagogik är hörnpelare. Mer information 
om detta finns på hemsidan. Även andra projekt och utbyten diskuteras, till exempel 
att göra något på temat Kalla kriget.  
 

Organisation & Aktiviteter  
Operational Guidelines för nätverket har utarbetats och finns på hemsidan 
www.baltmus.net  
 
Nätverket träffas en gång per år för möte och konferens. Årets möte sker i Tallinn, 
Estlands friluftsmuseum, 16-18 september. Även de museer som är intresserade men 
som ännu inte bestämt sig för att delta i nätverket är välkomna.  

 För icke-medlemmar inleds mötet den 16 september kl. 15.00, middag på 
kvällen. 

 17 september fortsätter med konferens på temat Museum as a counselor. The role 
of museums in developing historical areas.  

 18 september är en exkursion planerad.  
Möte och konferens är kostnadsfria, för exkursionen utgår en mindre avgift. Se 
vidare bilagd inbjudan. 
 
 
Med de bästa hälsningar! 
 
 
 
 
Lars Sjösvärd   
Museichef   

lars.sjosvard@gotlandsmuseum.se 
Tel. +46 (0)498-29 27 04 
Mobil +46(0)70-348 40 69 
 

 
 
 

Ulrika Mebus 
Avd. chef kulturmiljö/Internationell samordnare 

ulrika.mebus@gotlandsmuseum.se  
Tel. +46 (0)498- 29 27 49 
Mobil +46 (0)70-798 21 00  

http://www.baltmus.net/
mailto:lars.sjosvard@gotlandsmuseum.se
mailto:ulrika.mebus@gotlandsmuseum.se
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Welcome to join the 

  

Network-meeting of Network of Museums in the Baltic  

September 16th 2013 in Tallinn 
Discussions on the benefits and development of the network, presentation of 

flagship-project on tourism/education, other projects and cooperations etc.  

 

The conference of Network of Museums in the Baltic 

September 17th 2013 in Tallinn: 

MUSEUM AS A COUNSELOR 
The role of museums in developing historical areas 
 

The role of museums in having a say in the development of local areas might 

become an increasing trend in all countries around the Baltic Sea.  

The conference deals with the subject of involving museums in local 

development: regulation of valuable areas, drawing up statutory plans and 

carrying out preceding fieldwork, either arhaeological or focusing on local 

building tradition & developing visitors’ sites. 

 

Conference venue: 

Estonian Open Air Museum 

Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn 

www.evm.ee  

 

Free participation. 

The working language at the conference is English. 

 

On September 18th 2013 it is possible to attend a post-conference 

tour to Lahemaa National Park, Northern Estonia 
 

Follow the news on the website of Network of Museums in the Baltic  

www.baltmus.net  

 

Contact & registration: 

Kadi Karine 

Estonian Open Air Museum 

ph: (+372) 514 4774 

e-mail: kadi@evm.ee 

 

See you at the conference! 

http://www.evm.ee/
http://www.baltmus.net/
mailto:kadi@evm.ee

