Музейн барилга: хэлбэр ба зориулалт

Барилга барихдаа гурван зүйлийг санаж байх хэрэгтэй. Үүнд:
1. Олон нийт музейг ашиглана. Үзэгчдэд зориулсан үйлчилгээ байна.
2. Сан хөмрөг, түүний тухай мэдээлэл олон нийтэд хүртээмжтэй байх.
3. Техникийн, менежментийн, захиргааны ба боловсролын үйлчилгээ нь
музейн үйл ажиллагааг дэмжиж байдаг.
Шаардагдах зай талбай:
1. Олон нийтийн талбай, үйлчилгээ
- Үзэгч орох хаалга
- Ресепшн
- Маршрут зэрэг зүг чиг байрлалын мэдээлэл өгөх хэсэг
- Үзэгчдэд мэдээлэл өгөх хэсэг
- Өлгүүр
- Цуглах газар Assembly area?
- Амралтын хэсэг
- Ариун цэврийн өрөө “0”
- Caterring Facilities - Хөнгөн зууш гм.
- Аудио видео театр
- Боловсролын өрөөнүүд (хүүхэд зэрэг үзэгчдэд зориулсан үйл
ажиллагаа)
- Лекцийн театр
- Уулзатын өрөөнүүд
- Жижиглэн худалдаа
- Хамгаалалтын өрөө
- Утас, шуудангийн хайрцаг
- Хандивын хайрцаг
2. Олон нийтийн талбай /цуглуулга
- Түр үзэсгэлэн
- Байнгын үзүүллэг
- Мэдээллийн төв
- Номын сан
- Баримтжуулалт/мэдээлэл
- Архив/бичлэг
- Судалгааны цуглуулга
- Цуглуулгын менежментийн ажилтнуудын албан өрөө
- Үзмэр харагчдын өрөө (duty staff offices)
3. Сан хөмрөг
- Цуглуулгын сан хөмрөг

4. Дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнүүд (захиргаа аж ахуй, сэргээн засварлалт
гм)
- Менежмент
- Захиргаа/санхүү
- Хамгаалалт
- Цэвэрлэгээ
- Техникийн өрөөнүүд
- Гэрэл зургийн студи
- Ном хэвлэл/ бэлэг дурсгалын дэлгүүрийн агуулах
- Хэвлэн нийтлэлийн ажилтнуудын өрөө
- Мэдээлэл /PR/ сурталчилгааны ажилтнуудын өрөө
- Судалгаа/хээрийн шинжилгээний анги
- Цуглуулгын сан хөмрөг
- Сэргээн засварлалтын лабораториуд
- Техникийн ажилтнуудын агуулах
- Үзмэрийн сан хөмрөг
- Ажилтнуудын амралтын өрөө
- Халаалт/агааржуулалтын тоног төхөөрөмж
- Гараж/машины зогсоол
- Агуулах
Музейн талбайн хуваарилалт:
1.
2.
3.
4.

Ресепшн /үзэгчдийн үйлчилгээ
Цуглуулгын сан хөмрөг
Үзүүллэг үзэсгэлэн
Дэмжлэг үйлчилгээнүүд

25%
25%
25%
25%

Талбай багатай музейн хувьд тогтмол хугацаанд сольж байх үзэсгэлэн гаргах
талбайг их байх нь байнгын үзэсгэлэнд талбайгаа зарцуулахаас дээр юм.
Тал 205.Музейн барилгын төлөвлөлт
Тал 208. Архитектортой ажиллах нь
Тал 2012.Музейн барилгын аюулгүй байдал: менежмент ба ашиглалт
Тал 216.Орж гарах, хүртээмж нэг үзэгчид ойролцоогоор 5м.кв талбай
оногдохоор төлөвлөнө.
Үзэгчдэд зориулсан үзмэрийн танхимын нийт 80% нь үзэгчдийн урсгалд
зориулагдах бөгөөд зөвхөн 20% нь үзүүллэг байна гэж тооцох хэрэгтэй.
Үзэгчийн тоо их байх тусам худалдааны талбай их байх шаардлагатай.
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