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Besöksmålskartan har nu delats ut till de flesta platserna. Det krävs en del arbete
för att få ut katalogen till alla platser. Karin beskriver under "Läs mer" hur det hela
kan gå till när Besöksmålskartan distribueras. 

I besöksmålskartan presenteras 155 besöksmål runt om i Västra Götaland. Med en
bred spridning kan förhoppningsvis besökare lockas till att utforska flera besöksmål.
Katalogen är gratis så att besökare kan förses med var sitt exemplar. Önskas det
fler exemplar får ni gärna höra av er till ert ombud eller NAVs kansli.

Finns det tips eller förslag om fler arbetslivsmuseer som kan presenteras på
besöksmålskartan, hör då av er till oss i NAV.  

https://gansub.com/t/pm/5589474898692/


Läs mer

Projektbidrag till NAV-medlemmar
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) fördelar nu 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella
verksamheter inom kulturarvsområdet. Bland de ansökningar som kom in i år har
Riksantikvarieämbetet valt ut vilka arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och
andra ideella organisationer som ska beviljas bidrag. Bland dessa som beviljats
bidrag finns flera NAV-medlemmar som tillsammans får ett stöd på över två miljoner
kronor.

Vi gratulerar våra bidragstagare!

Se hela listan över beviljade projekt. Listan är sorterad utifrån län. 

Läs mer

NAVs Utbildningserbjudande
Gå en kurs och lära dig mer! Höstens kursprogram finns nu på NAVs Hemsida.  

Klicka här

https://www.navivast.se/2022/06/straightforward-en-dag-i-nav-ombudets-liv/
https://www.raa.se/app/uploads/2022/05/Beviljade-medel-2022-bidrag-till-kulturarvsarbete.pdf
https://www.navivast.se/2022/06/vi-gratulerar-nav-medlemmar-som-far-projektbidrag/
https://www.navivast.se/kurser-utbildning/


Fler kurser erbjuds här
Vi har maxat höstens kurskalender med fler kurser än vanligt. Vår specialitet är
kurser om museikunskap och ekonomifrågor, samt praktiska teknikkurser. Varmt
välkomna till en innehållsrik kurshöst!

Klicka här

Nominera Årets Arbetslivsmuseum 2023
Nu har du chansen att nominera din favorit bland landets alla cirka 1 500
arbetslivsmuseer till nästa års pris.
 
Beskriv hela verksamheten och vad som gör att du tycker att de bör
uppmärksammas med att tilldelas utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum.
 
Nominera senast 31 augusti 2022.

Läs mer

Nominera Årets Arbetsmyra 2023
Arbetets museums vänförening vill genom att utse Årets Arbetsmyra tacka och
uppmuntra alla dessa fantastiska kulturarvsbevarare.
 
Utan deras arbete hade vi inte lika många historier att berätta och inte lika
många smultronställen att besöka.
 
Nominera en eldsjäl på ett arbetslivsmuseum senast 15 september 2022.

https://www.arbetetsmuseum.se/kunskapscentrum/
https://www.arbetetsmuseum.se/arets-arbetslivsmuseum-2022/


Läs mer

Vi önskar er alla en härlig sommar!

NAV är ett nätverk för föreningar som sysslar med arbetslivsmuseer och industriminnen.
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