MÜZE BULUŞMALARI

Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Müze Eğitim Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek
Lisans öğrencileri başta Ankara olmak üzere Türkiye genelindeki müzecilere, müzede çalışan diğer
uzmanlara, müzecilik disiplinine ilgi duyan lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık bir çağrı yaparak
geleneksel hale getirecekleri “MÜZE BULUŞMALARI” adlı toplantının ilkini Toplantıların akış,
içerik ve konusunu belirlemek amacıyla 12 Ocak 2017 Perşembe günü gerçekleştirdiler.

Toplantıda en az 6 aylık toplantı planı yapılabileceği, ilerleyen toplantıların her ayın ikinci
Perşembe günü gerçekleştirileceği vurgulanarak öncelikle Ankara’daki müzecilerin müzeciliğe
ilişkin bütün alt başlıklardan haberdar edilmesi sürecinde nasıl çalışılabileceği üzerinde durulmuştur.
Katılımcılar şu konulara vurgu yapmışlardır:
1. Müze eğitiminde gönüllü çalışmalara hız verilmelidir. Gönüllü çalışma ekipleri
oluşturulmalıdır.
2. Müze eğitimi süreçlerinde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği geliştirilmelidir.
3. Müzelerin ziyaretçi çalışmaları yapmalarını sağlamak, bu süreçte ziyaretçi çeşitliliğini
sağlamak için öneriler geliştirmek.
4. Katılımcılar kendi çalıştıkları kurumlarda müzelerin eğitim amacıyla kullanımı konusunda
tanıtımlar yapmalıdır.
5. Müze eğitimi konusunda gerçekleştirilecek olan gönüllü tüm çalışmalar belgelenecektir.
6. Gönüllü müze eğitimleri süreçlerinde müzede görevli güvenlik personeli de hedef kapsamına
alınmalıdır.
7. Gönüllü Müze Eğitimlerinden bir havuz oluşturarak ilgili projeler seçilerek resmi süreçleri
tamamlanmalıdır.
8. Geleneksel hale getirilecek bu toplantılara ilişkin iç tüzük ve kurallar belirlenmeli, manifesto
yazılmalıdır.
9. Müze Buluşmaları kapsamında müze yöneticilerine, sivil toplum örgütlerine ve alan
uzmanlarına ulaşarak toplantılara davet edilmeleri sağlanacaktır.
10. Üniversitelerin müzecilik, müze eğitimi vb. alanlarda lisans ve lisansüstü çalışmalar yapan
bölümleri ile işbirliği yapılmalıdır.
11. Müze Buluşmaları kapsamında her ay hem toplantı hem de gönüllü bir uygulama yapılmalıdır.
12. Toplumdaki “Müze Algısı” üzerinde özellikle durulmalı, bu konuda farkındalık çalışmaları
yapılmalıdır.
13. “Müze Travmaları” çalışmaları yapılmalı, Halk neden müzeye gitmiyor? Sorusu üzerine
çalışmalar yapılmalıdır.
14. Müze Buluşmalarına katılan katılımcılar arasında müzede çalışanların müzede yaşadıkları
deneyimleri yazmaları ve bültenler halinde internet sitemizde yayımlanmalıdır.

Google üzerinden toplantılara katılacak kişi sayılarını belirlemek üzere grup açılmış, toplantı kayıt
sistemi geliştirilmiştir.

Her ayın 2. Perşembe günü toplantı yapılacaktır. Bir sonraki toplantımız bir istisnai durumdan
ötürü 17 Şubat 2017’de 19:00-21:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Bir sonraki toplantı gündemi: “Manifesto, iş planı, görev dağılımları” dır.

