MÜZE BULUŞMALARI-2
Tarih: 17 Şubat 2017
Yer: Cin Ali Vakfı

TOPLANTI NOTLARI:
* Birinci toplantı ile ilgili bilgi verildi.
*Dersler müzede işleneceği zaman amaç müze gezdirmek olmamalı.
* Müzeler için merak uyandırmalı.
* Kültürel zenginlik insanlara nasıl aktarılmalı
*Occupy the museum: İddia sanat müzeleri %99 dışında bırakır.
*Manifestoda neler olur? Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi Manifestosunun ana fikri :“Küçük
müze, insanı anlatan müze önemlidir.”
* Heykeller nereye bakıyor? Türkiye’deki heykellerle de böyle bir çalışma yapılabilir
* Takım ruhu geliştiren firmalar, takım ruhunu müzede de geliştirebilir.
* Büyük firmaların müze gezmesi sağlanabilir. Farklı çalışanlara aynı anda muhatap olabilir.
* Şirket içi eğitimin müzede verilmesi olabilir. Hack The Museum böyle bir çalışma yapıyor.

* Eğlenceli biçimde müze nasıl gezilir/ gezdirilir? Ziyaretçileri müzelere ikinci kez getirebilmek
için neler yapılabilir?
*Bir insan müzeye neden gider?
*Televizyon seyretmekten AVM ye gitmekten daha eğlenceli ne var? Müzenin yaşaması için
ne yapılmalı?
* Grubun bir ismi olmalıdır. Öneriler:


Müzede Hareket Var



Müzede Eylem Var



Müzede Kıpırtı



Kıpır Kıpır Müze

*Sanal ortam oluşturulmalıdır.
*Sanal ortamın bir yöneticisi olmalıdır.
*Ortaklarımız, çözüm ortaklarımız olmalıdır.
*Projemizi hangi kurumlara anlatacağız? Kültür Bakanlığı, Genel Kurmay, Tarım Bakanlığı,
Orman Bak. ,DOB
*Farkındalık eğiticilerden başlamalı. Eğitimcilerin eğitimi, müze sahiplerini, müze
yöneticilerini eğitmek gerekir.

ALINAN KARARLAR:
* Hedef kitle toplumun tamamıdır.
*Grubun adının şimdilik KIPIR KIPIR MÜZE olmasına,

*Özlem Dengiz Uğur’un FB’de Kıpır Kıpır Müze adına bir sayfa açmasına, (Kapalı grubumuz
AÇILMIŞTIR!!)
*Levent Toksoy’un grup logosu için çalışmasına,
*Bir sonraki toplantıya kadar grup üyelerinin müze ziyaretlerinde “Kıpır Kıpır Müze”
logosuyla fotoğraf çektirip FB’de yayınlanmasına,
*Biz ne yapmak istiyoruz? Bu konudaki düşüncelerin Facebook kapalı grup üzerinden
paylaşılmasına,
*Kapalı gruba okunması kolay, yaratıcı fikirler gönderilmesine,
*Her ayın 2. Perşembe günü saat 19-21 arasında toplantı yapılması, gün ve saatin olağanüstü
koşullar dışında değiştirilmemesine,
*Gelecek toplantı tarihi ve yeri: 9 Mart 2017- Cin Ali Vakfı saat 19.00-21.00 olarak
belirlenmesine
Karar verildi.

GELECEK TOPLANTININ GÜNDEMİ:
Manifesto, iş planı konuşulacak
FB üzerinden çalışmalarımız değerlendirilecek
Logoya karar verilecek
Foto bankası sistemi kurulacak

GRUP KURALLARI:
Bir sonraki toplantıya katılacak olanlar için kayıt sistemi oluşturulacak.
Toplantı 19-21.00 arasında molasız yapılacaktır.
Çekilen fotoğraflar grup izni alınmadan sosyal medya hesaplarında yayınlanmayacaktır.

