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1. Giriş
Hazırkı hesabatda “Mədəniyyət sektorunda siyasət və idarəetmə sisteminin müasirləşdirilməsi üçün
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə Dəstək” adlı tvinninq layihəsi
çərçivəsində həyata keçirilən “Hər kəs üçün Muzeylər” pilot layihəsinin yekunları öz əksini
tapmışdır.
Tvinninq layihəsi tərəfindən əldə ediləcək nəticələrdən biri, milli mədəni irsin idarə edilməsinin
effektiv modellərinin planlaşdırılması və yoxlanılmasıdır. Layihə, ərazilərin və muzeylərin idarə
olunmasında müasir və istifadəçi yönümlü yanaşmanı təmin etmək üçün həm ümumi strategiyaların,
həm də təkmilləşdirilmiş tətbiqi mexanizmlərin inkişafına yardım edir.
“Hər kəs üçün Muzeylər” pilot layihəsi auditoriyanın inkişafı və çıxış problemləri, turizm
baxımından muzeylərin təşviqi, innovativ təhsil və təbliğat proqramları və təşəbbüsləri, idarəetmə və
inkişaf məqsədləri üçün rəqəmsal və yeni texnologiyaların istifadəsinə yönəldilmişdir. Bu mənada,
pilot layihə aşağıdakı mövzuları əhatə edən məsələləri dərindən öyrənməyə yönəlmişdir:
→ Azərbaycan dövlət muzeyləri tərəfindən təklif edilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və
müasirləşdirilməsi;
→ Tvinninq layihəsinin 1.5-ci fəaliyyətinə daxil edilmiş islahat təklifləri, 2014-cü il Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası müddəalarının gələcək təkmilləşdirilməsi üçün
tövsiyyələrdən ibarət olan Yeni mədəniyyət sektoru idarəetmə modelinin tam tətbiqi üçün strateji
xəritəni əks etdirir;
Buna görə pilot layihənin nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur:
•

Azərbaycanın mədəniyyət sahəsində mövcud olan təcrübələrin Avropa təcrübəsində tətbiq
edilən ən yeni modellərlə müqayisədə vəziyyəti

•

Azərbaycanın dövlət muzeylərinin və həmçinin müvafiq sektorlarda ölkənin digər mühüm
muzeylərinin təkmilləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi məqsədilə qəbul olunacaq tədbirlər
barədə təklif

Bu hesabat aşağıda təqdim edilmiş iki hissədən ibarətdir:
-

Muzeylərin idarə olunması üçün Azərbaycanda tətbiq edilə biləcək ən yaxşı Avropa və
Beynəlxalq təcrübələrini əks etdirən yeni Muzey İdarəetmə elementləri

-

Paytaxt şəhər Bakıda Muzey sisteminin inkişafı üçün təqdim edilən konkret təklifləri əks
etdirən, Bakıda Muzey İdarəetmə sisteminin qurulması

2. Muzey idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi
Muzeylərin həyatında bəzi sektorların yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsi zərurəti birbaşa
olaraqmüasir günümüzdə muzeyin nə olmasıvə ya nə ilə təyin olunması mənasının və tərifinin
təkamülündən irəli gəlir. Bu cür məna 24 Avqust 2007-ci ildə Avstriyanın Vyana şəhərində 22-ci
Baş Assambleya tərəfindən qəbul edilmiş Beynəlxalq Muzeylər Şurasının Nizamnaməsi tərəfindən
hazırlanmış, muzeyin ən son tərifindən irəli gəlir:
“Muzey, maarifləndirmə, təhsil və əyləncə məqsədləri üçün insanlığın və ətraf mühitin maddi
və qeyri-maddi irsini əldə edən, qoruyan, araşdırdıran, əlaqələndirən və sərgiləyən
cəmiyyətin xidmətinə və onun inkişafına açıq olan qeyri-kommersiya sabit qurumudur.”
Yuxarıda sadalanan bəzi fəaliyyətlər, həqiqətən, iqtisadi əhəmiyyətə malik olsa da, muzeylər üçün
tətbiq edilən inkişafın təhsil və əyləncə ilə daha çox əlaqəsi vardır: muzeylər ictimaiyyəti
əyləndirərkən maarifləndirməlidir; belə ki, boş vaxtlarını işdən sonra və ya məktəbdən muzeyə
getmək üçün istifadə etmək istəyən insanlar üçün daha cəlbedici və maraqlı olmalıdır.
İctimaiyyətdə maraq doğurmaq ünsiyyət, həmçinin sərgilərlə əlaqəlidir. Didaktika və sərgilər hələ
də tədqiqatlara və təhsilə əsaslanır, lakin məqsəd muzeyə gələn ziyarətçilərin sayını daha da
artırmaqdırsa, onlar çox ünsiyyətcil və cəlbedici bir şəkildə görünməlidirlər. Bu sahələrin bir çoxu
muzeylərin təşkili sahəsində yeni təkliflər irəli sürür və maliyyə şəklində sərmayə qoymağı təklif
edir, çünki dünyadakı heç bir muzey yalnız ziyarətçilərin bilet ödənişləri hesabına fəaliyyət göstərə
bilməz və əgər muzey “əyləndirərək maarifləndirmə” fəaliyyəti və ya ictimaiyyət üçün sərgi və
tədbirlər təşkil etməsə, çox güman ki ziyarətçilərin sayı kəskin azalar. Bu isə o deməkdir ki, mənfəət
üçün olmasa da, muzeylərin Beynəlxalq Muzeylər Şurasının standartlarının tələb etdiyi kimi müasir
muzey olması məqsədilə kifayət qədər pul qazanması üçün maliyyə strategiyasına ehtiyacı vardır.
Yəni, inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək istədiyimiz sektorlar bir-birilə bağlıdır və onlar
inteqrasiyalı inkişaf strategiyasının bir hissəsi olmalıdır.
Müasir muzeylər üçün inkişaf strategiyasının elementləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- Anbar
- Sərgilər
- Didaktikalar
- Rabitə
- Maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi
- Şəbəkə
Aşağıda, hər bir element üzrə mədəniyyətin vəziyyətinin nəzərdən keçirilməsi təklif edilir.

2.1 Anbar
Muzey kolleksiyanın anbarı/saxlanılması, həm fiziki məkan və həm də davam edən bir prosesdir.


Muzey obyektlərinin, təbii tarix nümunələrinin və arxiv materiallarının saxlanılması üçün
xüsusi bir yerdir. Bu məkan, kolleksiyaların qorunması və əlçatanlığı üçün standartlara və
tələblərə cavab verilməsi məqsədilə nəzərdə tutulmuş və ya təkmilləşdirilmişdir.



Kolleksiyalar anbarda olarkən onların yerləşdirilməsi, təşkili və baxımı üçün davam edən bir
prosesdir. Bu, kolleksiyanın vəziyyətini və uzunmüddətli qorunmasını yaxşılaşdırmaq üçün
nəzərdə tutulan strategiya və üsulların qiymətləndirilməsini və həyata keçirilməsini əhatə
edir.

Anbar ilə bağlı hər bir qərar, onun nəticələrinin kolleksiyaların qorunması və mühafizəsini necə
yaxşılaşdıracağını nəzərə almalıdır.
Yaxşı kolleksiya anbarı, profilaktik qoruma və kolleksiyalara qayğı proqramının əsas
komponentidir. Yaxşı planlaşdırılmış və təşkil edilmiş anbar sahəsi kolleksiya üçün riskləri azaldır
və əlçatanlıq təmin edir.
Korlanma, ziyan və ya itki aşağıdakılarla minimuma endirilə bilər:







Düzgün saxlama yeri, strategiyası və metodları
Yaxşı istifadə üsulları
Effektiv təhlükəsizlik və yanğından mühafizə tədbirləri
Yaxşı təmizlik işləri
Müvafiq ətraf mühit şərtləri
Effektiv inteqrasiyalı Zərərli İdarəetmə proqramı

Kolleksiyaların idarə edilməsi və yaxşı təmizlik işlərinə rasional, sistematik yanaşma ilə birlikdə
kolleksiyaları asanlıqla yerləşdirən yaxşı hazırlanmış kolleksiya anbarları kolleksiyaya qarşı riskləri
minimuma endirir və ya məhdudlaşdırır. Bu, kolleksiyanı bütün korlayan maddələrdən mümkün
olan ən yaxşı müdafiə ilə təmin edəcəkdir.
Çox-səviyyəli kolleksiya anbar sistemi bünövrədən obyektin ətrafındakı avadanlıq və konteynerlərə
qədər müdafiə məsədli əlavələrin və ya qovşaqların ardıcıl təbəqələrindən ibarətdir. Daha çox qat
daha yaxşı qorunma deməkdir. Muzey kolleksiyalarının saxlanılması şərtlərinin fərqli olmasına
baxmayaraq, kolleksiyanın müvafiq yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmalı olan şərtlər eyni olur.
Çox-səviyyəli yanaşmada, hər bir səviyyə, onu korlama vasitələrindən qoruyaraq kolleksiyaya
qoruyucu qat əlavə edir.
Qoruma təbəqələri aşağıdakılardan ibarətdir:






Bina/avadanlıq təbəqəsi: kolleksiyaya yerləşdirilən strukturun xarici divarları (çöl/fasad).
Otaq/ərazi təbəqəsi: kolleksiyanı dərhal əhatə edən otaqların və ya ərazilərin divarları
Avadanlıq/anbar mebelləri: örüklü şkaf kimi saxlama mebelləri, xəritə vahidi və obyektlərin
yerləşdirilməsi üçün arxivləşdirmə bölməsi
Konteyner/yerləşdirmə. Obyekti qutu, məcməyi və ya digər tam qapalı konteyner kimi
içərisində saxlayan konteyner
Qablaşdırma/paketləmə materialları: parça, muslin və ya polietilen köpük kimi konteynerin
içərisində olan obyekti əhatə edən və/və ya dəstəkləyən muzeyin keyfiyyətli materialları

Muzey kolleksiyasının saxlanılması üçün məkana dair standartların və tələblərin əsas elementləri
aşağıdakılardır:



Muzeyin kolleksiyalarının uğurlu və təhlükəsiz saxlanılması xüsusi yer tələb edir. Muzey
anbarları yalnız muzey kolleksiyalarını saxlamalıdır. Muzey anbarını ofis, tədqiqat və iş
yerləri də daxil olmaqla bütün digər təyinatlardan həmişə ayrı saxlayın.



Kolleksiyaları minimal müdaxilə şərtləri və optimal istilik göstəricisi olan xüsusi məkanlarda
saxlayın.



Muzeyin saxlama sahəsi/anbarı, kolleksiyalardakı obyektlərin, nümunələrin və arxiv
maddələrinin xüsusiyyətlərini və miqdarını yerləşdirmək üçün uyğun olmalıdır.



Mühafizə avadanlıqları və texnikalarından səmərəli istifadəyə və muzeyin kolleksiyasının
effektiv şəkildə təmin edilməsinə və optimal qorunmasına imkan verəcək yer təşkil edin.



Əşyaları müvafiq konteynerlərdə yerləşdirin və obyektləri müvafiq materiallarla qablaşdırın.



Nisbi rütubət və temperatur dəyişkənliyi mənfi təsirlərini minimuma endirmək üçün
mümkün qədər kolleksiyaları qablaşdırın.

Kolleksiyanın saxlanıldığı anbarının müvafiq saxlama üçün həm əlvərişli, həm də qənaətbəxş
olduğundan əmin olun. Müvafiq yer muzey obyektlərinin saxlanılması üçün kifayət qədər uyğun
müəyyən edilmiş yerdir. Qənaətbəxş yer kolleksiyanın təhlükəsiz, seyrək şəkildə saxlanılması üçün
yer təmin edən və gələcək inkişaf üçün yer imkanı verən genişlənən məkanıdır.
Kolleksiya anbarı yalnız kolleksiyaların saxlanılması üçün istifadə olunmalıdır. Kurator ofisi iş və
araşdırma yerlərini kolleksiya saxlayan yerlərdən ayıraraq, ətraf mühitin kolleksiyalar üzərindəki
təsirləri və təhlükəsizlik riskləri minimuma endirilir.
Mədəniyyətin Qorunması və Bərpası üzrə Beynəlxalq Mərkəz-YUNESKO (2011) tərəfindən
keçirilmiş sorğunun nəticələrinə əsasən, dünyada saxlanan kolleksiyalar ciddi risk altındadır.
Sıfırdan başlayaraq yeni anbar sahələrini necə planlaşdırmaq barədə çoxlu sayda yazı yazılmış olsa
da, bir çox muzeylər bu problemlə üzləşmirlər. Bunun əvəzində, onlar zamanla pisləşən vəziyyəti
yaxşılaşdırmalıdırlar.

2.2 Sərginin qorunması
Sərginin mühafizəsi muzey kolleksiyalarını sərgi zamanı lüzumsuz ziyanlardan qoruyan praktiki
üsullara diqqət yetirir. Yanlış tərtib edilmiş və zəif hazırlanmış eksponatlar muzey kolleksiyaları
üçün əhəmiyyətli zərər mənbəyidir. Yalnız erkən və proses zamanı sərginin mühafizəsi ilə məşğul
olmaqla biz qoruma üzrə məsul planlaşdırmanı, dizaynı və istehsalı təmin edə bilərik.
Müvəffəqiyyətli eksponatlar sərgi, kurator və konservasiya mütəxəssisləri arasında sıx, konstruktiv
iş əlaqələrini tələb edir.
Sərginin kifayət qədər qorunmasını təmin edən vasitələrə aşağıdakılar daxildir:
-

Sərginin planlaşdırılması və sərgi prosesinə qorumanın daxil edilməsi:

o Saxlamanı, sərginin ilkin planlaşdırılması mərhələsində inteqrasiya edin. Eksponatın
inkişafı və istehsalında qoruma məsələlərini ehtiva edərək sərgiyə qoyulan
obyektlərin qorunmasına dair öhdəlik götürmək.
o Müvafiq vaxt və mənbələr təmin edin. Texniki dizaynların, vəziyyət nümunələrinin
inkişafı, nəzərdən keçirilməsi, modellərin işıqlandırılması və təklif olunan
materialların sınaqdan keçirilməsi üçün kifayət qədər vaxt yaradın. Cədvəl təhlükəsiz
idarəyə, eksponatın montaj edilməsinə və obyektlərin quraşdırılmasına imkan
verməlidir. Təmizləmə və xüsusi əməklə məşğul olmaq kimi mühafizə məsələlərinə
aid xərcləri büdcəyə daxil edin.
o Tarazlaşdırılmış mühafizə həllərini axtarın. Xüsusi sərgi şərtləri və digər sərgi
tələbləri ilə balans mühafizəsi meyarlarına uyğun həllər tətbiq edin.
-

Komanda Yığmaq and əməkdaşlıq
o Əməkdaşlıq şəraitində çalışın. Hər bir komanda üzvü əsas qoruma məsələlərini başa
düşməli və qorumaq üzrə məsuliyyət göstəricilərinə nail olmaq məqsədilə digər
üzvlərlə birlikdə çalışmaq üçün məsuliyyət daşımalıdır. Tarazlaşdırılmış və uyğun
həllərin axtarışı adətən güzəşt tələb edir.
o Köməkçi dizayn heyətini işə götürün. Sərgi qoruyucuları ilə bağlı təcrübəsi olan
dizaynerlərlə və qoruma üzrə məsul eksponatlarla bağlı istehsal tarixi olan
müəssisələrlə çalışın.
o Yüksək tikinti standartlarını tələb edin. Nəzərdə tutulan mühafizə xüsusiyyətlərini
açıq şəkildə ifadə edən təsvirləri və təfsilatları inkişaf etdirin; o cümlədən, fəaliyyət
meyarlarını nəzərə alın. Mühafizə komponentlərinin müəyyən edilmiş şəkildə
qurulmasını təmin etmək məqsədilə istehsalçı podratçılara nəzarət edin.

-

Sərgi Qoruyucusunun rolu
o Sərgi qrupuna sərgi konservatoru əlavə edin. Eksponatların qorunması üzrə
ixtisaslaşmış heyət seçin. Çox zaman, yarım-gün çalışan məsləhətçi kifayət edir.
o Sərgi qoruyucusunu ən erkən mərhələlərdə və sərgi planlaşdırması, dizayn, istehsal
və quraşdırılması prosesində daxil edin. Sərgi qoruyucusu, qoruma meyarlarını təyin
etməli, planlaşdırma və dizayn görüşlərində iştirak etməli, qorunma ilə bağlı qərarları
nəzərdən keçirməli və nümunələri qiymətləndirməli və quraşdırmadan sonra işləri
sərgiləməlidir.

-

Obyektlərin Seçilməsi
o Müvafiq görüntü obyektlərini seçin. Seçimləri, obyektləri nümayiş etdirmək üçün
kifayət qədər sabit olub olmadığını (təmizləmə ilə və ya təmizləmə olmadan) və
sərginin nəticəsini müəyyən edə bilən bir qoruyan heyətlə birlikdə edin.
o Çoxlu sayda obyektlərin seçilməsindən uzaq olun. Mövcud ərazidə təhlükəsiz
yerləşdirilə biləcək obyektlərin sayını nəzərdən keçirin.

o Hər bir obyektin estetikasını nəzərdən keçirin. Obyekt seçimi, təqdim olunan vizual
mesajın kuratorial baxışını əhatə etməlidir. Natamam, pozulmuş və ya çirkli
obyektlər hidrotəmizləmə tələb edə bilər.
o Obyektlərin daimi nümayişindən imtina edin. Həssas obyektləri fırlanan, alternativ
obyektləri əvəz edin və ya reproduksiyasından istifadə edin. Mümkün olduqda, bir
obyektin funksiyasını nümayiş etdirmək üçün reproduksiyasından istifadə edin.
o Sərgilənən obyektlərin təhlükəsiz hazırlanması, montajı, quraşdırılması və ya
reproduksiyası üçün kifayət qədər vaxt və resurslara icazə verin.
-

Qoruma Meyarlarının Yaradılması
o Obyektləri nəzərdən keçirin. Mövcud vəziyyətini müəyyən etmək və mühafizə
tələblərini fərdiləşdirmək üçün nümayiş üçün seçilmiş hər bir obyekti araşdırın.
Obyektlərin yazılı vəziyyətinin qiymətləndirilməsini tamamlayın.
o Zəruri, lakin həqiqi mühafizə meyarlarının yaradın. Fərdi obyektlərin
qiymətləndirilməsinə, nümayiş sahəsindəki ehtimal mühitə və mövcud mühafizə
tədqiqatlarına əsaslanın.
o Qoruma meyarlarına müraciət edin. Qoruma tövsiyələrini sərgi dizaynına daxil edin.
Dizayner, mühafizəçi, kurator və digər komanda üzvləri obyektləri qorumaq
məqsədilə praktiki nümayiş metodlarının təmin edilməsi üçün əməkdaşlıq
etməlidirlər.

-

Kolleksiyaların İdarə Edilməsi
o Təhlükəsiz istifadəni təmin edin. Sərgi müddətində obyekti idarə edən hər kəs üçün
təlim keçin. Sərginin inkişafı, qurulması və quraşdırılması zamanı obyektlərin
müvəqqəti saxlanması üçün təmiz, təhlükəsiz yer ayırın.
o Bütün obyektləri sabitləşdirin. Qoruyucuların, vəziyyəti sənədləşdirməsini və bərpa
tələb edən eksponatlar üçün bir bərpa təklifi verməsini təmin edin. Nümayişdən əvvəl
qeyri-sabit obyektləri təmir etmək üçün zəruri maliyyələşməni təmin edin.
o Obyektləri sənədləşdirin. Sərgi obyektlərinin siyahısına hər bir obyektin üzvlük və ya
kataloq nömrəsi daxil edilməlidir. Obyektin yeri qeyd olunmuş fotoşəkilləri və
mərtəbə planları, təhlükəsizlik və vəziyyət yoxlamalarını asanlaşdırır.
o Fotoçəkiliş zamanı obyektləri qoruyun. Obyektin ışığa bütövlükdə məruz qalmasını
məhdudlaşdırın və studiya işıqları ilə obyektlərin qızdırılmasının qarşısını alın.
Xüsusilə həssas obyektlər üçün yanan işıq sistemindən istifadə edin. Həmişə
obyektlər üçün müvafiq dəstək təmin edin.

Sərginin dizaynı mühafizə elementini nəzərə alaraq hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir. Dizaynın
mühafizə ehtiyaclarına uyğun tətbiq edilməsi üçün lazımi vasitələrə aşağıdakılar daxildir:
-

Çox-səviyyəli Qoruma Tədbiri
o Ətraf mühitin sabitliyi və qorunması üçün dizayn edin. Mövcud olan bir neçə variant
arasından müvafiq və səmərəli cavabı seçin. Qoruma səviyyəsinin nə dərəcədə əldə
ediləcəyini və hər hansı növ ticarətin qoruma meyarlarına tətbiq ediləcəyini nəzərə
alın.
o Həm makro, həm də mikro yanaşmaları nəzərdən keçirin. Sərgi çərçivəsində
eksponat hallarını istifadə edərək mikro ekoloji həllər yaratmağa qarşı mühafizə
meyarlarına müraciətin faydaları və xərclərini qiymətləndirin.

-

Sərginin Formatı və Tərtibatı
o Mümkün olduğu zaman, qapalı sərgidən istifadə etmək. Tarixi ev muzeyləri və bəzi
qalereya yerləri istisna olmaqla və ya obeyektin ölçüsü qapalı sərgini səmərəsiz
etdikdə açıq sərgidən imtina edin. Açıq sərgi heç vaxt müntəzəm sərgi seçimi və ya
yalnız maliyyə məqsədləri üçün seçilməməlidir.
o Gediş-gəliş üçün kifayət qədər yer ayırın. Qəzaların qarşısını almaq məqsədilə sərgi
tərtib edin. Sərgidə və sərginin ətrafında fərdlərin, qrupların və əlil arabalarında olan
insanların rahat hərəkətləri üçün kifayət qədər yer təmin edin.
o Bənzər obyektləri ruplaşdırmaq. Oxşar qorunma meyarları ilə kolleksiyaların yerini
birləşdirmək dizayn məqsədlərinə daha asan və daha qənaətcil olacaqdır.
Quraşdırmanın, saxlanmanın və obyektin çıxarılmasının rahatlığını nəzərə almaq.

2.3 Didaktikalar
Muzeylər yaradıldığı gündən etibarən kolleksiyalara baxma, həmçinin qonaqlar üçün giriş və
öyrənmə imkanlarını təmin edən təhsil yerləri olmuşdur.
Muzeylərin tarixi trayektoriyası onların bədii və mədəni irsin qorunması (toplanması, qorunması,
saxlanması və elmi tədqiqatı) və yayılması ilə bağlı funksiyalara əsaslandığını göstərir (ünsiyyət və
maarifləndirmə); buna görə də hazırda, maarifləndirmə bu təşkilatların digər funksiyalarından
biridir.
Muzeylər bütün yaşda müxtəlif ehtiyaclara aid olan həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi təhsil
fəaliyyətlərinin geniş yayılmış və müxtəlif dərəcədə parametrlər, resurslar və ilham təmin etmək
üçün ideal yerdir. Beləliklə, keçmiş izlərini qoruyan və nümayiş etdirən yer olmaqla yanaşı, halhazırda da muzeylər icma inkişafının və ya yenilənmə layihələrinin mərkəzi hissəsi ola bilər.
BMŞ-dan etibarən (Beynəlxalq Muzeylər Şurası), muzeylər təhsil və mədəni yayılma ilə xüsusi
funksiyaları inkişaf etdirmək və Muzeyin daxilində “Təhsil İdarəsi və Mədəniyyət Fəaliyyəti”
adlandırmaq üçün müəyyən bir yerə sahib olması lazım olduğu barədə razılığa gəlindi.

BMŞ-nın xüsusi Beynəlxalq Komitəsi tədqiqat, idarəetmə, təfərrüatlar, sərgilər, proqramlar, media
və qiymətləndirmədə fəaliyyət göstərən təhsil və mədəniyyətə maraq göstərən muzey müəllimləri və
digər muzey işçilərini bir araya gətirən TMFK (Təhsil və Mədəniyyət Fəaliyyəti Komitəsi) adlanır.
Komitə muzey təhsilinin BMŞ-nın siyasəti, qərarı və proqramlarının bir hissəsi olduğunu, dünya
muzeylərinin təhsil məqsədini müdafiə etmək və muzey təhsili sahəsində yüksək peşəkar
standartların inkişaf etdirilməsini təmin etmək məqsədilə muzey təhsili barədə beynəlxalq səviyyədə
informasiya və fikir mübadiləsi məqsədi daşıyır. TMFK, protokolların və eləcə də, xəbər
bülletenlərinin çap olunduğu illik konfransları və BMŞ Təhsili adlı illik icmalı keçirir.
Yeni təhsil yanaşmaları “durğun” ənənəvi Muzeyi cəmiyyət üçün mədəniyyət mərkəzində aktiv
Muzeyə çevirməyə çalışır. Bu çevrilmə əsasən “obyektin siyasətini” “ziyarətçi-mərkəzli” Muzeydə
sərgilərin fərqli mövzularda anlaşılabilməsini təmin edən, təkcə estetik və ya elmi olmayan, didaktik
meyarlar göstərən xüsusi diqqət yetirən siyasətə sərf edir.
Muzey ictimaiyyəti həm gənc, həm də yaşlıları daxil etmək üçün genişlənmişdir ki, bu da muzey
müəllimlərinə formal təhsildə şagird və ya tələbə qrupları ilə işləmək üçün yeni çağırışlar yaradır.
Muzey cəmiyyətə yaxınlaşmaq üçün iki vasitəyə malik olmalıdır:
-

ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına yardım edən mədəni mühit və beləliklə, vətəndaşlar
Muzeyin potensial ziyarətçiləri olurlar;

-

təlim mərkəzləri: muzeylərin təhsil yeri kimi gələcək istifadəçiləri olan kolleclər, məktəblər,
akademiyalar, universitetlər, və s. Onlar pedaqoji münasibət vasitəsilə ziyarətçiləri
maarifləndirə bilər. Xüsusilə uşaqlar bilməlidir ki, onlar obyektləri öyrənməkdən, sirləri təbii
yolla açmaqdan zövq alacaqlar.

Bu yanaşmanın ünvanlandığı şəxslər Muzeyin istifadəçilərinin müxtəlif qruplarıdır və onun təklifi
adətən, lakin həmişə deyil - uşaqlar və gəncləri hədəf götürsə də, onun fəaliyyəti bütün auditoriyaya
yönəlmişdir. Xüsusi proqramlara Muzeyə bələdçi ilə turlar, öyrənmə və təlim məsələlərinin nəşrləri,
emalatxana və laboratoriyaların təşkili, film və videoların nümayişi daxildir. Muzeyin daxilində
xüsusi yerlər təşkil edilə bilər: uşaqlar üçün otaqlar; xüsusi məktəb kursları üçün təhsil proqramları;
sərgilərin dizaynı və hazırlanması; monoqrafik seminarlar, konfranslar, məlumatlandırma, sosial
yardım, tədbirlərin təşkili ...
Aşağıdakılar muzey fəaliyyətinə cəlb ediləcək tamaşaçıların ümumi kateqoriyalarıdır:


Təhsilin bütün səviyyələrindən olan müəllimlər və ümumilikdə təhsil nümayəndələri.



Məktəblər, qruplar və ya asudə birliyinə daxil olan uşaq və ya gənclər qrupu.



Hər hansı bir təşkilat, idarə, Assosiasiya, şirkət və ya digər kollektiv tərəfindən təşkil olunan
fərdi olaraq və ya kiçik qruplardakı yetkinlər.



Yaşlılar, əvvəlki başlıq altında fərdi və ya eyni şəkildə.



Fiziki və ya zehni əngəlli insanları; xəstəxanaya yerləşdirilən və uzun müddət orada qalmış
xəstələr.



Haqlarından məhrum edilmiş, yoxsulluq, həbsxanalarda həbsvə s. kimi xüsusi sosial
problemləri olan insanlar.



Tədqiqatçılar və mütəxəssislər.

Məktəb səviyyəli proqramlarda muzey müəllimləri ilə işləyən daha kiçik qruplar üçün bir tendensiya
olmuşdur. Sinif otaqlarında daha az vaxt keçirilmiş və sərgi sahələrində keçirilən vaxt təcrübə ilə
tamamlanmışdır. Proqramlar əhəmiyyətli dərəcədə daha çox öyrənmə və tələbə yönümlü və daha az
obyektə yönəldilmişdir. Müəllim və şagirdlərlə ünsiyyət qurma imkanları veb əsaslı məlumat,
material və fəaliyyətlər vasitəsilə kəskin şəkildə genişlənmişdir.
Didaktikalar və muzeylər üçün təhsil ölçüsünün artan əhəmiyyətini nəzərə alaraq, xüsusi bir təhsil
idarəsinin yaradılması zəruridir. Bu mənada, muzey fəaliyyətinin didaktik ölçüsü ilə məşğul olan
xüsusi təhsil işçiləri, mütəxəssislər çox vacibdir.
BMŞ Muzeyinin Fəaliyyəti: Praktiki Əlaqələr, rolunu aşağıdakı kimi yekunlaşdırır:
“Ən yaxşı müasir muzey müəllimləri, karyerası ərzində müxtəlif sahələrdə ixtisaslaşmışdır (adətən
aspirant səviyyəsində). Bir çoxları özləri üçün işlədikləri muzeyin mövzularını öyrənmişlər - məs.
arxeologiya, biologiya, tarix, fizika və ya təhsil və ya psixologiya sahəsindəki tədqiqatlar əsas
pedaqoji bilikləri təmin edəcəkdir, çünki pedaqoqun kreativ həmkarları tərəfindən akademik şəkildə
hörmət qazanması vacibdir.
Bununla yanaşı, istər ixtisaslaşdırılmış (aspirant) kurslar, istərsə də muzeydə təcrübəçi kimi olsun,
muzey təhsili tamamilə vacibdir. Bəzi müəllim tədris kursları uyğun ola bilər, ancaq bunu da
anlamaq vacibdir ki, muzeydəki təhsil məktəblərdə öyrənilmədən çox fərqli ola bilər, xüsusilə də
ölkədə çox formal məktəb tədris və öyrənmə ənənəsinə malikdir.
Bir zaman, muzey təhsil xidməti qurmağı qərara almış və onu yerinə yetirmək üçün uyğun bir
namizəd tapmışdı, yeni təhsil vəzifəlisi bir struktur qurmuş və siyasət və proqramına qərar
vermişdir. Muzeyin vəziyyətinə, xüsusilə də kadrlara, zamana, məkana və maliyyə imkanlarına görə
həyata keçirilə bilən şeylər realist olmalıdır.
Səmərəli təhsil xidməti minimum olaraq, işin idarəetmə və inzibati aspektlərini idarə etməyə, eləcə
də tədris və digər təhsil işlərinə qatılmağa qadir olan tam zamanlı peşə rəhbəri tələb edir. Uzun
təcrübə göstərir ki, bir təhsil işçisi heç bir şeydən daha yaxşı olmasa da, bir nəfər, xüsusilə
məktəblər, kolleclər, valideynlər və geniş ictimaiyyət muzey tərəfindən təqdim olunan təhsil
proqramlarının dəyərini tanıyarkən, hər bir zəruri tapşırığı yerinə yetirə bilməyəcək. Yüksək
ixtisaslı təhsil vəzifəli şəxs üçün lazımi inzibati yardımın olmaması səbəbindən sifarişlərin alınması,
təbliğat materiallarının yayılması və ya dərs vəsaiti və təlim materialları kimi müntəzəm katiblik
işlərini həyata keçirmək üçün səmərəsiz və qeyri-qənaətbəxşdir.
Təhsil xidmətlərinə ictimai tələbat, rəhbərlik, tədris və təlim seminarları və digər tədbirlərin
keçirilməsi üçün əlavə ixtisaslaşmış heyəti cəlb etmək zərurətini doğurur. Müstəqil və ya qismən işçi
heyəti bu müqavilələrin yerinə yetirilməsinə və nəzarətinə əsasən bir çox funksiyaları yerinə yetirə
bilər. Bununla belə, bu cür heyət keyfiyyət standartlarını qorumaq üçün təhsil işçiləri və ya digər

mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmalıdır. Bu təlim və davamlı peşə inkişafı, öyrənmə nəzəriyyəsi və
psixologiyanın mövcud bilikləri və muzey mövzusundakı yeni araşdırmalar, habelə ünsiyyət,
təqdimat və tarixi sənətkarlıq və texnikalar kimi işin hər hansı bir xüsusi aspektini əhatə etməlidir.
Buna görə, muzey müəllimləri lider və ya idarəçi, eləcə də əsl komanda oyunçusu olmalıdır.”
Bir çox muzey müəllimləri bu gün məktəb tələbə auditoriyasından kənara çıxan bir məsuliyyət
daşıyırlar. Bəzi təşkilatlarda ictimai proqramların məktəb səfər proqramlarından ayrı olmasına,
baxmayaraq, bütün auditoriya qrupları üzərində işləyən heyətə doğru hərəkət vardır. Bu əlaqə,
qonaqların təcrübəsini artırmaqla yanaşı, muzeyin işinin bütün sahələrində müəllimlərin peşəkar
roluna daha çox tanış olmaq imkanı verən paylaşılan nəzəri və fəlsəfi yanaşmalara imkan verir.
Eyni zamanda, heyət fərdi auditoriya üçün proqramları - çox kiçik uşaqlar, ibtidai, orta ixtisas/orta
məktəblər, yeniyetmələr tək və ya böyüklər qrupları və ailə qrupları üçün proqramlara yönəlib və bu
proqramlar “auditoriya sürücüləri” kimi qəbul edilir. Sərgidə iştirak etmək əvəzinə, onlar sərgi və
qurumlara insanları cəlb edən və ziyarət üçün əsas təcrübəni təmin edən proqramlardır. Bu, məsələn,
ailə və bayram proqramları institutlar tərəfindən daha çox cəlb edilir və müvafiq olaraq
maliyyələşdirilir.
Yaşlı öyrənənlər müstəqildir və özlərinə istiqamət tapa bilirlər, öyrənmə təcrübəsində fəal iştirak
edə bilirlər və bütün öyrənmənin səbəb olduğu məna qurma prosesində iştirak edə bilirlər; onlar
həmçinin yeni öyrənmənin qurulması lazım olan həyat təcrübəsi və bilikləri yığmışdırlar. Yetkinlik
təhsili rəhbərli səfərdən, mütəxəssis konsepsiyasından və ya rəsmi axşam sinifindən nadir hallarda
yola salınmışdır. Son on il ərzində, müxtəlif Avropa ölkələrində daha çox muzey yeni və ya müxtəlif
auditoriyaların ehtiyaclarını nəzərə almaq üçün seçilmişdir: miqrantlar, əlil insanlar, sosial cəhətdən
istisna olunanlar, həmçinin muzeyə ziyarəti anlayış qurmaq, fikir qazanmaq, ruhlandırmaq və ya
sadəcə zövq almaq üçün bir fürsət olaraq görən yetkin tələbələr.
Ömürboyu öyrənmə bu səbəbdən muzeylər üçün yeni bir dövr açır: ehtimalları sorğulama, təcrübə
keçmək, əməkdaşlıq qurmaq və fərqli ictimai, yeni auditoriya, yeni vətəndaşlarla qarşılaşmaq və
onların həyatında müsbət fərq yaratmağa cəhd etmək.
Muzey didaktikası üçün geniş alətlər müəyyən edilə bilər. Bu vasitələrin istifadəsinin
planlaşdırılması əvvəlcədən müəyyən edilmiş strategiya əsasında inteqrasiyalı şəkildə həyata
keçirilməlidir:










Ümumi Sərgi Etiketi və Fərdi Mövzular
Bələdçili Turlar və təlim keçmiş pedaqoqlar tərəfindən idarə edilən Təhsil Dialoqu
Səs və Audio-vizual Media
Görüntü və Kompüter Mediası
Toxunuşlu media və obyektlərin toxunulmasını təşviq edən həsr olunmuş nəzarət mühitləri
Təhsil Məkanları
Viktorina, bulmacalar, rol oyunları kimi təhsil oyunları
Praktik Seminarlar və/və ya sənətkarlar kimi peşəkarlar tərəfindən təhsil şousu
Xüsusilə müəyyən bir qrupa yönəlmiş və xüsusi didaktik alətlər tərəfindən dəstəklənən
Didaktik/Təhsil Sərgiləri.

Bundan əlavə, son illərdə, bir çox muzeylər iqtisadi və sosial cəhətdən öz haqlarından məhrum
edilmiş miqrantlar, əcnəbilər, yoxsulluq və məhrumiyyət halında yaşayan vətəndaşlar kimi təhsil

proqramlarını təbliğində iştirak edir. Beləliklə, tamaşaçıların inkişafı əlverişsiz kateqoriyalar üçün
sosial inteqrasiya və mədəni inkişaf rolunu oynayır.
Muzeylərdə təhsil, biliyin yayılmasına kömək edir və dünyanın yerli mədəniyyətinə və digər
xalqlarına hörmət və qiymətləndirmə dəyərlərini yüksəltməyə kömək edir, insanların bilik
bacarıqlarını inkişaf etdirir: müşahidə qabiliyyəti, müqayisə, əlaqələr, sintez, şərh və s. Buna görə
də, bir daha və son olaraq, muzeylər qeyri-adi bir təhsil mərkəzidir.

2.4 Rabitə
YUNESKO-nun Muzey və Kolleksiyaların Qorunması və təbliği ilə bağlı Təklifinə əsasən, onların
Müxtəlifliyi və Cəmiyyətdəki Rolu, Paris 2015 və rabitə muzeylərin digər əsas funksiyasıdır. Üzv
dövlətlər muzeyləri öz xüsusi sahələrində olan kolleksiyalar, abidələr və saytlar haqqında
məlumatları aktuallaşdırmaq və yaymaq üçün təbliğ etməli, müvafiq olaraq sərgilər təşkil etməlidir.
Bundan əlavə, muzeylər bütün rabitə vasitələrindən istifadə edilməsinə, məsələn ictimai tədbirləri
təşkil etməklə, müvafiq mədəni tədbirlərdə iştirak etməklə və fiziki və rəqəmsal formalarda
ictimaiyyətlə digər qarşılıqlı əlaqələr yaratmaqla təşviq edilməlidir. Rabitə siyasəti inteqrasiyanı,
daxilolma və sosial inteqrasiyanı nəzərə almalı və ictimaiyyətlə əməkdaşlıqda, o cümlədən
muzeyləri normal ziyarət etməməlidir. Muzeyin fəaliyyəti həmçinin ictimaiyyətin və icmaların
hərəkətləri ilə onların xeyrinə gücləndirilməlidir.
Bu gün, buna görə, muzeyin təməl fəaliyyəti kimi ünsiyyət və vətəndaşların iştirakı baxımından,
müasir muzeylər və ya muzey şəbəkələrinin kommunikasiya strategiyasına malik olmasını nəzərdə
tutan müəyyən bir strategiya ilə həll edilməsi çox vacibdir.
Korporativ Rabitə və İctimai Əlaqələr modeli rabitənin strateji planlaşdırılması üçün müxtəlif
variantları təqdim edir. Ancaq hər ikisi strateji planlaşdırma quruluşunu təqdim edir: ictimaiyyətin
araşdırmalarından, kommunikasiya strategiyasını inkişaf etdirməkdən və hərəkətlərin strategiyanın
özü əsasında tətbiqi və qiymətləndirilməsindən başlayır.
Muzeyin rabitəsi ümumiyyətlə dörd mərhələdən ibarət olur (tədqiqat, planlaşdırma, icra və
qiymətləndirmə), çünki bu dörd mərhələ modeli Korporativ Əlaqə və İctimai Əlaqələr sahəsində teztez istifadə olunur. Bu dörd mərhələ modeli məhsullar, xidmətlər, müəssisələr, idarələr və ya
təşkilatlar üçün istifadə olunur və həm muzeylərə, həm də onların məhsullarına və ya mədəni
xidmətlərinə tətbiq oluna bilər.
Daha ətraflı olaraq, mərhələlər bunlardır:
Araşdırma
Muzey və ictimaiyyət arasındakı ətraf mühiti və bütün ünsiyyət prosesini aydınlaşdırmaq üçün
məlumatların sistematik şəkildə toplanması, fəaliyyətlərin düzgün planlaşdırılmasının əsasını təşkil
edir. Muzey sahəsində ictimaiyyətin təhlili əsasən fərdi və ya ailə səviyyəsində əsas ictimaiyyəti
(istifadəçilər/ziyarətçilər) hədəf alan qonaqlara aid sorğulara yönəldilmişdir.
Planlaşdırma

Araşdırmalar əsasında rabitə planlaşdırılması başlayır. Bu mərhələdə hədəflərin tərifi, ünsiyyət
qurmaq üçün ictimaiyyətin müəyyən edilməsi, həyata keçiriləcək fəaliyyətlərin seçilməsi və
proqramlaşdırılması kimi bir sıra əsas aspektlər müəyyən edilməlidir.
Rabitə strategiyası ünsiyyətin hədəf qruplarını, media üçün ünsiyyəti, aydın və ölçülə bilən
məqsədləri, muzey rəhbərliyi içində məsuliyyətlərini müəyyən etməlidir.
Xüsusilə, rabitə strategiyası:







Yazılı və hərtərəfli paylaşılmış sənəd olmalıdır
Muzey rəhbərliyinin və rabitə mütəxəssislərinin rolunu müəyyən etməlidir
İnkişafın qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunacaq aydın və ölçüləbilən obyektlərdən ibarət
olmalıdır
Rabitə hədəf qruplarını (izləyiciləri) dəqiq müəyyən etməlidir
Rabitənin həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət planı hazırlamalıdır
Lazımi resursları - maliyyə və insanları resurslarının müəyyən etməlidir

Strategiya xüsusilə vacibdir, çünki komanda nail olmaq istədiklərini razılaşdırmaq, bütün mövcud
kanallardan istifadəni öncədən planlaşdırmağa, lazımi resursları müəyyənləşdirməyə və
məsuliyyətlərini bölüşdürməyə imkan verir və müvəffəqiyyəti ölçmək üçün aydın plan verir
Bu mənada, hərtərəfli rabitə strategiyası aşağıdakıları əhatə etməlidir:













Araşdırma
Vəzifə (məqsəd)
Təsəvvür (istək)
Məqsədlər
Obyektlər
Auditoriya
Mesajlar
Kanallar
Zamanlama
Mənbələr
Risklər
Qiymətləndirmə

İkinci dərəcəli tədqiqat effektiv ünsiyyət strategiyasını planlaşdırmaq məqsədilə vacibdir. Bu,
həmkarların və rəqiblərin əvvəlki layihələrindən və təcrübələrindən öyrənmək imkanı verir. Bu
keçmiş uğurları və uğursuzluqları qiymətləndirməyə, nəyin işlədiyini, nə etməyəcəyini və hara
investisiya qoyulması lazım olduğunu müəyyən etməyə imkan verir.
Tədbiq
Əvvəlki mərhələdə müəyyənləşdirilmiş fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi və müəyyən edilmiş
məqsədlərə nail olunmasında onların töhfəsini nəzarət etmək. Muzeylərin ünsiyyət üsulları və
vasitələrinə aşağıdakılar daxildir:


reklam,









satış təbliği,
vasitəsiz marketinq,
ictimai əlaqələr.
ümumi oxşarlıq
şəxsi satış,
təbliğat ədəbiyyatı
digərləri...

Qiymətləndirmə
Rabitənin müvəffəqiyyətini qiymətləndirmək üçün əvvəlki mərhələlərdə həyata keçirilən bütün
tədbirlərin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi. Bu rabitə prosesinin son addımdır.
Tamaşaçıları dinləmək, muzeylər üçün mühüm bir fəaliyyətdir və ünsiyyəti yeniləmək üçün
qonaqların profilini dəqiqləşdirmək üçün qiymətləndirmə işləri aparılmalıdır. Muzey qonaqların
profilini, qonaqların demoqrafik və sosial cəhətdən bölüşdürülməsini müəyyən etməli, səfər zamanı
və səfərdən sonar müxtəlif ziyarətçilərin profillərinə dair davranış nümunələrini
müəyyənləşdirməlidir.

2.5 Maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi
Maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsinə gəlincə, bu, hər hansı bir muzeyin həyatı üçün əsas məsələdir
və müvəffəqiyyət və ya uğursuzluq əsasən dəqiq və yaxşı düşünülmüş strategiyaya əsaslanır. Bu,
lazımi vəsaitin miqdar və keyfiyyəti baxımından arzu olunan hədəfə yaxşı çatmağı nəzərdə tutur ki,
bu yolla muzey imkanlarına aid məsələlərə və hədəfə çatmaq üçün fərqli üsullara əsaslanaraq
strategiyanı aydın şəkildə qurmaq mümkündür.
Xeyriyyəçilər inanırlar ki, ianə etmək yaxşıdır. Şirkətlər səxavətli görünmənin, ictimai görünüşü
yaxşılaşdırdığını anlayır. Fondlar yaxşı səbəblərə pul ayırmaq üçün açıq şəkildə mövcuddurlar.
Dövlət qurumları, muzeyə pul verilməsinin, bütün ictimaiyyətə fayda gətirəcəyinə əmin olmalıdır,
cünki onlar ödəməni ictimaiyyətin pulu ilə həyata keçirirlər.
Ona görə də muzey üçün planlar haqqında dəqiq məlumatlar əldə etmək və muzeyin divarları
içərisində və kənarda kimin faydalanacağını göstərə bilmək üçün lazımi insanlarla əlaqə qurmaqla
başlamalıyıq.
Bütün bunlar təklif olunan hərəkətlərin muzeyin rəhbərliyi üçün deyil, cəmiyyət üçün real
ehtiyacları qarşılayacağına inandırıcı fakt hazırlayır. Digər tərəfdən, uğurlu xeyriyyəçilik
strategiyası qrant və sponsorluq pullarını səmərəli şəkildə sərf edə biləcəyini sübut etməlidir, çünki
əlbəttə ki, heç kim vəsaitinin boş yerə xərcləmək istəmir və belə olarsa, onlar yenidən muzeyə
dəstək verməyəcəklər.
“İnsanlar insanlara bəxşiş edir” ideyası, donor və alıcı arasındakı əlaqənin tez-tez yüksək şəxsi
təbiətini vurğulayaraq, xeyriyyəçilər arasında ənənəvi fikirlərdən biridir. Xeyriyyəçilikdə, elmdən,
cazibədən, institusional nüfuzdan və inandırıcı gücdən daha çox incəsənət vacibdir.

Sınanmış və yoxlanılmış strategiya əsas ianə və ya qrant təmin edildikdə ictimaiyyətin başlanğıcıdır;
bir kampaniyanın davam etməsini təmin edir görünüşə çəki artırır.
Lakin, yalnız böyük donorlara diqqət yetirmək uzaqgörənlik sayılmır. Hər pul çeki faydalıdır.
Uzunmüddətli xeyriyyəçilik üçün əhəmiyyətli hədəf kimi muzeyin mövcud olduğunu bilən və
muzey təşkilatının gələcək planları ilə maraqlanan insanlar şəbəkəsini genişləndirməkdir.
Bəzi insanları ianə bəxş etmənin “isti parıltı”-sı üçün ianə verirlər. Digərləri, ianələrindəki maddi
əlaməti qiymətləndirirlər. Muzeylər bu məsələ ilə bağlı güclü mövqedədirlər. Çünki donorun
divarında və ya qorunan obyektin yanında adın görünməsi, illik hesabat siyahısından kənara çıxmaq
üçün daha çox imkanlar təmin edir. Daha çox ziyarət edilən və mediada görünən muzey, daha çox
maliyyə vəsaitlərini cəlb edəcəkdir.
Beləliklə, uğurlu xeyriyyəçilik strategiyasının müxtəlif mərhələlərdən həyata keçirilməsi lazım
olduğunu vurğulayacağıq:
1. Uğurlu xeyriyyəçilik kampanyası planlaşdırmaq;
2. Yaxşı xeyriyyə proqramı yazmaq;
3. Güclü və uzunmüddətli iş və donorlarla əlaqə qurmaq (muzey və ya şəbəkə içərisində bu
funksiyaya həsr olunmuş bir şöbə yaratmaq lazımdır);
4. Korporativ sponsorlar cəlb etmək;
5. Fərdi donorları inkişaf etdirin (layihənin üzvü və ya bir hissəsi olmaqdan qürur hissi duyacaq
olan “muzeyin dostları” klublarında və ya birliklərində təşkil edilmiş kiçik donorlar);
6. İdarə Heyəti Şura sıquraraq, muzeyin reklamçılarını və ifadələrini idarə etmək mümkün ola
bilər, beləliklə, hər kəs öz adını və nüfuzunu muzeylə əlaqələndirə bilər.
Maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi çox yüksək ixtisaslı iş halına gəlmişdir və əlbəttə ki, muzeyin
uğur hekayəsinin əsas göstəricilərindən biridir, büdcənin bir hissəsini yaxşı təşkil edilmiş
xeyriyyəçilik strategiyasına və bu sahədəki mütəxəssislərə yönəltmək, göründüyü kimi ziddiyət
deyil, başlıca investisiya ola bilər. Bu həmişə doğrudur, lakin artıq mövcud muzeyləri inkişaf
etdirmək və istismar etmək lazım olduqda daha çoxdur, çünki belə hallarda muzeyin ictimaiyyətə
malik olduğunu (bəlkə işçilərin narahat olmadığı üçün çox deyil…) və hər zaman xilas olmasını
təmin edən “adi hala” aid ola bilər. Lakin, missiya yalnız mövcud muzeylərin cəmindən ibarət
olmayan yeni muzey şəbəkəsi qurmaq olduqda bu ən pis şey olacaqdır.
Bu baxımdan, son dövrdə İtalyan muzey sistemini və onun təkamülünü müəyyənləşdirmək maraqlı
ola bilər.
İtalyan muzey sistemi kontekstində, 4000-dən çox müəssisənin sayılması ilə (onların əksəriyyəti
dövlətə aiddir və yerli hakimiyyət orqanlarından və Mədəniyyət Nazirliyindən asılıdır), onların
idarəetmə sisteminə diqqət ayırmaq və muzeylərə hər hansı bir muxtariyyət vermək üçün bəzi
proqramları inkişaf etdirmək çox vacibdir.
Beləliklə, “maliyyələşdirmə” biletlərin satılmasına, habelə qeyri-sabit və beynəlxalq gözlənilməz
hallarla əlaqəli daha az dərəcədə asılı olmağa imkan verən maliyyələşdirmə mənbələrinin
fərqləndirilməsini nəzərdə tutur.
Bəzi mümkün variantlar aşağıdakılardır:




Dostlar və donorlardan ibarət assosiasiyaların yaradılması
Zənglərə və maliyyələşdirmə proqramlarına müraciət etmək (Avropa çağırışları, fondların
verilməsi, banklar və s.)
 Vergi imtiyazlarının üstünlüklərini müəyyən etmək
 Əməkdaşlıq layihələrini inkişaf etdirmək üçün tərəfdaşlıqları tələb etmək
 Maraqlı layihələr ilə sponsor və müştəriləri cəlb etmək
Yuxarıda göstərilən bütün tədbirlər üçün zəruri başlanğıc nöqtəsi muzey tərəfindən aparılan
Araşdırmadır. Muzey əsas məqsədi müxtəlif aktorların ətrafında əlaqə yaratmaq üçün yüksək dəyərli
fəaliyyətləri həyata keçirmək təklifi ilə cəmiyyətin toplanması və inkişafı ilə bağlı olan təhsil
müəssisəsidir.

Müasir muzey bu səbəbdən mədəniyyət mərkəzi, qarşılıqlı və faydalı bir mübadilə yeri kimi qəbul
edilə bilər. Hazırlanmış hər bir layihə muzeyin vəzifəsi ilə əlaqəli olmalıdır və muzeyin görünüşü və
idealları üçün vektor kimi nəzərdən keçirilməlidir. Bu baxımdan, inkişaf və maliyyələşdirmə
fəaliyyətinin yaxşı planlaşdırılması Muzeyin ümumi rəhbərliyində əhəmiyyətli rol oynadığını aydın
şəkildə göstərir:
Əlavə olaraq, sponsorluq müqavilələri muzeylə özəl şirkət ətrafı arasındakı məsafəni azalda bilər və
eyni zamanda muzeyin müvafiq gəlirləri və ya texniki müddəalarını və şirkətin prestijini və
nüfuzunu təmin edə bilər.

3. Muzey şəbəkələrinin yaradılması
Bakı kimi müasir şəhərdə muzey şəbəkəsi qurmaq, bu gün müasir şəhərin nə olduğu və müasir
şəhərin nə cür olduğu və sabah Bakı şəhərinin nə olacağı barədə aydın fikrə ehtiyacı olan vəzifə və
ya problemdir.
Buna görə də, şəhərlərdə bu gün hansı muzeylərin olduğunu və həm turistlərin, həm də yerli
ziyarətçilərin tələblərini qarşılamaq üçün fərdi olaraq nə cür dəyişikliyə ehtiyac olduğunu; və
həmçinin gələcəkdə müasir Bakı şəhərinin bitməyən hekayəsini izah etmək üçün hansı muzeylərə
ehtiyac olduğunu anlamaq vacibdir.
Faktiki olaraq, Bakı şəhərinin Muzey Şəbəkəsinin layihə dizaynının tərkib hissəsi və şəhərin
davamlı formalaşması və inkişafı kimi planlaşdırmaq, formalaşdırmaq və uyğunlaşdırmaq olduqca
məqsədəuyğun olacaqdır. Şəhərlər kimi şəhər muzeyləri və muzeyologiyası da dəyişir. Buna görə
də muzeylər, şəhər daxilində baş verən dəyişikliklər, sakinlərinin həyat tərzi və ziyarətçilərinin
gözləntiləri ilə davamlı tələb olunur: əgər keçmişin yalnız tozlu qalıqları kimi görünməsini
istəmirlərsə, hekayə danışılmasını yenidən təşkil etməlidirlər, yaşayan insanlara, ziyarətçilərə
təqdim etdikləri xidmətlərin davamlı olaraq yenidən təşkil etməli və müasir həyatla (keçmişin
obyektlərini qorumaq və ya qədim hekayələri bəhs etdiyində belə) uyğunlaşmalıdırlar.
Həqiqətən, şəhər muzeyləri keçmişlə və günümüzlə məşğul olarkən gələcəyi nəzərdə tutaraq,
qabaqcıl rol oynamışdır. Xüsusilə, şəhər muzeyləri (və ya vəzifəsi, həyatın əhəmiyyətli
mərhələlərini və şəhərin və onun sakinlərinin tarixini təmsil etmək olan muzeylər) marşrutların
məlumatlandırılmasına və gələcəklə üzləşmək istəyən hər hansı bir insan cəmiyyəti müxtəlif
mədəniyyət və ideyaları daxil etməli olması fikrinə əsaslanmış şəhər mühitinə və cəmiyyətin
şəxsiyyətinin daha dərin şüuruna kömək etmişdir.
XXI əsrin əvvəllərində şəhər muzeyinin tərifinin iki əsas xüsusiyyəti adətən ədəbiyyat daxilində
vurğulanır: muzeylə günümüzün, hətta gələcəyimizin həyatı arasında əlaqə və muzeyin müzakirəsi
çərçivəsində cəmiyyətə verilən əhəmiyyət.

3.1 Muzey şəbəkələrinin rolu
Ədəbiyyatda şəhər muzeyləri özlərini ilk növbədə şəhərlərə və onların tarixinə həsr olunmuş
muzeylər kimi tarixi muzeylər hesab edirlər; tarixi muzey kimi təyin olunmasa belə, onlar mütləq
bizə şəhərin və onun cəmiyyətinin hekayəsini (və ya bir hissəsinin) izah edir. Buna görə də, Bakı
şəhərinin yeni muzey şəbəkəsini yaratmaq istəyən on səkkiz muzey şəhərin hekayəsinin bir hissəsini
izah edəcək və şəbəkə Bakının şəhərinin hekayə kitabçasına dəstək olacaqdır. 1931-ci ildə NyuYork şəhərinin Muzeyinin vəzifəsini və layihəsini izah edən mətnin müəllifi Van Pelt demişdir ki:
muzey “sənət muzeyindən və ya təbii tarix muzeyindən daha tarixi deyil - bəlkə də azdır. [...] Bütün
muzeylər tarix muzeyləridir, əgər biz tarixin gələcəyə, o cümlədən keçmişə və indiki zamana tətbiq
etdiyi tərifi qəbul ediriksə. [...] Şəhər muzeyi və onun dəyəri sosioloji olmalıdır” 1

1

Van Pelt J., "Muzey, şəhər həyatına rəhbər kimi", Muzey Xəbərləri, cild. IX, n ° 12, Vaşinqton, Amerikan Muzeylər Birliyi, 1931, 8

Gördüyümüz kimi, sadəcə on səkkiz muzey siyahısının oxumaqla, tarix konsepsiyası onların
əksəriyyətinin özünü müəyyənləşdirməsində iştirak edir, bəzi hallarda açıq-aşkar və digər hallarda
bu barədə gizli şəkildə təsəvvür yarada bilər. Bununla belə, “tarix” bütün bu muzeylər üçün eyni
anlama gəlmir və şəhərin müxtəlif növlərində müvəqqəti olaraq istifadə olunur, yəni Azərbaycan
Dövlət Dini Tarix Muzeyində və ya Azərbaycan Dövlət Dini Tarixi Muzeyində və bir çox digər
yerlərdə muzeyin vəzifəsi keçmişə doğru yönəlmişdir. Belə muzeylərdə ziyarətçilər və əlaqəli
materiallar tarixi perspektivə malikdir. Lakin muzeylər indiki vaxt və şəhərin gələcəyi haqqında
danışmaqdan imtina etməsə, bu ağılsızlıq olardı. Bunun əvəzinə, bütün muzey şəbəkələri keçmişdən
Bakının qarşılaşdığı bugünkü problemləri barədə danışmaq üçün fürsət kimi istifadə etməlidir.
Muzey, ziyarətçilərə birbaşa təsirli olan məsələləri konkret şəkildə başa düşməyə kömək etmək üçün
bir vəzifəyə malikdir, belə ki problemlərin həlli daha ağıllı şəkildə axtarıla bilər. Biz hələ də Van
Peldən sitat gətirə bilərik, “hər hansı bir şəhərdə gələcəkdə muzey tərəfindən proqnozlaşdırıla
biləcək gələcək problemlər vardır.” Deyildiyi kimi, muzeylər yalnız keçmişin güzgüsü deyil,
gələcək üçün açıq pəncərə olmalıdır.
Beləliklə, Bakı şəhərinin muzeylər şəbəkəsinin vəzifəsi Bakı şəhərinin hər bir muzey şəbəkəsinin
izahlı və anlaşılan hekayəsi ilə izah etdiyi bütün müxtəlif hekayələri birləşdirmək, şəhərin
qarşılaşacağı çətinlikləri ziyarətçilər üçün aydın şəkildə müəyyənləşdirmək, müxtəlif hekayələr,
mövzular və yaşları bir araya gətirmək olmalıdır.
Muzeylərin hədəfi
Muzeyin ünvanlandığı hədəf insanların müəyyən edilməsi muzey idarəçiliyinin ən mürəkkəb
məsələlərindən biridir. Muzeyin ünvanlandığı ziyarətçilərin müəyyənləşdirilməsi muzeyin daha
yaxşı təşkilinə səbəb ola bilər.
Məsələn, əsasən yerli əhaliyə müraciət edən muzey, qonaqların özlərini cəmiyyətin üzvü kimi tanıya
biləcəyi bütün elementləri və cəmiyyətin şəxsiyyətinin il ərzində necə dəyişdiyini vurğulamalıdır.
Və ya muzey gənc tələbələri hədəf alırsa, didaktika üçün güclü idarə lazımdır. Uğurlu muzey
dövlətin bir çox müxtəlif seqmentlərini ələ keçirəcək. Və bəzən bu da baş verə bilər ki, ilk növbədə
cəmiyyət üçün nəzərdə tutulmuş muzey cəmiyəti cəlb edə bilmir: bu zaman muzeyin strategiyasını
dəyişdirməlidir və ya muzeyi yenidən təşkil etməlidir.
Buna görə də, ödənişli muzeyə səfərdən razı qaldıqlarını və niyə muzeylərin daha çox qonaqları cəlb
edə bilmədikləri, qonaqların kim olduğunu - şəbəkədə əlaqə yaratmaq istəyən mövcud muzey
halında - başa düşməyə çalışmalıyıq.
Belə ki, muzeylər tərəfindən dərc edilmiş sənədlər bəzən şüuraltı olaraq, muzeyin özünə ünvanladığı
tipik ziyarətçinin görünüşünə baxmayaraq, yalnız ziyarətçi sorğularında, faktiki və muzeyin cəlb
etməyə çalışdığı qonaqlar arasında uyğunluğu yoxlamaqla muzeyin uğurunu təsdiqləməyə imkan
verəcəkdir. Yəni, şəbəkə qurarkən ziyarətçilərin kim olduğunu, muzeylərə nə üçün gəldiklərini, niyə
muzeylərə ziyarət etmək qərarına gəldiklərini, gözləntilərinin yerinə yetirildiyini anlamaq üçün
müxtəlif növ ziyarətçi anketləri istifadə olunmalıdır.
Eyni zamanda, muzeylərə səfər etməyən insanların muzeylərə marağının olmaması və muzeylərdə
bu insanların gətirilməsi üçün potensial tədbirləri müəyyənləşdirmək məqsədilə üstünlükləri
anlamaq üçün qeyri-ziyarətçi sorğuları da istifadə olunmalıdır.
Muzeylər, təşkilat kimi, öz zamanlarının varlıqlarıdır və müəyyən mədəni kontekstə aiddirlər. Onlar
görünüş olaraq və konseptual şəkildə yerləşdikləri şəhərlə birlikdə ömrü boyunca inkişaf edir. Onlar,

muzeyin inkişafının ümumi hərəkətinə görə müxtəlif görünüşə malik olur və muzeyologiya və
muzeyoqrafiyaya olan yanaşmaları dəyişməyə davam edir.
Şəhər muzeyinin cəmiyyətdəki aktual rolu üzərindəki cari diqqət, qurulduğundan etibarən şəhər
muzeylərinə təyin edilmiş vəzifələrin inkişafı ilə bağlı uzun düşüncə prosesinin son mərhələsi kimi
qəbul edilə bilər. Yalnız, 30-40 il əvvəl hazırlanan və yaradılan muzey 2010-cu ildə inşa edilən
muzeylərlə eyni deyildi. Bununla belə, keçmiş nəsillərin şəhər muzeylərinin hər birində mövcud
olan vasitələr nəzərə alınaraq öz növbəsində ictimai qarşılıqlı münasibətə və şəhər şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına təsir göstərmişdir. Beləliklə, Bakı şəhərinin muzey şəbəkəsinin yaradılması
həmçinin şəbəkəni yaradan bütün muzeyləri yenidən nəzərdən keçirmək və həm orjinal vəzifəni
gücləndirmək, həm də şəbəkə daxilində yeni perspektiv təqdim etməklə hər birinə yeni vəzifə
vermək imkanı olmalıdır.
Təklif olunan şəbəkə tipi
Bakının yaratmaq üzrə olduğu muzey şəbəkəsi üçün seçiləcək hekayə üsulu. Bu çox vacibdir, çünki,
məlumatın olub olmaması, sadəcə eyni mühitdə qurulan, bəlkə yalnız ziyarətçilər üçün muzeylərin
mövcudluğunu və iş saatlarını bilməsi üçün fürsət təqdim edən müəyyən sayda muzeylə birlikdə
əlaqələndirdikdə, biz bu cür mühit və muzeylərin burada bütövlükdə oynadığı rol barədə bir şey
söyləyirik.
Xüsusən, muzeylər və mədəni mənzərələr arasında güclü əlaqə vardır və Bakı şəhərinin muzey
şəbəkəsi də Azərbaycanın mədəni mənzərəsini təmsil etmək məqsədini daşıyır.
Bu məsələ 2011-ci ilin may ayında YUNESKO tərəfindən tarixi şəhər landşaftına dair tövsiyədə
vurğulanır: “... şəhər irsi, insanlıq üçün ardıcıl və mövcud mədəniyyətlər tərəfindən yaradılan
mədəniyyətlərin tarixi layiqliyi və onların müxtəlifliyi ilə tanınan ənənələr və təcrübələrin birləşməsi
ilə müəyyənləşdirilmiş sosial, mədəni və iqtisadi aktivdir ...
Yaşayan şəhərlərin dinamik xarakterli [olmasına baxmayaraq], ... sürətli və tez-tez nəzarətsiz
inkişaf dünya səviyyəsində cəmiyyət dəyərlərinə dərin təsirləri olan şəhər irsinə parçalanmaya və
pisləşməyə səbəb ola biləcək şəhər yerlərini və onların parametrlərini dəyişir ... davamlı inkişaf
prinsipi mövcud resursların qorunmasını, şəhər irsinin aktiv qorunmasını təmin edir və onun
davamlı idarə olunması inkişafın qeyri-mümkün olduğu bir vəziyyətdir.” Bu cür problemlər, davamlı
olaraq özünü dəyişən müasir şəhərin muzey şəbəkəsinin roluna uyğun görünür, belə ki, Bakının
şərhə ehtiyacı ola bilər.
Bu, həmçinin bütün dünyada üçüncü minilliyin muzeyləri üçün strateji perspektivdir. Bu mövzu
muzeylərə öz missiyasını canlandırmaq və onların mədəni və sosial rolunu gücləndirmək üçün həm
fürsət, həm də çağırış təqdim edir. Bu strateji mövzu iki əsas sualı nəzərdə tutur.
Birincisi, muzeylər, xüsusilə də onların yerli qonşuları ilə əlaqəli kolleksiyalar təşkil edənlər,
regiona və onların aid olduğu cəmiyyət üçün tərcümə mərkəzlərinin rolunu nə dərəcədə qəbul
etməlidirlər
İkincisi, muzeylər öz divarlarında və xaricində yaşayan mədəni irslə bağlı məlumatları necə
yaya bilərlər

Muzeylər yalnız öz kolleksiyaları üçün deyil, həm də onları əhatə edən mədəni irs üçün də tam
məsuliyyət daşıyır. Öz heyətinin bacarıqları sayəsində, muzeylər “geniş yayılmış muzeylər”,
genişləndirilmiş və mədəni irsi divarlarından kənarda qorumaq üçün təhlükəsiz bölgələr olmalıdır.
Muzeylər öz mədəni mənzərələrində aktiv məsuliyyətli iştirakçılardır; onlar aşağıdakı kimi
olmalıdır:
1. kolleksiyalar, tədqiqatlar və elmi fəaliyyətlər vasitəsilə bilik karyeraları;
2. daxili və xarici divarlarında mədəniyyət məhsullarının qorunmasında və mühafizəsində
mədəni irs və fəal institutlarda yeni araşdırmaların əsas iştirakçıları;
3. yerli irs üçün genişləndirilmiş muzey və tərcümə mərkəzləri;
4. mədəni irs və mənzərə ilə bağlı təhsil tədbirlərindən məsul olan mərkəzlər;
5. landşaftın qorunması, mühafizəsi və inkişafı, həmçinin şəhər və landşaft planlaması və
mədəni turizmin təbliği üçün iştirakçılar;
6. landşaftın tarixi və mədəni dəyərləri və davamlı inkişafın qoruyucuları.
Muzey şəbəkəsi şəhərin hekayəsini (və ya hekayələrini) və mədəni mənzərəsini bir çox müxtəlif
mövzularda, bəlkə də, Bakı şəhərində şəhərin müasirləşməsinin xüsusi forması və son əsrlərdə
dramatik dəyişiklər keçmiş ölkə vasitəsilə izah edə bilər. Şəbəkə öz hekayə danışma formasını
seçdikdən sonra, “geniş yayılmış muzey” müxtəlif muzeylərdən başlayaraq şəbəkənin bu
düyünlərindən hər biri, ortaq tarixi və mədəni mənzərənin fərqli, lakin ardıcıl mərhələlərini təmsil
edəcək bir məsələdə şəhər parkları, teatr, arxitektura, abidələr, abidələr, kitabxanalar və s. daxil
olmaqla, şəhər landşaftının müxtəlif mədəni resurslarını bir araya gətirərək və uyğunlaşdıraraq
inkişaf edir.

3.2 Təklif olunan şəbəkə
Prezidentin Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyasını təsdiq edən 273/2014 saylı
Sərəncamı ilə “Muzey şöbəsinin müasirləşdirilməsi” 3.3 bəndindən sonra yeni mədəniyyət
sektorunun idarəetmə modelinin tam şəkildə həyata keçirilməsi üçün strateji xəritədə, Azərbaycan
muzey sistemini aşağıdakılar arasında fərq qoyaraq yenidən formalaşdırılması təklif edilmişdir:


Birbaşa muxtariyyətə malik olan Dövlət Muzeyəri, və



Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 29 mart 2016-cı il tarixli Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati strukturunun
təkmilləşdirilməsi barədə Fərmanına əsasən muxtar regional şəbəkələrdə toplanmış
Regional Muzey şəbəkələri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin (MTN) Mədəni
Müəssisələr və Xalq İncəsənəti üzrə Baş İdarəsi nəzdində fəaliyyət göstərir.

Buna görə də, əməkdaşlığı asanlaşdırmaq və fəaliyyətlərin birgə həyata keçirilməsi və sinerjilərin
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə cəlb edilmiş qurumların təbiətinə əsaslanan şəbəkələr yaratmaq
tövsiyə olunur.
Xüsusilə Regional Muzey Şəbəkələrinə həsr olunmuş Dövlət Muzeylərini yaratmaq tövsiyə olunur.
a) Dövlət Muzey Şəbəkəsi (təklif)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Azərbaycan Dövlət Xalça Muzeyi
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi
Azərbaycan İstiqlal Muzeyi
Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi
Pedroqlif Muzeyi

b) Regional Muzey Şəbəkələri:
1. Sumqayıt
2. Xaçmaz
3. İsmayıllı
4. Şəki
5. Kürdəmir
6. Ağstafa
7. Şəmkir
8. Gəncə
9. Bərdə
10. Ağcabədi
11. Ağdaş
12. Sabirabad
13. Biləsuvar
14. Masallı
15. Lənkəran
Həm Dövlət Muzeyi Şəbəkəsi, həm də Regional Muzey Şəbəkələri, elmi və inzibati muxtariyyət ilə
xarakterizə edilə və Mədəniyyət İnstitutu və Xalq İncəsənət İdarəsi (MTN) Direktoruna tabe ola
bilər. Onlar şəbəkənin beynəlxalq səviyyədə daha da inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq əlaqə fikrini
aşağıdakı kimi təqdim edə bilərlər.
Şəhər Muzeylərinin Kolleksiya və Fəaliyyətləri üzrə Beynəlxalq Komitə (CAMOC): şəhər
muzeylərinin beynəlxalq şəbəkəsi
ŞMKFBK, Beynəlxalq Muzeylər Şurasının 2004-cü ildə Seulda keçirilmiş üç illik iclasında
Beynəlxalq Muzeylər Komitəsinin nəşrinə əsasən yaradılmış şəhərlər və şəhər yaşayışı ilə bağlı
beynəlxalq təşkilatdır.
Bu, muzeylərdə işləyən yaxud şəhərlərin keçmişi, bugünü və gələcəyi haqqında maraqlanan insanlar
üçün forumdur. Həmçinin, şəhər planlaşdırıcıları, tarixçilər, iqtisadçılar, memarlar və ya
coğrafiyaçıları və təbii ki, bilik və təcrübə paylaşmağı, ideyalar mübadiləsini və milli sərhədlər
arasında tərəfdaşlıqları araşdırmağı hədəfləyən vətəndaşlar üçün forumdur. 43 ölkənin 300-ə yaxın
üzvü ilə ŞMKFBK hər il müxtəlif şəhərlərdə layihələr həyata keçirir, seminarlar keçirir, xüsusi
mövzu ilə nəşrlər edir və görüşlər keçirir.
Komitə şəhərlərə dünya miqyasında artan diqqəti əks etdirir: onların iqtisadi əhəmiyyəti, möhtəşəm
inkişafı və təqdim etdikləri problemlər və imkanlar. Şəhər ilə bağlı müzakirə mövzusu demək olar
ki, sonsuzdur: çirklənmə, yenilənmə, özəl və ictimai nəqliyyat, şəhərətrafı əlaqələr, irsin saxlanması
və ya məhv edilməsi, həssas inkişaf. Komitə müzakirənin mərkəzində, şəhərin keçmişi, bugünü və
gələcəyində orijinal materialların toplanması, qorunub saxlanması və təqdim edilməsini, şəhərin

kimliyini gücləndirə biləcək və onun inkişafına töhfə verə biləcək işləri ilə şəhər muzeylərini
dəstəkləməyi və təbliğ etməyi hədəfləyir.
ŞMKFBK iki qalıcı mövzuya diqqət yetirir: miqrasiya və münaqişə şəhərləri. Bununla yanaşı,
ŞMKFBK şəhər və şəhər həyatına dair müxtəlif tematika və mövzularda işləyir. Məsələn: şəhər
küçələri və yerlər; memarlıq və şəhər; şəhər nəqliyyatı; gəzəyənlər - müşahidəçi səyyahlar; turizm;
şəhər hökuməti; ətraf mühit və şəhər; şəhər zənginliyi və yoxsulluğu; filmlərdə şəhərlər;
ədəbiyyatda şəhərlər. Siyahı faktiki olaraq sonsuzdur və onun iştirakçılarının iradəsindən asılı olaraq
yeni mövzular yaratmaq imkanları vardır.
ŞMKFBK, indiyə qədər konfransları dünyanın 11 şəhərində, digər görüş və seminarları isə Afina,
Kopenhagen, Qlazqo və Kazanda təşkil etmişdir. Üzvlər, həmçinin yaxınlarda Portuqaliyanın
Aveiro və Yunanıstanda Volos şəhərlərində yeni şəhər muzeylərinin yaradılması layihələrində
iştirak etmişdir.
Buna görə də, göründüyü kimi Bakı şəhərinin muzey şəbəkəsilə əlaqə saxlamaq və bəlkə də
ŞMKFBK fəaliyyətinə qoşulmaq maraqlı ola bilərdi. Belə bir şəbəkənin bir hissəsi olmaq, Bakı
şəhərinin muzey şəbəkəsinin layihəsinə bu mərhələdə dünyanın şəhər muzeylərində müzakirə
olunan mövzuların təkmilləşdirilməsinə kömək edə bilərdi: yeni tendensiyalardan, ümumi
problemlərin yeni həllərindən, dünyanın hər yerində keçirilən uğurlu təcrübələr və ya tədbirlərin
mübadiləsi ilə bağlı imkanlardam xəbərdar olmaq və həmçinin digər şəhər muzeyləri ilə paylaşılan
problemlərə həll yolları təklif edən beynəlxalq layihələrə daxil olmaq üçün bu cür müzakirədə
iştirak etmək vacibdir.
ŞMKFBK-in xüsusi obyektlərindən biri şəhər həyatında rolunu artırmağa kömək etməklə, sosial,
mədəni və iqtisadi şəraitin dəyişdirilməsində muzey praktikasının ən yaxşı modellərinə diqqət
yetirməklə, dünya şəhər muzeyləri arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlığı inkişaf etdirməklə, digər
şəhər maraqlı tərəfləri ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlığı təbliğ etməklə şəhər haqqında muzeylərin
inkişafı ilə bağlı proqram həyata keçirməkdir.

3.3. Kəndlər üçün muzey şəbəkələri
Muzeylər, ziyarətçilər, mədəni landşaft və məqsədlər arasındakı dərin fərqlərə görə şəhər muzey
şəbəkəsindən götürülmüş metodları, prosedurları və fiqurlar kənd ərazilərinə tətbiq etməyin olduqca
təhlükəli ola biləcəyini nəzərə alsaq, kənd ərazilərində muzey şəbəkələrinin qurulması bəzi
cəhdlərdə vurğulanmalı olan xüsusi problemləri və imkanları təqdim edir. Lakin, eyni zamanda,
şəhər muzey şəbəkələrində mümkün olmayan kənd muzey şəbəkələrində əldə oluna biləcək
imkanlar, ilk növbədə muzeyləri ətraf mühit məsələləri, tarixi və arxeoloji sahələr, hətta kənd
ənənələri və ya hadisələri və festivalları ilə birləşdirmək imkanı vardır.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusilə də İtaliya, Fransa, Portuqaliya və Şimali Avropada
(Braziliyada, Venesuela, Meksika və bu yaxınlarda Hindistan) etnoqrafik və ətraf mühit irsini
istismar edən və kənd mədəniyyətinə aid olan muzeylərdə artan diqqət və cəhdlər artmışdır.
Bu cür muzeylər 1971-ci ildə “ecomusée” terminini ərsəyə gətirən Georges Henri Rivière və Hugues
de Varine tərəfindən ekomuzeylər kimi təsvir edilmişdir. “Eko” termini “ekologiya” sözünün
qısaldılmış formasıdır, lakin ənənəvi muzeylər tərəfindən həyata keçirilən xüsusi əşyalara və
obyektlərə diqqət yetirməklə, xüsusilə mədəni irsin bütöv təfsiriə dair yeni bir fikirdir. Müasir
muzeyologiya ekomuzeylərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini müzakirə etməsinə, onun xüsusiyyətlərini

qeyd etməsinə baxmayaraq, Avropada bu cür 200 muzey mövcuddur. Lakin yenə də, son illərdə
model olmadan, müxtəlif vəziyyətlərin istifadəsinə uyğunlaşdırılmış və formalaşdırılmış fəlsəfə
olaraq inkişaf edir və çoxalırdılar. Dünyada bir çox ekomuzey qurulduqca, ideya inkişaf etməkdədir
və fəlsəfəyə olan yanaşma dəyişikliyi iştirak edən cəmiyyətlərin reaksiyalarında əks olunur. Son
zamanlarda, xüsusilə İtaliya, Polşa, Çexiya və Türkiyədə, əhəmiyyətli dərəcədə artım göstərən və
Hindistan, Çin, Tayvan, Yaponiya, Tayland, Vyetnam və Kambocada ekomuzeyologiyanın artması
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Ekomuzeylər, cəmiyyətin irsini nəzarəti altına ala biləcək və ənənəvi və kənd yaşayış mühitinin,
təbii və tarixi-bədii irsin qorunması və istifadəsi, bərpası və təbliği üçün yeni yanaşmalar inkişaf
etdirmək üçün vacib bir vasitədir.
Bu yaxınlarda Avropa Ekomuzeylər Şəbəkəsi ekomuzeyin müəyyənləşdirilməsini icmaların
davamlı inkişafı üçün irsini qoruyub saxlayan, şərh edən və idarə edən dinamik yol kimi qəbul
etmişdir. Beləliklə, Ekomuzey bir icma razılaşmasına və yerli iştirakçıların qarşılıqlı öhdəliklərini
nəzərdə tutan fikir birliyinə və tanınmasına əsaslanır. İcma, həmçinin, yerli hakimiyyət orqanlarının
insanları cəlb edərək, “səlahiyyətli heyətin” dar dairəsindən kənara çıxması ilə çox mühüm rol
oynadığını göstərir. Qoruma, təfsir və idarəetmə, irs dəyərlərini oxumaq və əlaqələndirmək, yeni
şərhlər vermək və profilini artırmaq ekomuzeylər üçün gündəlik fəaliyyətin bir hissəsi olduğunu
göstərir. İrs sakinlərin və görünən və görünməyən obeyktlərin, maddi və qeyri-maddi, xatirələrin və
gələcəyin tarixi də, daxil olmaqla, anlayış olaraq Yerə çox yaxındır.
Davamlı inkişaf ekomuzeylər üçün mərkəzi məsələdir və onu azaltmaq əvəzinə, yerin dəyərini
artırmağı nəzərdə tutur. Ən yaxşı təcrübələrdən sübutlar bu prosesdə iki əsas elementi
müəyyənləşdirir: yerli inkişaf və ekomuzeylərin sosial kapitalın inkişafının katalizatorları kimi əsas
rol oynaya biləcəyi yerli şəbəkələrin təkmilləşdirilməsi.
2016-cı ildə Milanın 24-cü BMŞ Baş Konfransı çərçivəsində “Muzeylər və mədəni mənzərə”,
ekomuzeylər və icma muzeylərinin ilk Forumu keçirildi. Forumun məqsədi ekomuzeylərin
üzləşdiyi təcrübə, sual və çətinlikləri bölüşmək; gələcək layihələrini paylaşmaq; ziyarətçilərlə
mübadilə və ya əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdə tutmaq idi. Forumda, mübadilə və təcrübə
mübadiləsi üçün Beynəlxalq Platforma yaradılması təklifi edilmiş və mövzunun ərazisində - miraslandşaftın izləmənməsi və təkliflər vermək üçün daimi beynəlxalq İşçi Qrupu yaratmaq qərara
alınmışdır. Forumda iştirakçılar tərəfindən qaldırılan ideyalar, məsələlər və müzakirələr əsasında
2017-ci ilin əvvəlində ümumi görüntü çəkilmiş və müvəqqəti “Milan Əməkdaşlıq Nizamnaməsi”
qəbul edilmişdir.
Platforma “Virtual və interaktiv məkanda mövcud olan və ya qurulacaq bütün milli Ekomuzeyləri və
İcma Muzeylərini və onların şəbəkələrini və bütün digər irs və mənzərə QHT-lərini birləşdirməklə”
və “eko-muzeyşünaslıq və onun ən yaxşı təcrübələrindən ibarət olan çox dilli sənədli və biblioqrafik
resursların istehsalına başlamaqla” DROPSaims adlandırılmışdır.
Eko-muzey tarixinin 50 illik yubileyinin yaxınlaşmasına baxmayaraq, fikir bir çox mərhələdən
keçmişdir. Hal-hazırda bizim olduğumuz mərhələ, cəmiyyətin şəxsiyyətinin və onun ümumi yerli
tarixə aid hissini və ərazi inkişafı ideyasının əhəmiyyətinə daha çox bağlıdır. Yerli hakimiyyət
orqanları müxtəlif muzeylər və onların fəaliyyəti (didaktika, turist, əlaqə və s.) arasında əməkdaşlığı
və həmçinin əhəmiyyəti artırır. Bu muzeylər açıq hava fəaliyyətlərində və ictimaiyyətlə
əlaqələrində, bir çox hallarda, yerli ənənələrlə əlaqəli bina və ətraf mühitin bərpası üçün istifadə
etmək, birbaşa yerli əhalinin iştirakı ilə açıq-hava muzeylərini xarakterizə edən kontekstlərə uyğun
mühitlər yaratmağa daha çox cəlb olunur. Eyni zamanda, irs kökləri üzərində tarixi tədqiqatlara aid

artan əhəmiyyət vardır: bu proses, etnoqrafik elmlərin tədqiq olunan tapıntılar və obyektlərə aid
insan aspektlərinə verdiyi artan əhəmiyyəti ilə də dəstəklənir.
Ekomuzey anlayışı, mədəni irs konsepsiyasının özünü inkişaf etdirməklə bağlı ənənəvi muzeylərin
ən ümidverici inkişafından biri kimi başa düşülməlidir.
Beləliklə, ekomuzeylərin və ya musée de société (cəmiyyətin muzeyi, fran.) müəyyənləşdirilməsi ilə
bağlı nəzəri müzakirələrin kənarında fenomen artmaqdadır və dünyanın müxtəlif yerlərində çoxsaylı
hallar və əraziləri əhatə edir. Bəlkə də bir çox müxtəlif ekoloji vəziyyətə qarşı dayanıqlı olmasına
görə, ekomuzey fikri kənd təsərrüfatı sahəsində kənd ənənələri, yerli sənətkarlıq muzeyləri, parklar
və müvafiq ətraf mühit sahələri, potensial arxeoloji sahələr və yerli və təbii tarixi muzeyləri olan
Azərbaycanın bəzi kənd ərazilərinə uyğun ola bilər.
Ekomuzeyin ikitərəfli perspektivində, uyğunlaşma və təkamül, həm mədəni, həm də ətraf mühit
irsinin (sonradan ekomuzey modelini daha yaxşı uyğunlaşdırmaq üçün yenidən təşkil edilmişdir)
inkişafında və mirasın mövcud muzeylər və mədəni qurumlar tərəfindən istifadəsi üsulunda
dəyişiklik edildikdə, müasir Azərbaycanın bəzi kənd ərazilərində yeni bir quruluş yaratmaqda
nəzərə alınmalı olan ekomuzeyi müəyyən edən altı elementə işarə edə bilərik:







yerində şərh;
geniş yayılmış muzey;
intizamsızlıq;
icma ilə əlaqələr;
qonaqlara diqqət yetirmək (və hələlik olmayan-ziyarətçilərə);
əraziyə və onun xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmək.

Bu elementlərin altısından beşi, tez-tez vəzifəsini yeniləmək istəyən ənənəvi muzeylərlə qarşılaşır,
lakin bir çox Avropa ölkələrində, əsasən, qitənin şimal hissəsində idarə olunduğuna görə, altıncı
ekomuzeylərin əsl xüsusiyyətidir və davamlı turizm məsələləri ilə birbaşa əlaqə qurur. Və, əlbəttə,
burada “ərazi” sözünün mənası yalnız coğrafi, ətraf mühit və landşaft mənasında deyil, həm də
intensiv sosial mənada da başa düşülməlidir. Buna görə də, ekomuzey həmçinin öz ərazisinin
dəyişilməsi, dillərin, xalq ənənələrinin, həyat tərzlərinin, iş üsullarının, oenoloji və qastronomiya
məhsullarıın və s. gerçəkliyi baxımından diqqət mərkəzində olmalıdır.
İtaliyada ekomuzeyləri təşviq etmək üçün milli qanunvericiliyin təsdiqini dəstəkləyən təşəbbüs
olmuşdur, lakin hələ də məqsədə nail olunmamışdır. Lakin bir çox Regionlar belə bir qanun
təsdiqləmişdir: Pyemont, Trento Muxtar Vilayəti, Sardinya, Friuli Venesiya Giulia, Lombardiya,
Umbria, Molise, Toskana, Puglia, Veneto, Calabria, Sicilya, Lazio. Bu bir növ, bu cür muzey üçün
ərazinin və onun xüsusiyyətinin nə qədər vacib olduğunu təsdiqləyir. Eyni zamanda, belə bir yeni
muzey növünün təşviq edilməsi üçün dövlət orqanları tərəfindən görülən tədbirlərin zəruriliyinin
necə böyük olduğunu göstərir.
Beləliklə, bəlkə də, Azərbaycan ölkənin kənd ərazilərindəki ekomuzeylərin yeni təcrübələrini
inkişaf etdirə və eyni zamanda, ölkənin bir neçə idarəsində ekomuzeylərin təbliğ edilməsi üçün əsas
elementləri və vasitələrini nəzərə alaraq, Dövlətin necə hərəkət edə biləcəyini düşünməyə başlaya
bilər.

4. Bakı Muzey Şəbəkəsinin təsviri
4.1 Giriş
AZ/15/ENP/OT/35 Komponent 1 - Mədəni Sektor Siyasəti və İdarəetmə Reformu2 Tvinninq Layihəsi
çərçivəsində hazırlanmış müvafiq hesabatlardan sonra bu sənəd Muzey Şöbəsinin Müasirləşdirilməsi
sahəsində bir sıra konkret məsələlərə diqqət yetirir, bunların hamısı muzeylərin dəyərləndirilməsi
və idarə olunması ilə bağlıdır.
İtalyan təcrübəsindən başlayaraq Azərbaycan kontekstinə köçürülən bu sənəd, Bakı şəhərində
muzeylərin idarə olunması təklifini hazırlayır. Sonrakı səhifələrdə, beləliklə, strategiyalara və
praktikaya xüsusi diqqət (Tvinninq Layihəsi və Florentine xüsusi təcrübə zamanı tərtib olunmuş
ümumi hesabatlarla ciddi şəkildə bağlıdır) təsvir olunacaqdır.
Mövzuya başlamazdan əvvəl, eyni zamanda, effektiv muzey idarəçiliyi üçün vacib olan aşağıdakı üç
əsas cəhəti qeyd etmək lazımdır:
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-

auditoriyaya diqqət: mədəni dəyərləndirmə haqqında danışmaq, prioritet auditoriyaya və
onların inkişafına yönəldilməlidir. Artıq müəyyənləşdirildiyi kimi, müasir muzeylər mədəni
inkişafa və birliyə kömək edə biləcək ziyarətçilərə-yönəldilmiş və social-yönümlü
təşkilatlardır. Buna nail olmaq üçün qonaqlar daxilolma, əlçatanlıq və iştirak üçün geniş səy
göstərilməlidir: ictimaiyyət muzeylərin əsas tərəfdaşlarıdır və hər hansı bir muzey siyasətini
mənimsəmək üçün vacibdir;

-

mütəxəssislərin rolu: muzey filialının real şəkildə müasirləşdirilməsi üçün ilk addım muzey
mütəxəssislərinin sayının artırılmasıdır. Onlar muzeylərin ruhu və bədəni və muzey
strategiyasının sahibidir; buna görə muzey xidmətlərinin səmərəli və qiymətli ola bilməsi
işçilərin peşəkarlığı sayəsindədir. Buna görə də, muzeylərin məqsədlərinə həqiqətən uyğun
olan rolu və rəqəmləri dəqiqləşdirmək və müasir ixtisaslı və innovasiyanı təmin etmək üçün
muzey işçiləri daimi təhsil və təlim proqramını təbliğ etmək vacibdir. Bu səbəbdən, kadrlar
ciddi seçim tələblərinə əsasən ictimai seçmə prosesləri (xüsusi xidmətlə əlaqədə fərqlənən)
və yüksək standartlara, daimi artım və inkişaf imkanlarına uyğun stimullaşdırmaqla işə
götürülməlidir: bu, bacarıqları artırmaq, səlahiyyətləri təkmilləşdirmək, motivasiya
gücləndirmək məqsədi daşıyan daimi təlim vasitəsilə əldə edilə bilər. Bu məqsədlər yüksək
keyfiyyətli xidmətlərin təmin edilməsi üçün vacibdir;

-

dövlət-özəl tərəfdaşlıq: davamlı model yaratmaq üçün ictimai və özəl bacarıqların
tarazlaşdırılması vacibdir: bir tərəfdən dövlət vəzifəsi təmin edilməli, digər tərəfdən gəlirə
(qonaq və gəlirin baxımından) diqqət yetirilməlidir. Şəxsi sistemdən strategiyaları və üsulları
borc almaq muzey dünyasını gücləndirə və onun maraqlı tərəflərinə daha cəlbedici olmağa
imkan verə bilər.

Fəaliyyət 1.5: Yeni mədəniyyət sektorunun idarəetmə modelinin və "mühüm mərhələlərlə" planlaşdırılan İnzibati Reform Planının
tam şəkildə yerinə yetirilməsi üçün yol xəritəsi hazırlanmasına dəstək Fəaliyyət 2.1. Azərbaycan Respublikasının mövcud
qanunvericiliyinə baxış, Fəaliyyət 2.2: Qanunvericilik aktları və düzəlişlər üzrə tövsiyələr

4.2 Bakıda muzeylərin idarəetmə sisteminin təsviri
Bakıda mahiyyəti, yeri, ölçüsü, kolleksiyaları və mühiti baxımından bir-birindən olduqca fərqli bir
neçə muzey vardır. Bunlar arasında, Azərbaycan Xalça Muzeyi, əlbəttə ki, yalnız cəlbedici xarici və
daxili dizaynı deyil, həm kolleksiyalar, həm də auditoriyaların yüksək keyfiyyətli inkişafına
yönəlmiş ən yaxşı və mütərəqqi idarəetmə sisteminə malik olan ən yeni və müasir muzeylərdən
biridir. Yusif Məmmədəliyevin xatirə muzeyi səmərəli və yeni quruluşlu daha kiçik ölçülü nümunə
ola bilər: orada, ziyarətçi əşyalara düzgün yanaşmaqla dəlilləri və muzeyin əsas mövzusunu anlamaq
üçün yolları asanlıqla tapa bilər.
4.2.1 Bakı Muzey Şəbəkəsi
Tvinninq Layihəsinin 4.5-ci Hesabatının 1.5-ci hissəsinə daxil olan təklifə əlavə olaraq, Bakı
şəhərinin muzeyləri üçün təklif Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə3 məxsus şəhərin bütün
muzeylərini əhatə edə biləcək muzey şəbəkəsi qurmaqdır.
Buna görə yeni muzeylər şəbəkəsi aşağıdakı 18 qurumu əhatə edə bilər:
1. Abdulla Şaiqin ev muzeyi
2. Azərbaycan Dövlət Dini Tarix Muzeyi
3. Azərbaycan İstiqlal Muzeyi
4. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi
5. Azərbaycan Tarix Muzeyi
6. Bülbülün ev muzeyi
7. Cəfər Cabbarlının ev muzeyi
8. Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi
9. Yusif Məmmədəliyevin xatirə muzeyi
10. Leopold və Mstislav Rostropoviçin ev muzeyi
11. Azərbaycan Xalça Muzeyi
12. Nəriman Nərimanovun xatirə muzeyi
13. Səməd Vurğunun ev muzeyi
14. Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi
15. Sattar Bəhlulzadənin ev muzeyi
16. Əzim Əzimzadənin ev muzeyi
17. C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi
18. Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi
Bu islahat Bakıdakı faktiki muzey rəhbərliyini şəhərin mədəni dünyası ilə bağlı yeni düşüncəni
təşviq etməklə müasirləşdirə bilərdi. Bu, həmçinin hər bir muzeyə aşağıdakıları təmin edən gəlir,
resurs və nəticələr baxımından gücləndirə bilər:
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Muzey şəbəkəsi həmçinin şəhərin digər müəssisələrinə aid olan muzeyləri əhatə edə bilərdi.

1. daha güclü və daha geniş muzey şəxsiyyətinin formalaşması: nadir vizual şəxsiyyət və
əlaqəli rabitə strategiyası sakinlərə və turistlərə şəhərin mədəni təsirini artıracaq;
2. real maraqlı tərəflərin keçidi və potensiallıların genişləndirilməsi: bütün muzeyləri nadir
şəbəkə ilə birləşdirmək mədəni istirahəti artıra bilər. Bütün maraqlı tərəflər - ziyarətçilər,
tərəfdaşlar, sponsorlar - yeni əlaqələr yarada və hər bir muzey digərindən faydalana bilər;
3. miqyaslı iqtisadiyyata əsaslanan sistemin inkişafı: bütün xidmətlər insan resurslarının
optimallaşdırılması və eyni zamanda vahid muzey üçün daha əhəmiyyətli nəticələr əldə
etməsi ilə nadir struktur tərəfindən idarə oluna bilər.
Şəbəkənin hər bir muzeyi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə məxsusdur.
Hər bir muzeydə tədqiqat və nəşriyyat üçün daimi toplama və bərpa işləri üzrə direktor olmalıdır.
Üstəlik, o, binanın və muzeylərin məsafələrindən, onların adi və qeyri-adi baxımdan və
genişlənməsindən məsul ola bilər.
Bundan əlavə, yuxarıda təsvir olunan məqsədlərə nail olmaq üçün ictimaiyyət və onun inkişafı ilə
bağlı bütün xidmətlərdən məsul olan yeni idarəetmə sistemini formalaşdırmaq lazımdır.
Hər bir xidməti ətraflı təsvir etməzdən əvvəl bu yeni strukturun bəzi təşkilati nöqtələrini müəyyən
etmək çox vacibdir:
-

yeni strukturun bütün xidmətlərin əlaqələndirilməsi üzrə məsul direktoru və hər bir xidmət
növü üzrə menecerlər qrupu olmalıdır

-

yeni struktur, səyləri və insan resurslarını optimallaşdırmaq məqsədilə şəbəkənin bütün
muzeylərində xidmət göstərməlidir

-

xidmətləri yerinə yetirən bütün işçilər təhsil, peşəkarlıq, bilik, təşkilata qayğı göstərməli olan
yeni strukturun əməkdaşlarıdır

-

yeni strukturun mərkəzi qərargahı xidmətlərin düzgün, vaxtında və rahat idarə olunması
məqsədilə Azərbaycan Xalça Muzeyinin (Bakının ən mütəşəkkil və ziyarət olunan muzeyi)
yaxınlığında və ya daxilində və ya Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində (Bakının ikinci ən
çox ziyarət edilən muzeyi) yerləşdirilməlidir. Daha çox ziyarətçiləri olan muzeylər olduğu
üçün bu vacibdir və orada yeni quruluşun fəaliyyətinin ən çox cəmləşməsi lazımdır

-

qərargah şöbəsinə daxil olmalıdır: ümumi idarəetmə sahəsi ofisləri onun katibliyi, idarəetmə
və kadr idarəçiliyi, vahid xidmət menecerləri. Həmişə yeni fəaliyyətlər hazırlamaq, öyrətmək
və yaratmaq üçün bələdçi turu verən işçilər üçün xüsusi yer ayırmaq da vacibdir

-

yeni struktur prioritet yaratmaq üçün Nazirliklə birbaşa və davamlı əlaqə saxlamalıdır.

4.3 Xidmətlər və funksiyalar
Muzey Şəbəkəsi aşağıdakı xidmətləri idarə etməli, əlaqələndirməli və nəzarət etməlidir:

4.3.1 Məlumat, Qəbul, Bilet masası, Kitab Mağazası, Müştəri Xidmətləri və Sifariş Ofisi
Bu xidmətlər ictimaiyyətlə ilk əlaqəni təmsil edir: ziyarətçilərə muzey təcrübəsini qurmaq üçün
xüsusi diqqət ilk və ən yaxşı vasitələri təmin edərək istiqamətləndirmək və ziyarətçiləri
salamlamağa yetirilir. Aşağıdakılar təmin edilməli olan xidmətlərdir:
-

İnformasiya və bilet satışı: hər bir muzeydə məlumat/bilet masası olmalıdır (ödənişsiz
muzeylər üçün məlumat nöqtəsi); məlumat/bilet masasında iki xidmət eyni işçi tərəfindən
idarə oluna bilər. Yalnız tez-tez ziyarət edilən muzeylərdə bu iki xidmət üçün bir-birindən
fərqli yerlər (potensial növbələrin qarşısını almaq üçün biri Məlumat, biri isə Bilet satışı
üçün) və iki (və ya daha çox) ayrı işçinin olması faydalı ola bilər.

-

Kitab Mağazası: kiçik muzeylərdə bilet ofisi ilə birlikdə olmalıdır və künc kitab mağazası
kimi olmalıdır. Ən çox ziyarət edilən muzeylərdə, bunun əvəzinə, xüsusi işçi heyəti ilə
xüsusi və yaxşı görünən bir yerə yerləşdirilməlidir. Kitab mağazaları tərəfindən satılan
əşyalar, özünəməxsus muzey məmulatları və Azərbaycan əl sənətləri də daxil olmaqla,
yüksək keyfiyyətli olmalıdır.

-

Müştəri Xidmətləri və Bələdçili Turların Sifarişi: ziyarətçilər, səyahətlərini özəlləşdirmək və
bələdçili tur/fəaliyyətləri sifariş vermək üçün telefon, e-poçt və birbaşa hər bir məlumat/bilet
nöqtəsinə yazmağa dəvət olunur. Şəbəkənin bütün muzeyləri üçün xüsusi çağrı mərkəzi
qurula və bütün heyət eyni ofisdə qala bilər. Sifarişləri və bilet satışlarını hər zaman
yeniləmək məqsədilə bütün muzeyləri əlaqələndirmək üçün qabaqcıl texnoloji
infrastrukturlardan istifadə etmək vacibdir.

Muzey şəbəkəsinin gücünü artırmaq və kiçik muzeylərə daha çox ictimaiyyətin cəlb edilməsi
məqsədilə Bakı kartı müəyyən edilə bilər: bu, bütün qiymətləri qəbul edən və ziyarətçilərə bütün
muzeyləri səyahət etmək, müəyyən müddətdə (yəni, 72 saat)4 ictimai nəqliyyat vasitələrindən
(avtobus, metro) istifadə etmək imkanı verən bir kartdır.
Bu xidmətlərə görə şəbəkə kadrların rahat və səmərəli istifadəsinə imkan verir: insan resurslarını
optimallaşdırmaqla və eyni zamanda onlara müxtəlif kontekstlər təklif etməklə insanlar birdən çox
muzeydə işləyə bilər. Hər ay xidmətin ətraflı cədvəli (kim, nə vaxt, harada) muzeylərin müxtəlif
ehtiyacları (açılış vaxtı, əlavə vaxt) ilə bağlı vahid işçilərin yeri və növbələrinin təşkil edilməsi,
insan resurslarının meneceri və xidmət meneceri tərəfindən müəyyənləşdirir. Quruluş, şəbəkənin
bütün muzeylərində mümkün qədər səmərəli olmaq üçün hər gün işləyən işçilərin sayı barədə
qərarlar qəbul edir.

4

Firenze kartı nümunə ola bilər: http://www.firenzecard.it/?lang=en

4.3.2 Mədəniyyət yerlərinin və ziyarətçilərə dəstək xidmətinin açılması və təhlükəsizliyi
Xidmətdə muzeyin ərazilərini açmaq və qorumaqla yanaşı, ziyarətçilərə səfər zamanı onlara
köməklik göstərən, əsas məlumatları təqdim edən, muzeyin əsas mövzuları ilə tanış olmaq üçün
kömək edən mütəxəssislər iştirak edir. Bu xidmət ictimaiyyətə yönəldilməyə, ziyarət üçün yüngül
dəstək təklif etməyə və əməkdaşların muzey həyatında daha faydalı olmasına imkan yarada bilər.
Muzey şəbəkəsi kadrların çevik və səmərəli istifadəsinə imkan verir: insanlar insan resurslarını
optimallaşdırmaqla və müxtəlif kontekstlər təklif etməklə birdən çox muzeydə işləyə bilərlər. Hər ay
xidmətin ətraflı cədvəlini muzeylərin müxtəlif ehtiyacları ilə bağlı hər bir işçinin yeri və növbəsinin
təşkil edilməsi, insan resurslarının meneceri və xidmət meneceri tərəfindən müəyyənləşdirir.
4.3.3 Ziyarət dəstəyi
Bu xidmət muzey təcrübəsi zamanı ictimaiyyətə dəstək olmaq üçün xüsusi vasitələrin inkişafı və
idarəetməsini nəzərdə tutur: audio-təlimatlar, multimedia təlimatlar, ailə dəsti, kitabçalar və bütün
materiallar muzeyin ziyarətinə mənalı təsir göstərə bilər. Bu cür vasitələr istənilən vaxt və hər hansı
bir dildə bütün qonaqlara dəstək olmaq üçün vacibdir; investisiyaların bəzi xərclərini nəzərdə tutsa
da, muzeylərə gəlir gətirə və ziyarətçilər üçün ikinci səviyyəli yardım təmin edə bilər.
4.3.4 Təhsil və Auditoriyanın İnkişafı
Bu xidmət qonaqların müxtəlif hədəfləri (məsələn, məktəblər, ailələr, gənclər, böyüklər, yaşlılar,
sakinlər, turistlər, xüsusi ehtiyacı olan insanlar, xarici icmalar) üçün yaradılmış turlar, konfranslar,
seminarlar, tədbirlər və təşəbbüslər dəstini əhatə edir. Xidmət bir möhkəm mədəni köklü və
fənlərarası bacarıqları olan bir qrup tərəfindən həyata keçirilməlidir (yəni, xarici dillərdə, teatrda,
gözəl sənətlərdə, səhnələşdirmədə). Bu xidmət, muzeyin ziyarətçilər üçün canlı və rahat bir yer
olması məqsədilə yüksək keyfiyyətli təcrübə təqdim etmək üçün vacibdir: bu, yalnız turistləri cəlb
etmək üçün deyil, həm də vətəndaşlara muzeylərə qayıtmaq və bir neçə dəfə ziyarət etmək üçün yeni
təşviqlər vermək üçün vacibdir. Qovluq mövzular, alətlər və dillərə görə qruplaşdırılmalıdır: hekayə
danışma, teatr, əl texnikaları və multimediya, ziyarətçilərin mədəni irsə daha da yaxınlaşa bilməsi və
öz müasir dövründə onunla əlaqələndirilməsi sayəsində “səfərin açarları”-nın bir neçə hissəsidir.
Şəbəkə kadrların sərfəli və səmərəli istifadəsinə imkan verir: insanlar insan resurslarını
optimallaşdıraraq və eyni zamanda onlara müxtəlif kontekstlər təklif edərək birdən çox muzeydə
işləyə bilərlər.
4.3.5 Rabitə və Mətbuat
Bu xidmət muzeyin və onun fəaliyyətinin yayılması, təşviqi və inkişafı üçün zəruri olan bütün
davranışları və hərəkətləri əhatə edir. Müxtəlif auditoriyaya xüsusi hazırlanmış bir neçə
strategiyanın formalaşdırılması, cazibədar və müasir dadı ilə əlaqəli olmaq məqsədilə ən yaxşı
alətləri tapmaq üçün güclü səy göstərir. Muzey şəbəkəsi kadrların çevik və səmərəli istifadəsinə
imkan verir: komanda muzeylərdə bütövlükdə işləyir, tək fəaliyyətlərin yayılmasını gücləndirir və

eyni zamanda insan resurslarını optimallaşdırır. Bu, muzey şəbəkəsi5 üçün ümumi vasitələr və
strategiyaların yaradılmasını nəzərdə tutur, baxmayaraq ki, onlar hər muzey üçün xüsusi meylləri
təmin edə bilərlər:
-

-

bütün şəbəkə üçün xüsusi internet saytı (xəbərlər, əsas məqamlar, məlumat və təsvirlər,
onlayn bilet)
hər bir muzey üçün eyni hərflər, lakin müxtəlif rəngləri ilə xüsusi qrafik şəxsiyyət və
loqolar dəsti
hər gün şəbəkənin bütün muzeyləri haqqında xəbərlər, maraq, şəkillər, videolar,
məlumatlar dərc edə bilən sadə bir sosial media idarəedicisi
xüsusi off-line rabitə: eyni loqo bütün media vasitələrində (broşura, kart, plakat kimi)
istifadə edilməlidir. Muzey şəbəkəsinin bütün ziyarətçilər tərəfindən dərhal təsvir
olunması üçün bir totem və ya bannerin kənarında olması vacibdir
jurnalist və mətbuata gündəlik xəbərlər vermək və ictimaiyyətin diqqətini yüksək
tutmaq üçün xüsusi mətbuat ofisi.

4.3.6 Müştəri məmnuniyyəti, təhlil və statistika
Bu xidmət kəmiyyət (aylıq, üç aylıq və illik əldə olunan rəqəmlərə dair ümumi hesabatlarla) və
keyfiyyət sorğuları vasitəsilə davamlı və vaxtında təhlili və yoxlanışı əhatə edir: onlar davamlı rəy
əldə etmək və real və potensial auditoriya üçün6 ən yaxşı qısa-orta-uzunmüddətli strategiyaları
müəyyən etmək məqsədilə ümumi müştəri məmnuniyyətindən və xüsusi sorğulardan ibarətdir.
Bütün bu işlər Illik Hesabatda7, biliklərin artırılması, qiymətləndirmə aparılması, qərarlar qəbul
edilməsi və ictimai və özəl tərəfdaşların iştirakı üçün çox qiymətli təşkilati vasitədir. Bu halda
şəbəkə kadrların çevik və səmərəli istifadəsinə imkan verir: komanda bütövlükdə muzeylərdə
işləyir, məlumatların geniş və müqayisəli təhlilini hazırlayır.
Bütün muzeylərin aylıq statistikasını yalnız ziyarətçilərin sayı baxımından deyil, həm də öz
xüsusiyyətlərinə (məsələn, ümumi ictimai və məktəb qonaqları) görə götürmək vacibdir.
Hər bir muzey marşrutunun sonunda, müştəri məmnuniyyəti üçün xüsusi məkan qurmalıdır: bu,
ictimaiyyət üçün bir neçə dildə mövcud olan kağız və ya rəqəmsal (multimedia cihazları vasitəsilə)
formada olan anketlər vasitəsilə keçirilə bilər. Bütün qonaqlar anketi doldurmalıdır. suallar ziyarət
və muzeyin quruluşu/xidmətləri haqqında məmnuniyyətə yönəldilməlidir (bəzi nümunə suallar
bunlar ola bilər: “muzeyi bəyəndinizmi?”, “daha çox nəyi bəyəndiniz?”, “nəyi dəyişmək
istəyərdiniz?”, “niyə muzeyi ziyarət etməyə qərar verdiniz?”, “haralısınız?”, “muzey barədə ilk
məlumatları necə əldə etmişdiniz?”, “muzeyin fəaliyyəti haqqında xəbərlər almaq istəyərdinizmi?”).
Yeni struktur hər ay bütün anketləri toplamalıdır: onların təhlili sayəsində muzeyin əsas
tendensiyalarını anlamaq və zəifliklərini gücləndirmək üçün aylıq hesabat hazırlanacaqdır.
5

Nümunə kimi www.museicivicifiorentini.comune.fi.it və www.musefirenze.it-ə bax
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Bununla yanaşı, muzey xidmətlərinin ərazidə və bütövlükdə icma üçün olan ictimai rolunu "ölçmək" imkanını təklif edən İctimai
İnkişaf üzrə İnvestisiya göstəricisinin analizi və ölçülməsi ilə əsas rol oynaya bilər. Mədəniyyət sahəsində ictimai təsirlərin ölçülməsi
üçün, bax J. Myerscough, Britaniyada İncəsənətin iqtisadi əhəmiyyəti, Siyasət İnstitutu, 1988. İtaliyada muzey sektorundakı ilk S-ROI
ölçüsü 2016-ci ildə MUS.E ilə bağlıdır: 1 € investisiya üçün muzey xidmətləri 3 € qazanmışdır.
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Nümunə olaraq http://musefirenze.it/doc-area/Annual-report-WEB.pdf ünvanına bax.

4.3.7 Sərgilər və əsas tədbirlər
Bu xidmət, onları ziyarət etmək üçün yeni perspektivlər və imkanlar təklif edərək muzeylərin
həyatını qətiyyətlə zənginləşdirir. Daimi kolleksiyalar, sərgilər və tədbirlərlə dialoqda, cəlbedici ola
biləcək xüsusi çərçivədə qurulmuş səciyyəvi mövzulara və məzmunlara yönəlib. Zəngin proqram,
təşəbbüslərin üst-üstə düşməməsi, vətəndaşların və yerli əhalinin təkrarlanan təşəbbüslərini təklif
etmək, kadrların səmərəli və sərfəli istifadəsini təmin etmək məqsədilə bütün muzeylər üçün ümumi
təqvim təşkil etməklə illik müəyyənləşdirilməlidir: eyni komanda, tədbirlərin təşkili və sərgilərin
qurulmasında müəyyən səlahiyyətlə təmin edilən, insan resurslarını optimallaşdıraraq müxtəlif
muzeylər üçün işləyə bilər. Bu ofis, Maliyyələşdirmə şöbəsi ilə sıx təmasda çalışmalıdır.

4.3.8 Maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi
Məhdud dövlət qaynaqları üçün təzminat olaraq, bu xidmət özəl tərəfdaşların və sponsorların
araşdırılması, müəyyənləşdirilməsi, qarşılıqlı əlaqəsi, xidməti, saxlanılması və inkişafı üzərində
işləyir. Əsasən, özəl həmkarlar və sponsorlar yeni struktur tərəfindən hazırlanmış müxtəlif
layihələrin bir hissəsi olmaq üçün dəvət olunur və bu əsas nöqtədir: məhsuldar dövlət-özəl
tərəfdaşlığı yaratmaq üçün yalnız təsadüfi və səpələnmiş sponsorluqları axtarmaq üçün deyil, əksinə,
birgə marketinq layihələrində qurulmuş möhkəm və daimi tərəfdaşlıqların qurulması vacibdir.
Mübadilədə, sponsorlar və tərəfdaşlar öz marketinq məqsədlərini gücləndirəcək və bundan əlavə,
layihənin mətbuatında görünürlük (məsələn, on-line və off-line rabitə, mətbuat konfransında iştirak)
və muzeylər içərisində xüsusi tədbirlər üçün maliyyələşdirilmiş icarə haqqı kimi əhəmiyyətli
faydalar əldə edəcəklər. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu xidmətin əsas addımları aşağıdakılardır:
1) müəyyənləşdirmə: ofisin layihədə öz adlarını yaxşılaşdırmaq istəyən sponsorları və tərəfdaşlarını
müəyyən etməsi deməkdir.
2) qarşılıqlı əlaqə: o zaman, müxtəlif birgə marketing layihələrinin təqdim oluna biləcəyi iclas
vasitəsilə birbaşa əlaqə axtarmaq lazımdır.
3) qayğı və xidmət: qarşılıqlı əlaqədən sonra, ofis, onlara təşəkkür bildirmək üçün xüsusi tədbirlərin
yaradılması, onları məlumatlandırmaq və digər mədəni tədbirlərə dəvət etmək, yalnız
sponsor/tərəfdaşlara və ya mühüm korporativ tədbirlərə həsr olunmuş idarəolunan turlar kimi
muzeylərdə nadir və müstəsna imkanlar yaratmaqla sponsor və tərəfdaşların qayğı və xidmətlərini
düşünməlidir.

