ÇOCUK DOSTU MÜZE PROGRAMI

Kültür ve Turizm Bakan Erturul Günay, "Gençlerin katld müzecilik
etkinlikleri, toplumumuzda gelecek yllarda daha büyük ilgi, saygnlk ve derin
bir tarih bilinci yaratacaktr" dedi
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TURZMN SES
Müzeler Haftas kapsamnda "Çocuk Dostu Müze Program", Cumhuriyet
Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakan Erturul Günay'n da katlmyla
kamuoyuna tantld. Bakan Günay, Eski TBMM Binas'ndaki tantm
toplantsnda yapt konumada, müzelerin, sadece tarihin içinde önemli olan
tanr ya da tanmaz eserlerin sergilendii yerler olmadn, ayn zamanda
gezenler için tarihin örenildii, tarihsel bilinçaltnn gelitirildii özel
mekanlar olduunu söyledi.
Türkiye'de, müzelerin yakn yllara kadar çok fazla önemsenmediini ve
sadece sergi mekan gibi deerlendirildiini ifade eden Günay, özellikle
örencilerin bir tarih dönemi ile ilgili bilgi sahibi olmaktan çok "Bugün de ders
kaynad" psikolojisi ile müzeleri gezdiini kaydetti.
Bat ülkelerinde müzelerin ayn zamanda eitim kurumu gibi çaltn,
fotoraf, çizim ve resimler yapldn anlatan Günay, Türkiye'deki müzelerin
de böyle çalmasn arzuladklarn bildirdi.

Geçen yl balatlan "Müze Kart" sayesinde 18 milyon olan müze ziyaretçi
saysnn 22 milyona çkarldna iaret eden Bakan Günay, "Çocuk Dostu
Müze Program" ile gençlerin müze bilincinin artrlmasn hedeflendiini
belirtti. Günay, "Gençlerin katld müzecilik etkinlikleri, toplumumuzda
gelecek yllarda daha büyük ilgi, saygnlk ve derin bir tarih bilinci
yaratacaktr. Tarih bilinci olan toplumlarn da gelecei parlak olabilir" diye
konutu. Günay, "Türkiye'nin müzeleri, dünyann en önemli müzeleri
arasnda yer alyor" dedi.
Konumann ardndan eski TBMM genel kurul salonunda ehit Mehmet
Altanlar lköretim Okulu örencileri, TBMM'nin ilk yllarna ilikin ksa bir
temsil sundu. Milletvekili örencilerde, kadn örencilerin erkek örencilerden
fazla olduunu gören Bakan Günay, "Ben de dorusu yüksek oranda kadn
milletvekilimizin bulunduu bir meclisi özlüyorum. Demin çok sayda kadn
milletvekilimiz konutu. nallah bu oran, önümüzdeki yllarda Türkiye'de
gerçekleecek" dedi. Örencilerle birlikte müzeyi gezen Bakan Günay,
fotoraf da çektirdi. Günay, meclis dnda mini konser veren Musika-i
Humayun Ensemble orkestrasna örencilerle birlikte elik etti.
Bu yl Ankara'da pilot olarak balatlan Çocuk Dostu Müze Program ,
müzeleri çocuklarn severek gezmelerini salamak, müze ortamn cazip hale
getirmek ve etkisini arttrmak, çocuklarda yenilik buluculuk beceresini
desteklemek, katlmc ve kalc bir örenme ortam sunmay amaçlyor.
Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Devlet Resim ve Heykel
Müzesi ile Etnorafya Müzesi'nde balatlan proje, daha sonra tüm yurda
yaylarak 2012 ylna kadar sürdürülecek.
Uygulama çerçevesinde müzeye, çocuklarn ilgisini çekecek objeler
yerletirildi.
Bunlar arasnda çocuklar için müze ziyareti sonras yanlarnda
götürebilecekleri an kartlar, bunlara basabilecei meclis mührü, müze
tarihini anlatan film gösterisinin yapld Çocuk Gözü ile Film Balonu,
çocuklarn müze ile ilgili izlenimlerini yazarak biriktirebilecekleri çocuk
kumbaras, sesli rehber sistemi ve kitap ayraçlar bulunuyor.
Çocuklar, müzeyi gezerken, özel bir cihazla eserin numarasn tulayarak
sesli ve görüntülü detayl bilgiye de ulaabilecek.
Bu haber toplam 179 defa okunmutur

