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MUZEY İŞİNİN TƏŞKİLİNDƏ MUZEY  
MENECMENTİNİN TƏTBİQİ 
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связи с обшественностью, паблик рилейшнз 
 

Muzey işinin təşkilində muzey marketinqi və muzey menecmentinin 
tətbiqi dövrümüzün aktual tələblərindən biridir. Muzey menecmenti dedikdə, 
muzeyin və muzey personalının idarə edilməsi nəzəriyyəsi və təcrübəsi nəzərdə 
tutulur [1, 169]. Muzey marketinqi muzey xidmətlərindən istifadə edənlərin 
maraqlarını təyin etməyə, onlara cavab verməyə, həmçinin həmin maraqları 
formalaşdırmağa imkan yaradan vasitələrdən biridir. Muzey fəaliyyətinə tətbiq 
edilərkən marketinq müasir iqtisadi şəraitdə muzeylərin ümumi məqsədlərə 
çatmaq üçün istifadə etdiyi strateji yanaşma metodu deməkdir. Başqa sözlə, 
marketinq – muzeyin rolunun yenidən dərk edilməsi, onun fəlsəfəsini, missiya 
və məqsədlərini qurban vermədən, işinin effektivliyini artıran və təşkilatın 
tələbatını təmin edən üsullardan biridir [2]. 

Marketinq fəaliyyətinin əsas məqsədi potensial tamaşaçılara müvafiq 
informasiyanın çatdırılmasından və muzey təklifinin reklam edilməsindən 
ibarətdir. Marketinq strategiyası yalnız digər muzeylər və müxtəlif mədəniyyət 
təşkilatları ilə əməkdaşlıq nəticəsində effektiv ola bilər [66, 19]. Muasir 
muzeylərdə informasiya texnologyalarının tətbiqi konservasiya və bərpa 
məsələlərinin, muzeylərdə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin və s. sahələrin 
modernləşməsi deməkdir. Elm və mədəniyyətin tədrisi və təbliğində muasir 
muzeylərin rolu artmaqdadır. Bu da, öz növbəsində, informasiya texnologiya-
larının tətbiqi sahələrinin genişlənməsi deməkdir. Muzey menecmentinin, yəni 
muzey idarəçiliyinin müasir prinsiplər üzərində qurulması artıq zamanın 
tələbidir.  

Hazırda muzeylərin qarşısında duran vəzifələr onların inkişaf konsepsi-
yalarına yeni, müasir layihə və proyektlərin tətbiqini, təşkilini və iqtisadi 
təminatını həyata keçirən xüsusi tədbirlər sisteminin yaradılmasını tələb edir. 
Belə təminatın əsas məzmununu müasir dövrdə muzey işinin, digər sözlə, 
muzey menecmentinin təşkili və idarəetmə sisteminin optimallaşdırılması yol-
larının, həmçinin muzeyin maliyyələşdirilməsi üçün əlavə mənbələrin axtarışı, 
yəni muzey marketinqi təşkil edir. Muzeydə sosial marketinqin digərlərindən 
fərqi ondadır ki, muzeylərin inkişafı və fəaliyyəti üçün lazım olan resurslar iki 
formada əldə olunur: 

 – birbaşa, yəni muzey məmulatının və xidmətlərin alıcılara satışı hesabına; 
 – dolayı, yəni resursların “kənar”dan – büdcə vəsaitləri, xeyriyyə fondları-

nın qrantları, sponsor köməyi, şəxsi ianələrin cəlb edilməsi hesabına.  
“Muzey marketinqi” və “muzey menecmenti” terminləri həm mütəxəs-

sislər, həm də muzey tamaşaçıları tərəfindən heç də birmənalı qarşılanmır. Bu 
da yüksək muzey standartlarından geri çəkilmə qorxusundan irəli gəlir. Amma 
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zaman öz şərtlərini diktə edir və yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində 
muzeylərin yaşaması və hərtərəfli fəaliyyət göstərməsi, muzey fəaliyyətinin 
tamaşaçılar üçün daha cəlbedici olması üçün marketinq və menecmentin 
muzey işinə daxil olması labüddür.  

 Muzey fəaliyyətində muzey menecmenti və marketinqi sahəsində 
qarşıda duran vəzifələr aşağıdakılardan ibarətdir:  

1. Muzey strukturunun maliyyə, intellektual və muzey fəaliyyətinin digər 
resurslarının təkmilləşdirilməsi; 2. Muzey fəaliyyətinə və xidmətlərinə 
tələbatın artmasının təkmilləşdirilməsi. Bununla bağlı muzey əməkdaşlarının 
yaradıcı fəallığının artmasının stimullaşdırılması; 3. Muzeyin maliyyələş-
dirilməsinin həcminin artırılması (dövlət, qeyri-hökumət, müxtəlif subsidiyalar 
və s. gəlirlər hesabına); 4. Potensial tamaşaçıların, muzeyin yaradıcı və işgüzar 
partnyorlar kontingentinin genişləndirilməsi [3, 4-5].   

Bu vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün hər bir muzey muzey-biznes 
əlaqələri yaratmalı, özünə biznes partnyorları tapmalıdır. Muzeyin biznes 
partnyoruna düzgün şəkildə müraciəti nə zaman və necə olmalıdır? Hər şeydən 
əvvəl muzey bunu özündən başlamalıdır. Muzey-biznes əlaqələrində əsas amil 
sponsorun muzeyə inamıdır. İnam da, öz növbəsində, bir çox amillərdən 
ibarətdir: 

 a) muzey menecmentinin vəziyyəti; 
 b) maliyyə işlərinin müvəffəqiyyətlə aparılması; 
 c) personalın – işçilərin peşə səviyyəsi;  
 d) inzibati qurumun – müdiriyyətin və muzey hamilərinin nüfuzu, yerli 

mühitdə, cəmiyyətdə mövqeyi və s.  
 Muzey fəaliyyətinin bu sahədə müvəffəqiyyətli olmasının ən vacib və ən 

əsas şərti – muzeyin hərtərəfli inkişafının perspektiv planının hazırlanması 
məsələsidir. “Planlaşdırma menecmentin əsas alətidir. Məhz planlaşdırma 
muzeyə vəziyyətə nəzarət və idarə etməyə imkan verir” [4, 56]. Planın tərtibi, 
sponsor axtarışlarını əsaslandıran problemlərin aydın izahı, rəqəm və faktların 
dəqiqlıyi, perspektivin aydın olması, xahiş edilən yardım tələbinin real strateji 
problemlərin və onlarla əlaqədar məsələlərin həlli ilə, muzeyin vahid 
perspektiv planı ilə bağlılığı bu axtarışların müvəffəqiyyətlə başa çatmasını 
təmin edən amillərdəndir.  

 Muzey menecmentinin müasir dövrdə daha bir aləti public relation-
ictimaiyyətlə iş hesab olunur. “Public relations” (PR) – muzey fəaliyyətində 
müvəffəqiyyətin yolları kimi son zamanlar böyük əhəmiyyət kəsb edir. PR-in 
predmetini kommunikasiya, informasiya mübadiləsi təşkil edir. O, təşkilatla 
ictimaiyyət arasında əlaqə, qarşılıqlı anlaşma, gözəl münasibət, həmrəylik, 
əməkdaşlıq yaratmağa yönəlmiş idarəçilik funksiyalarından biridir.  

İctimaiyyətlə iş bir çox problemlərin həllinə yönəlmişdir: 
a) təşkilat rəhbərliyini ictimai fikirlə bağlı informasiya ilə təmin edir və 

qarşılıqlı cavab olaraq materialın hazırlanmasına yardım edir; rəhbərliyin 
fəaliyyətini ictimaiyyətin xeyrinə yönəldir; 
b) aktual tendensiyaları – meyilləri irəlicədən görərək, hər hansı bir 

yeniliyin rəhbərlik tərəfindən hazırlıqlı qarşılanmasını təmin edir; 
c) fəaliyyətin əsas vasitəsi kimi tədqiqat və yaxın ünsiyyət formasını təşkil 

edir. Müəssisə və təşkilatların fəaliyyətlərinin ictimaiyyət qarşısında pozitiv 
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qiymətləndirilməsini, ictimai fikrin formalaşmasını müxtəlif vasitələrlə, əsasən 
KİV-lə həyata keçirir [5, 18].  

PR-in muzeylə əlaqəsi deyərkən ilk növbədə qarşıya belə bir sual çıxır: “Üç 
sütun” – ziyarətçilərə xidmət; nəzəri və təcrübə səciyyəli elmi-tədqiqat işləri; 
kolleksiyanın mühafizəsi və sistemləşdirilməsi üzərində qurulmuş qeyri-
kommersiya təşkilatı sayılan muzeyin biznes, idarəçilik, kommersiya kimi 
sahələrlə əlaqələri necə qurula bilər? Kütləvi kommunikasiya kanalı əlaqələrin 
əsas üsuludur, çünki o, ictimai fikri formalaşdırma bacarığına malikdir.  

Kütləvi kommunikasiya muzeylə KİV-in birgə işi sayəsində reallaşır və bir 
neçə funksiyanı həyata keçirir.  

 İnformasiya “üçlüyü”nün – radio, televiziya və mətbuatın ayrı-ayrılıqda 
hər birinin özünəməxsus özəlliyi, informasiyanı xalqa çatdırmaq xüsusiyyəti, 
fərqli imkanları və vasitələri vardır. Təbiidir ki, muzeyin ən yaxın partnyorları 
dedikdə, ilk növbədə digər muzeylər və mədəniyyət müəssisələri, məktəb və 
universitetlər, səhiyyə, turizm və idman təşkilatları, muzeylə bənzər iş üsulu 
olan təşkilat və könüllü cəmiyyətlər nəzərdə tutulur. Birgə fəaliyyət təklifiylə 
muzeyin onlara müraciət etməsi daha doğru olar. Belə fəaliyyət növlərinə təhsil 
layihələri, müəssisələrin maliyyə dəstəyi ilə onların yaranma tarixinə həsr 
olunmuş sərgilərin təşkili, turist idarələri üçün diyar tarixini əks etdirən 
ekspozisiya, yaxud tarixi yerlərin turist marşrutunun, xəritəsinin hazırlanması, 
teatr və kinoteatrların foyesində tələb olunan ekspozisiyaların yaranması 
daxildir. Hətta bu tip sadə sifarişləri belə muzey yerinə yetirərsə, o, ətraf mühit 
üçün informasiya bankı, tədqiqat mərkəzi, dizayn bürosu kimi imic qazanar və 
məşhurlaşa bilər [bax orada, 22]. Fəaliyyətinin müsbət nəticələrini cəmiyyətə, 
ictimaiyyətə tam şəkildə çatdırmaq, potensial sponsorların, maraqlı təşkilatların 
diqqətini cəlb etmək üçün muzey reklam və pablisiti kimi müasir imkanlardan 
istifadə etməlidir. Təbiidir ki, Qərb ölkələri bu imkanları artıq təcrübədən 
keçirmişlər. Mətbuatla iş üçün, adətən, muzeylərin hazırladığı informasiya 
növləri bunlardır: 

 a) bekqraunder (“backgrounder”) – adi, cari, sensasiya xarakteri 
daşımayan xəbərlər: sıradan tədbirlər, keçiriləcək prezentasiyalar və s. Lakin 
muzeyə olan marağı mütəmadi qorumaq üçün belə xəbərlərin həmişə verilməsi 
vacibdir.  

 b) press-reliz (“press-release”) – geniş auditoriya üçün mühüm, yaxud 
faydalı xəbər elan edən informasiya: xüsusi seminarların və s. keçirilməsi.  

 c) media-kit – bir neçə cür xəbər və fotomaterialı olan media, yaxud press-
paket.  

 d) maraqlı və icmal xarakterli məqalələr, fakt-vərəqələr, məlumat və 
bəyanatlar (bax orada, 24].  

 Mətbuat üçün materiallar PR-də qəbul edilmiş qaydalara əsasən hazırlanır, 
yəni məqsəd və ideyanın dəqiq və aydın ifadəsilə bərabər materialın müəyyən 
məna yükünün olması vacibdir.  

 Radio və televiziya ilə iş müxtəlif proqramların tamaşaçılarını, 
auditoriyasını tanımaq, lazımi müraciət janrını, zamanını, nə dərəcədə sürəkli 
olmasını seçmək bacarığı tələb edir. Radio və televiziya təkcə kütləvi 
informasiya vasitəsi deyil. Onlar həmçinin görüşlər, mətbuat konfransları, dərs 
çalışmaları təşkil edən vasitələrdir. Qapalı, yaxud daxili teleşəbəkələr konfrans 
və ya sərgilər zamanı keçirilir və onların köməyi ilə bir yerdə toplaşmış 
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insanlara tədbirə aid və onu aydınlaşdıran reportajı əlavə kimi vermək olar [6, 
161]. İnformasiyanın yayılması muzeyin özünün internetdəki səhifəsi vasitəsilə 
də mümkündür. Muzeyşünas-alimlərin fikrincə, belə səhifələr getdikcə daha 
çox əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb [7, 79].  

Həmçinin PR səlahiyyətinə daxil olan xüsusi tədbirlər – prezentasiyalar, 
açılış mərasimləri, açıq qapı günləri, qəbullar, konfranslar və dəyirmi 
masalardır. Bu tədbirlər alınan təəssüratların, şəxsi fikirlərin birbaşa ifadə 
olunmasına, yeni tanışlıqların yaranmasına, partnyor əlaqələrinin, 
kommunikasiya və reklam işinin eyni vaxtda həyata keçirilməsinə imkan 
yaradır.  

Yuxarıda göstərilən struktur muzey işi ilə bilavasitə bağlıdır və müasir 
dövrdə muzeyin mövcud olduğu ərazinin mədəni mühitini formalaşdırmağa 
qadirdir və bu onun ictimai vəzifələrindən biridir.  

 Sənət əsərlərinə qovuşmaq, onlarla təmasda olmaq hər adama müyəssər 
olmadığı halda reklam işinin də muzeylə əlaqəsinin olmayacağı fikri son 
zamanlaradək cəmiyyətə, bir növ, hakim idi, mövcud maliyyə vəziyyətindən 
əlavə gəlir qazanmaq isə kimsənin ağlına belə gəlmirdi. Lakin həyat bu 
dünyabaxışını dəyişdirdi. Tədqiqatçılar düzgün olaraq qeyd edirlər ki, “nə 
zamansa muzey sadə və aydın, ştatı müdir, mühafizlər, zal baxıcılarından ibarət 
bir struktur idi. Zaman keçdikcə muzey ştatına yeni işçilər: mühasiblər, 
mühəndislər, katiblər, muzey müəllimləri, konservasiya, reklam və KİV-lə 
əlaqə üzrə mütəxəssislər və b. əlavə olundu. Başqa sözlə, muzey də, digər 
bürokratik təşkilatlar kimi, özünün qaydaları, qanunları, standart şəkilli vəzifə 
və fəaliyyəti ilə adi idarəyə çevrildi və dar çərçivədən çıxaraq öz təsirini, 
əhəmiyyətini hüdudlarından kənarda göstərmək ehtiyacını duydu” [bax orada, 
20]. Muzey menecmentinin, yəni muzey idarəçiliyinin müasir prinsiplər 
üzərində qurulması zamanın tələbidir. Bu istiqamətdə görülən işlər sırasında 
muzeylərimizdə beynəlxalq əlaqələr və PR – ictimaiyyətlə iş şöbələrinin və 
onlara facebook, tvitter və başqa sosial şəbəkələrlə iş formalarının yaradılması 
muzey menecmenti sahəsində görülən işlərin bir hissəsidir.  

 Azərbaycanda muzey işinin dövlət əhəmiyyətli fəaliyyət olmasını, muzey 
kolleksiyalarının, muzey əmlakının milli, mədəni sərvət kimi effektiv şəkildə 
qorunması və dövlət büdcəsi təşkilatları kimi maliyyələşdirilməsi ilə yanaşı, 
müasir dövrdə, yeni ideyaların və iş üsullarının tətbiqində şəraitin yaradılması – 
muzeylərin müasir dünyada rolunun artırılması deməkdir. Bütün bunlar muzey 
idarəetmə sisteminin yeni, aktual problemləri olmaqla bərabər XXI əsrin 
muzeyinə doğru atılan addımlardır.  
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Naila ALIYEVA 
 

MUSEUM MANAGEMENT IN THE ORGANISATION OF THE 
MUSEUM WORK 

SUMMARY 
 

The article is dedicated to the analysis of the new forms of works such as 
museum marketing, museum management are applied in the museums. It is 
also spoken in the article the structure of public relations. According to the 
author it is necessary to widden public relation in the museum because it is one 
of the most effective methods connected with social activity of the museums.  

 
Наиля АЛИЕВА 

 
РОЛЬ МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЕЙНОГО ДЕЛА 
 РЕЗЮМЕ 

 
В статье говорится о новых формах музейной работы внедряемых 

многими музеями мира. Автор дает определение таким терминам как 
музейный маркетинг, музейный менеджмент и рассматривает способы 
применения данных форм работы в современных музеях. В статье также 
описываются структура паблик рилейшнз – работы музеев с 
общественностью. Автор оценивает эту форму работы – как наиболее 
эффективную в области общественно-коммуникативной деятельности 
музеев. Автор подчеркивает необходимость внедрения новых форм 
работы в музеях так как являясь социальными институтами музеи 
неразрывно связаны с общественностью.  
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