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Müzeler tarihin yaşayan tanıklarıdır. Tarihin tüm ayrıntılarını 

içerisinde barındıran müzeler, sahip olduğu özellikler göre 

farklı sınıflara ayrılmaktadır. Müzecilik özel ilgi alanıdır. 

Ayrıca her rehber adayının müzecilik tarihini öğrenmesi 

gerekmektedir. Rehber adaylarının turist rehberi olabilmeleri 

için almaları gereken dersler arasında bulunan Müzecilik, 

kavramsal çerçevesi oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda 2020 yılında Detay Yayıncılık 

tarafından çıkarılan Prof. Dr. Özlem Köroğlu, Dr. Arzu 

Balıkoğlu, Dr. Ayşen Acun Köksalanlar, Dr. Mehmet 

Teoman Türkmen’in yazar olarak yer aldığı bu eser hem 

Müzecilik hem rehberlik uzmanlaşma alanlarından biri olan 

Müze Rehberliği konusunda önemli bilgiler vermektedir. 

Alanına önemli katkı sağlayan bu eser toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Kitap içerisinde bölümler 

arasında yer alan “Müzelerde Rehberlik Uygulamalarinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” kısmı 

da kitabın farklılığını ortaya koymaktadır. Ayrıca kitap bölümleri içerisinde konu bütünlüğü 

çerçevesinde ele alınan okuma parçaları da birer örnek olay niteliği taşımaktadır. Birinci bölümde müze 

ve müzecilik kavramları detaylı bir biçimde ele alınmış olup, müzecilik tarihi ve gelişim süreci, yasal 

düzenlemeler ve ilgili mevzuat, müzelerin rolleri ve işlevleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Anlatım 

dilinin oldukça akıcı ve sade olması okuyucular açısından çok önemli bir avantajdır. İkinci bölüm 

kapsamında müzecilik uygulamaları başlığı altında çeşitli konulara değinilmiştir. Müze türleri, sergileme 

ve sunum teknikleri, dijital hikaye anlatımı, artırılmış gerçekliğe ilişkin uygulamalar ve engelli 

ziyaretçilere yönelik uygulamalar; ikinci bölüm kapsamında ele alınan konulardır. Bahsedilen bu 

konular günümüzde oldukça popüler ve ilgi çekicidir. Müzecilik ve turizm ilişkisi bölümü içerisinde 

müzelerin turizm içerisindeki yeri ve önemine değinilmiştir. Turizm sektörünün önemli bir parçası olan 

müzelerin bu başlıkta turizm ile ilişkisinin ele alınması oldukça faydalı olmuştur. Kitabın dördüncü 

bölümünde turist rehberliğinin önemli uzmanlık alanlarından biri olan Müze Rehberliğinin detayları ile 

ele alındığı bölüm dördüncü kısımdır. Bu alanda rehberlik yapmak isteyenlere bir yol gösterici 

niteliğinde olan bu eserde müze rehberliği ile ilgili tüm soruların cevapları bulunmaktadır. Kitabın 

beşinci bölümünde müzelerde rehberlik uygulamalarının belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışmanın 

süreci ve bulguları yer almaktadır. Sahip olduğu bilgileri, okuma parçaları, örnek olayları, müze 
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rehberliği ve müze rehberliğine ait araştırması ile her kütüphanede bulunması gereken bir eser olmuştur. 

Tüm turist rehberlerine, turist rehber adaylarına, müzeciliğe meraklı okuyuculara hayırlı olsun…  
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