AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

Museologi mellem fagene

Museologi
mellem
fagene
r eda ktion

Li se Sk y tte Jakobsen
Ane Hejl skov Larsen
Vinnie Nørskov

I løbet af de sidste cirka 50 år har vores museer for alvor udviklet
sig fra at være støvede finkulturborge til i langt højere grad at
invitere museumsgæsten til at deltage aktivt. Det er blevet almindeligt, at der er genstande, man må røre, skærme, man kan
trykke på, eller endda at gæsterne selv kan være med til at levendegøre museerne. Nationalmuseet har forsøgt sig med en ”kedsomhedsknap”, Vikingeskibsmuseet tilbyder ture i vikingeskibe
på Roskilde Fjord, og det er blevet hverdagskost at tilbringe
sommerferien i skinddragt a la stenalder i Lejre.
Museologi er videnskaben om, hvordan vi bruger museer, og
museologien er samtidig med den øgede fokus på formidling
også blevet mere tværfaglig. I Museologi mellem fagene undersøger forskere fra 16 forskellige forskningsområder dialogen
mellem deres fag og museologien. De benytter forskellige teorier og metoder inden for klassiske museumsfag som kunsthistorie, antropologi, arkæologi og historie, men anlægger også nye
vinkler ud fra fag som strategisk kommunikation, litteraturhistorie, dramaturgi, medicin, didaktik og mediedesign.
Bogen handler om de mest relevante emner for nutidens museer, om alt lige fra levendegørelse over brugerinddragelse og
stakeholderanalyse til udstillingsæstetik og postkolonialisme og
udfolder et mangefacetteret blik på museologien i dag. Den er
velegnet til undervisning i museologi.
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