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Изследване на посетителите   

Ейлиън Хупър-Грийнхил  

Изследванията и проучванията относно посетители на музеите са бързо развиваща се, дискусионна 

и динамична област, която се превръща в нов приоритет, като въпросите за социалните функции на 

културата се повдигат и поставят в контекста на резултатите и последиците от тъждествеността, 

идентичността, еднаквостта, самоличността и политиката на диаспората и различието.  Тези 

жизненоважни и нерешени теми, разногласия, резултати, последици и проблеми-предмет и обект 

на загриженост пораждат жизненоважни философски въпроси относно мястото и целта на музеите 

на които може да се отговори само ако и тогава когато музеите разширят техните перспективи и 

гледни точки, за да се включат вижданията на техните публики.  Едно от най-големите 

предизвикателства към музеите в началото на двадесет и първи век е насочването на вниманието 

към посетителя. Реакцията на призива да стана повече ориентирани и фокусирани към посетителя 

ще изисква значителни промени в професионалните практики и традиции на музеите. Това ще има 

за последица разширено изследване и проучване на посетителите или зрителите и това, на свой 

ред, ще изисква развиването на нови професионални умения, ново приоритизиране на ресурсите, а 

и ново концептуализиране на музейните политики и планове. Вече, значителен обем  на 

изследвания относно опита, практиките,познанията, случките и преживелиците на музейните 

посетители е налице, а оценяването на музейните изложби и осигурената образователна същност 

сега се признава като ясна, отличителна и забележителна област на музейната практика. Тази глава 

разглежда обхвата, развитието на и напредъка при проучванията относно посетителите на музеите, 

описва подходите към оценяването на изложбите, представя примери, образци и модели за 

използване на музеите и дискутира настоящите мерки и действия с цел да се развие и постигне по-

голямо разбиране на възприятията за музеите. Първата част от тази глава прави кратък общ 

преглед, цялостен обзор и обобщение на развитието на проучванията и изследванията на 

посетителите и въвежда и ни представя някои важни теми, проблеми, въпроси, предмети на 

спорове, разногласия, резултати и последици. В частите и разделите, които следват, тези  теми, 

проблеми, въпроси, предмети на спорове, разногласия, резултати и последици се разглеждат по-

задълбочено. Появата на проучвания и изследвания за посетителите на музеите може да бъде 

концептуализирано/тълкувано концептуално като няколко плавно и взаимно свързващи се 

интелектуални анализи. Що се отнася до това как се възприемат посетителите в съзнанието, трябва 

да отбележим, че е налице промяна от мислене за посетителите като неразграничена масова 

публика към началото да се възприемат посетителите като активни  тълкуватели и изпълнители на 

смислени практики, упражнения, навици и обичаи в рамките на комплексни културни обекти. По 
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отношение на целите на проучванията и изследванията, трябва да посочим, че е налице развитие от 

вътрешни музейни проучвания и изследвания с работни области на отговорност и контрол и 

професионални компетенции към по-широкообхватна работа свързана с курса на поведение и 

задълбочени проучвания и изследвания, основани на стремежа да се разбира и обяснява вместо 

(или също така) да се ръководи. А по отношение на теоретичните подходи, налице е напредък от 

егоцентрична, назадничава и ретроградна парадигма основана на поведенческата психология и 

препращането или модела на общуване експерт-новак към по-отворена и напредничава 

тълкувателна парадигма, която използва културното виждане за общуване, включващо обсъждане 

на значение.  

Обхват на проучванията и изследванията относно посетителите на музеие 

“Проучвания и изследвания на посетителите” е важен широкообхватен термин за поредица от 

различни форми на изследване и оценяване, включващи музеите и техните действителни, 

потенциални, а и виртуални посетители, които колективно биха могли да бъдат охарактеризирани с 

термина „публика“ за музеите. Тези проучвания и изследвания насочват вниманието ни към 

практиките, преживелиците, случките, отношенията и мненията на хората в и около музеите от 

всички видове (за изкуство, история, наука; национален, регионален, частен и така нататък). 

Различни термини се използват от различните писатели, включително оценка, изследване и 

проучване на посетителите, поведение на посетителя, развитие на публиката, проучвания и 

изследвания на публиката.  Тези различни термини разкриват фрагментирания характер на 

областта, нейният произход от няколко ясно доловими и очертани, особени и забележителни 

интелектуални, професионални, свързани с курса на поведение и политиката и академични области 

на проучване, а и серията от цели заради които тези различни проучвания са извършени.  

Отправяйки поглед към развитието на проучванията и изследванията относно посетителите в 

международен план, трябва да отбележим, че степента на развитие е много различна. В повечето 

музеи в повечето части на света, включително във Великобритания, проучванията и изследванията  

относно посетителите на музеите си остават до голяма степен неизследвана област. Изследването и 

проучването, основано на музеите, е най-категорично установено и с най-големи традиции в САЩ, 

където то се извършва от персонала на музея или от консултанти, а преобладава най-много и се 

забелязва най-често в научните и детските музеи. Изследванията свързани с курса на поведение и 

политиката и задълбочени социологически проучвания може да бъдат открити в по-широка 

географска област. Едва наскоро различните видове оценяване и изследване, извършени от 

различните служители, чиновници и агенции за различни цели, бяха концептуализирани 

колективно като част от специфичната категория наречена „изследвания и проучвания на 



3 
 

посетителите“. Обаче, това е толкова удобен начин, колкото която и да е групова доста 

разнообразна работа. Той позволява съпоставянето на сложни, ерудирани проучвания и 

изследвания, като това на френския културен социолог Пиер Бурдиьо, с по-прагматични 

изследвания и проучвания, извършени за практически полезни и оперативни цели в музеите; а и 

комбинирането, свързването и представянето заедно  на различни видове проучвания, като то 

позволява обзор на разрастващата се интелектуална област. Изследването на музейните посетители 

има дълга история, но доста безинтересна и без ясни подробности и доказателства допреди две или 

три десетилетия. Съществува поредица от полезни разкази за и описания на развитието и обхвата 

на проучванията и изследванията относно посетителите на музеите, включително Лумис (1987 

година: 16-33), Фолк и Дийркинг (1992 година), Бикнел и Фармело (1993 година), Скревен (1993), 

ХупърГрийнхил (1994), Хайн (1998:42-53) и Хупър-Грийнхил и Мусури (2002). Обаче, всеки един 

от тях е бил написан в рамките на специфичен контекст и следователно ни дава частична 

представа.  Хайн отбелязва, че е съществувала много малко систематизирана научна работа 

относно практиките, случките, познанията и преживелиците на посетителите през първата 

половина на двадесети век (Хайн 1998:43), а Лумис (1987 година) потвърждава, че са били 

извършени ограничени проучвания в областта на това, което той нарича „оценяване на 

посетителите“.  Лумис посочва малък брой изследвания, извършени заради най-различни цели; те 

включват основно европейско проучване на ролята и функцията на музеите в културния живот, 

което е било направено през 1908 година, използването на музеите от учениците и обзор и 

рецензии на материалите за учители (Лумис 1987:25-6).Най-известното от тези ранни изследвания 

насочва вниманието ни към наблюдаване на поведението в музейните галерии, при допускането и 

приемането (преобладаващо по това време), че наблюденията са по-обективни и по-надеждни 

отколкото това което хората могат да кажат в интервю, а и че поведението на посетителите може 

да загатва за, разкрива и доказва образователната резултатност и ефикасност на изложенията и 

изложбите. Интересно е да се спомене, че в предвид на съвременната политизация, засягаща 

начините на използване на културата, ранните изследвания както в Америка, така и в Англия водят 

началото си от виждането за даването на право с документ, изложено, прието и основано на 

убеждението, че музеите са образователни организации, че посетителите заслужават възможно 

най-добрите образователни възможности, а и че оценяването и изследването могат да помогнат 

при развитието на оптимално положение и планове. Бенджамин Ив Джилман, музеен уредник, е 

забелязал онези особености в дизайна на изложбата, като например неправилното поставяне на 

надписи, които причиняват износване; след това, той е отправил практически препоръки за 

подобрен дизайн на галериите (Лумис 1987:16-18; Хайн 1998:44).  Двама психолози от престижния 

Йейлски университет, а именно Артър Мелтън и Едуард Робинсън, предлагат примери на по-
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продължителни изследвания, които понякога са възможни за академичните изследователи. Серия 

от наблюдателни изследвания за това как посетителите са използвали музейните галерии е била 

осъществена между 1928 и 1936 година (Лумис, 1987: 21–2; Хайн 1998: 47–51). Хайн (1998: 51) по 

полезен начин сравнява работата на Мелтън и Робинсън с малко известното изследване извършено 

в края на 1940-те от Алма Уитлин в Англия. Докато Мелтън и Робинсън са наблюдавали 

поведението на музейните посетители, приемайки и считайки времето прекарано в музеите за 

индикатор и признак на „заинтересованост“, Уитлин е задавала на посетителите въпроси на които 

те е трябвало да отговорят с повече от една дума за изложбите, а и е насърчавала някои посетители 

на нарисуват скици, изобразяващи техните спомени. Двете изследвания ни представят един от най-

интересните дебати в проучванията и изследванията относно посетителите на музеите – а именно 

онзи на подходящите, удобните и уместните изследователски парадигми.  Двете изследвания 

описват различните начини за теоритизиране на музейните практики, случки, преживелици и 

познания и обясняват различните подходи към това което се приема за доказателство. 

Наблюдателните изследвания са основани на поведенческата психология, опитват се да разглеждат 

и да се отнасят към галериите на музеите така сякаш са неутрални изследователски лаборатории, а 

ограничават изследователските данни до наблюденията, извършени от вероятно неутрални 

изследователи. От друга страна, Уитлин възприема музея като неутрална среда в която обучението 

и заучаването сигурно/вероятно могат да се осъществят, приветства личните собствени оригинални 

субективни виждания, а и приема както речта, така и рисунките на посетителите за доказателство. 

Макар че, оценяването на изложбата е било една от първите форми на изследване на посетителите, 

до края на 1960-те изследванията относно посетителите на музеите са били станали познати и 

добили популярност в САЩ, Великобритания и до известна степен другаде. Първоначалната 

работа върху методите, похватите, способите и средствата за изследване, вземане на проби, 

изпитване и анализиране в помещенията на Кралски музей-Онтарио, намиращ се в Канада и в 

Държавния музей на Милуоки-САЩ е оказала влияние върху изследователите базирани в и 

избрали за място на своята дейност  музеите (Лумис 1987: 25–6). Същевременно, книгата написана 

от Бурдийо и Дарбел и озаглавена „Любовта към изкуството“ (публикувана за първи път през 1969 

година), основана на изследвания на музейните посетители във Франция, Гърция, Холандия, 

Полша и Испания се оказва основополагаща творба за социолозите и културните теоретици, но е 

била едва забелязана от музейните професионалисти, може би защото тя не е била преведена на 

английски език до 1991 година. Участието в изкуствата въобще и в музеите по-конкретно е 

формирало основата за поредица от широко мащабни, свързана с курса на поведение и с 

политиката изследвания, извършени в международен план през 1980-те и 1990-те. Те са били много 

във Великобритания, бидейки по полезен начин обобщени от Дейвис (1994 година); Шустер (1995) 
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обобщава поредица от международни изследвания относно посетителите на музеите  за изкуства, 

въпреки че ползите и последиците от неговите заключения са били оспорени  (Хупър-Грийнхил 

1995). Тези количествени изследвания правят цялостен обзор на социалните функции на музеите; 

те ни представят основни демографски данни, като възрастта, пола, етническата принадлежност, 

образователните постижения, а и социалната класа на хората използващи и посещаващи музеите, 

но те са били ограничени в техния анализ на социо-културната значимост на тези данни. 

Изследванията относно посетителите на музеите и проучванията за участие се мъчат да открият и 

получат демографска информация, а и натрупаните данни за онези лица, които са използвали и 

посещавали музеите. По принцип, установено и доказано е че лицата, използващи и посещаващи 

музеите са по-богати, по-добре образовани, от по-висша социална класа отколкото населението 

като цяло, като това е по-очевидно в художествените галерии, отколкото в по-обикновените 

неспециализирани музеи. Но демографските обзорни изследвания не можаха да разкрият нищо за 

това защо народът не използва и посещава музеите, а и за тази цел,  различни методи започнаха да 

бъдат използвани. Във Великобритания, назначаването на длъжностни лица и чиновници, 

отговарящи за маркетинга, в средата на 1980-те, доведе не само до по-добре извършени и по-

резултатни изследвания относно посетителите в отделните музеи, но също до 

внедряването/въвеждането на нови изследователски методи, свързани с пазарното проучване.  

Макар че, немного отделни музеи извършиха това което е било известно като „изследвания 

нямащи нищо общо с посетителите“, малък брой много влиятелни разработки, неточно 

характеризирани и определяни като „пазарно проучване“ разкриха и доказаха как интервютата и 

фокусните групи биха могли да бъдат полезни при изследването на възприятията и чувствата към 

музеите (например, Тревелян, 1991 година). Започна да става ясно на музейните професионалисти, 

че ако отношенията и стойностите трябваше да бъдат изследвани, то тогава субективността на 

посетителя, а и още повече на „лицето, което не е посетител“ би било доказателство от 

първостепенно значение.  Откакто започна развитието на музейното дело като академична област, 

все по-голям брой социолози се стремят да използват музея като място и област за изследване. 

Много от тези културни изследвания са изследвания на посетителите. Тези изследвания, 

обикновено базирани в университетите и често извършвани като разширени разработки (много 

пъти водещи началото си от докторантурата), се характеризират от тенденцията и склонността да 

се състоят от ерудирани, задълбочени изследвания, които са по-заинтересовани да разберат 

събитията чрез разработката на критична обяснителна рамка отколкото да изготвят и представят 

управленска или свързана с политиката и с курса на поведение информация или да внесат 

подобрения в практиката (Катриел 1997 година; Макдоналд 2002). От този кратък обзор, може да 

се установи, че изследванията и проучванията относно посетителите на музеите обхващат 
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поредица от различни видове изследвания, извършвани от различни органи, за различни цели, а и 

използващи различни изследователски парадигми. Тези изследвания и проучвания претърпяха 

относително постепенно развитие през изминалите сто години, а сега са добре установени в 

Америка, а и са признати за важни във Великобритания (Бикнел и Фармело 1993), Канада 

(Дюфрен-Тас 2002), Франция (Айдерман и Ван Прает 2000), Германия (Граф 1994), Австралия  

(Скот 1995), а и другаде. Много от този вид работа е провокирана и насърчена от образователните 

философии на музейния персонал, а и много неща са споделени в международен план под егидата 

на ICOM/CECA (Комисия по образованието и културната дейност към Международния съвет на 

музеите). Дюфрен-Тас (2002) е представил полезни компилации/сборници с данни за наскорошни 

изследователски и оценителски проекти. Сега, литературата на тази тема е огромна. Там където 

Хайн е установил много малко доклади, тези и дисертации преди 1960-те, през 1998 той съобщава 

и докладва, че стотици изследвания били извършвани всяка година в само в Америка (Хайн 1998: 

56). Макар че, изследванията основани на музеите са по-малобройни в другите страни, колективно 

обемът им е значителен; ако обхватът на изследванията относно посетителите бъде разширен, за да 

включва културните изследвания, литературата нараства отново. Получавайки и разбирайки 

посланието: Оценяване на изложбите или на посетителите? Оценяването на изложбите е една от 

най-ранните форми на изследване на посетителите. Първите изследвания и проучвания са били 

основани на ненатрапчиво наблюдение, проследявайки движението и поведението на посетителите 

в пространството на изложбата, изготвяйки карти на съществуващите пътеки, който показват кои 

са били обект на голям интерес (често извървявани) и кои са били малко посещавани маршрути в 

изложбата.  През 1928 година, Робинсън разработва идеите за и въвежда понятията “привличаща 

сила,” силата на експоната да привлича посетители, измерена чрез това каква част от посетителите 

спират за да разгледат, а и „задържаща сила“, тоест продължителността на времето прекарано в 

гледане. Тъй като, изследванията на посетителите търсеха подходящи, уместни и удобни методи 

през последните години на миналия век, тези методи бяха актуализирани. “Привличаща сила” и 

“задържаща сила” все още бяха използвани като понятия във Великобритания през 1980-те и карти 

с движенията на посетителите бяха изготвени през 90-те години на миналия век. В САЩ, 

оценяването на изложбите и образователните програми бе продиктувано от отчетността, 

отговорността и потребността да се „измерват“  резултатите с изчисления и сведения за 

финансиращите органи и спонсори. Много изследвания се опитаха да „измерят“ постиженията чрез 

посетители на предварително уточнени образователни целеви обекти, използвайки предварително 

и последващо тестване и проследяване на посетителите. Бяха извършени много изследвания, които 

насочват вниманието ни към поведението на посетителите в границите на галерията, като бе 

обърнато много малко внимание на социалните и културните среди и обстановки за посетителите. 
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Алтернативните подходи, използвайки натуралистични и етнографски методи, бяха по-

малобройни, въпреки че Волф и Тимиц (работейки с подходи защитавани и поддържани от Робърт 

Стейк) написаха разкази и описания, признаващи сложността на образователните обстановки 

взаимствани от реалността през 70-те години на миналия век  (Хайн 1998). Въз основа на 

американските поведенчески подходи, голяма и уникална изследователска програма бе планирана, 

организирана и започната в Природонаучния музей-Лондон. Двадесетгодишният план за 

развитието на изложбата от експонати включваше набелязването на нови роли, функции и 

дейности на персонала, който дефинираше уредниците като специалисти в областта на музейното 

дело различни от хората, разработващи изложбите, които изследваха посетителите на музеите, а 

проверяваха и анализира успеха от изложбите. Тук трябва да споменем изследванията, насочващи 

вниманието ни към това дали посетителя на изложбата е разбрал посланието, което изложбата е 

възнамерявала да отправи към него. Целта е била разработването на технология за изложбите, 

група от важни стандарти, които  ако бъдат вкарани в употреба по правилен начин (това се 

мислеше), биха създали изложби, които винаги биха били впечатляващи и резултатни (Майлс и 

други 1988).  Използваният модел/образец бе онзи на образователна технология, която по онова 

време се използваше в  дизайна на материали за програмирано обучение и заучаване. Тези 

принципи бяха променени и пригодени за нуждите и целите на изложбите, а и реакциите на 

посетителите тогава бяха тествани. В американистиката, полезни уроци бяха научени за изложбите 

като среда за общуване, които, макар че те изглеждат ясни в днешно време, все още не е извлечена 

поуката от тях. Например, бе научено че информацията за нивото на разбиране от страна на 

посетителя на предмета и обекта на изложбата би била полезна при замислянето, планирането и 

проектирането на изложбата, а и при писането на надписи, а и бе отбелязано, че предоставянето на 

концептуални и пространствени карти в началото на изложбата („в помощ на организаторите“) би 

могло да помогне на посетителите да разберат целта, плана и оформлението на изложбата. Скревен 

(1986) обобщава много от тези констатации, а и той насърчава уредниците да разработват целите за 

изложбите по такъв начин, че техните постижения да може да бъдат измервани. Също така, много 

от идеите развити в Природонаучния музей са станали основни принципи, убеждения и догми за 

добрия дизайн свързан с музейното общуване. Макар и изразени в стил, който днес изглежда 

прекалено механистичен, много от „правила и предписания за дизайна на впечатляващите 

експонати“,  които първоначално са били предложени в 1979, може все още да бъдат считани за 

предлагащи добър съвет:“организационната структура на изложбата трябва да бъде ясна на 

посетителите,” “разпоредба трябва да бъде изготвена за различните нива на способност, знание и 

заинтересованост”, както и “разпоредба трябва да бъде изготвена за посетителите да се ангажират 

в активен отговор и в активна реакция.” Обаче, други от тези принципи разкриват основния и 
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съществен дидактизъм на подхода:  “внимание трябва да бъде обърнато на реда по който 

информацията трябва да бъде заучавана и тази последователност трябва да бъде изпълнявана 

докрай при дизайна на експонатите” и “експонатите трябва да са с ясно формулирани цели, които 

посочват какви точно външни и художествени ефекти, влияния, впечатления и резултати са 

планирани за посетителя” (Майлс и Таут 1994a). Макар и тези принципи да са били резултатни при 

мотивираните учащи се лица, седящи и слушайки запис на лентата на касетофон, съдържащ 

чуждоезиково обучение по програма, те са се оказали по-проблемни в оживените, разсейващи 

пространства на изложбата. Ясно е от тези „правила и предписания“, характерни за миналото, че 

екипът на Природонаучния музей (а и много от американските оценители) са работили, 

изхождайки от модела на общуване с предаване (или „центъра на целта“) и модела експерт-новак 

при обучение и преподаване  (Хупър Грийнхил 2000). Тези модели възлагат на общуващото 

лице/преподавателя (в този случай лицата разработващи изложбите) да определи и формулира 

информацията, която ще бъде предадена. Очаква се от получателите и или от учащите се лица 

(посетителите), разглеждани като маса, или “население”, както Майлс и Таут ги наричат (1994a: 

92) да научат, разберат, проявят интерес към и съхранят посланието. Счита се за дадено, че ако 

средата (изложбата) е  била проектирана достатъчно добре, това би се случило автоматично. Този 

подход се доближава много до “оценяване на посетителите” (Лумис 1987). Оценяването може да 

бъде дефинирано като правене на преценка за качеството; ако степента до която посетителите са 

възприели отправените послания за изложбата се оценява, то тогава това поставя етични въпроси и 

въпроси относно мотивациите на посетителите. През този период на изследвания на посетителите, 

повечето проучвания не успяват да направят разлика между компетентното създаване на реална 

среда за общуване  и използването на тази среда. Тъй като започна да се осъзнава, че посетителите 

не винаги са били толкова склонни да се стремят към постигане на образователните цели, колкото 

оценителите биха могли да желаят, се създадоха условия за възникването на понятието оценяване 

“без цел”. Това ставаше почти по същото време по което станаха известни  “изследванията на 

външните и художествени ефекти, влиянията, впечатленията и резултатите” в сферата на 

общуването, а културните изследвания стигнаха до заключението, че публиките са били по-малко 

гъвкави, отстъпчиви и податливи на влияние отколкото първоначално се смяташе. Публиката 

започна да се възприема като  “активна” или, както Майлс и Таут (1994b) казват, да има свой 

собствен дневен ред. До 1994 година, Майлс и Таут признаха, че въпреки че те са били създали 

чрез разработки много полезни знания за дизайна на изложбата, това само по себе си не 

означавало, че посетителите биха научили това което се очаква от тях да узнаят и запаметят. 

Значението на термина посещение в музей за посетителя също трябва да се вземе в предвид (Майлс 

и Таут 1994b). Щом това е било разбрано, опитът да се намери безпогрешен начин за 
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проектирането на впечатляващи и резултатни образователни изложби изглеждал обречен на 

провал, заедно с различните експерименти да се измери това което посетителите били научили. 

Ако посетителите не винаги са били мотивирани да научават, то тогава колкото и добре 

проектирана а е изложбата, знанията – така както се очакват и планират от организаторите на 

изложбата – могат да не се усвоят, а и което и да е измерване на полученото познание би могло да 

покаже само провал. По-гъвкав подход към изследването на опита и преживяването на 

посетителите бил необходим, като тук трябва да споменем признанието, че знанието се простира 

отвъд фактите от научаването, а и не винаги е ограничено до това което организаторите на 

изложбата прогнозират. Ако оценяването на изложбата поставя въпроси относно това как 

обучението на посетителите като активни тълкуватели само по себе си би могло да бъде разбрано,  

ние трябва да споменем, че то предлага полезни идеи от по-тясна перспектива за това как могат да 

се внесат подобрения в материалите за изложбата и да се усъвършенства подготовката за нея  чрез 

направляване, ръководене и изпробване на първоначални и изходни идеи, понятия, концепции и 

прототипи на изложби с участието на посетителите. Бяха установени три основни етапа за 

извършването на оценката: начално и крайно оценяване (също наричано предварително 

изследване), формиращо оценяване и сумативно оценяване бяха предложени за началото, средата и 

края на проекта за изложбата.  В границите на този по-ограничен обхват, там където 

характеристиките, интересите, а и стиловете на обучение и заучаване на различните групи от 

публиката са изследвани и актуализирани, а и специфичните идеи и комуникационните елементи 

са разгледани и тествани чрез реални или потенциални посетители, оценката си остава полезен 

похват/способ, въпреки е той не винаги е лесно да се въведе.  Докато изследванията и 

проучванията на посетителите през 70-те и 80-те години на миналия век бяха ограничени в Англия 

до няколко от по-големите национални музеи, в Америка по-голямо развитие се осъществи и 

поредица от различни видове изследвания беше налице. Преходът от мисленето за това как да се 

създаде впечатлителна и резултатна образователна среда към обмислянето, обсъждането и 

разглеждането на методи с цел да се позволи обучение и научаване промени центъра на 

изследванията, а и въпреки че определена работа си остана блокирана в 

поведенческата/бихевиористичната парадигма, което породи крайно голямо недоверие към  

изследователските методи считани за “субективни” или “смешни,” нов подход, основан на 

конструктивистичната теория за обучение и заучаване се появи постепенно през 80-те години на 

миналия век (виж глави 19 и 20). Американските изследвания са обобщени по полезен начин в 

творбите на Фолк и Диркинг (публикувани през 1992 и 2000 година). Много от работата по 

оценяването на изложбата е била извършена в научните музеи или в научните центрове, където 

винаги е съществувало точно определено желание да се предаде концептуално основана 
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информация, като част от стремежа да се внесе подобрение в общественото разбиране на науката. 

Значителен обем работа също е била извършена в детските музеи, отново поради 

очевидните/явните образователни цели за изложбите. Други видове музеи, като например 

художествените музеи или музеите с разнородни колекции, не са проявили еднакъв интерес към 

реакцията и отговора на техните посетители и затова много малко изследвания може да бъдат 

намерени  (Хупър и Мусури 2002). Броене, правене и нанасяне на карта  

Налице е значителен обем от работа, която се е опитала да определи и изрази количествено 

специфичните характеристики на посетителите и да проучи и отрази на карта формите на 

използване на музеите въз основа на тези характеристики. Тези опити да се проучат и изследват 

посетителите са станали на нивото на отделните музеи, но са били извършени в по-широк мащаб, 

което включва или изследване на определен брой музеи като група, или анкетирането на 

представители на цялото население по техните домове. Тези изследвания и проучвания са 

основани на демографски променливи категории, като например, социална класа, образование, 

доход, професия, възраст, етническа принадлежност, а и религия; в тези изследвания, тези 

променливи категории се разглеждат като силни влияния  върху становищата и поведенията. 

Отделните изследвания и проучвания на музейните посетители сега вече са станали рутина в много 

от по-големите музеи по света. Основни познания за моделите, примерите и образците на 

посещаване и категоризацията на видовете потребител на музеите се считат за жизненоважна 

управленска информация; тези изследвания рядко се публикуват. В музеите с ограничени ресурси, 

или в някои части и региони на света, където музеите са по-слабо развити, изследвания на 

посетителите не се извършват. Във Великобритания, този вид изследване на посетителите е 

започнало да се извършва през 60-те години на миналия век, а и много от ранните публикувани 

изследвания са посочени в книгата на Мериман (публикувана през 1991 година). Музеите намират 

изследванията на техните посетители за полезни в много отношения, както разкрива и доказва 

следващия пример. Харви е извършил изследване с помощта на въпросник в Националната 

портретна галерия в Лондон през 1985 година, а и след като е описала демографските 

характеристики на посетителите, тя е пристъпила към задаването на анкетираните лица на въпроса 

дали те биха посещавали музей, ако плащат входна такса от 1 британска лира. Тя е установила, че 

мъжете имат по-малко желание отколкото жените да плащат тази входна такса, а и така налагането 

на такса би имало за последица увеличаването на дела на посетителите-жени (който вече е бил по-

голям отколкото този на посетителите-мъже). Бройките на случайните посетители и на тези с 

кратък престой също биха намалели. В резултат на това, входна такса не е събирана, тъй като 

музеят не е искал да променя формата на профила на своите посетители. Тя също установила, че 

посетителите харесвали кафенетата, а това довело до дългосрочна разработка, включваща 



11 
 

слагането на покриви на външни пространства, което от своя страна довело до откриването на 

кафене около десет години по-късно.  В усилие да се направи обзор на използването на музеите, 

някои обобщения, категоризирания и групирания на констатациите от определен брой изследвания 

относно посетители на музеите бяха направени. Изследванията относно посетителите на музеите в 

Англия са обобщени в книгата на Дейвис (публикувана през 1994 година). Мерилин Худ е 

направила обобщение на това което е станало ясно от голям брой изследвания, осъществени през 

предишните деветдесет години в Съединените американски щати, като е заявила, че типичния 

редовен посетител на музеи е високо образован, с престижна професия и с голям доход. Излизайки 

извън рамките на демографските променливи величини, тя продължи работата си, за да предложи 

това което е станало известно като „психографски фактори“. Тя е предложила и развила тезата, че 

честият посетител на музеи търсил възможности да се учи, предизвикателството от новите 

познания, практики, преживелици, случки и квалификации, а и да извърши нещо, което той/тя 

считал(а) за заслужаващо си. От друга страна, случайните посетители предпочитали  дейности в 

свободното време там където те се чувствали спокойно и комфортно и които позволявали 

общителност и активно участие (Хайн 1998: 115-16). Съществуват само няколко примера на 

изследвания относно посетители на музеи, извършени по свързан начин/систематизирано в 

определен брой музеи. Например, в Канада известен брой музеи и зоологическата градина в 

Торонто са обединили усилията си, за да проверят техните модели на посещаване, като част от 

инициативата за изследване на пазара (Линтън и Янг 1992 година). Изследването и проучването на 

Бурдийо на посетителите на музеите в четири европейски страни е рядкост. Необичайно е да се 

работи в международен мащаб по този начин, но изследването е също толкова необикновено, 

забележително и изключително  в предвид на това, че се основава на очевидна интелектуална 

рамка обоснована на и черпеща познания от критичната теория, усъвършенстването на 

изследователските методи,  задълбочеността на анализа, а и използването на този анализ в 

изграждането/формирането и формулирането на теория. Що се отнася до посетителите на музеите, 

бе установено (отново), че те са по-високо образовани и от по-висша социална класа, отколкото 

обществото като цяло.  Обаче, Бурдийо използвал тези констатации, за да лансира своята творба 

посветена на културния и символен капитал и за да утвърди неговото виждане, че музеите 

съществуват, за да разпределят културния капитал и по този начин да правят разлика между 

социалните групи. Вкусът, според него, който се възпроизвежда и предава чрез възпитание и 

образование, чрез семейни дейности и заобикалящата среда (това, което Бордийо нарича „навик“), 

а и който позволява на лицата от по-висшите социални класи да се възползват от културните 

възможности очевидно достъпни за всички, се възприема (от обществото), като като естествен 

атрибут, който оправдава увеличените възможности, който той предлага (Бурдийо и Дарбел 1991 
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година).  Тази ранна творба (публикувана през 1969 година) е била основополагаща за някои от 

най-важните, силно въздействащи и влиятелни социални теории на двадесети век. По тази 

причина, заключенията на Бурдийо относно изключващото естество на музеите често са ставали 

актуални, използвани отново и адаптирани към съвремието. Обаче, трябва да се помни, че 

изследването е било извършено през 60-те години на миналия век в части и региони на Европа, 

където дори сега музеите не са на преден план, не са на челно място и не са в центъра на 

промяната. Безусловното повтаряне на констатациите на Бурдийо, така сякаш те се отнасят до 

музеи, намиращи се в други части и региони на света, четиридесет години по-късно трябва да 

бъдат оспорено. Обаче, констатациите трябва да бъдат възприети за валидни, логични, добре 

основани и сериозни в техния контекст, а те повдигат жизненоважни въпроси от първостепенно 

значение относно музеите и техните очевидни, явни, публични и скрити подразбиращи се  

социални цели. Широко мащабни демографски изследвания понякога бяха извършвани, които 

включват извадки за националното или местното население.  Например, през 1971 година, 

създаването на национална политика за музеите в Канада доведе до много подробно, изчерпателно 

и обширно национално проучване, включващо анкети с 7,230 души (Диксън и други 1974 година).  

Констатациите благоприятстваха за и доведоха до значителна инвестиция в развитието на музеите. 

В Англия, значителен брой изследвания на участието бяха извършени от 80-те години на миналия 

век от най-различни държавни агенции, съвети по туризма, фирми занимаващи се с пазарни 

проучвания, а и от консултанти на музеите (Хупър-Грийнхил 1994: 58–60). Един от главните 

въпроси, зададени чрез тези национални изследвания, е следния: колко голяма е публиката на 

музеите? А и този очевидно прост и лесен въпрос може да служи за пример на трудностите  

свързани с този вид музейно изследване. Бърз преглед на някои от тези твърдения, изказани от 

различните изследователи, ще разкрие някои от затрудненията при определяне на надеждна обща, 

пълна и всеобхватна цифра за броя на посещенията извършени в музеите или на процента от 

населението, който използва и посещава музеите редовно.  Картината, създаваща се от тези 

изследвания, нито е ясно очертана, нито е логична. През 1990 година, Мидълтън изказал 

предположението, че 29% от възрастните във Великобритания (лицата над 15-годишна възраст) са 

посетили музей поне веднъж през 1989 година, а и че въз основа на това, потенциала от възрастни 

за пазарни цели е бил малко под 13 милиона души (Мидълтън 1990:23). През 1998 година, 

Мидълтън съобщил, че броят на лицата във Великобритания, посещаващи музеите, е бил паднал на 

11.9 милиона души (26% от възрастното население) и че малко вероятно би било посещенията да 

се увеличат в близко обозримо бъдеще (Мидълтън 1998: 18). Обаче, малко по-късно Селууд (2001: 

354-5) е предположил, че са се осъществили между 80 и 114 милиона посещения в британските 

музеи. Доклад за регионалните музеи от 2001 година е бил по-предпазлив в преценката си: според 
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него повече от 77 милиона посещения са били извършени всяка година (Ресурс 2001:6), а и по-

нататък в него се отбелязва, че тази цифра може би спада. Но Манифестът за музеите, който е бил 

публикуван от консорциум на музейните учреждения в началото на 2004 година, е бил по-

оптимистично настроен.  Според него 2,500-те музеи във Великобритания са приемали повече от 

100 милиона посещения всяка година, или това е повече отколкото сборът на посещенията на живо 

на всички спортни събития в гореспоменатата страна, а и в него пише, че там където допълнителни 

инвестиции са били направени в регионалните музеи, посещенията се били увеличили със 7% за 

периода от няколко месеца непосредствено след инвестицията.   Също според Манифеста 37% от 

възрастните във Великобритания, или повече от 17 милиона души, а и 50% от децата в училищна 

възраст са посещавали музей веднъж годишно (Източник на информацията от 2004 година-

Националния съвет на директорите на музеите във Великобритания-НСДМ за кратко). Цифри като 

тези трябва да бъдат разглеждани внимателно. Данните са получени по най-различни начини, а и 

включват както броя на посещенията съобщен от отделните музеи, така и данните от въпросниците 

за извадки и примери от общоприетата публика. Тези източници на данни често се систематизират, 

за да се получи някаква приблизителна цифра за използването на музеите, а много от тези данни 

нито са надеждни, нито пък са сравними (Селууд 2002). В прегледа на серия от доклади за 

използването на музеите, Дейвис описва как някои от цифрите цитирани от музеите са получени 

въз основа на продажбите на билети, докато други са прогнози; преценки може също да бъдат 

използвани от изследователите там където музеите не са предоставили данни (Дейвис 1994: 35). 

Освен това, големината на публиката за музеите ще варира и ще се различава в зависимост от това 

как са дефинирани „музеите“.  Цифрите на НСДМ по-горе се отнасят до 2,500 музеи във 

Великобритания; поне един доклад цитиран от Дейвис обсъжда посещенията в 1,759 музея, която 

може да бъде цифрата на музеите предоставили данни на съветите по туризма. Понякога, 

категорията „музеи“ включва художествени галерии, а понякога не. Бройките на „посещенията“ и 

бройките на „посетителите“ не винаги съвпадат; използват се множители, за да се превърне 

процента от населението, заявил че посещава музеите в цифра, изразяваща общия брой посещения 

на музеите годишно, а и този множител се променя и варира. Тя се основава на това колко често 

изследователите смятат, че посетителите на музеите биха могли в действително да посещават 

годишно. Например, в едно изследване дискутирано от Дейвис, било заявено, че 16% от 

населението на Великобритания може би е посещавало музеи поне два пъти на тримесечие, а и 

общата цифра отнасяща се до посещенията на музеите годишно е била била според специфичното 

изследване 120 милиона. Съществуват допълнителни проблеми. Там където въпросници се 

използват при анкети на населението, за да се получи представа за използването на музеите, 

променящи се параметри по отношение на времето се използват. Например, някои въпросници 
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задават въпроса дали посещения са били осъществени през изминалата година, други през 

изминалите две години, а едно изследване е посочило периода от време „в днешни дни“. 

Следователно, големината на публиката за музеите във Великобритания трудно може да се 

определи, както и процента на населението, което използва и посещава музеите. Може би е честно 

и справедливо да заявим, че около една трета от британското население използва и посещава 

музеите, но обикновено се признава, че много по-добри системи са необходими, за да се съберат 

достоверни доказателства. Ясно е, че съвсем не е лесно да се определят и изразят количествено 

посетителите и да се изследват и посочат модели, примери и образци на употреба. Наличната 

информация трябва да бъде разглеждана критично и отговорно. Лесно може да се попадне в капана 

на мисленето, че музеите винаги са били и винаги ще бъдат посещавани само хора, принадлежащи 

към по-висшата социална класа и с по-високи нива на образование. Обобщенията за използването 

на музеите от населението като цяло ще прикрият по-усложнения модел на използване. 

Наблягането на най-обширните статистически данни може да скрие съществени разлики в това 

което изглежда, че е положение/картина на нещата в национален план. Например, Майерског (1998 

година) е установил, че 30% от посетителите на музеите в град Ливърпул са били от по-низшите 

социални класи. Понастоящем във Великобритания, както и в други части на света, въпросите 

относно това кой използва и посещава музеите, защо и какво предотвратява по-широка социална 

роля са се превърнали в силно политизирани въпроси. Нови парадигми: Склонността и 

тенденцията към разбиране, преценяване, броене и планиране са се превърнали в основание за 

много голяма част от изследванията относно посетителите на музеите. Но тук трябва да 

отбележим, че демографските изследвания предоставят само определени видове информация. 

Карта с модела на използване на музеите, независимо дали е в голям или малък мащаб, не води до 

разбиране каква е стойността на това преживяване за посетителите, а и структурираните 

въпросници са с ограничена функция и употреба при натрупването на задълбочени познания за 

отношенията, ценностите, усещанията и чувствата. Докато успешното общуване е било 

концептуализирано като впечатлително, резултатно и реално предаване на ясно формулирано 

съобщение чрез подходящата среда на голяма маса от хора, съсредоточаването върху 

преценяването на въздействието от съобщението изглежда има потенциала да води до по-добро 

образователно положение. Обаче, новите начини за разбиране на сложността, случайността, 

непредвидимостта и условния характер на общуването като културни акции  съгласувани между 

личностите или групите, с техен собствен обществен опит, предишни познания, а и биографичното 

изложение/историческото положение са ни разкрили границите на изследването, основаващи се на 

парадигми свързани с позитивизма и поведението (Кари 1989; Хол 1997; Хупър-Грийнхил 2000). 

Опитите да се разберат обучението и заучаването в музеите, признавайки и потвърждавайки 
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активния стил на личността и социалната структура на знанието, са довели до изказването и 

формулирането на нови изследователски въпроси и използването на по-тълкувателни 

изследователски методи (Лайнхардт и други 2002 година; Париж 2002 година). През 90-те години 

на миналия век се появяваха непрекъснати предизвикателства по отношение на ранните подходи 

към изследванията на посетителите. В 1993 година, Научният музей в Лондон публикува сборник 

от доклади, който представяха обзор и обобщение на изследванията относно посетителите на 

музеите. В доклад представен от редакторите като “еретичен” (Бикнел и Фармело 1993: 9), Лорънс  

(1993) поставил под въпрос господстващата теоретична парадигма, която е била част от работата 

по оценяването до онова време.  Дискутирайки това в контекста на историята и развитието на 

социологията, тя отбелязва как методите използвани в изследванията относно посетителите на 

музеите (предимно наблюдения на поведението, структурирани въпросници и интервюта), които са 

били представени като независими от теорията, всъщност са водили началото си от вече остарял 

подход към социалните изследвания основан на емпиризма и образователната (поведенческата) 

психология. Тя описва как в други области на изследване, тълкувателните социални теории 

(включително символното взаимодействие, феноменологията, а и етнометодологията) са се 

наложили. Главна проблематика за социолозите е станала тълкуването на значението; 

използваните методи включвали подробните качествени описания и анализ на събитията и 

ситуациите постигнати чрез вглъбяване в обекта на изследване, а и внимателното слушане и анализ 

на речта. Допълнително и по-нататъшно предизвикателство се появява по-късно от различна 

перспектива. Повечето изследвания относно посетителите на музеите са били извършвани в научни 

музеи и в научни центрове и през 1997 година двама учени, Роджър Майлс и Джордж Хайн вземат 

участие в това което става известно като дебата Хайн-Майлс (Битгуд 1997; Хайн 1997b). Тук 

спорът може да бъде отнесен към различна област, тази на съревноваващите се/съперничещите си 

философски обяснения за науката, а и различен стил е използван.  Алтернативни виждания за 

знания, заучаване, преподаване и изследване са изложени, характеризирани като реалистични и 

нереалистични/анти-реалистични. Реалистичният (или логичният емпиричен) подход (Майлс 1997 

година) разбира познанието като външно за знаещия, а то може да бъде обобщено, бидейки без 

ценности, откриваемо чрез емпирично разсъждаване, а и способно да бъде предадено на учениците 

и студентите. Анти-реалистичната (конструктивистична) перспектива (Хайн 1997б) разглежда 

познанието като нещо, което се формира от знаещото лице, бидейки по-скоро относително 

отколкото абсолютно, свързано с ценности, а и временно и условно. Тези широкообхватни и 

продължаващи дебати в сферата на социалните науки бяха добре обобщени от много писатели 

(Фей 1996; Хакинг 1999 година). В някои отношения, споровете може да бъдат оставени настрана и 

избегнати, казвайки че може да съществуват познания, които са общоприети и утилитарни, като 
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например принципите за сериозността, важността, строгостта, улегналостта и критичността, но че 

начинът по който хората започват да разбират тези принципи е различен и зависи от 

поредица/серия от фактори. Ако (дадено) знание е постоянно, научаването (процеса на заучаване) 

не е.  Много от дебатите състояли се в областта на музеите не успяха да направят разлика, от една 

страна, между това което би могло да бъде възприето от учените като добре обосновани, валидни и 

логични обяснение за света и от друга страна, това което е известно за протичането на процеса на 

научаване. Ако заучаването изисква индивидуалното и колективно представяне на значение, а и 

ако необходимите тълкувателни процеси се променят и различават в зависимост от обществените, 

културните, образователните и възникналите  или постигнатите положения на учащите се лица 

(както обикновено е случая), то тогава независимо от това за какво експертите могат да постигнат 

съгласие помежду си, процесите на разбиране си остават сложни, заплетени, трудни, 

непредвидими, проблематични, вероятни, условни и евентуални. За изследванията относно 

посетителите на музеите, това признание е жизненоважно, както при провеждането на 

комуникативни събития, като например изложби или образователни програми, които имат 

значение и смисъл за посетителите, така и в процеса на изследването относно тълкуването на тези 

събития, които се организират и осъществяват от онези посетители, които се възползват от тях.  

Ако смислените и съдържателните процеси са непредвидими, проблематични, вероятни, 

евентуални, условни, непостоянни, а и променливи и неизяснени, то тогава как те може да бъдат 

изследвани? За да се разбере смисъла и значението, който посетителите влагат в музеите, не е 

достатъчно да се наблюдава какво правят хората, а и не е достатъчно да се задават демографски 

въпроси. Макар че определено количество информация ще бъде получена от и чрез тези подходи, 

по-задълбочен подход е необходим, за да се изследват обстойно тълкувателните стратегии и 

репертоари. Това изисква склонност към тълкувателни философии и качествени изследователски 

методи. В рамките на социалните науки, тълкувателните и конструктивистичните философии имат 

дълга и  достойна за уважение история.  Конструктивистичните образователни теории също 

съществуват отдавна. Заедно, те осигуряват твърда основа за развитието на по-нюансиран и 

усъвършенстван подход към изследванията относно посетителите на музеи. Все още съществуват 

само няколко изследвания относно това, което ще се превърне в нова и силна традиция в 

изследванията относно посетителите на музеи. Два кратки примера свидетелстват за естеството и 

силните страни на този подход. Етнографският анализ, извършен от Макдоналд, на разработката за 

изложението озаглавено Храна за мисълта в Научния музей-Лондон включвал изследване 

замислено и предназначено да се разбере как посетителите на изложбата формулират техния опит 

и преживяване в културно отношение, излизайки извън това дали и до каква степен са „разбрали 

посланието“, за да се изследва как те са разкрили и записали техния опит и преживяване 
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(Макдоналд 2002: 219). Посетителите са били наблюдавани, проследявани и интервюирани след 

тяхното посещение. Макар и използваните методи да са познати, сложността и насочеността на 

изследователските въпроси и задълбочеността на анализа, който използва обяснителната сила на 

културната теория, са забележителни. Анализът на посетителите излиза извън теоритизирането им 

като активни или пасивни, за да покаже как нивото на физическо взаимодействие поискано от 

посетителя, а и тяхното собствено определяне като опитни, ориентиращи се и издръжливи 

потребители означават и предопределят, че техните отговори и реакции на изложбата са били в 

повечето случаи не много критични или дълбокомислени. Етнографският подход позволява 

анализа на посетителите да бъде поставен в рамките на споровете, оспорванията, твърденията и 

амбициите, които характеризират развитието на самата изложба. В рамките на съвсем различно 

проучване, Катриел посветил четири години на  “етнографски посещения” в два от израелските 

музеи на заселниците. Наблюдавайки взаимодействието на екскурзоводите с посетителите, тя 

анализирала техните разкази, описания, истории, прояви и постижения, а и начините по които те се 

променят, за да се пригодят към специфичните потребности на отделните групи от публиката. 

“Обиколките с представяния” включват екскурзоводско описание на израелското заселване и 

селище, имиграцията, а и на взаимоотношенията между еврейските и арабските жители. Тя 

разкрива как обиколките с екскурзовод са ярки прояви на продължаващата борба за идентичност, 

власт и самоопределение. Анализът е организиран и извършен като етнография на изпълнението, 

проявата, работата и постижението при общуване, изградени на основата на визуални форми и 

речево поведение; асоциациите/връзките между материалните предмети изложени на показ в 

музеите и тълкувателните истории разказани от екскурзоводите се комбинират успешно в 

изследването на обиколката като събитие с прояви и постижения. Анализът се превръща в 

дискусия за това как миналото на различни общности и народи се записва, тълкува, обяснява и 

съобщава и как идентичността се дебатира, определя в съгласие и променя (Катриел 1997). В това 

етнографско изследване на посетителите се използват аудио-лента и видео-лента, за да уловят и 

запишат думи и събития, но отново самите изследователски методи не изграждат това ценно 

изследване; по-скоро това са задълбочеността и обхвата на анализа. Тези социологически 

изследвания са обширни и задълбочени, обхващащи много години. Тези изследователски въпроси 

се основават на теорията и те се стремят да изследват социалните явления по подходящ и 

всеобхватен начин; самите изследователи са напълно ясни по време на дискусията, в положението 

си на склонни към размисъл, впечатлителни, отзивчиви и бързо реагиращи  изследователи; а и 

анализът на музейното събитие се поставя в контексти, които разширяват анализа извън музея.  

Основната цел на тези и сходни изследвания (например, Хандлър и Гейбъл 1997 година) е по-скоро 

цялостното разбиране отколкото внасянето на подобрение в практиката.  Творба от този вид, която 
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насочва вниманието ни към възприятията и културните разбирания, трудно е била създадена в 

професионалния контекст. Съществуват някои причини за това. Този вид изследване отнема време, 

скъпо е и се сблъсква с някои затруднения свързани с метода, особено по отношение на 

обобщението, а и не влияе директно на музейната практика.  В Америка, убедителният свързан с 

функционализма и управленски подход към изследванията на посетителите е довел до силното 

подозрение към творбата основана на доказателства, които изглеждат “смешни” или “субективни.” 

Това също е вярно до известна степен във Великобритания, особено там където са засегнати 

лицата, които определят държавната политика. Обаче, става все по-ясно, че ако хората използват и 

посещават музеите поради начина по който ги възприемат, то тогава всяко схващане за посетителя 

трябва да включва анкета за това какви са техните възприятия. Във Великобритания, 

политизирането на функцията на музеите, в резултат на убедителното и безспорно изтъкване от 

правителството на увеличаващата се социална интеграция, направи това схващане много важно.  С 

наблягане на познанията, а и сега, на резултатите от начетеността, обучението и заучаването, 

натуралистичният подход, основан на качествени методологии, се възприема все повече и повече. 

В съответствие с много от социологическите изследвания свързани с политиката, опити бяха 

направени да се свържат качествените и количествените изследователски методи; за да се покаже, 

например, как резултатите от индивидуалното обучение могат да бъдат отнесени към цяла група, 

класа или категория (Хупър-Грийнхил 2004; Хупър-Грийнхил и други 2004 година). Потребността 

от отговорност и наблягането на социална политика, основана на доказателствата, са 

стимулирали/насърчили нови подходи към оценяването по определени критерии на обучението, 

заучаването и знанията, които обхващат културната същност на музеите в предвид на функцията 

им, а използват социо-културно обяснение на познанията, според което научаването в музеите се 

простира извън оползотворяването на познавателната способност и на познавателните умствени 

процеси, а и не винаги е преднамерена или целенасочена.  Обзор/преглед на изследванията относно 

посетителите разкрива основните топографски характеристики на нова област на изучаване. Те 

включват разнородни и разнообразни творби, като тук трябва да споменем широко мащабни и 

широкообхватни изследвания на общественото участие, проучвания и планове за посетителите на 

музеите, а и изследвания относно реакциите на посетителите към музейни изложби и други 

събития. Дълготрайна загриженост към естеството на музейното образование и обучение може да 

бъде забелязана, но дефинициите за това какво се счита за обучаване, научаване, познания и 

ерудиция си остават неизяснени. Изследванията са били извършени за академични, професионални 

или политически цели, като всяка цел е свързана с нейните собствени стандарти, норми, образци, 

равнища и критерии за успех. Основополагащите концептуални рамки, а и теоретичните 

парадигми на които творбата се основава, са се променили успоредно с по-големите промени в 
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социалната теория, но си остават предмет на спорове. За разлика от много интелектуални области, 

изследванията относно посетителите на музеите обхващат въжделения, перспективи, опит, 

преживяване, познания, квалификации и практики както от академичните, така и от 

професионалните среди, а макар че това е особено увлекателно и очарователно, то също отправя 

специфични предизвикателства към онези, които работят, учат и следват в тази област.   

Translation from Bulgarian 

 

 

 

 

 

 

 

 


