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Ja podeu consultar al Centre d’Informació i Documentació [2] dos llibres que poden ajudar-vos a realitzar un bon
exercici de prospectiva estratègica en matèria de museus. Es tracta de «Le musée dans tous ses états» de Marc
Terrisse i «Musées en mutation. Un espace public à revisiter» de Martin Regourd. Les dues obres tenen per
objectiu clarificar-vos sobre l’evolució contemporània de les institucions museístiques i aportar reflexions,
elements d’anàlisi i casos concrets per il·lustrar la realitat complexa dels museus actuals.
Els canvis econòmics i socials a escala global i el fet que els museus han esdevingut veritables motors de
desenvolupament territorial obliguen a polítics, tècnics, investigadors i professionals implicats en la seva gestió a
ampliar la seva visió de cara a prendre les decisions encertades a l’hora de triar els models de gestió, estatus,
inserció territorial, relació amb els públics o els dispositius de mediació i valorització dels museus. Les dues obres
plantegen també si tots aquests canvis i transformacions implicaran una ruptura de la mateixa definició de museu.
Marc Terrisse, autor de «Le musée dans tous ses états [3]» és doctor en Història de la Univeritat de Maine, docent,
investigador i consultor en museologia i enginyeria cultural, i Martin Regourd, autor de «Musées en mutation. Un
espace public à revisiter [4]» és professor en ciències de la informació i la comunicació a la Universitat Toulousse I
i director del Master de gestió cultural de la mateixa universitat.
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