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Διεθνής Ημέρα Μοσσείων 2013
Τν Δηεζλέο Σπκβνύιην Μνπζείωλ (ICOM), επηζπκώληαο λα αλαδείμεη ην
ξόιν ηωλ Μνπζείωλ ζηε ζύγρξνλε θνηλωλία, όξηζε από ην 1977 ηε 18ε Μαΐνπ ωο
Δηεζλή Ηκέξα Μνπζείωλ. Κάζε ρξόλν ε είζνδνο ζε όια ηα κνπζεία ηεο Ειιάδαο
είλαη ειεύζεξε.
Τν ζέκα ηνπ θεηηλνύ ενξηαζκνύ είλαη «Μνπζεία (Mλήκε θαη
Δεκηνπξγηθόηεηα) = Κνηλωληθή αιιαγή» πνπ αλαδεηθλύεη ηελ επξεκαηηθόηεηα θαη ηε
δωηηθόηεηα ηνπ θνηλωληθνύ ξόινπ ηωλ Μνπζείωλ, ωο ρώξν δηαθύιαμεο ηεο
ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ελίζρπζεο ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο. Σηόρνο είλαη «λα
γίλνπλ ηα Μνπζεία θνξείο πνιηηηζκηθώλ αληαιιαγώλ, κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε ηεο
κόξθωζεο θαη ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εηξήλε αλάκεζα
ζηνπο ιανύο».
Η ΛΔ΄ Εθνξεία Πξνϊζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήηωλ ζπκκεηέρεη ζηνλ
ενξηαζκό ηεο Δηεζλνύο Ηκέξαο Μνπζείωλ κε ηηο εμήο εθδειώζεηο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Καξδίηζαο:
Σάββατο 18 και Κσριακή 19 Μαΐοσ:
«Η ηέρλε ηνπ Μνληειηζκνύ θαη ηεο ηζηνξηθήο αλαπαξάζηαζεο». Δηεκεξίδα
ζε ζπλεξγαζία κε ηε Λέζρε Μνληειηζηώλ Καξδίηζαο θαη ηα Εξγαζηήξηα Τέρλεο
Δήκνπ Καξδίηζαο. Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ παξνπζηάζεηο θαη πξνβνιέο ηερληθώλ
κνληειηζκνύ θαη κηθξή έθζεζε κνληέιωλ. Ώξεο: Σάββαην 09.30 – 21.00 θαη Κπξηαθή
10.00 – 17.00.

Σάββατο 18 Μαΐοσ:
Νύττα Μοσσείων. Μνπζηθή εθδήιωζε ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ
κε έληερλν ειιεληθό ξεπεξηόξην θαη αγαπεκέλεο μέλεο κειωδίεο από ην ζρήκα
«Χξόεο». Ώξα έλαξμεο: 21.30.
Κσριακή 19 Μαΐοσ:
«Δηαβάδω κέζα ζην λεξό ην άιθα, ην βήηα θαη ην ξω». Εθπαηδεπηηθό
πξόγξακκα - βηωκαηηθό εξγαζηήξην γηα παηδηά ειηθίαο 6-9 εηώλ από ηελ νκάδα
«Ννπηνπία» θαηόπηλ ζπλελλόεζεο. Τα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ κέζα
από ην ζηνηρείν ηνπ Νεξνύ αλαθαιώληαο θαη πξνζωπηθέο ηνπο κλήκεο θαη εκπεηξίεο
Ώξα έλαξμεο: 11.30.
Τρίτη 21 Μαΐοσ:
Ημέρα Κεραμικής. « Χώκα θαη Νεξό». Σηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ
θαη ζε ζπλεξγαζία κε ληόπην αγγεηνπιάζηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί βηωκαηηθό
εξγαζηήξην παξαγωγήο αγγείωλ ζε θεξακηθό ηξνρό, απεπζπλόκελν θπξίωο ζε παηδηά.
Σθνπόο είλαη ηα παηδηά λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή ηόζν κε ην πιηθό (πειόο) θαη ηε
κέζνδν θαηαζθεπήο ελόο αγγείνπ, όζν θαη κε ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο
ελόο άκνξθνπ θνκκαηηνύ ιάζπεο ζην αληηθείκελν πνπ θαηαιήγεη λα εθηίζεηαη ζην
Μνπζείν θαη λα δηαζθεδάζνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο πξόηππεο δεκηνπξγίεο. Ώξα έλαξμεο:
10.00.
Τν Σάββαην 18 Μαΐνπ ε είζνδνο είλαη ειεύζεξε θαη ε έθζεζε ζα παξακείλεη
αλνηθηή από ηηο 08.00 – 15.00 θαη από ηηο 20.00 – 01.00.

