ΔΙΕΥΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2018

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η δράση που διοργάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης
στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, σήμερα Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, με θέμα
«Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις – Νέο κοινό».

Συνδιοργανώθηκε με τους παρακάτω φορείς: ΚΕΚΑΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης - Ειδικό Εργαστήρι
Κοζάνης, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία
Π.Ε. Κοζάνης και το ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Κοζάνης.

Η δράση υπό τον γενικό τίτλο «e-Archaeology νομού Κοζάνης», περιελάμβανε ψηφιακή
ξενάγηση των ατόμων του Εδικού Εργαστηρίου Κοζάνης, στα εκθέματα της Αρχαιολογικής
Συλλογής Κοζάνης. Η ξενάγηση έγινε
on-line,
μέσω
Skype
από την Προϊσταμένη της Εφορείας, ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες υποστηρίχθηκαν από το
προσωπικό της Συλλογής. Παράλληλα, στο χώρο του Ειδικού Εργαστηρίου, ομάδα
αρχαιολόγων της Εφορείας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Κέντρου υποστήριξαν τη
δράση, με πιο άμεσες απαντήσεις στα ερωτήματα των «μαθητών». Ακολούθησε
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου αποτύπωσαν σε χαρτί τα αντικείμενα
που τους εντυπωσίασαν.

Κι επειδή συχνά οι γραπτές πηγές της Αρχαιότητας και οι επιγραφικές μαρτυρίες είναι
φειδωλές, οι νέοι μας φίλοι, του Εργαστηρίου, προσφέρθηκαν να δώσουν ονόματα στις
ωραίες κυρίες και στο νεαρό αγόρι του κτιστού ρωμαϊκού τάφου της οδού Αρκαδίου στην
Κοζάνη. Έτσι, η Παναγιώτα (η γηραιά μορφή), η Αθηνά (η νέα γυναίκα) και η Κλυταιμνήστρα
(το νέο κορίτσι), αλλά και ο Αχιλλέας θα συντροφεύουν από σήμερα τους εργαζόμενους
αλλά και τους επισκέπτες της Συλλογής.

Η εκδήλωση υπήρξε μια μοναδική και πολύτιμη εμπειρία για όλους μας, διοργανωτές και
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συμμετέχοντες, συνδέοντας και δοκιμάζοντας με επιτυχία και μετά από πολλές πρόβες και
αγωνιώδη αναμονή όλων, συναισθηματικές αντοχές και τεχνολογικές κατακτήσεις, και
αναδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απεριόριστες δυνατότητες του
διαδικτύου στο χτίσιμο των ανθρώπινων σχέσεων αλλά και στη μετάδοση της
αρχαιολογικής πληροφορίας.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τα «παιδιά» του Ειδικού Εργαστηρίου Κοζάνης για την αγάπη
που μας πρόσφεραν απλόχερα…

Την αφίσα της εκδήλωσης μπορείτε να την δείτε από εδώ
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! Kάντε κλικ στη κάθε φωτογραφία για προβολή σε μεγαλύτερη ανάλυση
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