
Υλικές Ταυτότητες:
Η αναπαράσταση του εθνικού και ευρωπαϊκού «εαυτού» στα εθνικά

μουσεία και πέραν αυτών

και

Οι «πολίτες των μουσείων»: Εθνικά μουσεία και ο Ευρωπαίος πολίτης

Ημερίδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος του 7ου Πλαισίου Στήριξης (EU
Framework 7) EUNAMUS ( European National Museums: Identity Politics, the Uses of

the Past and the European Citizen / Ευρωπαϊκά Εθνικά Μουσεία: Οι πολιτικές της
ταυτότητας, οι χρήσεις του παρελθόντος και ο Ευρωπαίος πολίτης).

http://www.eunamus.eu/

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής στο
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ημερίδα ανοικτή για το κοινό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος EUNAMUS: European National Museums: Identity Politics, the Uses of the
Past and the European Citizen (FP7). H ημερίδα έχει ως αφετηρία την έρευνα η οποία
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος και θα εστιάσει σε δύο
κεντρικά ζητήματα: αφενός στην αναπαράσταση της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας
στα εθνικά μουσεία, αλλά και πέραν αυτών, και αφετέρου στην παρουσίαση μια ευρείας
έρευνας κοινού που πραγματοποιήθηκε το 2011 σε εννέα εθνικά μουσεία στην Ευρώπη
προκειμένου να μελετηθούν οι απόψεις των επισκεπτών για τον τρόπο με τον οποίο
συγκροτείται η εθνική, αλλά και άλλες ατομικές και συλλογικές ταυτότητες εντός του
μουσειακού χώρου.

Έλληνες και ξένοι μουσειολόγοι, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, ερευνητές από διάφορα
πανεπιστήμια και μουσεία θα παρουσιάσουν την έρευνα που έχει συντελεστεί στο πλαίσιο
του προγράμματος, παραδείγματα ερευνών από άλλες χώρες, αλλά και θα προτείνουν
κατευθύνσεις για το μέλλον. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο δύο συναντήσεων εργασίας του ιδίου προγράμματος
που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 23 και 24 Απριλίου 2012 (Νέο Μουσείο
Ακρόπολης) και στις 26-27 Απριλίου 2012 (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο).
Επισυνάπτεται πλήρες πρόγραμμα των συναντήσεων εργασίας καθώς και το αναλυτικό
πρόγραμμα της ημερίδας.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου που συμμετέχει ως βασικός εταίρος στο πρόγραμμα EUNAMUS.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την επιστημονική υπεύθυνη:
Αλεξάνδρα Μπούνια (abounia@ct.aegean.gr. Τηλ. 6977 822385).

http://www.eunamus.eu/

