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τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα ενδέχεται να μπορούν 
να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. είναι πυλώνες υγιών 
κοινοτήτων και ιδανικοί χώροι για την επικοινωνία και την 
σύνδεση μεταξύ ανθρώπων. καθώς σήμερα κοινότητες 
σε ολόκληρο τον κόσμο έρχονται αντιμέτωπες με θέματα 
μετανάστευσης, θρησκευτικής έκφρασης, πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας, διακρίσεων, ταυτότητας φύλου και ίσης 
μεταχείρισης, η δέσμευση των μουσείων για σεβασμό της 
διαφορετικότητας, ισότητα, προσβασιμότητα και κοινωνική 
ενσωμάτωση δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη.

Στην έβδομη ετήσια ημερίδα για τα Μουσεία, που προτείνεται 
κάθε χρόνο από το αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και 
το Βρετανικό Συμβούλιο σε συνεργασία με μουσεία της πόλης, 
επαγγελματίες των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών 
θα συζητήσουν για τον κοινωνικό αντίκτυπο των μουσείων,  
τον ρόλο τους στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
και συνοχής, καθώς και το πώς η διαφορετικότητα και  

η προσβασιμότητα συνδέονται άμεσα με την προσέλκυση 
κοινού, τη χρηματοδότηση, την ανθεκτικότητα και  
τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών.

οι ομιλίες και τα εργαστήρια της ημερίδας θα εξετάσουν 
πως τα πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να προσελκύσουν 
διαφορετικά κοινά, πέρα από διακρίσεις φυλετικές, εθνοτικές, 
ηλικίας, κοινωνικής τάξης, ικανοτήτων, γλώσσας και φύλου, 
αλλά και πως τα μουσεία μπορούν να δώσουν φωνή σε 
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και να γίνουν χώροι 
δημιουργικής ανταλλαγής και ανοιχτού διαλόγου.  
τέλος, οι ομιλίες θα αναδείξουν πως οι επαγγελματίες  
του πολιτισμού μπορούν να κάνουν την προσβασιμότητα μια 
δια Βίου διαδικασία για τα μουσεία και τους πολιτιστικούς 
οργανισμούς, και πως οι οργανισμοί μπορούν να προσεγγίσουν 
το ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στο ατομικό τους καλό  
και στον ταυτόχρονο κεντρικό τους ρόλο στην κοινωνία. 

9:00 – 10:00
εγγραφές

10:15
χαιρετισμοί

10:30 – 11:30
δρ. Nicole Ivy 
διευθύντρια κοινωνικής ενσωμάτωσης,  
αμερικανική Ένωση Μουσείων (ηΠα)
Το Μέλλον που Δημιουργούμε:  
Μουσεία ως Φορείς Κοινωνικής Αλλαγής

Ματούλα σκαλτσά 
καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης και Μουσειολογίας,  
αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Προσβασιμότητα: Για Ποιους και Πως

Συντονισμός: Δρ. Μαρία Τσαντσάνογλου, διευθύντρια,  
κρατικό Μουσείο Σύγχρονης τέχνης 

11:30 – 12:30
Sarah Plumb 
ερευνητική Συνεργάτις, ερευνητικό κέντρο Μουσείων  
και Πινακοθηκών (Μεγάλη Βρετανία)
Ο ρόλος των Μουσείων στην Ανάπτυξη Κοινωνιών  
που Προάγουν την Ισότητα και την Συμμετοχή 

Jess Turtle και Matt Turtle 
Συνιδρυτές, Μουσείο αστέγων (Μεγάλη Βρετανία)
Αλλάζοντας τις Ζωές μας:  
Τι Μπορεί να Προσφέρει στο Μουσείο σας  
η Συνεργασία με Κοινωνικά Αποκλεισμένους Ανθρώπους;

Συντονισμός: Θούλη Μισιρλόγλου, διευθύντρια, Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης τέχνης 

12:30 – 13:00
διάλειμμα 

13:00 – 13:30
Georgia Krantz 
εκπαιδεύτρια και Σύμβουλος Προσβασιμότητας (ηΠα)
Μικρά Βήματα: Ένας Πρακτικός Οδηγός  
Προσβασιμότητας στα Μουσεία

13:30 – 14:30
Παραδείγματα Τοπικών Φορέων  
και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Παρένθεση 
FEAST 
Artecitya 

Συντονισμός: Χρύσα Νάνου, γραφείο τύπου,  
τελλόγλειο Ίδρυμα τεχνών, α.Π.Θ. 

15:00 – 17:00
εργασΤηρια (Γλώσσα Εργασίας Αγγλικά) 

1. ανοίγοντας τις Πόρτες 
Jess Turtle και Matt Turtle

2. δημιουργώντας έναν χώρο  
όπου Όλες οι Φωνές ακούγονται 
Sarah Plumb

3. επόμενα Βήματα: Ένας Πρακτικός οδηγός 
Προσβασιμότητας για τα Μουσεία 
Georgia Krantz

4. Προβλέποντας το Μέλλον των συμμετοχικών Μουσείων 
δρ. Nicole Ivy

ΠρογραΜΜα
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