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ΣυνδιοργάνωΣη

χορηγοΣ επικοινωνιάΣΜονιΜοι χορηγοι επικοινωνιάΣ ΜουΣειου Μπενάκη Με τη βοηθειά 
των εθελοντων τηΣ

Τα μουσεία 
ως φορείς αλλαγής
διάΦορετικοτητά, προΣβάΣιΜοτητά κάι ενΣωΜάτωΣη

υπο την άιγιδά Με την υποΣτηριΞη

Ιδρυτικός Δωρητής:



Τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να 
αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Είναι πυλώνες υγιών 
κοινοτήτων και ιδανικοί χώροι για την επικοινωνία και τη 
σύνδεση μεταξύ ανθρώπων. Καθώς 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, για ισότητα, προσβασιμότητα και 
κοινωνική ενσωμάτωση δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική.

Στο έβδομο ετήσιο Συνέδριο για τα Μουσεία, 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, και για το πώς η διαφορετικότητα και η 
προσβασιμότητα συνδέονται άμεσα με την προσέλκυση 

κοινού, τη χρηματοδότηση, την ανθεκτικότητα και τη 
βιωσιμότητά των πολιτιστικών οργανισμών.

Οι ομιλίες και τα εργαστήρια του συνεδρίου θα εξετάσουν 
πώς τα μουσεία μπορούν να προσελκύσουν διαφορετικά 
κοινά πέρα από διακρίσεις - φυλετικές, εθνοτικές, ηλικίας, 
κοινωνικής τάξης, ικανοτήτων, γλώσσας και φύλου -  
και πώς θα μπορούσαν να δώσουν φωνή σε κοινωνικά 
αποκλεισμένες ομάδες και να γίνουν χώροι δημιουργικής 
ανταλλαγής και ανοιχτού διαλόγου. Τέλος, οι ομιλίες  
θα αναδείξουν πώς 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 προσωπικής ισορροπίας  
και ταυτόχρονα να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο  
στη ζωή των κοινοτήτων τους.

9:00
Εγγραφές   

9:30-10:00
Χαιρετισμοί

10:00-10:30
Sarah Plumb 
Ερευνητική Συνεργάτης, Ερευνητικό Κέντρο Μουσείων και 
Γκαλερί, Πανεπιστήμιο του Λέστερ (Βρετανία)
Ο Ρόλος των Μουσείων στην Ανάπτυξη Κοινωνιών  
Χωρίς Αποκλεισμούς που Προάγουν την Ισότητα

10:30-11:00
Georgia Krantz 
Ανεξάρτητη Εκπαιδεύτρια και Σύμβουλος Προσβασιμότητας (ΗΠΑ)
Μικρά Βήματα: Ένας Πρακτικός Οδηγός Προσβασιμότητας  
στα Μουσεία

11:00-11:30
Δρ. Nicole Ivy 
Διευθύντρια Κοινωνικής Ενσωμάτωσης,  
Αμερικανική Ένωση Μουσείων (ΗΠΑ)
Το Μέλλον που Δημιουργούμε: Μουσεία ως Φορείς  
Κοινωνικής Αλλαγής

11:30-12:00
Διάλειμμα

12:00-12:30
Jess Turtle και Matt Turtle 
Συνιδρυτές, Μουσείο Αστέγων (Βρετανία)
Αλλάζοντας τις Ζωές μας: Τι Μπορεί να Προσφέρει  
στο Μουσείο σας η Συνεργασία με Κοινωνικά  
Αποκλεισμένους Ανθρώπους;

12:30-13:00
Παραδείγματα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Μαρία Παπαδημητρίου, Εικαστικός, Καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Βόλος)
Victoria Square Project

Navine G. Khan-Dossos, Εικαστικός
I Can’t Make Love To You Unless I Imagine A Palm Tree

13:00-15:30
Διάλειμμα

15:30-17:00
ΕργΑΣΤΗρΙΑ
(Γλώσσα εργασίας Αγγλικά – συμμετοχή κατόπιν εγγραφής)

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

Συντονίστρια Ημερίδας:  
Δρ. Σοφία Χανδακά, Μουσείο Μπενάκη

ΠρΟγρΑΜΜΑ
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