
5 Δεκεμβρίου 2014 10.00–17.00 
Μουσείο Βυζαντίνου ΠολίτίσΜου
ΑμφιθέΑτρο “ΣτέφΑνοΣ ΔρΑγούμηΣ”, ΛέωφοροΣ ΣτρΑτού 2 

—
EξέΛιΣΣοντΑΣ 
τη ΣτρΑτηγικη, 
τον ΠρογρΑμμΑτιΣμο 
κΑι την έΠικοινωνιΑ 

Μουσείων &  
Πολίτίστίκων 
οργανίσΜων

Υπό την ΑιγιδΑ: ΣΥνδιόΡγΑνΩΣη:

Διεύθύνση Πολιτισμού - τούρισμού



10:00

έγγραφές  

11:00 – 11:30 

Χαιρετισμοί 

11:30 – 12:00

Δρ αγαθονίκη τσιλιπάκου, Διευθύντρια,  
μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θεσσαλονίκης 

12:00 – 13:00

Cynthia Round, Αντιπρόεδρος μάρκετινγκ 
και έξωτερικών Σχέσεων του μητροπολιτικού 
μουσείου τέχνης της νέας ύόρκης

μπορούμε να κάνουμε τα μουσεία μας 
Ακαταμάχητα; 

13:00 – 14:00

Susan Sellers, έπικεφαλής του τμήματος ντιζάιν 
του μητροπολιτικού μουσείου τέχνης  
της νέας ύόρκης 

Τα μουσεία είναι Άνθρωποι: Design & Πολιτισμός

14:00 – 14:30

Διάλειμμα 

14:30 – 16:30 

ΣύζητηΣη ΣτρογγύΛηΣ τρΑΠέζΑΣ 

Ηλιάνα Φωκιανάκη, έπιμελήτρια και ιδρύτρια της 
State of Concept Gallery

Ματούλα σκαλτσά, καθηγήτρια ιστορίας της 
τέχνης και μουσειολογίας, τμήμα Αρχιτεκτόνων, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης 

Δρ Φάνης Βάρβογλης, Σύμβουλος Στρατηγικής, 
μέλος Δ.Σ. του κρατικού μουσείου Σύγχρονης 
τέχνης 

Μπάμπης Μητσιόπουλος, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος, Altervision Α.έ. 

Συντονίζει η Δρ Μαρία τσαντσάνογλου, 
Διευθύντρια του κρατικού μουσείου Σύγχρονης 
τέχνης 

16:30

Λήξη Συνεδρίου – Απονομή πιστοποιητικών 

μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα στεγάζονται συχνά σε επιβλητικά 

κτήρια που μοιάζουν ανέγγιχτα από οποιαδήποτε πίεση για αλλαγή. 

Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο – τα μουσεία δημιουργήθηκαν 

μέσα από κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις, και υπόκεινται στις αλ-

λαγές των δυνάμεων αυτών.

μια από αυτές είναι η τεχνολογία. Πριν από λίγα χρόνια, όταν διορ-

γανώθηκε η πρώτη από αυτές τις ημερίδες, το Metropolitan διέθετε 

πλήρης ιστοσελίδα, αλλά η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύ-

ωσης ήταν περιορισμένη. Σήμερα είναι πρωτοπόρο στην διαδικτυακή 

επικοινωνία με το κοινό. Από την άλλη μεριά είναι ο οικονομικός πα-

ράγοντας. τα μουσεία κοστίζουν. Από πού προέρχονται οι πόροι και τί 

καλύπτουν;

ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει τα πολιτιστικά ιδρύ-

ματα σε ευημερία. Πώς ένα μουσείο επανεξετάζει τον ρόλο του και 

τον κύριο προγραμματισμό του, και πώς ανανεώνει το κοινό του; Πώς 

μπορεί ένα μουσείο να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να προσελ-

κύσει νέα κοινά χωρίς να παρεκκλίνει από το αρχικό του όραμα; Πώς 

αποφασίζουν οι άνθρωποι που διοικούν τα μουσεία τί αποτελεί ουσια-

στική ανάπτυξη για τον οργανισμό τους; 

Στην τέταρτη ετήσια ημερίδα για τις μουσειακές πρακτικές, επαγγελ-

ματίες των μουσείων, ανεξάρτητοι επιμελητές και καλλιτέχνες από την 

έλλάδα, τις ηνωμένες Πολιτείες και την Βρετανία συζητούν για τον 

σχεδιασμό του μουσείου του μέλλοντος.
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