Ημερίδα Συντήρησης ΑΜΘ 2019
«Ψηφιδωτό»
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης θέσπισε και καθιέρωσε στο πλαίσιο των
δράσεων του, τη διεξαγωγή ημερίδων συντήρησης με πρωτοβουλία του τμήματος
Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών ερευνών και Αρχαιομετρίας του μουσείου. Οι
ημερίδες αυτές προωθούν το διεπιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε ποικίλες ειδικότητες
από τον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών έως και τις θετικές επιστήμες. Μέχρι σήμερα
έχουν διεξαχθεί έξι ημερίδες με τίτλο Λίθος, Σίδηρος, Γυαλί, Κονίαμα (Τοιχογραφία),
Ύφασμα και τέλος, Διάγνωση (Αναλυτικές Τεχνικές και Συντήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομίας). Η επιτυχία και αποδοχή αυτού του θεσμού αλλά και το επιστημονικό
ενδιαφέρον που παρουσιάζει εν γένει η επιστήμη της συντήρησης αρχαιοτήτων κι έργων
τέχνης, μας οδήγησε στον προγραμματισμό της έβδομης ημερίδας συντήρησης του ΑΜΘ,
η οποία είναι αφιερωμένη στο Ψηφιδωτό.
Οι κύριες θεματικές ενότητες αφορούν α) στην ιστορία και τεχνολογία
κατασκευής του ψηφιδωτού, β) στην επιστημονική διερεύνηση των υλικών κατασκευής
του ψηφιδωτού αλλά και της διάβρωσής του και γ) στην επεμβατική και προληπτική
συντήρηση του ψηφιδωτού.
Η φετινή ημερίδα με τίτλο «Ψηφιδωτό» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15
Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος» του Αρχαιολογικού Μουσείου
Θεσσαλονίκης.
Με αυτήν την εγκύκλιο, σας καλούμε να πλαισιώσετε αυτό το θεσμό του
μουσείου μας και να συμμετάσχετε με ανακοινώσεις οι οποίες θα εμπλουτίσουν τις
γνώσεις μας σχετικά με το «Ψηφιδωτό». Οι υποψήφιοι ομιλητές καλούνται να
καταθέσουν περίληψη 300 λέξεων των προφορικών ανακοινώσεών τους μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση conservation.amth@culture.gr. Οι
περιλήψεις θα εξεταστούν από την επιστημονική επιτροπή, η οποία θα επιλέξει τις
ανακοινώνεις που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα και θα συντάξει τεύχος περιλήψεων
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μουσείου. Το ΑΜΘ θα εξασφαλίσει στους
ομιλητές τα έξοδα μετάβασής τους στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μία διανυκτέρευση.
Σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν στους ομιλητές μετά την οριστική διαμόρφωση του
προγράμματος της ημερίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η οποία θα ανανεώνεται τακτικά με σχετικές
πληροφορίες ή επικοινωνήστε με email στο: conservation.amth@culture.gr.
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