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Ημερίδα Συντήρησης ΑΜΘ 2017 

«ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» 

 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προγραμματίζει τον Νοέμβριο του 

2017 την έκτη ημερίδα συντήρησης αρχαιοτήτων κι έργων τέχνης. Η φετινή ημερίδα 
με τίτλο “Διάγνωση: Αναλυτικές τεχνικές και συντήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς” εστιάζει στα εξής: 

 εφαρμογές διαγνωστικών τεχνικών στην πολιτιστική κληρονομιά, 
 διερεύνηση της τεχνολογίας κατασκευής αρχαιοτήτων – έργων τέχνης και 

συνεισφορά στη συντήρησή τους, 
 διεργασίες διάβρωσης και μέθοδοι αντιμετώπισης,    
 σχεδιασμός – ανάπτυξη μεθοδολογίας συντήρησης με βάση τη διάγνωση, 
 εξελίξεις στην έρευνα υλικών συντήρησης και τις εφαρμογές τους. 

Η ημερίδα του ΑΜΘ φιλοδοξεί να προσεγγίσει επίκαιρα ζητήματα που 
απασχολούν την επιστήμη συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και να 
παρουσιάσει τις νέες εξελίξεις και εφαρμογές τους στο ευρύ κοινό.  

Διοργανώνεται με την συνεργασία των τμημάτων:  i) Συντήρησης, Χημικών 
και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας, ii) Γλυπτικής - Μεταλλοτεχνίας και iii) 
Κεραμικής, Ψηφιδωτών και Τοιχογραφιών. 

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 
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Conservation conference 2017 

“Diagnosis: Scientific analysis and conservation of cultural heritage” 

 
The Archaeological Museum of Thessaloniki is pleased to announce its 6th 

conservation science conference under the theme “Diagnosis: Scientific analysis 
and conservation of cultural heritage”. 

This year’s conference is scheduled for November 2017 and is devoted to: 

 the application of scientific analysis on tangible cultural property, 
 the research on the manufacture technology of antiquities and works of art 

with a view to addressing conservation methodology issues, 

 the assessment of corrosion damage and deterioration procedures, 
and the implementation of specific conservation strategies,    

 the design and development of new treatment methods based on 
diagnosis and scientific investigation,  

 recent advancements in conservation materials research and their 
applications. 

The conservation conference creates an inter- and trans-
disciplinary space to share diverse perspectives on the way conservation 
science is evolving and is intended for both the conservation practitioners 
and the public. 

It is organized by the Department of Conservation and Archaeometry of 
the Archaeological Museum of Thessaloniki in collaboration with the Department of 
Sculpture, Metalworks and Minor Artifacts, and the Department of Ceramics, 
Mosaics and Murals. 

Information about the 6th conservation science conference will be 
regularly updated on the museum’s website. 
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