Ημερίδα Συντήρησης ΑΜΘ 2017
«ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνει την έκτη ημερίδα
συντήρησης στις 03 Νοεμβρίου 2017 με τίτλο “Διάγνωση: Αναλυτικές τεχνικές και
συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς”.
Με την παρούσα εγκύκλιο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:





H παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν.
Η εγγραφή στην ημερίδα κοστίζει 10 Ευρώ και περιλαμβάνει το συνοδευτικό
υλικό (τσάντα ημερίδας με γραφική ύλη και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων),
το πιστοποιητικό παρακολούθησης καθώς και εκπτώσεις έως και 50% στις
εκδόσεις του ΑΜΘ, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των ημερίδων
συντήρησης του μουσείου. Η πληρωμή του ποσού της εγγραφής θα γίνεται την
ημέρα της εκδήλωσης στη γραμματεία της ημερίδας.
Οι προεγγραφές της ημερίδας ξεκινούν την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, θα
διαρκέσουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017 και θα γίνονται αποκλειστικά μέσω
διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν το ονοματεπώνυμο και
την ιδιότητα τους, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση conservation.amth@culture.gr. Μετά το πέρας των προεγγραφών,
εγγραφές θα γίνονται μόνον την ημέρα της εκδήλωσης στη γραμματεία της
ημερίδας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία για την ημερίδα συντήρησης του ΑΜΘ μπορείτε
να απευθύνεστε στο conservation.amth@culture.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΜΘ.

Με την υποστήριξη και χορηγία του «Συνδέσμου των Φίλων του Αρχαιολογικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης»

Χορηγοί επικοινωνίας:

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μ. Ανδρόνικου 6, Τ.Θ. 506 19, Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2313 310201, Fax 2310 861306, amth@culture.gr,

www.amth.gr

Conservation conference 2017
“Diagnosis: Scientific analysis and conservation of cultural heritage”

REGISTRATION

The Archaeological Museum of Thessaloniki is organizing its 6th conservation
science conference on the 3rd November 2017 under the theme “Diagnosis: Scientific
analysis and conservation of cultural heritage”.
We would like to inform you that:





The conference is free of admission and is open to the public.
Conference registration is available with an additional fee of 10 Euros. This
covers conference materials (bag with notepad, pen and booklet of abstracts),
the certificate of attendance and discounts of up to 50% on all of the museum’s
publications including past conservation conferences proceedings. Payment is
due onsite on the day of the event.
Advance conference registration opens on the 5th September 2017, it closes on
the 15th October 2017 and is only available online. Attendees wishing to
preregister should provide first and last name, profession and their telephone
number via e-mail at conservation.amth@culture.gr. After the end of the
pre-registration period, registration will be only available on the day of the
event.

More information on the conference is available at www.amth.gr or via email
at conservation.amth@culture.gr.

Supported and sponsored by the Association of Friends of the Archaeological
Museum of Thessaloniki

Χορηγοί επικοινωνίας:
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