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Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιστορική Αναδρομή: 

Με πρωτοβουλία του ΕΚΠΑ στη συνάντηση της Μαδρίτης τον 
Σεπτέμβριου του 2021 προτάθηκε η δημιουργία δικτύου 
πανεπιστημιακών μουσείων του CIVIS με σκοπό:

• την κοινή προώθηση και ανάδειξη της πανεπιστημιακής 
κληρονομιάς μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων του 
προγράμματος CIVIS

• την εξωστρέφεια και απαραίτητη διεπιστημονική 
συνεργασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων – εταίρων του 
CIVIS στο εν λόγω εγχείρημα 



Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νοέμβριο 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των άμεσα

εμπλεκόμενων πανεπιστημιακών φορέων και όχι μόνο:

• ΕΚΠΑ 

• Γαλλία, Βέλγιο, ΙσπανίαΠανεπιστημιακών 
Μουσείων και 

Συλλογών

• Εθνικό και Αρχαιολογικό 
Μουσείο 

• Nordiska Museet – Σουηδία 

Κοινωνικών Εταίρων 

(Μουσεία εκτός 
Πανεπιστημίων



Σημερινή κατάσταση στα Πανεπιστημιακά Μουσεία 

Θετικά 
• Μόνιμες / περιοδικές 

συλλογές
• Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση 

σε ερευνητικό υλικό 
• Εκπαιδευτικά προγράμματα
• Ξεναγήσεις 
• Συνέδρια – ημερίδες 
• Πολιτιστικές δραστηριότητες 
• Μαθητικός  Διαγωνισμός
• Ερεθίσματα που εμπνέουν, 

αναπτύσσουν και προάγουν 
της γνώση και την παιδεία 

Αρνητικά 
• Προβλήματα στην 

χρηματοδότηση
• Έλλειψη προσωπικού
• Δυσκολίες στην συντήρηση 

και προστασία των συλλογών
• Καθυστερήσεις στην 

εφαρμογή σύγχρονων 
μουσειολογικών πρακτικών 

• Προβλήματα στη διαχείριση 
των συλλογών στους 
πανεπιστημιακούς χώρους –
έλλειψη χώρου



Title: Linking CIVIS to museums: an expanding scientific landscape 

meets global challenges 

Museum Country Status Expert field Location Main focus
African museum Belgium Governmental Cultural Anthropology/History/Earth 

Sciences/Biology
Bruxelles Africa

Mucem France University Mediterranean culture, 
modern/ancient

Marseilles Europe, 

Mediterranean 
Memorial Les Milles 
Camp 

France University (?) Modern History, WWII Marseille Europe

Linden Museum Germany Governmental World culture/ Cultural 
Anthropology/Archaeology/
Ethnography

Stuttgart The Americas, 

Africa, Asia, 

Oceania 
National Archaeological 
Museum Greece

Greece Governmental Archaeology Athens Greece, Europe, 

Mediterranean

Museums of the 
Kapodistrian University, 
Athens

Greece University Health Sciences, Theology, Philology, 
Science

Athens Greece, Europe

Museum to be decided Italy

Museum to be decided Romania

Museum of Arts and 

Popular Traditions

Spain University Folk art, folk life Madrid Italy, Europe

Stiftelsen
Nordiska museet

Sweden Private/

Governmetal

Lifestyle in historical times; 
ethnology, history, arts and crafts 

Stockholm Sweden, 

Scandinavia, Arctic 

region
The Hunterian UK University Archaeology, Enlightenment, Arts, 

Humanities, Natural and Medical 
Sciences

Glasgow UK, the world



Δίκτυο Μουσείων CIVIS 

Η δημιουργία του δικτύου μουσείων CIVIS θα οδηγήσει στην επίσημη
σύνδεση μεταξύ δύο μάλλον χωριστών «κόσμων» ειδικών στην
Ευρώπη: Α) του πανεπιστημίου Β) του μουσειακού κόσμου.

Μέσω του Δικτύου οι φοιτητές του CIVIS θα αποκτήσουν:

• ένα παράθυρο στην «ποικιλομορφία» των επιστημονικών πεδίων, που 
αντιπροσωπεύονται από τα «μουσεία CIVIS». 

• πρόσβαση στα πολλά δίκτυα μουσείων και συνεργατών μας σε τοπική βάση (εθνική, 
περιφερειακή, πόλη) και σε παγκόσμια βάση (μεταξύ άλλων, στη λεκάνη της 
Μεσογείου και στην αφρικανική ήπειρο)

• χρήση του υλικού πολιτισμού και της πανεπιστημιακής  κληρονομιάς σε μια πληθώρα 
επιστημονικών κλάδων που θα διευρύνει την υπάρχουσα γνώση της ακαδημαϊκής 
κληρονομιάς

• πρόσβαση σε δημόσιες πλατφόρμες για τη διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων και 
για τη συν - δημιουργία αποτελεσμάτων με τις κοινωνίες των πολιτών και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς. 

• Τα «Μουσεία του CIVIS» θα επωφελούνται από μια τακτική αλληλεπίδραση με μια 
συμμαχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που βασίζονται σε προκλήσεις, καθώς θα 
αυξήσει το επίπεδο τεχνογνωσίας μας και θα διευρύνει τον επιστημονικό μας 
ορίζοντα και την κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης των μουσείων υπό το πρίσμα 
μεγάλων, παγκόσμιων προκλήσεων σήμερα και στο εγγύς μέλλον



Δίκτυο Μουσείων CIVIS 

Προοπτικές εκκίνησης στην Αθηνά – Μαϊος 2022

• Η πρόκληση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους 
πολιτιστικούς οργανισμούς

• Η γεφύρωση μεταξύ των πανεπιστημίων και των εκτός 
πανεπιστημίων θεσμών 

• Η υποστήριξη «κοινών» μεθόδων γνώσης με ενεργείς 
πλατφόρμες σύνδεσης της κοινωνίας και του 
πανεπιστημίου

• Η προώθηση της ακαδημαϊκής κληρονομιάς στην κοινωνία

• Η υποστήριξη της φιλοδοξίας του CIVIS να γίνει ένας 
«ευρωπαϊκός πρωταγωνιστής στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου και της Αφρικανικής Ηπείρου



Σας ευχαριστώ πολύ!!!


