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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ,  28  & 29 ΜΑΪΟΥ 2022 

Η προφορική ιστορία αποτελεί έναν σημαντικό τομέα εφαρμογής στον χώρο των μουσείων και της 

πολιτισμικής διαχείρισης. Συνδέεται με τον εκδημοκρατισμό του μουσείου, τον εμπλουτισμό του 

μουσειολογικού αφηγήματος με νέα εκθέματα, τη συμπερίληψη εναλλακτικών ερμηνειών, την 

ενεργητική συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού, καθώς και τη συνεργασία του μουσείου με την 

κοινότητα στο πλαίσιο της νέας μουσειολογίας.  

Το εργαστηριακό σεμινάριο «Η προφορική ιστορία στα μουσεία» διοργανώνεται από την Ένωση 

Προφορικής Ιστορίας, σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2023 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 

Θα προσεγγίσουμε τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες αξιοποίησης προφορικών 

μαρτυριών σε μουσειακούς και ευρύτερα εκθεσιακούς χώρους. Ο χαρακτήρας του εργαστηρίου είναι 

βιωματικός και περιλαμβάνει μικρής κλίμακας επιτόπια έρευνα στην πόλη της Ελευσίνας. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς, ερευνητές και φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον χώρο 

των μουσείων, του πολιτισμού και της δημόσιας ιστορίας. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι 

η προηγούμενη ερευνητική ή εφαρμοσμένη εμπειρία στο πεδίο της προφορικής ιστορίας και η 

έμπρακτη ενασχόληση (σχεδιασμός ή πρόσφατη ολοκλήρωση) με ένα project εφαρμογής της 

προφορικής ιστορίας σε μουσειακό περιβάλλον.  

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί το διήμερο Σάββατο 28  και Κυριακή 29 Μαΐου 2022 στους χώρους του 

Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας. Κατά τη διεξαγωγή του θα αξιοποιηθούν και ανοιχτοί 

χώροι, ενώ θα τηρηθούν τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα.  

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι στις 15/4/2022,  αποστέλλοντας τη συνημμένη αίτηση στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση rvboes@gmail.com  Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθούν βεβαιώσεις 

συμμετοχής. Ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται σε 24 άτομα. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο 28/5/2022 

Μέρος Α 
 
9:30 -11:30   Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα 
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν: Προφορική ιστορία, μνήμη και κοινότητες 
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Μάρλεν Μούλιου: Μουσεία πόλεων και προφορική ιστορία 

Εσθήρ Σολομών: Προφορική Ιστορία, μουσεία και «δύσκολη» κληρονομιά 

Μαρία Βλαχάκη: Η προφορική ιστορία σε εκπαιδευτικές δράσεις στο μουσείο  

Συζήτηση 

 
Διάλειμμα  - Καφές   11:30 -12:00 
 

Μέρος Β 

12:00 - 14:30 Βιωματικές ασκήσεις αλληλογνωριμίας   

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα δικά τους projects προφορικής ιστορίας εστιάζοντας σε 

προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την διεξαγωγή τους. (Η παρουσίαση θα είναι μέσα από 

ασκήσεις αλληλογνωριμίας. Δεν απαιτείται σχετική προετοιμασία.) 

 

Γεύμα: 14:30-16:00 

 

Μέρος Γ 

16:00 – 19:00 Διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες έρευνας και δράσης σε θεματικές που αφορούν στην πόλη 

της Ελευσίνας 

Μέρος Δ 
 

Κυριακή  29/5/2022, 10:00-13:00 

Επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επιτόπιας έρευνας κάθε ομάδας. 

Εισηγητές και συντονιστές των ομάδων έρευνας στο εργαστηριακό σεμινάριο:  

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Πρόεδρος ΕΠΙ  
Μάρλεν Μούλιου, Επίκουρη καθηγήτρια Μουσειολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθήνας  
Εσθήρ Σολομών, Επίκουρη καθηγήτρια Μουσειολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Μαρία Βλαχάκη, Δρ. Ιστορικής & Μουσειακής Εκπαίδευσης, Σ.Ε.Π- Π.Μ.Σ «Δημόσια Ιστορία», Ε.Α.Π. 
Γιάννης Κουκμάς, Διευθυντής Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού, Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

 
Με την υποστήριξη της Ελευσίνας 2023 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής 
 


