Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ
Λανγξαθηθό Mνπζείν θαη Aξρείν
Δειηίν Τύπνπ
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Mνπζείν θαη Aξρείν ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ηδξύζεθε κε ην πξνεδξηθό Δηάηαγκα αξηζκ. 89, αξηζκ.
θύινπ 30/3-12-1977, νη βάζεηο σζηόζν γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ ηέζεθαλ ην 1965 από
ηνλ πξώην θαζεγεηή ηεο έδξαο ηεο Λανγξαθίαο, ηνλ Λνπθάην Δεκήηξην. Τν
Μνπζείν ππάγεηαη ζηνλ Τνκέα Λανγξαθίαο ηνπ Tκήκαηνο Iζηνξίαο - Aξραηνινγίαο
ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο θαη ιεηηνπξγεί σο ρώξνο ππνζηήξημεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο
δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο. Παξάιιεια επηρεηξεί άλνηγκα θαη πξνο ηελ ηνπηθή
θνηλσλία, πξαγκαηνπνηώληαο επξύηεξεο εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο

δξάζεηο..

Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε ανακοινώνεηαι όηι ηο Μοσζείο είναι πλέον ανοιτηό
ζηο εσρύ κοινό και κσρίως ζηοσς μαθηηές πρωηοβάθμιας και δεσηεροβάθμιας
εκπαίδεσζης.
Μεηαμύ ησλ πξώησλ αλνηρηώλ δξάζεώλ ηνπ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε, από ηνλ
Ιαλνπάξην ηνπ 2016, εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο κε ζέκα « Οι έννοιες ηης «Σσλλογής» και ηοσ «Σσλλέκηη/δωρηηή» και η
ζημαζία ηοσς ζηη διάζωζη ηοσ λαϊκού σλικού πολιηιζμού» Τν πξόγξακκα εθπνλείηαη
ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Πλαζηικών Τετνών και Επιζηημών ηης Τέτνης ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ (¨Εζζεξ Σνινκώλ, επίθνπξε θαζεγήηξηα Μνπζεηνινγίαο).
Τν Λανγξαθηθό Μνπζείν βξίζθεηαη ζηελ παλεπηζηεκηνύπνιε, ζην θηίξην ηεο
Φηινζνθηθήο Σρνιήο απέλαληη από ην ακθηζέαηξν Σση. Δάθαξε. Σηεγάδεηαη ζε ρώξν
δηαθνζίσλ πεξίπνπ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ, όπνπ εθηίζεληαη νη κνπζεηαθέο ζπιινγέο
ηνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ έξγνπ. Γηα
ηε δηεπθόιπλζε απηνύ ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ άκεζε δηάρπζε, ζην επξύηεξν θνηλό ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν .έρεη πξαγκαηνπνηεζεί από ην 2003,

έληππε θαη ειεθηξνληθή ηεθκεξίσζε θαη θαηαρώξεζε όινπ ηνπ πιηθνύ ζε εηδηθά
ζρεδηαζκέλε βάζε δεδνκέλσλ. Πεξηζζόηεξα ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Μνπζείνπ http://folklore-museum.uoi.gr
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