ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 13.09.2017
ΠPAKTIKA
Πράξη 87
Στην Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 14:00 στην Ελληνοαμερικανική
Ένωση Μασσαλίας 22, συναντήθηκαν οι κάτωθι υπογράφοντες και συζητήθηκαν
τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ 1
Αποδοχή πρακτικών προηγούμενης συνάντησης
Τα πρακτικά της προηγούμενης συνάντησης έγιναν αποδεκτά.
ΘΕΜΑ 2
Ενημέρωση δράσεων των μελών
Τα μέλη που είχαν νέα και ανακοινώσεις ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους.
Η κα Μυρσίνη Πήχου, εκπρόσωπος του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ενημέρωσε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα λάβει μέρος στις Ευρωπαϊκές Μέρες
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 θα
πραγματοποιήσει μια Ημερίδα με θέμα «ΠΟΛ(ε)ΙΣ. Το Μουσείο και η Πόλη του:
από την απομόνωση στην διάδραση» και ζήτησε να υπάρχει εκπροσώπηση του
Δικτύου Μουσείων στην Ημερίδα. Προτάθηκε να εκπροσωπηθεί από τον κο Κώστα
Μόσχο όπου θα μιλήσει για την σχέση του Δικτύου με την πόλη και θα
παρουσιαστούν συνοπτικά οι δράσεις του Δικτύου. Τα παρευρισκόμενα μέλη
συμφώνησαν.
ΘΕΜΑ 3
Θέματα Γραμματείας
Η κα Χαρίκλεια Χάρη και ο κος Μάνος Λαουτάρης ως εκπρόσωποι του SOMA
(Scattered Open Museum of Attika – Διάσπαρτο Ανοιχτό Μουσείο Αττικής),
παρουσίασαν τον φορέα τους ως υποψήφιο μέλος του Δικτύου, εξηγώντας
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τις δράσεις τους (εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού, οργανώσεις,
εκθέσεις, ψηφιακό αρχείο) στην Αττική. Δεδομένου ότι το SOMA δεν πληροί
τις προδιαγραφές του πλήρους μέλους, έγινε δεκτό ως συνεργαζόμενο μέλος
παμψηφεί από τα παρευρισκόμενα μέλη.
Τέθηκε το ζήτημα της απαρτίας για λήψη αποφάσεων και προτάθηκε οι
φορείς που έχουν συστηματική απουσία ή δεν εκπροσωπούνται από άλλο
μέλος πάνω από 3 συνεχόμενες φορές, να θεωρούνται όχι τακτικά αλλά
συνεργαζόμενα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, έτσι ώστε να διευκολύνεται η
διαδικασία ψηφοφορίας. Οι εν λόγω φορείς θα μπορούν να ξαναγίνουν
τακτικά μέλη εάν συμπληρώσουν τρεις συνεχόμενες φορές παρουσίασης ή
εκπροσώπησης. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

ΘΕΜΑ 4
Κοινές δράσεις
Δράσεις για Άτομα Τρίτης Ηλικίας
Το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ (http://www.timafoundation.org/) ζητά προτάσεις
από το Δίκτυο για προγράμματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν Άτομα
Τρίτης Ηλικίας σε Μουσεία και Πολιτιστικούς Φορείς. Τα Προγράμματα αυτά
θα επιδοτηθούν από το Ίδρυμα ΤΙΜΑ. Η Γραμματεία ενημέρωσε τα μέλη του
Δικτύου και ζήτησε να αποσταλούν εντός των επόμενων ημερών συγκεκριμένες
προτάσεις (κοστολογημένες) για προγράμματα - δράσεις που θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν στους χώρους του κάθε Μέλους.
Δράσεις Πολιτισμού 2017
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τελικώς δεν ήταν διαθέσιμο
τον Σεπτέμβριο για να πραγματοποιηθούν εκεί οι Δράσεις επίσης δεν υπήρχαν
αρκετές προτάσεις από τα μέλη οπότε οι Δράσεις Πολιτισμού αναβλήθηκαν για
επόμενη ημερομηνία. Υπήρξε πρόταση από το Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου
Αθηναίων να υπάρξει σύμπραξη των δύο Δικτύων με εκδήλωση δύο – τριών
ημερών στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης περιλαμβάνοντας και σχετική
Ημερίδα. Λόγω χρονικού περιορισμού προετοιμασίας των Δράσεων, προτάθηκε
να γίνουν τέλος Οκτώβρη ή Νοέμβρη (με την υπενθύμιση να μην συμπίπτει με
τις μέρες Μαραθωνίου για λόγους μετακίνησης) με ή χωρίς συνεργασία του
Δικτύου Πολιτισμού. Επίσης προτάθηκε από τον κο Π. Μήλια ως χώρος και το
Μετρό του Συντάγματος, όπου η αίθουσα εκθέσεων διατίθεται κάποιες
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«νεκρές» περιόδους για να παρουσιάζονται μη εμπορικές δράσεις (θα
αποσταλεί η επαφή στη Γραμματεία). Τέλος προτάθηκε να συζητηθεί ο χώρος
του ΚΠΙΣΝ για το επόμενο έτος.
Χρονιά Βιβλίου 2018
Συζητήθηκε η ιδέα να γίνει μια κοινή εκδήλωση – έκθεση του Δικτύου με
παρουσίαση των εκδόσεων του κάθε φορέα σε κάποιον κατάλληλο χώρο (π.χ.
αναφέρθηκε η Στοά Βιβλίου ή το Ωδείο Αθηνών). Το έτος βιβλίου ξεκινά 22
Απριλίου 2018 και λήγει 22 Απριλίου 2019.

Επιστημονική Ημερίδα Δικτύου
Αναφορικά με την Ημερίδα ειπώθηκε να μείνει ως θέμα σε αναμονή γιατί
προέχει η προετοιμασία για τις Δράσεις Πολιτισμού 2017.
ΘΕΜΑ 5
Επικοινωνία – Προβολή
Προτάθηκε να δημιουργηθεί μια ενιαία λίστα με «ανθρώπους επικοινωνίας»
για

Δελτία

Τύπου

του

Δικτύου

και

των

μελών

(επαφές

σχετικών

δημοσιογράφων, συντακτών πολιτιστικών θεμάτων σε εφημερίδες, περιοδικά
και ηλεκτρονικό τύπο), και να ανταλλαχθούν μεταξύ των μελών μέσω email (η
λίστα θα προτάθηκε να επικαιροποιείται κάθε έξι μήνες λόγω συχνών
αλλαγών των media και να παραμείνει εσωτερική – «κλειστή» μόνο για τα μέλη
που θα συμμετέχουν στην ανταλλαγή).
ΘΕΜΑ 6
Ορισμός επόμενης συνάντησης
Η επόμενη συνάντηση του Δικτύου θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου,
14:00, στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, Κτίριο Ωδείου Αθηνών, Β. Γεωργίου 17-19
& Ρηγίλλης.
Για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών
Σπυριδούλα Κουβαρά, ΙΕΜΑ
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