ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Εκπαιδεσηικά προγράμμαηα
Λαογραθικού Ιζηορικού Μοσζείοσ Ξάνθης
Ενόηηηα Α. θ νεότερθ ιςτορίασ τθσ πόλθσ τθσ Ξάνκθσ
Α 2. «Μια μζρα ς’ ζνα αρχοντικό ςτθν Ξάνκθ, ςτισ αρχζσ του 20ου αιώνα»
Το Λαογραφικό Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ζχει οργανϊςει ζνα πρόγραμμα γνωριμίασ με τθν Ξάνκθ τθν
ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ.

Γνωριμία με ηη νεόηερη ιζηορία ηης πόλης
IΙ. Τίτλοσ Προγράμματοσ: «Μια μζρα ς’ ζνα αρχοντικό ςτθν Ξάνκθ,
ςτισ αρχζσ του 20ου αιώνα»
Ηλικία μακθτών: προςαρμοςμζνο για όλεσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ &
Γυμναςίου
Χώροσ διεξαγωγισ: Λαογραφικό Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ
Διάρκεια προγράμματοσ: Από 40 ζωσ 60 λεπτά
Αρικμόσ παιδιών ανά πρόγραμμα: ζωσ 40
Κόςτοσ προγράμματοσ: 1€ ανά μακθτι.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 Άφιξθ ςτο μουςείο
 Καλωςόριςμα και ζναρξθ τθσ ιςτορίασ μασ.
 Οριςμόσ ομάδων, οι μακθτζσ αναηθτοφν τα ςτοιχεία που τουσ ζχουν ηθτθκεί
 Καταγράφουν πλθροφορίεσ
 Ανακοινϊνουν τα αποτελζςματα
 Συηθτοφν με τουσ υπεφκυνουσ του προγράμματοσ
Ζτςι ο μακθτισ ζχει μια ςυνολικι εικόνα για τθν πόλθ και τα ςτοιχεία: κοινωνικά, οικονομικά, κρθςκευτικά,
που διαμόρφωςαν τθν νεότερι μασ ιςτορία.


Τζλοσ οι μακθτζσ αφοφ ξεναγθκοφν και ςτον αφλιο χϊρο του μουςείου και ενθμερωκοφν για τα
χαμάμ και τον τρόπο χριςθσ τουσ, περιθγοφνται για λίγο ακόμθ ςτουσ χώρουσ του μουςείου, όπου
και τουσ αποκαλφπτονται ξεκάκαρα όλα όςα ζχουμε πει.



Φωτογραφίηουν, ςυηθτοφν και μποροφν να επιςκεφτοφν άλλα δφο αρχοντικά τθν πινακοκικθ και το
αρχοντικό Χατηιδάκι (κατόπιν ςυνεννοήςεωσ) τα οποία δεν ζχουν εκκζματα ι ξενάγθςθ, αλλά μετά
τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο ο επιςκζπτθσ μπορεί να τα ηωντανζψει ςτθν φανταςία του.

Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ το γκρουπ πρζπει να είναι ζωσ 40 - 50 περίπου άτομα – αν είναι παραπάνω
χωριηόμαςτε ςε δφο – τρεισ ομάδεσ και κάνουμε τθν αφιγθςθ και ςτο διπλανό χϊρο τθσ πινακοκικθσ, ϊςτε
όλεσ οι ομάδεσ να τελειώςουν ταυτόχρονα.

Σχετικά με το Μουςείο
Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ
Στο λαογραφικό & ιςτορικό μουςείο τησ Ξάνθησ ο μαθητήσ ανακαλφπτει
τα ςτοιχεία και τισ ιδιαιτερότητεσ τησ περιοχήσ που ςυνζβαλαν ςτην
διαμόρφωςη τησ νεότερησ ιςτορίασ του τόπου.
Η αρχιτεκτονικι ςυμμετρία και ο εξωτερικόσ διάκοςμοσ του κτθρίου, κακϊσ και τα
ξυλόγλυπτα ταβάνια, οι τοιχογραφίεσ και οι οροφογραφίεσ, το κακιςτοφν κόςμθμα.
Παρουςιάηονται εδϊ ςτοιχεία από τον δθμόςιο και ιδιωτικό βίο, τθν κοινωνικι,
ου
οικονομικι και κρθςκευτικι ηωι τθσ πόλθσ και τθσ υπαίκρου των αρχϊν του 20 αιϊνα.
Οι εκκζςεισ του Ιςογείου και του Ορόφου αναφζρονται ςτθν ιςτορία τθσ Θράκθσ, ςτθ νεότερθ ιςτορία τθσ πόλθσ και ςτθ ηωι τθσ
άρχουςασ αςτικισ τάξθσ.
Η παρουςίαςθ του Υπογείου ςτοιχειοκετεί τθν αγροτικι και κτθνοτροφικι ηωι τθσ Ξάνκθσ. Ενϊ ςτο δεφτερο τμιμα του, προβάλλεται
ου
θ κεματικι ενότθτα «Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ξάνκθ ςτισ αρχζσ του 20 αιϊνα - Επαγγελματίεσ- Εργατικι τάξθ». Στθν αυλι τζλοσ,
βρίςκονται τα δφο Χαμάμ και το Εκκλθςάκι των Αγίων Ακινδφνων.
Είναι το μεγαλφτερο κτιριο ςτθ βόρεια Ελλάδα, πλιρωσ αποκαταςτθμζνο, με τόςο εκτενι όγκο τοιχογραφιϊν, οροφογραφιϊν,
ξυλόγλυπτων ταβανιϊν, μουςαμάδων, κακϊσ και ςτο μεγαλφτερο αρικμό των εκκεμάτων του.

Σχετικά με τον Κατάλογο του Μουςείου
Κυκλοφορεί το βιβλίο – κατάλογοσ του Μουςείου από τθν Φιλοπρόοδθ Ζνωςθ Ξάνκθσ, με τθν
υποςτιριξθ του Υπουργείου πολιτιςμοφ και τθσ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ «από τον
πρόλογο του καταλόγου»
Η Ξάνκθ και θ νεότερι τθσ ιςτορία όπωσ αυτι παρουςιάηεται μζςα από το Λαογραφικό & Ιςτορικό
Μουςείο Ξάνκθσ.
«Ο κατάλογοσ του Λαογραφικοφ και Ιςτορικοφ Μουςείου Ξάνκθσ αποτελείται από επτά κεματικζσ
ενότθτεσ. Γιατί επτά ενότθτεσ; κα αναρωτθκείτε. Επειδι κελιςαμε να καταγράψουμε πολλζσ μικρζσ
ιςτορίεσ, που αν τισ προςκζςουμε, μασ φτιάχνουν μια μεγαλφτερθ.»
1. Χϊροσ - Μνιμθ – Θράκθ / 2. Μια πόλθ - μια ιςτορία - ζνα ταξίδι / 3. Η
πόλθ του Καπνοφ / 4. Η Αςτικι Τάξθ τθσ Ξάνκθσ ςτισ αρχζσ του 20ου αι. / 5.
Από τθν οικία Κουγιουμτηόγλου ςτο Λαογραφικό και Ιςτορικό Μουςείο τθσ
ΦΕΞ / 6. Λαογραφικά Στοιχεία τθσ Ξάνκθσ / 7. Συλλογζσ του Λαογραφικοφ και
Ιςτορικοφ Μουςείου ΦΕΞ / 7.1. Αναμνιςεισ επί Χάρτου / 7.2. Γραμματόςθμο /
7.3. Επίλεκτα εκκζματα
Δίγλωςςοσ (Ελ. – Αγγλ.)
Ζγχρωμοσ / 256 ςελ
Τιμι 5€

Σχεδιαςμόσ & υλοποίθςθ: Βαςιλικι Στρϊλθ, Παςχάλθσ Ξανκόπουλοσ, Γιάννθσ Γκορόγιασ, Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου, Ιςιδϊρα
Βουλκίδου, Αναίδα Χουρςουντιάν, Γιάννθσ Κατςοφλθσ, Μαρκζτα Σπανοφ.
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