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Περίληψη  

Η παρούσα έρευνα µε τίτλο «Τεκµηρίωση Μουσείων της Ελλάδας», πραγµατοποιήθηκε 
για την υλοποίηση της οµώνυµης πτυχιακής εργασίας για το ΤΕΙ Σερρών. Σκοπός της είναι, 
σαν τελικό αποτέλεσµα, η παραγωγή µιας ανοιχτής βάσης δεδοµένων, οι οποία θα περιέχει 
στοιχειώδη χαρακτηριστικά και πληροφορίες για το σύνολο των ελληνικών µουσείων. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν την τοποθεσία και τις 
εγκαταστάσεις του κάθε µουσείου, τον τρόπο επικοινωνίας µε το κοινό, τις παροχές που 
προσφέρει σε αυτό, το ανθρώπινο δυναµικό που απασχολεί και άλλα. 

Για την συλλογή όλων των στοιχείων συντάχθηκε από τα µέλη της οµάδας, ένα 
ερωτηµατολόγιο το οποίο χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά και µόνο για αυτή την έρευνα. Στα 
επόµενα κεφάλαια ακολουθεί εκτενής ανάλυση και περιγραφή του. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τους εξής τρεις τρόπους: 1) συνέντευξη, 2) email/fax, 
3) τηλεφωνικώς. ∆εν ήταν δυνατόν να συµµετάσχουν όλα τα µουσεία της χώρας (πάνω από 
600 στο σύνολο), ωστόσο έγινε µια προσπάθεια για την κάλυψη των περισσοτέρων. 

Στην έκθεση που ακολουθεί γίνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας, 
καθώς και η ανάλυση βήµα προς βήµα της υλοποίησής της. Περιγράφονται λεπτοµέρειες για 
τα µουσεία που συµµετείχαν σε αυτήν, o τρόπος µε τον οποίο συµµετείχαν και τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίστηκαν. Τέλος, δίνονται πληροφορίες για την έννοια των µουσείων 
παγκοσµίως και για την µορφή τους από τον 17ο αι. µέχρι και σήµερα µε έµφαση σε αυτά της 
Ελλάδας. 
 


