Έκθεση Ελλήνων Συλλεκτών Ορυκτών

Το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνει για πέµπτη συνεχή χρονιά την «Έκθεση Ελλήνων
Συλλεκτών Ορυκτών» που θα διαρκέσει από τις 22 Νοεµβρίου 2015 έως τις 13
∆εκεµβρίου 2015.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του ΕΚΠΑ
προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά εντυπωσιακά ορυκτά από όλο τον κόσµο
µέσα από τις συλλογές Ελλήνων συλλεκτών.
Παράλληλα, στις 22 και 29 Νοεµβρίου και στις 6 και 13 ∆εκεµβρίου θα
πραγµατοποιηθεί και η εκδήλωση «Πρωινά Κυριακής στο Μουσείο Ορυκτολογίας».
Η συγκεκριµένη εκδήλωση περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαλέξεις και
ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια όπου θα αποκαλυφθούν η οµορφιά των πολύτιµων
λίθων, η ιδιαιτερότητα των µετεωριτών, η µοναδικότητα των φθοριζόντων ορυκτών, η
ιστορία του Λαυρίου κ.ά.
Οι διαδραστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της εκδήλωσης οργανώνονται από
το επιστηµονικό επιτελείο του Μουσείου.
Στην έκθεση και στην εκδήλωση «Πρωινά Κυριακής στο Μουσείο Ορυκτολογίας»
συµµετέχει φέτος µε µοναδικά σε φυσική οµορφιά και σπανιότητα εκθέµατα το
Τσιρίδειο Ίδρυµα από τη Λευκωσία.

Η γενική είσοδος είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://museums.geol.uoa.gr/mineralogy/
Ηµεροµηνίες: 22/11/2015 – 13/12/2015.
Περιοχή: Αθήνα.
Τόπος: Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου.
Ωρ. Λειτ.: ∆ευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 14:00,
Κυριακή: 10:00 – 14:00 (έκθεση και εκδήλωση).
Mineral Exhibition of Greek Collectors

The Mineralogy and Petrology Museum of the National and Kapodistrian University of
Athens organises for the fifth consecutive year the “Mineral Exhibition of Greek
Collectors”. The exhibition will last from November 22, 2015 to December 13, 2015.
The Museum of Mineralogy and Petrology invites the public to visit the exhibition and
admire the impressive minerals from all around the world coming from Greek
collections.
The event “Sunday Mornings at the Mineralogy Museum” will also be held on
November 22, 29 and December 6, 13.
The event includes educational activities, lectures and guided tours for the whole
family. Participants will have the opportunity to discover the beauty of gems, the
particularity of meteorites, the uniqueness of fluorescent minerals, the history of
Lavrio etc.
The scientific staff of the Museum organises the above mentioned interactive and
educational activities.
The Tsirides Foundation (Nicosia, Cyprus) participates with rare exhibits of unique
beauty in the upcoming exhibition and event.
Entrance is free.
For more info: http://museums.geol.uoa.gr/mineralogy/
Dates: 22/11/2015 – 13/12/2015.
Place: Athens.
Venue: Museum of Mineralogy and Petrology of the National & Kapodistrian
University of Athens, Panepistimioupoli (University Campus), Zografou.
Op. H.: Monday – Friday: 08:30 – 14:00,
Sunday: 10:00 – 14:00 (exhibition and event).

