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پروژه یاد واره ھای کرونا          
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کرونا در وین : پروژه یاد واره ھایی برای تاریخ شھر وین          

خواھد تا یاد واره ھایی از زندگیشان در ایام شیوع ویروس کرونا را در اختیارش قرار دھند. موزه وین از مردم می         

  ت؟ طرح ھای دیجیتالی کوتاه عمرندنسل بعد چگونھ پی خواھند برد کھ معنای بحران کرونا برای ساکنین وین چھ بوده اس       
ــــ اشیاء بیشتر عمر می کنند. از این رو موزه وین دست یاری بھ سوی شما دراز می کند: لطفاً عکس اشیایی از زندگی جدید 

خصوصی یا زمان اشتغال خود در ایام شیوع ویروس کرونا را برای ما بفرستید. در مرحلھ بعد گزیده ای از اشیاء مورد 
است بھ کلکسیون موزه شھر وین تحویل داده می شود.درخو  

گیرد، زندگی در وین را بطرز بنیادی تغییر می دھد. در سالھا، دھھ ھا   شیوع ویروس کرونا و اقداماتی کھ علیھ آن انجام می     
و دانش شھر است. بما و سده ھای آینده بھ این دوره چگونھ نگریستھ می شود؟ موزه وین مرکر اصلی گنجینھ ی یاد واره ھا 

ھا و بھ ھمھ زبانھا! تصاویر  اشیایی کھ زندگی شما  کمک کنید تا تاریخ وین را اینجا و ھم اکنون گرداوری کنیم! در ھمھ ی زمینھ
دھد برای ما بفرستید. اطالعیھ ای کھ برای کمک بھ ھمسایھ ھا در راه پلھ ی خانھ نصب شده،  در دوران کرونا را نشان می

ھ در آن الین بھ حراج گذاشتھ شده، دفترچھ خاطرات روزانھ ی مربوط بھ کروناـــ ھر چیزی کھ در زندگی این روزھای ماسکی ک
شما نقش دارد برای ما مھم است.  

wien2020@wienmuseum.com	عکس ھایتان را بھ آدرس ای میل زیر بفرستید:        

 ً برایمای ما بھ اختصار بنویسید این اشیاء برای شما از چھ حکایت می کنند. و لطفا  

شما با ارسال اشیاء و عکس ھایتان اجازه نمایش بیرونی آن ھا را بھ موزه وین می دھید. موزه شھر  وین، در صورت       
تمایل بھ نگھداری اشیاء و عکس ھای شما، بعداً با شما تماس خواھد گرفت.  

  


