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O κορωνοϊός στη Βιέννη:Ένα πρόγραµµα συλλογής τεκµηρίων για την ιστορία της πόλης.  

 

Το Μουσείο της πόλης της Βιέννης (WIEN MUSEUM) ζητά αντικείµενα από τη καθηµερινή ζωή 
στην περίοδο   του κορωνοϊού. 

Πώς θα γνωρίζουν οι µελλοντικές γενιές τι σήµαινε η κρίση του κορωνοϊού στη Βιέννη;  

Ψηφιακές µορφές έρχονται και παρέρχονται, τα αντικείµενα παραµένουν. Γι' αυτόν τον λόγο, 
το Μουσείο της πόλης της Βιέννης (WIEN MUSEUM) ζητά τη συνεργασία σας: Στείλτε µας 
φωτογραφίες από αντικείµενα που σας συνοδεύουν στη καθηµερινή σας ζωή, ιδιωτική ή 
επαγγελµατική, στην περίοδο του κορωνοϊού. Σε ένα επόµενο βήµα, µια επιλογή εκ των 
προτεινόµενων αντικειµένων θα συµπεριληφθεί στη συλλογή του Μουσείου της πόλης της 
Βιέννης (WIEN MUSEUM). 

Η εκδήλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού και τα µέτρα εναντίον της αλλάζουν ριζικά τη ζωή στη 
Βιέννη. Πώς θα θυµάται κάποιος αυτή την περίοδο τα επόµενα χρόνια, δεκαετίες και αιώνες, 
κοιτώντας πίσω ; Το Μουσείο της πόλης της Βιέννης (WIEN MUSEUM) είναι ένα σηµαντικό κέντρο 
συλλογής και αρχειοθέτησης, αντικειµένων και γνώσεων, για την πόλη. Βοηθήστε µας να συλλέξουµε 
την ιστορία της Βιέννης εδώ και τώρα! Από όλους τους τοµείς της ζωής , σε όλες τις γλώσσες!  

Στείλτε µας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου φωτογραφίες αντικειµένων που τεκµηριώνουν την 
καθηµερινότητα σας στη Βιέννη στην περίοδο του κορωνοϊού. Το σηµείωµα για βοήθεια στη γειτονιά, 
στη σκάλα, τη στο διαδίκτυο αγορασµένη προστατευτική µάσκα προσώπου, το ηµερολόγιο του 
κορωνοϊού, οποιοδήποτε αντικείµενο που επηριάζει αποφασιστικά  την καθηµερινή σας ζωή στη 
Βιέννη σήµερα είναι ευπρόσδεκτο.  

Στείλτε τις φωτογραφίες σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση 
wien2020@wienmuseum.com. Γράψτε µια σύντοµη  ιστορία για το τι σηµαίνουν σε σας αυτά τα 
αντικείµενα.  

Με την αποστολή των φωτογραφιών συγκατατίθεστε στη δηµοσίευση τους από το Μουσείο της πόλης 
της Βιέννης (WIEN MUSEUM). Θα επικοινωνήσουµε µαζί σας σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία για 
πιθανή ένταξη του αντικειµένου σας στη συλλογή του Μουσείου της πόλης της Βιέννης (WIEN 
MUSEUM). 

 

 


