Secretaria da Cultura -

Para que serve um Museu?
Notícias
Enviado por: javarl@seec.pr.gov.br
Postado em:11/12/2007

A Secretaria de Cultura do Estado do Paraná promove a realização do seminário &ldquo;Para que
serve um Museu?&rdquo;, no dia 12 de dezembro, às 18 horas, com uma palestra do Prof. Dr.
Ulpiano T. Bezerra de Meneses, no auditório do Museu Paranaense (Rua Kellers, 289 &ndash; Alto
São Francisco). O seminário é aberto à comunidade, inteiramente gratuito, e pretende gerar uma
reflexão crítica sobre a "mercantilização dos museus" que conduzem sem critério algum multidões
às exposições e ênfase sobre a importância da pesquisa e de sua divulgação para a formação de
público, estimulando a sua participação regular em atividades científico-documentais em museus
históricos, antropológicos e arqueológicos.
PROJETO DESVELANDO A HISTÓRIA: SEMINÁRIOS DO MUSEU PARANAENSE A Secretaria
de Cultura do Estado do Paraná promove a realização do seminário &ldquo;Para que serve um
Museu?&rdquo;, no dia 12 de dezembro, às 18 horas, com uma palestra do Prof. Dr. Ulpiano T.
Bezerra de Meneses, no auditório do Museu Paranaense (Rua Kellers, 289 &ndash; Alto São
Francisco). O seminário é aberto à comunidade, inteiramente gratuito, e pretende gerar uma
reflexão crítica sobre a "mercantilização dos museus" que conduzem sem critério algum multidões
às exposições e ênfase sobre a importância da pesquisa e de sua divulgação para a formação de
público, estimulando a sua participação regular em atividades científico-documentais em museus
históricos, antropológicos e arqueológicos. O Projeto Durante o ano de 2007 a A Secretaria de
Cultura do Estado do Paraná promoveu a realização de seminários mensais de estudo e reflexão
sobre temas relacionados às áreas de pesquisa de suas divisões técnicas: história, arqueologia,
museologia, ciências sociais e antropologia. Temas relativos às políticas de gestão de acervo e às
ações educativas e culturais nos museus em geral também serão abordados. A discussão e a
divulgação em seminários de temas e projetos científicos em museus estão de acordo com as
prioridades de ação definidas pelos estatutos do ICOM &ndash; International Council of Museums
&ndash; que são a coleção/aquisição, a conservação, a pesquisa, a educação/comunicação e a
exibição. Os seminários reforçam a dimensão da pesquisa e da educação, incentivando a formação
de um público especial que será estimulado a freqüentar os museus, interessando-se por suas
atividades científico-documentais, educacionais e culturais realizadas a partir de seus acervos
materiais. Ulpiano T. Bezerra de Meneses É professor Titular da USP - Universidade de São Paulo,
Faculdade de Filosogia Letras e Ciências Humanas - Departamento de História, Doutor pela
Universidade de Paris-Sorbonne e Livre-Docente pela USP. Autor de ínumeros trabalhos publicados
na área de Patrimônio Cultural, História, Arqueologia, Filosofia e Teoria de História, é membro
fundador do Comitê Brasileiro de História da Arte e membro fundador do Comitê Brasileiro do
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites e Conselheiro do IPHAN - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 2005. Foi Conselheiro, Vice-Presidente e Presidente
interino do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado de São Paulo e Vice-Presidente do Comitê Brasileiro do ICOM _ INternational
Council os Museums / UNESCO. Serviço: Seminário &ldquo;Para que serve um museu?&rdquo;
Palestrante: Ulpiano T. Bezerra de Meneses Local: Auditório do Museu Paranaense Rua Kellers,
289 &ndash; Alto São Francisco Dia 12 de dezembro às 18h Entrada franca Informações: (41)
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