
Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος
του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα

Promotion of the Baron  
Michael Tossizza Foundation’s 
Cultural Resources

● ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ 

 ΜΟΥΣΕΙΟΥ

●	ONLINE  
 COLLECTION

●  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

●	DIGITISATION & DOCUMENTATION

● ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

●	DOCUMENTARY SCREENING AT THE MUSEUM

Με γνώμονα τη διατήρηση και προβολή της συλλογής 

του Λαογραφικού Μουσείου Μετσόβου του Ιδρύματος 

Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα και τη διάθεσή της στο 

ευρύ κοινό, το Μουσείο υλοποίησε ένα καινοτόμο έργο 

διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών με στόχο την 

ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής του 

Μετσόβου, τη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας και 

την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

The	Baron	Michael	Tossizza	Foundation	presents	
an	innovative	project	which	showcases	Metsovo's	
Folk	Art	Museum	and	promotes	its	collections	to	the	
general	public.	The	project	includes	interactive	digital	
applications	that	highlight	the	cultural	heritage	
of	Metsovo	and	the	unique	history	of	the	Pindus	
mountain	range	communities.

The	general	public	acquires	
online	access	to	the	rich	
collection		of	the	Metsovo	
Folk	Art	Museum	through		
eMuseumPlus,	one	of	
the	leading	collection	
management	systems	
worldwide.

Το ευρύ κοινό αποκτά 

διαδικτυακή πρόσβαση 

στην πλούσια συλλογή του 

Λαογραφικού Μουσείου 

Μετσόβου, μέσω του 

eMuseumPlus, ενός από 

τα κορυφαία συστήματα 

διαχείρισης συλλογών 

παγκοσμίως.

Οι επισκέπτες στο Λαογραφικό Μουσείου έχουν τη δυνατότητα 

να παρακολουθήσουν σύντομο ντοκιμαντέρ που τους εισάγει 

στην ιστορία και τον πολιτισμό του Μετσόβου.

Visitors	at	the	Folk	Art	Museum	are	invited	to	watch	a	short	
documentary	that	introduces	them	to	the	history	of	Metsovo.		

Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση και η επιστημονική 

τεκμηρίωση 1300 αντικειμένων από τη συλλογή του 

Μουσείου.

More	than	1300	items	for	the	Museum’s	collection	
have	been	digitised,	indexed	and	documented.



●	METSOVO FOLK ART  

 MUSEUM WEBSITE 

	 The	museum’s	web	plat-	
	 form	includes	a	series	of		
	 innovative	applications		
	 that	highlight	Metsovo’s		
	 culture	and	history.

Ζωντανό Μουσείο
Μέσα από φωτογραφικές αναπαραστάσεις 

που αναβιώνουν στιγμιότυπα από την 

καθημερινή ζωή των Μετσοβιτών στις αρχές 

του 20ου αιώνα, η διαδραστική εφαρμογή 

καλεί τους χρήστες να ανακαλύψουν πτυχές της 

κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής 

του τόπου.

 

 
 
 
Χρονολόγιο
Μια εύχρηστη χρονολογική πλατφόρμα μας 

ταξιδεύει στους σημαντικότερους σταθμούς 

στην ιστορία του Μετσόβου και της Ηπείρου 

από τον 15ο ως τα τέλη του 20ου αιώνα.

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Μέσα από την εφαρμογή «Το Δικό μας 

Μουσείο», οι κάτοικοι του Μετσόβου 

συμμετέχουν στη δημιουργία μιας συλλογής 

οικογενειακών φωτογραφιών, συμβάλλοντας 

στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της 

ιστορίας της κοινότητας. Παράλληλα, οι χρήστες 

νεότερης ηλικίας γνωρίζουν τα παραδοσιακά 

ρούχα του Μετσόβου μέσα από διαδραστικό 

παιχνίδι συνδυασμών.

 

 
Περίπατος
Εφαρμογή για έξυπνα κινητά και ταμπλέτες 

καλεί τους επισκέπτες να περιηγηθούν στα 

σοκάκια του Μετσόβου και να ανακαλύψουν 

πτυχές της ιστορίας του.

● ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ   

 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

 ΜΟΥΣΕΙΟΥ   

 ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 H νέα διαδικτυακή  

 πλατφόρμα του Μουσείου  

 περιλαμβάνει μια σειρά 

 πρωτότυπων διαδραστικών 

 εφαρμογών για την ιστορία 

 του Μετσόβου.

Living History
Through	photographic	reenactments	of	
everyday	life	in	Metsovo	in	the	early	20th	
century,	an	interactive	application	invites	users	
to	experience	life	in	the	past.		
	
	
	
	
	
Timeline
A	digital	chronological	platform	allows	users	to	
follow	the	most	important	events	in	the	history	
of	Metsovo	and	Epirus	from	the	15th	to	the	
20th	centuries.

Education
“Sharing	Memories”,	a	platform	for	sharing	
family	photographs,	invites	the	inhabitants	of	
Metsovo	to	contribute	to	the	preservation	of	
the	community’s	collective	memory	and	history.	
In	parallel,	younger	users	get	to	discover	the	
traditional	folk	costumes	of	Metsovo	through	
an	interactive	game.	
	
	
History Walk
An	application	for	smartphones	and	tablets	
invites	visitors	to	walk	through	Metsovo	and	
discover	various	facets	of	its	history.

Το έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Πολιτι-

στικού Αποθέματος του Ιδρύματος Βαρώνου 

Μιχαήλ Τοσίτσα» υλοποιήθηκε σε συνεργασία 

με την PostScriptum και χρηματοδοτήθηκε από 

το  ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ψηφιακή Σύγκλιση».

The	project	"Digitalization	and	Enhancement	
of	the	Baron	Michael	Tossizza	Foundation’s	
Cultural	Heritage"	was	implemented	in	
cooperation	with	PostScriptum	and	funded	by	
the			NSRF	and	the	Operational	Programme	
"Digital	Convergence".

www.metsovomuseum.gr
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