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Alexandria: 
The Lighthouse of Technology

A travelling exhibition from 
Kotsanas Museum of Ancient Greek Technology

Monday, 22 October to Tuesday, 30 October 2018
Daily: 10:00 am – 7:00 pm; except Friday

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, 
East Exhibition Hall

اإلسكندرية: 

منارة التكنولوجيا
معرض متنقل 

من متحف كوتساناس لتكنولوجيا اليونان القد�ة

من يوم االثن�، ٢٢ أكتوبر إىل الثالثاء، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨

يومي�ا من الساعة ١٠٫٠٠ صباًحا إىل ٧٫٠٠ مساًء؛ ما عدا يوم الجمعة

¡كتبة اإلسكندرية، مركز املؤ�رات، قاعة املعارض الرشقية

This exhibition is a selection from the exhibits of 
Kotsanas Museum of Ancient Greek Technology, which 
operates in Athens, at Katakolon Port and in Ancient 
Olympia. 

اليونان  يضم املعرض مختارات من مقتنيات متحف كوتساناس لتكنولوجيا 

القد�ة القائم بأثينا عىل ميناء كاتاكولون وأوليمبيا القد�ة.

يهدف هذا املعرض املتنقل إىل تسليط الضوء عىل هذا الجانب غª املعروف نسبي�ا عن 

مهندسون  ابتكرها  والتكنولوجيا  العلوم  من  كثªًا  أن  صحة  إلثبات  القد�ة؛  الحضارة 

وعل·ء يونانيون بارزون يف اإلسكندرية الهلنستية، مثل: ستيسيبيوس، وفيلون، وهªون، 

وبطليموس.  وديونيسيوس،  وهيبارخوس،  وأبولونيوس،  وأريستارخوس،  وإيراتوستينس، 

وهذا يؤكد أن مسار الثقافة التكنولوجية الحديثة ½ يكن تطوًرا خطي�ا صعودي�ا – ك· هو 

متعارف عليه – وإÅا تطور رسيع كانت ذروته يف القرن� الثالث والثا¾ قبل امليالد، ثم 

تراجعت تلك التكنولوجيا وُحرست يف العرص الروما¾، وتبعها انتعاش تدريجي يف عهد 

العرب بالقرن الثالث عرش امليالدي؛ م· وازن التكنولوجيا املتطورة يف بداية القرن الثا¾ 

قبل امليالد.

The aim of this travelling exhibition is to highlight this relatively 
unknown aspect of ancient civilization; proving with validity 
and reliability the fact that many sciences and techniques were 
invented in Hellenistic Alexandria by prominent Greek scientists 
and engineers, such as: Ktesibios, Philon, Heron, Eratosthenes, 
Aristarchus, Apollonios, Hipparchos, Dionysis, and Ptolemy. It 
demonstrates that the course of the modern technological 
culture was not ascending linear evolution, as we usually know. 
It shows that  it was a rapid development and culmination 
during the 3rd and 2nd centuries BC, a decline and loss of this 
technology during the Roman times, and a gradual recovery by 
the Arabs with the 13th century AD; balancing the cutting edge 
technology at the beginning of the 2nd century BC.

ملزيد من املعلومات، برجاء االتصال

¡ركز القبة الس·وية العلمي

هاتف: ٤٨٣٩٩٩٩ (٢٠٣)+،    داخيل: ٢٣٥٠-٢٣٥١

واتساب: ١٠١٢٣٠٧٧٧٢ (٢٠)+ 

For additional information, please contact:

Ôe Planetarium Science Center

Tel.: +(203) 4839999; Ext.: 2350, 2351

WhatsApp: +(20) 1012307772

The Hydraulis of Ktesibios (3rd century BC)
The Water Organ is the �rst keyboard 

instrument in the world.

The Aeolipile of Heron (1st century AD)
The �rst steam-machine in history

أرغن ستيسيبيوس (القرن الثالث ق.م.)
أول آلة أرغن موسيقية يف العا½ تعمل بضخ املياه.

The Astrolabe of Ptolemy
The GPS of the Ancient Greeks

أسطرالب بطليموس
نظام تحديد املواقع العاملي (GPS) لدى اليوناني� القدماء

محرك هªون (القرن األول امليالدي)
أول محرك بخاري يف التاريخ

The Antikythera
A calculating mechanism.

أنتيكيثªا
آلية للحساب


