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افتتاح معرض "اإلسكندرية.. منارة التكنولوجيا" لمقتنيات متحف
كوتساناس بأثينا

19:07 | 23-10-2018

معرض اإلسكندرية منارة التكنولوجيا

د  9,142Followغّرِ Like 4 Share

مصطفى طاهر

يفتتح مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة اإلسكندرية، غًدا األربعاء

الموافق 24 أكتوبر 2018، معرض "اإلسكندرية: منارة التكنولوجيا"، وهو معرض متنقل يضم مختارات

من مقتنيات متحف كوتساناس لتكنولوجيا اليونان القديمة القائم بأثينا على ميناء كاتاكولون

وأوليمبيا القديمة. 

 

ا عن الحضارة القديمة؛ ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على هذا الجانب غير المعروف نسبّيً

إلثبات صحة أن كثير من العلوم والتكنولوجيا ابتكرها مهندسون وعلماء يونانيون بارزون في

اإلسكندرية الهلنستية، مثل: ستيسيبيوس، وفيلون، وهيرون، وإيراتوستينس، وأريستارخوس،

وأبولونيوس، وهيبارخوس، وديونيسيوس، وبطليموس،
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ا – كما هو متعارف ا صعودّيً ويؤكد ذلك أن مسار الثقافة التكنولوجية الحديثة لم يكن تطوًرا خطّيً

عليه – وإنما تطور سريع كانت ذروته في القرنين الثالث والثاني قبل الميالد، ثم تراجعت تلك

التكنولوجيا في العصر الروماني، وتبعها إنتعاش تدريجي في عهد العرب بالقرن الثالث عشر

الميالدي؛ مما وازن التكنولوجيا المتطورة في بداية القرن الثاني قبل الميالد. 

 

ُيذكر أن متحف كوتساناس للتكنولوجيا اإلغريقية يقوم على ثالثة مرافق: "متحف التكنولوجيا

اإلغريقية" و"متحف اآلالت الموسيقية واأللعاب اإلغريقية" في أثينا (6 شارع بيندارو، كولوناكي)

و"متحف التكنولوجيا اإلغريقية" بكاتاكولو و"متحف أرخيميدس" في أوليميا القديمة، ويضم حوالي

500 نموذج تشغيلي الختراعات إغريقية استثنائية.

وقد تراوحت أعجوبات التكنولوجية اليونانية اإلغريقية من الخادم اآللي وسينما فيلون لسيارات

هيرون، ومن ساعة ستيسيبيوس اإللكترونية آللية أنتيكيثيرا. وتعتمد المعارض فقط على الدراسة

الوافية لألدب اليوناني والالتيني والعربي القديم ومعلومات حول الرسم على المزهريات والحد

األدنى من االكتشافات األثرية ذات الصلة. ويغطي الفترة من 2000 قبل الميالد وحتى نهاية

الحقبة اإلغريقية. 

 

ُيقام المعرض بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بالمكتبة، ويستمر حتى يوم 30 أكتوبر

.2018
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2059405/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-.aspx
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إطالق "مسارات مواصالت مصر" غدا على "جوجل" بحضور وزيري النقل واالتصاالت
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2059405/-محليات/أخبار/إطالق-مسارات-مواصالت-مصر-غدا-على-جوجل

(aspx.-بحضور-وزيري

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/2059388/-شئون-سياسية/أخبار/زراعة-النواب-توافق-مبدئيا-على-مشروع-قانون
(aspx.نقابة-ال

زراعة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون نقابة الفالحين والمنتجين الزراعيين
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/2059388/-شئون-سياسية/أخبار/زراعة-النواب-توافق-مبدئيا-على-مشروع-قانون

(aspx.نقابة-ال

األكثر قراءة
أحمد عز يرد على إشاعة خطوبته: "أنا مركز في شغلي بس"

(aspx.فنون/سينما/أحمد-عز-يرد-على-إشاعة-خطوبته-أنا-مركز-في-شغلي-بس/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/38/239/2058981)
مدينة أمريكية تعرض 10 آالف دوالر لمن يوافق على اإلقامة فيها لمدة عام.. تعرف عليها

(aspx.منوعات/منوعات/مدينة-أمريكية-تعرض--آالف-دوالر-لمن-يوافق-على-اإلقا/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/34/217/2059189)
وسقطت ليلة من" ليالي الحلمية".. وفاه الفنان عادل أمين بعد صراع مع المرض

(aspx.-فنون/سينما/وسقطت-ليلة-من-ليالي-الحلمية-وفاه-الفنان-عادل-أمين/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/38/239/2059319)
انتحار ميكانيكي شنق نفسه داخل منزله بمركز أجا

(aspx.محافظات/أخبار/انتحار-ميكانيكي-شنق-نفسه-داخل-منزله-بمركز-أجا/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/2059330)
حمالت مرورية على الطرق السريعة لضبط المخالفين | صور

(aspx.حـوادث/حوادث/حمالت-مرورية-على-الطرق-السريعة-لضبط-المخالفين-|-صو/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2059298)
وزير االتصاالت: أسعار اإلنترنت عادلة والخدمة تحتاج لتحسين السرعة

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2059010/سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار/وزير-االتصاالت-أسعار-اإلنترنت-عادلة-والخدمة-
(aspx.-تحتاج
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سقوط لص من الطابق الـ 12 بالحلمية خالل محاولته الهرب من األهالي

(aspx.حـوادث/حوادث/سقوط-لص-من-الطابق-الـ--بالحلمية-خالل-محاولته-الهرب/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2059351)
سعر الدوالر اليوم اإلثنين 26-11-2018 في البنوك الحكومية والخاصة

(aspx.اقتصاد/اقتصاد/سعر-الدوالر-اليوم-اإلثنين--في-البنوك-الحكومية-والخ/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/290/2059118)
مؤشر نيكي يرتفع في بداية التعامل ببورصة طوكيو

(aspx.-اقتصاد/اقتصاد/مؤشر-نيكي-يرتفع-في-بداية-التعامل-ببورصة-طوكيو/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/290/2059034)
روسيا تطلق النار وتحتجز ثالث سفن أوكرانية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/286/2059040/عرب-وعالم/عرب/روسيا-تطلق-النار-وتحتجز-ثالث-سفن-أوكرانية-قبالة-
(aspx.سو

فيلم الرسوم المتحركة "رالف بريكس ذا إنترنت" يتصدر إيرادات السينما األمريكية

(aspx.فنون/سينما/فيلم-الرسوم-المتحركة-رالف-بريكس-ذا-إنترنت-يتصدر-إي/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/38/239/2059036)
سفير اإلمارات بمصر: احتفالية األهرام بمئوية الشيخ زايد تعكس حب المصريين وتقديرهم له

(aspx.محليات/أخبار/سفير-اإلمارات-بمصر-احتفالية-األهرام-بمئوية-الشيخ-ز/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2059028)

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة األهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة األهرام

معلومات عنا
(/http://contactus.ahram.org.eg) من نحن

(/http://advertising.ahram.org.eg) اإلعالنات
(http://contactus.ahram.org.eg) اتصل بنا

تواصل معنا
facebook (https://www.facebook.com/alahramgate)

twitter (https://twitter.com/AlAhramGate)
google

(https://plus.google.com/109630101366229457686)

اتصل بنا
مكاتب األهرام بالمحافظات

(/http://contactus.ahram.org.eg) مدينة 6 أكتوبر
(/http://contactus.ahram.org.eg) اإلسماعيليه

(/http://contactus.ahram.org.eg) بورسعيد
(/http://contactus.ahram.org.eg) المزيد
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