OBXECTIVOS
As Xornadas Profesionais de Museos forman parte das actividades divulgativas e de
formación promovidas dende a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria. Nesta primeira xuntanza preténdese subliñar o valor da planificación
estratéxica para os museos, particularmente nunha época na que a realidade cambia
rapidamente.
Os museos son institucións culturais que deben adaptarse aos novos tempos, polo
que precisan da aplicación de métodos e ferramentas de xestión que lles permitan
desenvolverse, tendo en conta as demandas da sociedade e os retos de futuro.
Neste contexto, a Consellería convoca estas primeiras xornadas de formación sobre
Planificación Museística, considerada como un medio para acadar unha xestión
responsable e eficaz dos museos, do patrimonio que custodian e da súa relación coa
sociedade.
Esta I Xornada pretende ser unha posta en común da situación actual, escollendo
algúns modelos e casos entre os museos xestionados pola Secretaría Xeral de
Cultura a través da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, que se atopan nun
proceso de cambio. Trátase de expoñer e compartir entre os profesionais dos
museos e coleccións visitables de Galicia as experiencias que se están a acometer,
para animar a outros a emprender novos camiños e retos.
DESTINATARIOS
Técnicos de museos e profesionais responsables da xestión, conservación,
documentación e difusión nos museos e coleccións visitables de Galicia.
DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN
15 de xuño de 2016. De 9:00 a 15:00 h. (duración: 6 horas)
Museo das Peregrinacións e de Santiago
Praza das Praterías, Santiago de Compostela
ORGANIZACIÓN
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de
Cultura. Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
COORDINACIÓN
Servizo de Museos
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN
http://museos.xunta.gal/gl/profesionais
servizo.museos.cultura@xunta.gal
inscrición: ata o 10 de xuño de 2016
Data límite de inscrición
Inscrición:
Inscrición gratuíta. Realizarase por orde de recepción de solicitudes, ata completar o
aforo. Terán preferencia as solicitudes de profesionais dos museos e coleccións que
forman parte do Sistema Galego de Museos.
As solicitudes remitiranse ao correo electrónico do Servizo de Museos:
servizo.museos.cultura@xunta.gal

PROGRAMA
9:00 – 9:30 h.

Recepción de participantes

12:30 – 13:00 h.

9:30 – 9:45 h.

Palabras de benvida
Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria

Un novo museo unha nova mensaxe: programa e
proxecto expositivo
Bieito Pérez Outeiriño
Museo das Peregrinacións e de Santiago

13:00 – 13:30 h.

20 anos de Programas de Difusión
Ángeles Penas Truque
Museo de Belas Artes da Coruña

13:30 – 14:00 h.

Programas de conservación e investigación: A
importancia da investigación e conservación nun
Museo de sitio. O Museo do Castro de Viladonga
Elena Varela Arias
Museo do Castro de Viladonga

9:45 – 10:15 h.

10:15 – 10:45 h

10:45 – 11:30 h.

O diagnóstico estratéxico e a Formulación conceptual
do Museo de Ribadavia
Cesar Llana Rodríguez
Museo Etnolóxico de Ribadavia
O museo que medrou dentro dunha fábrica de
conservas: o Programa arquitectónico do Museo
Massó
Covadonga López de Prado Nistal
Museo Massó de Bueu
O Programa e o Proxecto Arquitectónico do Museo
Arqueolóxico Provincial de Ourense
Xulio Rodríguez González
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

14:00 – 14:30 h. Planificación e Sistema Galego de Museos
Nuria Serrano Téllez
Servizo de Museos
14:30 – 15:00 h. Remate da Xornada
17:30 h.

11:30 – 12:00 h.

Descanso

12:00 – 12:30 h. As coleccións no punto de mira: o Programa de
Coleccións
Isabel Pesquera Vaquero
Museo das Peregrinacións e de Santiago

VISITA GUIADA.
Exposición Permanente
do MUSEO DAS
PEREGRINACIÓNS E DE
SANTIAGO

