
بولونيا في المقاومة متحف

لسان عربة

الوقت            في وتمثل الوروبي، التتاريخ ملمح أحد تعد معقدة؛ ظاهرة هي المقاومة
 . أصبحت        المعاصرة الوروبي التحاد لدول المشترك الديمقراطي الجذر ذاته

الحربين             بين ما الفترة في أوروبا أنحاء جميع في هائلل تهديدا تمثل الفاشية
وبطريقة.          تلقائي بشكل المقاومة تطورت المحتلة، الدول جميع في العالميتين

 : لضا             رف أيضا لتصبح ولكن بالسلحة، فقط تخاض ل حرلبا لتصبح سواء، حد على منظمة
أو          سياسية لسباب للضطهاد تعرضوا الذين لولئك ومساعدة تضاملنا للنصياع،

   . بشكل       المقاومة انتشرت الحرب فعاليات في الديمقراطية للبلدان ودعم عنصرية،
. والرهاب       الشديد القمع من الرغم على متزايد

 .  " وهو        "  القديم ماتيا سانت دير مجمع في بولونيا، لبلدية المملوك المتحف يقع
الوسائط    (     ومنتجات والملصقات والصور الوثائق المواد من العديد يضم

في)          وكذلك بولونيا مدينة في والمقاومة الفاشية بمناهضة المتعلقة ، المتعددة
إيطاليا.

معهد     قبل من المتحف وذكريات   يدار برومانيا    " Parri   "  '900  التاريخ إميليا ،في
        . تتقام     التي الثقافية النشطة عن مسؤولل المعهد يعد نفسه المجمع في يقع والذي

 . كما          والتعليمية والبصرية السمعية أقسامها مع المكتبة، وفي نفسه، المتحف في
. الثقافي        والترويج للبحوث العلمي النشاط في أيضا تيشارك

 ( الحجز (  عند خدماتنا

إرشادية-   جولت

التعليمي-   المختبر

خارجية-   جولت

دائمة-    غير معارض

وندوات-   اجتماعات

( الفيديو-   (    ومكتبة والرشيف المكتبة، متكاملة جولت

 

 المتحف خطة

.     1غرفة-   القمع:     إيطاليا، في الفاشية معارضة المقاومة قبل الفاشية مناهضة
السبانية         الهلية الحرب في بإيطاليا الفاشية مناهضي ومشاركة

.      2ة غرف-  الـ:     فترة في اليومية الحياة بولونيا في والمقاومة شهرا 20الحرب
بين   والتحرير  1943سبتمبر  8ما

.      3غرفة-   في:   المقاومة ومراحل العدادات المقاومة، أبطال المقاومة أحداث
بولونيا   منطقة

)4غرفة-    )    : الخدمة:  /  خارج المتعددة الوسائط مختبر كاميرا فيديو

"  5غرفة-    "    . الذاكرة:     وبناء مثالي شيء لـ الحياة دورة المقاومة بعد ما فترة

 

مجانا:  الدخول

بولونيا/    16المعاقين:  مدخل إسايا، سانت طريق أ

: العمل  الجمعة   ساعات إلى الثنين الحجز  (     18:30حتى  15:30 من عند فقط الصباح في مفتوح مساء
 ( و    المدرسية والمجموعات المنظمة 13-10 السبتللرحلت .

. ذلك            خلف معلومات تتعلن لم ما الخرى، الرسمية والعطلت والحد أي مغلق

+39 051 3397211+ 39 051 3397231هاتف:  

  : اللكتروني  info@museodellaresistenzadibologna.itالبريد

إسايا،    -     سانت طريق بولونيا في المقاومة بولونيا 40123 - 20-18متحف
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