Museumsinsel Berlin
Bode-Museum
Münzkabinett – Staatliche Museen zu Berlin
Διεύθυνση: Am Kupfergraben, Είσοδος από την πλευρά της γέφυρας Monbijoubrücke, 10117 Βερολίνο (Mitte)
Ώρες λειτουργίας : Τρίτη έως Κυριακή 10:00 π.μ - 6:00 μ.μ., Πέμπτη 10:00 π.μ - 8:00 μ.μ.
Διάρκεια έκθεσης: 16.10.2015 έως 30.03.2016

Η Νομισματική Συλλογή (Münzkabinett) των Κρατικών Μουσείων Βερολίνου σε συνεργασία με την Ακαδημία
Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Βερολίνου – Βραδεμβούργου (Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften) και η επιστημονική ομάδα Exzellenzcluster Topoi σας προσκαλούν στην περιοδική έκθεση με τίτλο
«Θράκη 3.0. Η νομισματοκοπία στη χώρα του Ορφέα». Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν το
απόγευμα της 15ης Οκτωβρίου στην αίθουσα Gobelinsaal του Bode-Museum, οι ενδιαφερόμενοι όμως θα έχουν τη
δυνατότητα να την επισκεπτούν εώς και τις 30 Μαρτίου 2016. Για τη συνδιοργάνωση και την ευγενική υπόστηριξη
ευχαριστούμε θερμά τη διοργανώτρια εταιρεία Museum & Location του Νομισματικού Συλλόγου Βερολίνου καθώς
επίσης και το Ίδρυμα Erivan & Helga Haub-Stiftung.
Η περιοχή της αρχαίας Θράκης, η οποία συμπεριελάμβανε γεωγραφικά τη σημερινή Βουλγαρία, τη
βορειοανατολική Ελλάδα και το ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας, ξεχωρίζει ακόμα και σήμερα για το ποικολόμορφο
τοπίο της, την πολυτάραχη ιστορία της και την πλούσια νομισματοκοπία της.
Αφορμή για την πραγματοποίηση της έκθεσης στο Μουσείο μας στάθηκε τόσο η μελέτη των θρακικών νομισμάτων,
τα οποία βρίσκονται στην ιδιοκτησία των Κρατικών Μουσείων Βερολίνου, όσο και η δημιουργία μιας διαδικτυακής
πύλης για την καταγραφή τους, η οποία αναπτύχθηκε στο πλάισιο ενός ερευνητικού προγράμματος του Γερμανικού
Ερευνητικού Κέντρου σε συνεργασία με την Ακαδημία Βερολίνου-Βραδεμβούργου (www.corpus-nummorum.eu).
Στην έκθεση εκτός από τα μοναδικά θρακικά νομίσματα, μπορεί κανείς να πληροφορηθεί και για τα αποτελέσματα
του επιστημονικού έργου της ομάδας Exzellenzcluster Topoi, τα οποία έχουν επίσης συμπεριληφθεί στη
διαδυκτιακή πύλη. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η αναφορά στους ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα
των Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία της έκθεσης.
Τόσο η έκθεση όσο και η διαδυκτιακή πύλη παρουσιάζουν θρακικά νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται από την
ελληνική αρχαϊκή εποχή μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο (περίπου 530 π. Χ. - 268 μ. Χ.). Η έκδοση νομισμάτων
αποδίδεται όχι μόνο στις πολυάριθμες πόλεις και τις αυτόχθονες φυλές της περιοχής αλλά και στους τοπικούς
Δυνάστες. Η πλούσια εικονογραφία των θρακικών νομισμάτων μας δίνει από τη μία πληροφορίες σχετικά με την
εικόνα που σχημάτιζαν για τους ευατούς τους οι διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες που συνυπήρχαν στην περιοχή,
και από την άλλη μας πληροφορεί για την εικόνα που προέβαλαν οι πληθυσμοί αυτοί σε άλλες περιοχές μέσω των
νομισμάτων τους. Έτσι μέσω της θεματολογίας των νομισμάτων διευρύνονται όχι μόνο οι ιστορικές μας γνώσεις για
την περιοχή, αλλά πολύ περισσότερο γίνονται κατανοητά τα τοπογραφικά της χαρακτηριστικά και κυρίως οι μορφές
«αυτο-προβολής» των πληθυσμών που κατοικούσαν σε αυτή.
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Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στη νομισματική εικονογραφία της Θράκης φαίνεται πως κατέχει η απεικόνιση μορφών
εμπνευσμένων από το ελληνορωμαϊκό πάνθεον καθώς και μυθολογικές παραστάσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις
τοπικές ανάγκες για συμμετοχή στην ελληνορωμαϊκή Κοινή. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι τα νομίσματα αποτελούν
αναμφίβολα ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των ερευνητών για τη μελέτη της εξέλιξης και των αλλαγών που
συντελούνται διαχρονικά σε κοινωνικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Με τον ιστότοπο www.corpus-nummorum.eu ανοίγονται νέοι ορίζοντες τον τομέα της μεθοδολογίας για την
επιστήμη της Νομισμάτικης. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική Νομισματική που έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα
συλλογής και τεκμηρίωσης νομισμάτων για μια συγκεκριμένη περιοχή του αρχαίου κόσμου. Βασίζεται στην αρχή
της ανοικτής πρόσβασης σε δεδομένα και αναπόσπαστο κομμάτι της είναι η συμμετοχή νομισματολόγων που
βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, και κινούνται στον Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web.).
Στην επιστήμη της Νομισματικής σημασία δεν έχει μόνο το μεμονωμένο νόμισμα αλλά κυρίως το σύστημα κοπής
του και αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζεται στη νέα ειδική πύλη για τα θρακικά νομίσματα. Έτσι προκύπτει μια
προστιθέμενη αξία όσον αφορά στις πληροφοριές για τις βάσεις δεδομένων των μουσειών, τα οποία καλούνται
συνήθως να συγκεντρώσουν έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών για αντικειμένα διαφορετικών χρονικών περιόδων
και λαών και στη συνέχεια υποχρεούνται να τα καταγράψουν σε ετερογενείς και ανόμοιες ομάδες αντικειμένων. Στη
Νομισματική Συλλογή των Κρατικών Μουσείων Βερολίνου, το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αρχείο αρχαίων
νομισμάτων στη Γερμανία, υπάρχουν 540.000 νομίσματα και μετάλλια, τα οποία αντιστοιχούν στα τελευταία δύο
χιλιάδες επτακόσια έτη της ανθρώπινης ιστορίας.
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