Warszawa, 15.10.2018 r.

Muzeum Troi już otwarte!
Wyczekiwane przez miłośników historii z całego świata Muzeum Troi właśnie otworzyło
swoje podwoje dla zwiedzających. Przez 10 dni przed oficjalnym otwarciem, czyli do 20
października, można odwiedzić je za darmo!
Jedno z najważniejszych, współczesnych muzeów archeologicznych na świecie prezentuje
cywilizację trojańską. Niecierpliwi już teraz – i to zupełnie za darmo – mogą oglądać eksponaty.
Organizatorzy zadbali także o dojazd – do 20 października, codziennie o 12:00 zapewniony jest
bezpłatny transport z placu Cumhuriyet.
Muzeum otwarte w „Roku Troi”
Ministerstwo Kultury i Turystyki ukończyło zapoczątkowaną w 2014 r. monumentalną budowę
Muzeum Troi, które stanęło nieopodal wejścia do ruin tego miasta. To idealny czas na huczny
start tego obiektu, bowiem 2018 rok został ogłoszony „Rokiem Troi” przez Ministerstwo Kultury
i Turystyki Republiki Turcji. Otwarcie jest wspaniałym ukoronowaniem 20-lecia wpisania
miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Gratka dla miłośników historii i kultury antycznej
Na 12,765 m2 powierzchni muzeum, w tym na 3,000 m2 hal wystawowych swoje miejsce
znalazło ok. 2000 dzieł i eksponatów. Dzięki zasobom muzeum Troi turyści będą mogli poznać
historię regionu Çanakkale, a także dowiedzieć się więcej o jego geografii czy mitologii związanej
z tym miejscem. W muzeum spotka się 5000 lat historii! Jakie skarby zebrano? Są to w
szczególności rzeźby, sarkofagi, ołtarze, terakotowa ceramika, metalowe naczynia, wyroby ze
złota, broń, monety, przedmioty i narzędzia z kości, szklane bransoletki, ozdoby czy figurki. Nie
zabraknie także wyjątkowego 24-częściowego okazu biżuterii, który po kradzieży z wykopalisk,
dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Turystyki, wrócił do Turcji w 2012 roku. Wszystkie
eksponaty zostały ujęte w siedem kategorii m.in. ”Epoka brązu w Troi” czy „Epoka

Wschodniorzymska i Osmańska”. Eksponaty zostaną uzupełnione o wspierającą zwiedzanie
technikę, czyli liczne animacje, filmy czy tablice interaktywne.
Połączenie historii z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi sprawi, że Muzeum Troi
będzie placówką, w której dziedzictwo tego antycznego miasta ożyje na nowo. Już dziś, planując
wycieczkę do Turcji, warto zarezerwować sobie czas na zwiedzenie tego wyjątkowego miejsca
historii i kultury.
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