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Chính Quyền Tiểu Bang NSW đang cộng
tác với Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật và Khoa
Học Ứng Dụng (MAAS) để xây một viện bảo
tàng hết sức độc đáo ở Vùng Tây Sydney.
Cơ sở văn hóa có tầm vóc quốc tế, đầy sinh khí và sự tương
tác dựa trên những phát minh khoa học và sáng kiến tối tân
nhất, sẽ mở cửa cho dân chúng tiểu bang NSW, cũng như
du khách quốc tế và quốc nội. Địa điểm phù hợp hơn cả cho
Viện Bảo Tàng Mới này là khu vực Riverbank ở trung tâm
thành phố Parramatta.
Bộ Kế Hoạch và Môi Sinh đang điều hành việc soạn thảo một
chương trình thảo luận mở rộng về việc xây cất một Viện Bảo
Tàng Mới và hiện đang cộng tác chặt chẽ với Viện Bảo Tàng
Nghệ Thuật và Khoa Học Ứng Dụng (MAAS). Chương trình
thảo luận mở rộng, dự trù được hoàn tất vào cuối năm 2017,
đã được khai triển để bao gồm cả một khu vực nghệ thuật
và văn hóa ở Ultimo xét đến vấn đề duy trì phần nào sự hiện
diện của Bảo Tàng Viện MAAS tại địa điểm hiện nay của Viện
Bảo Tàng Nhà Máy Điện (Powerhouse Museum).
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Hình: Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật và Khoa Học Ứng Dụng. Xe bằng thiếc.
Hình chụp của: Marinco Kojdanovski
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Hiện nay chúng ta được biết…
Một viện bảo tàng mới, độc đáo, có tầm vóc quốc tế sẽ
được thiết lập ở vùng Tây Sydney và sẽ:
• là trụ sở chính của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật và Khoa Học
Ứng Dụng
• được thiết kế với sự đóng góp ý kiến của dân chúng tiểu
bang NSW
• dựa trên những phát minh khoa học và sáng kiến tối tân nhất
• tọa lạc ở thành phố Parramatta
• là tụ điểm của khu phố văn hóa và nghệ thuật Parramatta,
với một địa điểm đầy sinh khí, một khu vực dân cư đa dạng,
với nhiều phương tiện di chuyển có thể dễ dàng lui tới vui 		
chơi ngày đêm
• dự trù sẽ được mở cửa vào năm 2022.

Xin tham gia vào cuộc đối thoại này
Chính quyền tiểu bang NSW muốn bảo đảm là việc thiết kế
Viện Bảo Tàng Mới phải có sự đóng góp ý kiến của dân chúng
Sydney và dân chúng các nơi khác.
Vấn đề quan trọng nữa là dân chúng Sydney cần tham gia vào
cuộc thảo luận về việc dự trù cho một khu vực nghệ thuật và
văn hóa ở Ultimo bao gồm cả vấn đề cứu xét việc duy trì phần
nào sự hiện diện của Bảo Tàng Viện MAAS tại địa điểm hiện
nay của Viện Bảo Tàng Nhà Máy Điện (Powerhouse Museum).

Hình: Typewriter, Blickensderfer 6, 1906.
Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật và Khoa Học Ứng Dụng.
Hình ảnh của: Marinco Kojdanovski

Dựa trên việc tham khảo ý kiến dân chúng trong quá khứ,
chính quyền sẽ tạo nhiều cơ hội cho dân chúng toàn vùng
Tây Sydney và Trung Tâm Thành Phố Sydney trong những
tháng tới đây có dịp góp ý vào dự kiến cho một Viện Bảo
Tàng Mới ở Parramatta và dự hoạch tương lai cho viện bảo
tàng hiện nay ở Ultimo.
Việc tham khảo ý kiến sẽ được tổ chức rộng rãi với các giới
chức liên hệ thuộc nhiều lãnh vực như giáo dục, văn hóa,
kỹ nghệ, chính quyền và dân chúng.
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Quý vị có thể đóng góp ý kiến bằng các cách sau đây:
• Điền vào phiếu thăm dò ý kiến trên hệ thống liên mạng
• Dự các buổi họp tham khảo ý kiến dân chúng
• Thảo luận với chúng tôi tại các địa điểm trung tâm buôn
bán khu phố và trung tâm văn hóa
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Những ý kiến đóng góp sẽ được xét đến khi soạn thảo
những đề tài trong chương trình thảo luận mở rộng.

Xin tham gia đóng góp ý kiến
vào việc thảo luận

