
                

  

LLEE  PPEETTIITT  MMUUSSEEEE  

PPhhoottooggrraapphhiiqquuee  eett  HHiissttoorriiqquuee  

ddee  

CCAABBRRIISS    0066553300  

  

  

  

CCoonncceeppttiioonn  eett  rrééaalliissaattiioonn  ::  MM..BBeerrnnaarrdd  
AAssssiissttaannccee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ::  PP..LLaannddrryy  
AAssssiissttaannccee  pphhoottooggrraapphhiiqquuee  
EEtt  ddooccuummeennttaaiirree  ::  CC..BBrraaqquueeffyy  

  

BBUULLLLEETTIINN  NN°°11  ––  sseepptteemmbbrree  22000088  

  

CCee  pprroojjeett,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  PP..AARR..MM..EE..SS..,,  eesstt  ooffffiicciiaalliisséé  llee  1144  sseepptteemmbbrree  22000088  ssuurr  
IInntteerrnneett..  
  

CCee  PPeettiitt  mmuussééee  11vviissee  mmooddeesstteemmeenntt  àà  ::  
  

••  RReennddrree  hhoommmmaaggee  àà  nnoottrree  vviillllaaggee  ::  CCAABBRRIISS    
••  CCoonnttrriibbuueerr  àà  eexxpplloorreerr  llee  ppaasssséé  eett  llee  pprréésseenntt  

••  MMiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  ssoonn  ppaasssséé  ppoouurr  mmiieeuuxx  ccoonnssttrruuiirree  llee  pprréésseenntt  eett  ssoonn  ddeevveenniirr  

••  PPrrooppoosseerr  uunn  lliieeuu    ddee  ssoolliiddaarriittéé  eett  ddee  ppaarrttaaggee  eennttrree  hhaabbiittaannttss  eett  aammiiss  ddee  CCaabbrriiss  

••  EEttrree  uunn  lliieenn  iinntteerr  ggéénnéérraattiioonnnneell  
  

IIll  ccoommpprreennddrraa  ddeess  ccaarrtteess  ppoossttaalleess,,  ddeess  pphhoottooss  eett  ddeess  ddooccuummeennttss  rraarreess,,  ppaarrffooiiss  iinnééddiittss..  
IIll  yy  aauurraa  aauussssii  uunnee  bbiibblliiooggrraapphhiiee  eett  uunnee  ssiittooggrraapphhiiee..  
  

PPoouurr  llee  1144  sseepptteemmbbrree  22000088  ::  110000  rrééfféérreenncceess  aavveecc  pprriioorriittéé  aauuxx  ccaarrtteess  ppoossttaalleess  
aanncciieennnneess..  PPoouurr  NNooëëll  22000088,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  225500  rrééfféérreenncceess,,  rrééppaarrttiieess  ddaannss  ttoouutteess  lleess  
rruubbrriiqquueess..  PPuuiiss  ssaa  mmiissee  àà  jjoouurr  ssee  ffeerraa  ttoouuss  lleess  sseemmeessttrreess..  EEnn  ooccttoobbrree  22000099,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  
ddee  550000  rrééfféérreenncceess  ??  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  LLee  PPeettiitt  mmuussééee  pprrééppaarree  uunn  CCDD  ddee  11..000000  rrééfféérreenncceess..  
  

CCeerrtteess,,  ccee  sseerraa  ttoouujjoouurrss  iinnaacchheevvéé  eett  cc’’eesstt  ssoouuhhaaiittaabbllee..  
MMaaiiss  qquueell  ccaaddeeaauu  ppoouurr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  nnoouuss  ssuuiivvrroonntt  !!  

  
  

                                                 
1 SSaannss  oouubblliieerr  llee  sseennss  oorriiggiinneell  dduu  mmoott  mmuussééee  ::  lliieeuu  ccoonnssaaccrréé  aauuxx  mmuusseess  !! 



11--  UUnn  CCOONNSSEEIILL  dduu  PPEETTIITT  MMUUSSEEEE  eesstt  CCRREEEE  

IIll  ccoommpprreenndd  nneeuuff  mmeemmbbrreess  ddoonntt  sseepptt  hhaabbiittaannttss  ddee  CCaabbrriiss..  
CCee  ccoonnsseeiill  ssee  rrééuunniitt  ttrrooiiss  ffooiiss  ppaarr  aann..  

••  IIll  pprrooppoossee  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  ppoouurr  lleess  pprrooggrraammmmeess  aannnnuueellss  ;;  

••  IIll  eeffffeeccttuuee  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  aannnnuueellllee  ;;  

••  IIll  nnoommmmee  lleess  mmeemmbbrreess  dd’’hhoonnnneeuurr  ;;  

••  IIll  ddééffiinniitt  llee  ccoonnccoouurrss  aannnnuueell  eett  aassssuummee  llee  rrôôllee  ddee  jjuurryy  
PPrreemmiièèrree  rrééuunniioonn  ::  ooccttoobbrree  22000088..  
  

22--  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  

PPoouurr  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  PPeettiitt  MMuussééee  PPhhoottooggrraapphhiiqquuee  eett  HHiissttoorriiqquuee  ddee  CCaabbrriiss,,  vvooiiccii  lleess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  BBaassee..  

11--  CCee  pprroojjeett  eesstt  eennttiièèrreemmeenntt  bbéénnéévvoollee..  IIll  nnee  rreeççooiitt  aauuccuunnee  aaiiddee  eett  nnee  ffaaiitt  aauuccuunnee  
rreecceettttee..  

22--  PPoouurr  yy  ccoonnttrriibbuueerr  ::  ccaarrtteess  ppoossttaalleess,,  pphhoottooss,,  ddeessssiinnss,,  ppeeiinnttuurreess,,  ddooccuummeennttss,,  eettcc..  
••  CCee  qquuii  eesstt  pprrooppoosséé  eesstt  ssccaannnnéé,,  ppuuiiss  ll’’oorriiggiinnaall  rreemmiiss  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aa  ffaaiitt  ssaa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn..  
••  SSoouuss  cchhaaqquuee  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  ssuurr  llee  ssiittee,,  llee  nnoomm  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  eett  llaa  ddaattee  ddee  llaa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ssoonntt  mmeennttiioonnnnééss..  
••  LLeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ffoonntt  2255  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssoonntt  mmeemmbbrreess  dd’’hhoonnnneeuurr  dduu  PPeettiitt  MMuussééee  

eett  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ffoonntt  5500  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  eett  pplluuss  rreeççooiivveenntt  aauussssii  uunn  CCDD  dduu  PPeettiitt  
MMuussééee  àà  llaa  ddaattee  dduu  ddoonnii..  

  
33--  CCOONNCCOOUURRSS  AANNNNUUEELL  

CChhaaqquuee  aannnnééee,,  ((sseepptteemmbbrree//jjuuiinn))  uunn  ddoouubbllee  ccoonnccoouurrss  eesstt  oorrggaanniisséé..  
••  LL’’uunn  ssuurr  uunn  éévvéénneemmeenntt  hhiissttoorriiqquuee  oouu  ccoonntteemmppoorraaiinn  

••  LL’’aauuttrree  ssuurr  uunnee  eexxpplloorraattiioonn  
  
PPoouurr  yy  ccoonnttrriibbuueerr,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  pprréésseenntteerr  aauu  mmooiinnss  1100  pphhoottooss  oouu//eett  ccaarrtteess  oouu//eett  

ddooccuummeennttss  iinnééddiittss  aaiinnssii  qquu’’uunn  tteexxttee  iinnééddiitt  rrééddiiggéé  ppoouurr  ccee  ccoonnccoouurrss((mmiinniimmuumm  
33000000ccaarraaccttèèrreess..))  

  
PPoouurr  llee  pprreemmiieerr  ccoonnccoouurrss,,  22000088//22000099  ::  LLEE  XXXXèèmmee  ssiièèccllee  àà  CCAABBRRIISS  
EExxeemmpplleess  ::    

••  LLee  DDoocctteeuurr  BBeelleettrruudd……  ;;  MMaarriiee  DDee  ssaaiinntt  EExxuuppeerryy……  ;;  GGeeoorrggeess  FFrriieeddmmaann……  
••  LL’’ééccoollee  àà  CCaabbrriiss  dduu……aauu……  ;;  LLaa  sseeccoonnddee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee  àà  CCaabbrriiss……  ;;  LLeess  

ccoommmmeerrcceess  eenn  11995500  ;;  UUnn  ccoommmmeerrççaanntt  ……  
  

PPoouurr  llee  sseeccoonndd  ccoonnccoouurrss  ::  EExxpplloorraattiioonnss  oouu  hhiissttoorriiqquueess  oouu  tthhéémmaattiiqquueess..  EEnn  cceess  
ddoommaaiinneess,,  lleess  ssuujjeettss  ppoossssiibblleess  ssoonntt  ttrrèèss  vvaarriiééss..  

  
IIll  yy  aa  ttrrooiiss  ccaattééggoorriieess  ::  

••  JJeeuunneess    ::  jjuussqquu’’àà  1155aannss  

••  AAdduulltteess    ::  jjuussqquu’’àà  5500aannss  
••  SSeenniioorrss    ::  aauu--ddeellàà  5500  aannss  

UUnnee  oouu  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  ppeeuuvveenntt  pprréésseenntteerr  uunn  ddoossssiieerr  
  
DDaattee  LLiimmiittee  ddee  rreemmiisseess  ddeess  ddoossssiieerrss  ::  1155  jjuuiinn  22000099  
RRééssuullttaatt  dduu  ccoonnccoouurrss  ::  55  jjuuiilllleett  22000099  

  
44--  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

LLee  ccooûûtt  aannnnuueell  eesstt  cceelluuii  ddee  ssoonn  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  ssuurr  IInntteerrnneett,,  ssooiitt  uunn  mmoonnttaanntt    ddee  2255  
eeuurrooss..  LLee  rreessttee  rrééssuullttee  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  bbéénnéévvoollee..  
  
  



PPLLAANN  dduu  PPeettiitt  MMuussééee  
  

AAvvaanntt  pprrooppooss  ::  CCaabbrriiss,,  TTeemmppss  ddee  rreennaaiissssaannccee  ??  TTeemmppss  ddee  rree--ffoonnddaattiioonnss  ??  
11--  CCaabbrriiss,,  vviillllaaggee  eennttrree  CCiieell,,  TTeerrrree  eett  MMeerr  
22--  CCaabbrriiss……  àà  ttrraavveerrss  ddeess  ccaarrtteess  ppoossttaalleess  
33--  CCaabbrriiss……  àà  ttrraavveerrss  ddeess  ppllaannss,,  ddeessssiinnss  eett  ttaabblleeaauuxx  
44--  CCaabbrriiss……  àà  ttrraavveerrss  ddeess  pphhoottooss  ((àà  ppaarriirr  ddee  11998800))  
55--  CCaabbrriiss……  àà  ttrraavveerrss  ddeess  tteexxtteess  eett  ddooccuummeennttss  
66--  RReeccuueeiill  ::  DDiirreess  dd’’hhaabbiittaannttss  
77--  BBiibblliiooggrraapphhiiee  
88--  SSiittooggrraapphhiiee  

  
PPOOUURR  lleess  CCAARRTTEESS  PPOOSSTTAALLEESS,,  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  TTHHEEMMAATTIIQQUUEE  

  
  

11--  VVuueess  ggéénnéérraalleess  
22--  LLee  CChhââtteeaauu  
33--  LL’’éégglliissee  
44--  LLee  vviillllaaggee  
55--  LLee  ppeettiitt  eett  llee  ggrraanndd  pprréé  
66--  LLeess  qquuaarrttiieerrss  
77--  HHaabbiittaannttss  eett  ppeerrssoonnnnaaggeess  
88--  VViiee  eett  ffêêtteess  dduu  vviillllaaggee  
99--  LLaa  MMeessssuuggiièèrree  

1100--  EExxpplloorraattiioonnss  hhiissttoorriiqquueess  
1111--  EExxpplloorraattiioonn  tthhéémmaattiiqquueess  
1122--  DDiivveerrss  

  
  
CCee  pprroojjeett  rreellèèvvee  dduu  pprroojjeett  pplluuss  vvaassttee  ::  PP..AARR..MM..EE..SS..,,  PPaattrriimmooiinnee,,  AArrttss,,  MMéémmooiirreess  eett  
SSoolliiddaarriittéé  
  
  

MMiicchheell  BBeerrnnaarrdd,,  CCaabbrriiss,,  sseepptteemmbbrree  22000088  
bbeerrnnaarrdd..mm99@@wwaannaaddoooo..ffrr  
  

  
                                                 
i SSaannss  aatttteennddrree,,  jjee  ttiieennss  àà  rreennddrree  hhoommmmaaggee  àà  MMoonnssiieeuurr  VViiccttoorr  DDEELLPPIIEERRRREE,,  CCaabbrriiss..  
  
SSii  sseeuulleemmeenntt  cciinnqq  ddee  sseess  ccaarrtteess  ppoossttaalleess  ssoonntt  iinncclluusseess  ddaannss  lleess  cceenntt  ppoouurr  ll’’oouuvveerrttuurree  dduu  PPeettiitt  
MMuussééee,,  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eesstt  àà  ccee  jjoouurr  ddee  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  cceennttss  ccaarrtteess  ppoossttaalleess……  qquuii  sseerroonntt  iinnttééggrrééeess  
uullttéérriieeuurreemmeenntt..  
  
MMoonnssiieeuurr  VViiccttoorr  DDeellppiieerrrree,,  mmeemmbbrree  aauussssii  dduu  ccoonnsseeiill,,  ddiissppoossee,,  aavveecc  uunnee  rraarree  ccoommppéétteennccee,,  
dd’’aappppoorrttss  uunniiqquueess  ppoouurr  llaa  mméémmooiirree  ddee  CCaabbrriiss..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  sseess  qquuaalliittééss  hhuummaaiinneess  ssoonntt  rreeccoonnnnuueess  
eett  rreessppeeccttééeess..  
 


