ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την νέα του
εφαρμογή εικονικής περιήγησης, την οποία δημιούργησε με την υποστήριξη του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε αρνητικά τη δυνατότητα των μουσείων παγκοσμίως
να έχουν άμεση επαφή με το κοινό τους, αποκλείοντας τη χρήση των κτηριακών τους
εγκαταστάσεων. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος παρέμεινε κλειστό για πολλούς μήνες και
στο διάστημα αυτό επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να συνεχίσει να ενεργεί, ως ένα
αποτελεσματικό εργαλείο αποστολής επίκαιρου ψηφιακού υλικού προς το κοινό του, αλλά
και ως πλατφόρμα ουσιαστικής ανατροφοδότησης, με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες τους, προτείνοντας ευφάνταστες και δημιουργικές λύσεις και ξεπερνώντας τις
παραμέτρους του μέχρι πρόσφατα θεωρούμενου δυνατού.

Το ΕΜΕ χρησιμοποίησε αυτά τα ερεθίσματα, για να αναστοχαστεί το ρόλο και τις
προτεραιότητές του, σε μια κοινωνία με αυξημένες και πρωτόγνωρες ανάγκες και σε έναν
κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, διατηρώντας ταυτόχρονα στο ακέραιο την ανάγκη του για
πολιτισμική τροφή, για επαφή με την ιστορία του, με το παρελθόν και τις ρίζες του.
Καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα ευνοούν την δημιουργία διαδραστικών, εικονικών μουσειακών
εμπειριών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ευρηματικούς τρόπους αφήγησης και
ενισχύουν ουσιαστικά την εξωστρέφεια και βιωσιμότητα των μουσείων.

Στο πλαίσιο των νέων προκλήσεων και της δημιουργικής ανταπόκρισης των φορέων
πολιτισμού σε αυτές, εντάσσεται αυτή η νέα εφαρμογή εικονικής περιήγησης που προτείνει
το ΕΜΕ στους διαδικτυακούς επισκέπτες του, εμπλουτισμένη με πολλά σημεία
ενδιαφέροντος και με τρισδιάστατες απεικονίσεις επιλεγμένων αντικειμένων από τις
συλλογές του. Αποτελεί έναν ακόμη τρόπο που αξιοποιεί το ΕΜΕ για να μεταδώσει το
πανανθρώπινο μήνυμα του, για την αξία και τη διατήρηση της μνήμης και της ταυτότητας
των μερών μιας κοινωνίας, ως ακρογωνιαίων λίθων που δομούν την ολότητα των κοινωνιών
και τροφοδοτούν την πολυπολιτισμικότητα, στο παγκόσμιο ενδιαφερόμενο κοινό.
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Επισκεφθείτε λοιπόν το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος από την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 στον
φυσικό του χώρο, αλλά και ψηφιακά, μέσω της ιστοσελίδας μας, κάνοντας κλικ ΕΔΩ .

ΠΗΓΗ: ΕΜΕ, 25.5.2021
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