Το μουςείο τησ Ακρόπολησ ςτην ψηφιακή εποχή
Στθ λίςτα με τα 50 καλφτερα Μουςεία του κόςμου που δθμοςίευςε θ εφθμερίδα Sunday Times το
μουςείο τθσ Ακρόπολθσ κατατάχκθκε ςτθν τρίτθ κζςθ. Το ελλθνικό Μουςείο βρίςκεται ςτθν τρίτθ
κζςθ, πίςω από το Σμικςόνιαν ςτθν Ουάςιγκτον και το Βρετανικό Μουςείο ςτο Λονδίνο.
Κάτω από τον «ιερό βράχο», όπου ο μεγαλοπρεπισ Παρκενϊνασ δεςπόηει πάνω από τθν Ακινα,
βρίςκεται το Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ. Ζνα νζο αςτραφτερό οίκθμα για τθ φιλοξενία τθσ πιο
γνωςτισ κλθρονομιάσ του κλαςςικοφ πολιτιςμοφ. Κάκε χρόνο, εκατοντάδεσ χιλιάδεσ άνκρωποι το
επιςκζπτονται για να δουν τα πολιτιςτικά καφματα ενόσ δοξαςμζνου παρελκόντοσ. Αυτά ςτζκονται
πλθμμυριςμζνα από φυςικό φωσ με υποβλθτικό φόντο τθν απίκανθ κζα του αυκεντικοφ μνθμείου.

Μπορεί το κορυφαίο να γίνει καλφτερο;
Ναι με το ζργο CHESS (Cultural-Heritage Experiences through Socio-personal interactions and
Storytelling δθλ. πολιτιςτικι κλθρονομιά μζςω κοινωνικο-προςωπικισ αλλθλεπίδραςθσ και
εξιςτόρθςθσ) που ςκοπεφει να κάνει τθν εμπειρία ξενάγθςθσ ςτα μουςεία ελκυςτικότερθ και πιο
διαδραςτικι για όλουσ.
Το Μουςείο Ακρόπολθσ είναι κεντρικόσ εταίροσ ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ ενόσ τεχνολογικοφ
πλαιςίου που κα επιτρζψει ςε μουςεία και άλλουσ πολιτιςτικοφσ οργανιςμοφσ να παρζχουν ςτουσ
επιςκζπτεσ εξατομικευμζνεσ διαδραςτικζσ εμπειρίεσ με βάςθ τθν ψθφιακι αφιγθςθ.
Μια ξενάγθςθ είναι μια γραμμικι εμπειρία, κατά τθν οποία ο επιςκζπτθσ παραμζνει ςχετικά
πακθτικόσ. Με τθν εφαρμογι CHESS θ επίςκεψθ ςτο μουςείο μοιάηει με μια εμπειρία παιχνιδιοφ,
βοθκϊντασ τον επιςκζπτθ να ςυμμετζχει ενεργά ςτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά. Οι επιςκζπτεσ
ενθμερϊνονται, αλλά και προκαλοφνται και ψυχαγωγοφνται. Αυτό το ςτοιχείο είναι ηωτικισ
ςθμαςίασ για να διατθρθκεί το ενδιαφζρον των επιςκεπτϊν, ειδικότερα τθσ νεότερθσ γενιάσ, θ
οποία είναι απορροφθμζνθ με τα παιχνίδια που ζχει ςτισ κονςόλεσ τθσ, ςτα smartphones και τα
tablets.
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Αντίκετα με τουσ παραδοςιακοφσ οδθγοφσ των μουςείων, θ εφαρμογι CHESS αφθγείται ςτον κάκε
επιςκζπτθ μια ςυγκεκριμζνθ ιςτορία που επικεντρϊνεται ςτα εκκζματα που είναι πιο ςχετικά με τα
ενδιαφζροντά του, με λιγότερεσ ι περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ανάλογα με τθν επικυμία του. Οι
ιςτορίεσ μποροφν να εμπλουτιςτοφν με πολυμζςα, παιχνίδια 3D και ενιςχυμζνθσ πραγματικότθτασ,
ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τα αντικείμενα μιλοφν και προςκαλοφν τουσ επιςκζπτεσ να
αλλθλεπιδράςουν μαηί τουσ.
Φεφγοντασ από το μουςείο, ο επιςκζπτθσ κα μπορεί να βρει ενκφμια -π.χ. ζνα βίντεο ι μια εικόνατθσ επίςκεψισ του ςτθν ιςτοςελίδα του μουςείου, ζχοντασ πλζον τθ δυνατότθτα να μοιραςτεί μια
προςωπικι ανάμνθςθ με τθν οικογζνεια και τουσ φίλουσ τουσ. Το πρόγραμμα ζχει τθ δυναμικι να
φζρει επανάςταςθ ςτον τρόπο με τον οποίο ςυμπεριφερόμαςτε και λειτουργοφμε όταν
επιςκεπτόμαςτε ζνα μουςείο.
«Το CHESS ςτοχεφει να ενιςχφςει και να προςωποποιιςει τθν εμπειρία κάκε επιςκζπτθ,
δθμιουργϊντασ μια εξατομικευμζνθ εμπειρία που λαμβάνει υπόψθ τθσ τα χόμπι και τα
ενδιαφζροντα κακενόσ. Οδθγϊντασ τον επιςκζπτθ ςτα εκκζματα που τον ενδιαφζρουν και
προςφζροντασ διαδραςτικό περιεχόμενο, όπωσ κουίη και παιχνίδια, ενιςχφοντασ τθν εμπειρία του
χριςτθ. Αυτό δεν αποβαίνει μόνο προσ όφελοσ του χριςτθ αλλά και του μουςείου, που κζλει οι
επιςκζπτεσ του να αποκομίςουν τθν καλφτερθ δυνατι εμπειρία και να το επιςκεφκοφν ξανά», λζει ο
κακθγθτισ Γιάννθσ Ιωαννίδθσ του Πανεπιςτθμίου τθσ Ακινασ.
Πζρςι, το CHESS δοκιμάςτθκε με μεγάλθ επιτυχία ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ ςτθν Ακινα και ςτο
Cité de l’Espace Park ςτθν Τουλοφη τθσ Γαλλίασ για διάςτθμα μεγαλφτερο των 6 μθνϊν. Το
πρόγραμμα αναπτφχκθκε από 7 εταίρουσ ςε 4 χϊρεσ – Γαλλία, Ελλάδα, Ην. Βαςίλειο και Γερμανία –
και αναμζνεται να μεταπθδιςει από το ερευνθτικό ςτάδιο ςτθν εμπορικι του εκμετάλλευςθ ςε δφο
χρόνια.

Δείτε πϊσ λειτουργεί θ τεχνολογία CHESS: http://www.youtube.com/watch?v=fZRiE7VR-xw
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