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Celkový obraz

Anton Jasusch: Kolobeh života (1922 - 1924)



* systém pre správu zbierok
* správa tezaurov
* popis zbierkových predmetov
* digitalizácia
* správa digitálnych záznamov
* prezentácia/sprístupňovanie
* prepájanie obsahu* prepájanie obsahu
* aktívne využívanie verejnosťou

Celkový obraz



Celkový obraz / CEDVU



Štandardný katalóg
Súbor obrázkov prehliadateľných cez voľné, alebo predpripravené vyhľadávanie.
Návštevníci môžu prechádzať digitálnymi objektami a skúmať podrobné údaje
o zodpovedajúcich predmetoch zo zbierok. 
->Nedostatok: chýbajúci naratív
->Užitočný pre: odborníkov a návštevníkov, ktorí hľadajú konkrétne dielo

PrepojeniaPrepojenia
Každý objekt je kategorizovaný viacerými spôsobmi.
Detailné informácie obsahujú odkazy na súvisiace objekty
(podľa kľúčových slov, času, geografického určenia). 
->Nedostatok: naratív je stále pomerne nejasný, ale otvára nové možnosti
->Užitočný pre: návštevníkov so širším záberom, amatérskych bádateľov,

Lindsay MacDondald: Digital Heritage (2006)
Applying digital imaging to cultural heritage

Typy digitálnych prezentácií



Proces vzniku

Ľudovít Fulla: Prvý máj (1959)



Proces vzniku

1. definovanie požiadaviek (1/2 2009)
(podľa: rozpočtu, vzájomnej nadväznosti,dostupných dát)
2. vývoj základnej funkcionality (1/2 2009)
3. interné testovanie, oprava chýb,
vypracovanie návrhu na dopracovanie (2/2 2009)
4. vývoj doplnkovej funkcionality,
návrh grafického dizajnu (1/2 2010)návrh grafického dizajnu (1/2 2010)
5. testovanie na vzorke používateľov,
vypracovanie multimediálneho obsahu,
nasadenie ostrej verzie (2/2 2010)
6. propagácia, prepájanie obsahu (teraz)



Inšpirácie



Podobné projekty / CZ



Funkcie /  vyhľadávanie
Globálne menu - uložené vyhľadávanie

Automatické dopĺňanie slov zo slovníka
(názov, autor, výtvarný druh)



Funkcie / objavovanie
Uložené vyhľadávanie

Súvisiace diela



Funkcie /  zdieľanie
Tagovanie

Facebook zdieľanie



Funkcie /  tagovanie



Funkcie / spoznávanie
Video - rozprávanie



Sociálne siete
Facebook Twitter



Media bookmarking / Tumblr
http://webumenia.tumblr.com/



Prepájanie obsahu / SK
http://www.slovakia.culturalprofiles.net/



Prepájanie obsahu / Wikipedia



Aktívni používatelia
Bloger v archíve
“Po celom svete sú archívy architektúry a dizajnu plné úžasných vecí.
Bývajú často nepreskúmané v celej ich šírke, dokonca aj zamestnancami
samotnej inštitúcie. Stále častejšie sa stretávame s tým, že tieto inštitúcie
sú otvorené len pre bádateľov, ktorí sa tam zastavia raz za päť alebo
šesť rokov, aby napísali monografiu pre úzky okruh čitateľov.
Ale Ale čo ak by sme mohli umiestiť blogera píšúceho o architektúre,
filme, archeológii, alebo beletrie niekde do prehliadaného archívu
hocikde na svete a pomohli tak odhaliť jeho zbierky širokej verejnosti?”

Geoff Manaugh: Bloggers in the Archive. 29. máj 2010 (BLDG BLOG)
http://bldgblog.blogspot.com/2010/05/bloggers-in-archive.html

Rezidenčný pobyt Wikipedistu
“Rezidenčný pobyt Wikipedistu" je dobrovoľnícka služba, 
v v rámci ktorej editor Wikipedie spolupracuje s určitou inštitúciu
a pomáha jej pri zozvíjaní hesiel súvisiacich s touto inštitúciou.
Prvým rezidenčným Wikipedistom bol Liam Wyatt, editor
Austrálskej Wikipedie. Počas piatich týždňov mal Wyatt vyvinúť
prepojenie medzi Wikipediou a Britským múzeom.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/BM/Wikipedian_in_Residence


