METODICKÉ CENTRUM PRO IT V MUZEJNICTVÍ
Vás zve na další ze seminářů k tématu

Muzea a digitalizace
s podtitulem

Multimédia, nové technologie a vizualizace sbírek
Termín:

7. - 8. 9. 2016

Místo:

Učebna CITeM Brno, Kapucínské náměstí 2/4.

Účastnický poplatek nevybíráme
Ubytování:

Pro ty, kdo budou nejrychlejší, je zamluveno 7 lůžek v 1-4 lůžkových
pokojích Technického muzea v Brně. Obracejte se mailem nebo
telefonicky na paní Pelikánovou (pelikanova@technicalmuseum.cz,
tel. +420 541 214 419).

Přihlášky:

Do 2. 9. 2016 prostřednictvím e-mailu mkocinova@mzm.cz, na tel.
515 910 463, anebo on-line pomocí přihlašovacího formuláře.

Program:
7. září 2016
9.00 – 9.30

registrace

9.30 – 9.45

všeobecný úvod (Marie Kocinová)

9.45 – 11.30

Video a multimédia ve výstavách a stálých expozicích (Walter
Schorge)
Video, audiovize a multimédia mohou sehrát řadu rolí - od pozvánky,
přes doplnění výstavy či expozice, zážitek, až po nosnou část
výstavy. K dispozici je mnoho technických prostředků. Co vybrat, jak
nainstalovat a jak připravit obsah?
přestávka na kávu a čaj
Filmový dokument v muzeu (Pavel Popelka)
Jak se tvoří filmový dokument, příklady dobré praxe, poznatky z
mnohaleté historie pořádání Musaionfilmu v Uherském Brodě.

11.30 – 12.30

oběd – najíst se lze v okruhu 150 m do cca 90 Kč, bude zamluven stůl
nebo salonek ve francouzské restauraci L´Eau Vive

12.30 – 15.00

Panelová diskuze na téma CD, DVD a filmové dokumenty a jejich
vlastní "výroba" muzeem, kam se má kurátor obrátit, když to sám
nezvládne nebo nemá chuť a čas se tím zabývat, o jejich možném
využívání v lektorských programech, kdy si lektorky musí vše udělat
samy na koleně, jak si mohou prostřednictvím těchto technologií v
programu usnadnit život, zaujmout zejména žáky ZŠ...

tel.: +420 515 910 465, +420 515 910 463, e-mail: citem@citem.cz, http://www.citem.cz

8. září 2016
9.30 – 11.30

Muzea a galerie v digitálním světě (Vlaďka Mazačová, Alena
Uxová – Rada galerií)
Exkurz do prezentace sbírek u nás a v zahraničí, porovnání na
příkladech z anglosaského prostředí. Jak muzea a galerie naplňují
svou vzdělávací roli v současném digitálním světě.
Chytrá zařízení v muzeu (David Cigánek)
Na mobilní technologie nachytáme především mladou generaci.
Nákup zařízení rozhodně není levná záležitost, takže je vhodné
zvážit všechny možnosti využití - ať už k orientaci v muzeu, anebo
získání dalších souvisejících informací.
přestávka na kávu a čaj
Koncepce nové stálé expozice litomyšlského muzea a
(ne)využití multimédií (René Klimeš)
Smysluplná přítomnost multimédií v muzejních expozicích a plné
využití jejich potenciálu není vždy samozřejmostí. Zamyšlení nad
tématem na příkladu litomyšlské expozice (a také nových muzeí ve
Žďáru nad Sázavou či v Pavlově).

11.30 – 12.30

oběd – najíst se lze v okruhu 150 m do cca 90 Kč, bude zamluven stůl
nebo salonek ve francouzské restauraci L´Eau Vive

12.30 – 15.00

Panelová diskuze o tom, jak program pro mobilní zařízení připravit s
omezenými finančními zdroji (pokud to vůbec lze), nebo naplánovat
do nějakého projektu (na co zejména při plánování nezapomenout,
záludnosti výběrových řízení na dodavatele atd.), možnost
spolupráce s VŠ, otázka autorského práva při použití ilustrací do
těchto prezentací.

tel.: +420 515 910 465, +420 515 910 463, e-mail: citem@citem.cz, http://www.citem.cz

Jak se k nám dostanete:
Učebna CITeM, Brno, Kapucínské náměstí 2/4
Mapa:
http://mapy.cz/zakladni?x=16.6102874&y=49.1915588&z=15&source=addr&id=8896713
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