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Ξεχωριστά εστιατόρια και ταβέρνες για ψάρι

Περισσότερα Αφιερώματα:

Fish spots που σπαρταράνε σε ένα αφιέρωμα προπομπός της θαλασσινής
ευωχίας.
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Πέρσι, το CHESS δοκιμάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα,
«ζωντανεύοντας» τα εκθέματά του , αλλά και στο Cité de l'Espace Park στην Τουλούζ της Γαλλίας,
για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του CHESS είναι η Πεπλοφόρος στο Μουσείο της Ακρόπολης, που θα
εμφανίζεται στο «έξυπνο» κινητό σας ή στο τάμπλετ σας με χρωματιστά ρούχα και όλα της τα
κοσμήματα , κι όχι λευκή όπως θα την αντικρίζατε με γυμνό μάτι.
CHESS σημαίνει Cultural-Heritage Experiences through Socio-personal interactions and
Storytelling δηλαδή πολιτιστική κληρονομιά μέσω κοινωνικοπροσωπικής αλληλεπίδρασης και
εξιστόρησης , και αυτό ακριβώς κάνει , δίνοντας νέα πνοή στα εκθέματα σύμφωνα με τις
προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών με το «CHESS visitor» (επισκέπτης CHESS ),
ενώ το «εργαλείο συγγραφής CHESS» (CHESS authoring tool ) με τη σειρά του δίνει τη δυνατότητα
στους επιμελητές και στο προσωπικό των μουσείων, να αναπτύξουν χωρίς κόπο δυναμικές
ιστορίες με ενσωματωμένο πολυμεσικό περιεχόμενο -3D, εικονική πραγματικότητα κλπ . Τέλος, η
«μηχανή εξιστόρησης» (Storytelling engine ) «τρέχει» την ιστορία σύμφωνα με τα μονοπάτια που
έχουν οριστεί, επιπλέον όμως προσωποποιεί και προσαρμόζει την αφηγούμενη ιστορία σύμφωνα
με τις προσωπικές επιλογές του επισκέπτη, ανανεώνοντας το προφίλ του μέσα από τη ροή της
ιστορίας. Φεύγοντας από το μουσείο, ο επισκέπτης θα μπορεί να βρει ενθύμια , π.χ. ένα βίντεο ή
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μια εικόνα της επίσκεψής του, στην ιστοσελίδα του κάθε μουσείου, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να
μοιραστεί μια προσωπική ανάμνηση με την οικογένεια και τους φίλους τους.
Γενικότερα οι επισκέπτες σε χώρους πολιτισμού θα χρησιμοποιούν τις φορητές τους συσκευές
συμμετέχοντας σε μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία ξενάγησης, που θα δίνει νέα πνοή στην
πολιτιστική κληρονομιά.
Το CHESS θα διατεθεί στην αγορά από τον συντονιστή του προγράμματος DIGINEXT σε περίπου
δύο χρόνια, ώστε το πρόγραμμα να μεταπηδήσει από το ερευνητικό στάδιο στην εμπορική του
εκμετάλλευση.
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