Pozvánka na seminář

INTERNETOVÉ A MOBILNÍ APLIKACE
pro kulturní dědictví a cestovní ruch
Kde:
Kdy:
Vstupné:

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35
11. února 2016 od 9.00 (registrace od 8.30)
250 Kč, studenti zdarma

-

prezentace památek, míst, obcí nebo regionu prostřednictvím internetu nebo mobilních aplikací

-

popularizace kulturního dědictví, historické architektury, archivních fondů

-

řešení turistických portálů, navigačních systémů měst nebo regionů

-

dokumentace ohrožených památek
Program další strana

Součástí cyklu
Omnium 2016 – Monumenta VIVA
a cyklu aktivit pro podporu digitálních technologií v památkové péči DIGI2016

Mediální partner

Pořádá:

Omnium z.s.
člen Asociace pro podporu památek

www.omniumos.cz

Témata semináře:

Pozvánka na seminář
INTERNETOVÉ A MOBILNÍ APLIKACE
pro kulturní dědictví a cestovní ruch
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35
11. února 2016 od 9.00 (registrace od 8.30)
250 Kč, studenti zdarma

Program semináře

Aleš Krejčí, KAM po Česku, z.s.
KAM po Česku

08.30 – Registrace
09.00 – Zahájení, úvodní slovo

Pavel Tomáš
Digital humanities: propojení různorodých informačních veřejně dostupných
zdrojů v oblasti památek a historie

Vít Pechanec, World media partners
Prezentace památek na turistických portálech

Michal Valenčík
Portál „Zničené kostely“

Jiří Křepelka, Intelis s.r.o.
inCity - Město na dlani
Petr Vachůt, Muzeum města Brna
Internetová encyklopedie dějin Brna a její mapové aplikace

Jan Špelda, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Turistický portál Královéhradeckého kraje – www.hkregion.cz
Vít Pechanec, World media partners
Možnosti využití geolokačních her v marketingu památek

Rudolf Šimek
Portál „Vodní mlýny“
Jan Ritter, Labská stezka z.s.
Portál „Labská stezka“
Změna programu a pořadí prezentací vyhrazena

Jiří Čtyřoký, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Zpřístupňování archivních map a plánů IPR Praha
Václav Hodek, LWi s.r.o.
Mobilní průvodce - přivede turisty, provede turisty, udrží turisty ve městě
Vladislav Skoumal, Minos Guide
Turista v digitálním věku (Digital Urban Legends)

Mediální partner

Součástí cyklu
Omnium 2016 – Monumenta VIVA

Martin Milichovský
Portál „Drobné památky“

Registrace na seminář

registrace@omniumos.cz

Informace:

e-mail: info@omniumos.cz; tel.: 739 385 928

Vstupné:

250 Kč, studenti zdarma
platba v hotovosti na místě
nebo na účet: 2844188399/0800, do poznámky jméno

Pořádá:

Omnium z.s.
člen Asociace pro podporu památek

www.omniumos.cz

Kde:
Kdy:
Vstupné:

