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Η Μακεδονία από τις ψηφίδες στα pixels

 Twitter  Facebook   

 

http://http://www.makedonopixels.org/ 

"Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) σας καλωσορίζουν στη διεθνώς πρωτότυπη έκθεση διαδραστικών 
συστημάτων, με εκθέματα από την αρχαία Μακεδονία, με τίτλο «Μακεδονία: από τις ψηφίδες στα 
pixels». 
 
Στην έκθεση αυτή έχετε τη δυνατότητα να εξερευνήσετε ψηφιακές αναπαραστάσεις αρχαίων 
αριστουργημάτων. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, ακόμη και αντικείμενα που είναι δυσπρόσιτα, 
ή δυσδιάκριτα εξαιτίας της τοποθεσίας ή της εύθραυστης κατάστασης στην οποία βρίσκονται, είναι 
πλέον προσβάσιμα από το ευρύ κοινό. 
 
Ξεχάστε για λίγο τους αυστηρούς κανόνες «μην αγγίζετε». Αυτή τη φορά μεγάλοι και μικροί 
επισκέπτες μπορούν – και πρέπει! – να αγγίξουν και να παίξουν με τα μακεδονικά... pixels."  
 
 

Κοινή χρήση

< Προηγούμενη καταχώρηση 

Δημοσιεύτηκε από τον/την Stella Gerasimou στις 2 Νοέμβριος 2010 και ώρα 23:16  
  Δείτε το ιστολόγιο του Stella Gerasimou

Σχόλιο 

Πρέπει να είστε μέλος του Μουσειολογία για να προσθέσετε σχόλιαΠρέπει να είστε μέλος του Μουσειολογία για να προσθέσετε σχόλιαΠρέπει να είστε μέλος του Μουσειολογία για να προσθέσετε σχόλιαΠρέπει να είστε μέλος του Μουσειολογία για να προσθέσετε σχόλια!!!!
Γίνετε μέλος του Μουσειολογία

Καλωσορίσατε στη  
Μουσειολογία

Εγγραφή 
ή Είσοδος 

Όλες οι καταχωρήσεις ιστολογίου Το ιστολόγιό μου Προσθέστε μια καταχώρηση ιστολογίου

Γεια σαςΓεια σαςΓεια σαςΓεια σας, ,  ,  ,  πρέπει να ενεργοποιήσετε τη πρέπει να ενεργοποιήσετε τη πρέπει να ενεργοποιήσετε τη πρέπει να ενεργοποιήσετε τη JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Μουσειολογίαγια να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Μουσειολογίαγια να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Μουσειολογίαγια να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Μουσειολογία....    
Παρακαλώ ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας. 
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