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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην κάλυψη υπαρκτών αναγκών
ψηφιοποίησης, ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης,
και αξιοποίησης του πλούσιου
πολιτιστικού αποθέματος των Συλλογών και Μουσείων που βρίσκονται στο Δήμο
Ρεθύμνου. Το αντικείμενο αφορά επίσης στην ανάδειξη και προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω θεματικών διαδρομών για τους επισκέπτες και
τους κατοίκους του Ρεθύμνου και της περιφέρειας του. Οι διαδρομές αυτές θα
αποτελέσουν σημείο επαφής της ιστορίας, της φυσικής και θαλάσσιας ζωής, της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των σύγχρονων δράσεων πολιτισμού συνδέοντας
έτσι την σύγχρονη πόλη με την παλιά.
Οι συλλογές του Δήμου Ρεθύμνου αποτελούν σημαντικότατους χώρους της
σύγχρονης – λαϊκής καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας της φυσικής
ιστορίας και της θαλάσσιας ζωής του τόπου και χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά
υψηλή επισκεψιμότητα. Το έργο αναπτύσσεται σε πολλαπλούς τομείς και
περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις με απώτερο στόχο την δημιουργία και ολοκλήρωση
της πολιτιστικής διαδικτυακής πύλης.
Στις προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνονται:
• ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση των εκθεμάτων των Συλλογών,
• ανάπτυξη διαδραστικών διαδρομών,
• ανάπτυξη Εκπαιδευτικής – Ψυχαγωγικής πλατφόρμας, και
• παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού πληροφοριακού κόμβου, ο
οποίος θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί την πολιτισμική κληρονομιά, ενώ
παράλληλα θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και πηγή ολοκληρωμένης
πολιτιστικής πληροφόρησης και προβολής,
εξασφαλίζοντας
ένα πλαίσιο
επιστημονικής αρτιότητας, ποιότητας και πολύγλωσσης παρουσίας των Συλλογών
και των μνημείων του Δήμου Ρεθύμνου.
Παράλληλα η προβολή των Συλλογών του Δήμου Ρεθύμνου μέσω διαδικτύου θα
συμβάλλει ενεργά στη σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική, η οποία θα μπορεί να
κάνει χρήση του ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
Τέλος, βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση του προσφερόμενου
τουριστικού προϊόντος προς τους επισκέπτες της περιοχής του Ρεθύμνου. Mε την
ανάπτυξη του έργου, οι Συλλογές, τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που
βρίσκονται στον Δήμο Ρεθύμνου θα αποτελέσουν ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών
στην περιοχή ενισχύοντας σημαντικά το πολιτιστικό και τουριστικό υπόβαθρο της
περιοχής.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο που θα υλοποιηθεί έχει ως στόχο την προβολή των τοπικών συλλογών του
Ρεθύμνου. Οι φορείς που συμμετέχουν αναλυτικά είναι οι εξής:
•
•
•
•
•

Μουσείο σύγχρονης Τέχνης,
Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο,
Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου,
Συλλογή Ενάλιας Ζωής ,
Συλλογή Φραντζεσκάκη

Όπως ήδη προαναφέρθηκε η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει σημαντικότατες συλλογές
της σύγχρονης, της λαϊκής τέχνης αλλά και της φυσικής και θαλάσσιας ζωής και
ιστορίας που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλή επισκεψιμότητα. Οι Συλλογές
αυτές εμπλουτίζουν και ενισχύουν συστηματικά την πολιτιστική ζωή του τόπου. Τα
χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τις συλλογές μοναδικές και πολύτιμες σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Το προτεινόμενο έργο προβλέπει δράσεις ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης με στόχο
την αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος των Συλλογών που βρίσκονται στο
Δήμο Ρεθύμνου.
Η διαδικασία της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης κρίνεται απαραίτητη, εφόσον το
υλικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για πολλαπλές (ερευνητικές, εκπαιδευτικές)
χρήσεις με απώτερο στόχο την προβολή και ανάδειξη των μοναδικών εκθεμάτων
μέσα από την παροχή πρόσβασης σε αυτά.
Το υλικό το οποίο θα ψηφιοποιηθεί και θα τεκμηριωθεί, προέρχεται από τους
εκθεσιακούς χώρους των Συλλογών αυτών.

Ανάπτυξη Διαδικτυακής πύλης
Η ανάπτυξη της διαδικτυακής Πύλης θα εμπεριέχει το σύνολο των εφαρμογών, των
υποδομών και των διαδικασιών τεκμηρίωσης που υποστηρίζουν τη διενέργεια της
πληροφόρησης αλλά και της συλλογικής ανάπτυξης γνώσης.
Οι διαδικασίες τεκμηρίωσης θα συμφωνούν με τις «Καλές πρακτικές και
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό
περιεχόμενο» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
Στόχος είναι η μετουσίωση της πληροφορίας σε γνώση, η μετατροπή της
ανταλλαγής απόψεων σε ουσιαστικό διάλογο, η εύκολη πλοήγηση, η ταχύτατη
αναζήτηση και τέλος η χρήση και η επεξεργασία των πολιτιστικών στοιχείων και
όχι η απλή συσσώρευση τους.

