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 23 Νοέμβριος, 2019
 Πολιτισμός (Https://Analitis.Gr/Oikonomia/Politismos/)

Η Πρώτη Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης
Για Την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά

Το «Facebook» του Πολιτισμού είναι πλέον γεγονός. Πρόκειται για το
PLUGGY (https://pluggy.eu/ ), η πλατφόρμα και τα συμπληρωματικά εργαλεία
της οποίας παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες επισήμως στο ευρύ κοινό
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σε μία ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Κόμβο Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, INNOVATHENS
Powered by Samsung.

Τι ακριβώς, όμως, είναι το PLUGGY;

«Ουσιαστικά πρόκειται για το ‘Facebook’ του πολιτισμού, με τη διαφορά ότι
ενώ το Facebook συνδέει χρήστες, είναι δηλαδή επικεντρωμένο γύρω από τις
ανάγκες των χρηστών, το PLUGGY έχει ως αντικείμενο να συνδέσει χρήστες
μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά που θέλουμε να μοιραστούμε με τους
άλλους. Περιστρέφεται, λοιπόν, γύρω από εργαλεία και δυνατότητες που
δίνονται σε οποιονδήποτε θέλει να ‘ανεβάσει’ την πολιτιστική κληρονομιά
του και να αλληλεπιδράσει με άλλους χρήστες μέσω αυτής σε μια πλατφόρμα
που είναι ανοικτή και ελεύθερα προσβάσιμη από όλους και, εντέλει, να
φτιάξει ιστορίες, “ εκθέσεις” όπως το λέμε εμείς, παρουσιάζοντας αυτή την
κληρονομιά», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρίστος Ρίγγας, ιστορικός, προϊστάμενος
της Υπηρεσίας Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΠΙΟΠ
(Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς).

Το ΠΙΟΠ είναι ένας από τους τρεις διακεκριμένους ελληνικούς οργανισμούς
(οι άλλοι δυο είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ και η πολυβραβευμένη startup Clio
Muse), που σε συνεργασία με ακόμα έξι Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται ενεργά στον χώρο της τεχνολογίας και του πολιτισμού,
δημιούργησαν σε διάστημα τριών ετών ερευνητικής εργασίας και ανάπτυξης
την 1η online πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αφιερωμένης στην
πολιτιστική κληρονομιά όλης της Ευρώπης.

Ο κ. Ρίγγας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δίνει ένα παράδειγμα για την καλύτερη
κατανόηση της λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας: «Έχετε μια πολύ ωραία
συλλογή από πορσελάνινες κούκλες. Αυτή τη συλλογή θέλετε να την κάνετε
κάτι, δεν θέλετε να την κρατάτε στο ντουλάπι. Τη φωτογραφίζετε και
ανεβάζετε στην πλατφόρμα τις φωτογραφίες σας με τα δικά σας πνευματικά
δικαιώματα -γιατί έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να δίνουμε την
κατάλληλη σήμανση στα πνευματικά δικαιώματα, οπότε κάτι το οποίο
ανεβάζετε να μην φοβάστε ότι θα σας το κλέψει κάποιος άλλος. Φυσικά, αν
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θέλετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον, είναι κάτι που το διαλέγετε»,
διευκρινίζει ο ιστορικός. «Ανεβάζετε λοιπόν τις φωτογραφίες και φτιάχνετε
μια ιστορία σε timeline -με χρονολογική σειρά- ή μια ιστορία τύπου blog ή
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις εφαρμογές για να κάνετε
διάφορα άλλα πράγματα. Όπως, για παράδειγμα, το 3D audio (σ.σ. η
εφαρμογή αφήγησης ιστοριών με ήχο 3D), με το οποίο μπορείτε να φτιάξετε
μια ηχητική περιήγηση μέσα στον χώρο σας -είτε αυτό είναι μουσείο είτε το
σπίτι σας. Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να φέρετε τον ήχο δεξιά ή
αριστερά, όπως κινείται κάποιος μέσα στον χώρο, να βάλετε τις κούκλες να
μιλάνε, να ακούγεται μουσική από την εποχή από την οποία προέρχεται η
κούκλα ή μια αφήγηση, όπως μια επιγραφή σε ένα μουσείο», επισημαίνει ως
προς τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα. Μεταξύ αυτών και η
εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που δίνει «ζωή» σε ένα
τρισδιάστατο μοντέλο φωτογραφίας, αλλά και εφαρμογές με τις οποίες
μπορεί κανείς να φτιάξει παιχνίδια ή περιηγήσεις. Πρόκειται για «εύχρηστα
εργαλεία, τα οποία βεβαίως συνεχίζουν και βελτιώνονται ακόμα, αλλά
προσφέρονται στον απλό κόσμο», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ρίγγας.
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«O Mαγικός αυλός» από τα
Μπαλέτα Μπεζάρ, τα
Χριστούγεννα στο Μέγαρο
(https://analitis.gr/o-magikos-
aylos-apo-ta-mpaleta-mpezar-
ta-xristoygenna-sto-megaro/)
Η πιο φημισμένη όπερα του
Μότσαρτ, ο «Μαγικός αυλός»

Στον Πύργο το 22ο Διεθνές
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Η αλήθεια για την “Ελλάδα
της κρίσης” στον «Κάτω
Παρθενώνα»
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 Νοέ 29, 2019

Μετά την καλλιτεχνική επιτυχία, τον
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Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ο «Κάτω
Παρθενώνας» του Μηνά Βιντιάδη
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην
Αθήνα από τις
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Ξεκινά αύριο Σάββατο 30 Νοεμβρίου
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se-ekatommyria-hlektronika-
tekmhria-apo-thn-ethnikh-
bibliothhkh/)
Πρόσβαση σε δεκάδες ηλεκτρονικές
πηγές, που αριθμούν πάνω από
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εμένα και την
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ήταν εκτός ευρώ
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komision-i-ellada-tha-itan-
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Πρ.Παυλόπουλος: Δεν
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Συνάντηση του ΠτΔ Πρ.
Παυλόπουλου με τον
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