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[+] Egyre népszerőbb az
online családfakutatás

A Szépmővészeti Múzeum Antik Győjteményének kiállítása az interneten
interaktív formában használható.
2005. május 09.

[+] Pályázat
tanulóközpontok
fenntartására
[+] Magyar diplomával az
unióba

Információs Központ
Linkgyőjtemény
TTE-adattár
Tankönyvbázis

Belépés
Felhasználó :
Jelszó :
>> belépés
>> regisztráció

[+] Legyen a TTE a kezdılapja!
[+] Felvétel a kedvencekhez

Fórum
A pedagógusok hallgatása 4db

Az Élet Menete - mi így
emlékeztünk

1db

Marxista szellemőek a
történelemtankönyvek?

43db

A Hyperión-katalógus szerzıi-szerkesztıi alapelvei szerint: "Az Antik A keresı
Győjtemény
virtuális kiállításának névadója, Hyperión a görög
mitológiára jellemzı többértelmőséggel olykor a Nap (Hélios) egyik neve, olykor
pedig egy titánt jelöl, Uranos fiát, Hélios apját. A Győjtemény közönségszolgálati
programjának (Éós - Hajnal) egy következı állomását jelenti. Abban szeretne
segíteni, hogy a Szépmővészeti Múzeum állandó antik kiállításán látható ókori
mőtárgyak ne csupán a múzeumba ellátogatók számára váljanak hozzáférhetıvé.
A cél persze nem az, hogy a számítógép képernyıjén az eredeti mővek halvány
visszfénye jelenjék meg. A technika varázslatos lehetıségei révén nem pótszert,
hanem új eszközt szeretnénk kínálni, amelynek segítségével újabb és újabb, a
helyszínen jóval nehezebben fölismerhetı kapcsolódások fedezhetık fel a kiállított
tárgyak között."

[+] Nemzetközi díjakat vett
át a Pedellus
Tankönyvkiadó Berlinben
[+] Százmilliárdok
kormányzati informatikára
[+] Náci hagyományırzı
tanerı a katolikus iskolában

A keresı -ahogy azt tervezték is - jól mőködik és ötletes. Az egyszerő keresı
flash-alapú forgó mezıkkel dolgozik, melyeket szőkítve megkaphatjuk a keresett
darabot, melynek képét és leírását több szempontból is feldolgozhatjuk. Az
összetett keresı pedig (hasonlóan más rendszerekhez) minden felhasználói
igényt kielégíthet. Kialakíthatunk személyes diatárat is, mely egy egyszerő
regisztrációt követıen eltárolja az általunk keresés után oda betett képeket. Az
oldal folyamatosan épül-szépül, az adatbázis bıvítése szinte a végtelenségig is
tarthat, hiszen mindig lehet igény a minél bıvebb információs háttérre.
A keresın túl érdemes még pár szót ejteni a kapcsolódó antik hírekrıl. Egyrészt
mint mindenki biztos hallotta, Aquincumban idıutazás tehetı a múltba egy
speciális kronoszkóppal. Sajnos ez a múzeum oldalán (mely nem túl szép, ám
nagyon tartalmas) nem látható, pedig nagyon szívesen látnánk akár egy minimális
flash-bemutatót belıle. Másrészt érdemes elolvasni azt az ókortudományi áttörést
is melynek hatására lehet hogy át kell értékelnünk az eddig gondoltakat. Sokan
persze már keletkezésekor kacsaként jelezték ezt a híradást, ám ha igaz, akkor
nemsokára "teljesen új" ókori drámákkal és szövegekkel ismerkedhetünk meg.

Feliratkozás
hírlevélre
E-mail:
>> feliratkozom
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