Det intelligente museum
Mobiltelefonen bruges som håndholdt un-

Kan mobiltelefoner bruges til at formidle kulturarven på en vedkommende
måde? Og kan museernes kulturhistoriske skatkamre åbnes for alle ved
hjælp af internettet? Dét og andre digitale redskaber arbejdes der målrettet med på Struer Museum.

dervisningskonsol. Ved at tilføje et mindre
program kan man via kameraet aflæse ’tags’.
Mobilen erstatter tidligere tiders opgaveark
og udfolder dagens muligheder for at bruge
lyd, billeder og forskellige spil.

Af // Andy J. S. Madsen
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Så er det tid til at lege!
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Det nye Struer Museum åbnede for
publikum den 25. maj 2008. Der er
investeret ca. 40 mio. kr. i nye bygningsmæssige rammer.
Målet med det nye museum er at
skabe et innovativt og dynamisk
kulturhistorisk lokalmuseum, der
satser på oplevelser baseret på
kvalitet og brug af den nyeste
informations- og kommunikationsteknologi i formidlingen.
På adressen
www.struermuseum.dk
kan man få et indtryk af projektets
indhold og omfang.

