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Tlačová správa

„QR kódy a história ... čo majú spoločné?“
Kultúrno-výchovná aktivita k výstave

Kremíkové nebo. Historická výpočtová technika zo zbierok
spoločnosti RSNET, a. s.
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Trvanie:
KV-aktivitu pripravila:
Autorka tlačovej správy:

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
10. apríl – 30. jún 2018
PhDr. Elena Lindisová
PhDr. Elena Lindisová (Kultúrno-výchovná referentka,
lektorka GMM)

V Gemersko-malohontskom múzeu je sprístupnená výstava prezentujúca historickú
výpočtovú techniku zo zbierok spoločnosti RSNET a. s. Rimavská Sobota. Prezentované „staré
počítače“ sú pútavé hlavne pre mladú generáciu, ktorá si ich používanie v dnešnej dobe nevie
predstaviť. K výstave múzeum pripravilo sprievodnú aktivitu pod názvom „QR kódy a história
... čo majú spoločné?“, ktorá vhodne spestrí prezentovanú tému tak, že sa návštevník dozvie,
ako sa dajú tieto dva pojmy prepojiť. Moderná technológia sa tu stáva cestou k rôznorodým
zaujímavým informáciám nielen z histórie, ale i zo súčasnosti múzea. Vhodná je pre všetkých
návštevníkov a k dispozícii im bude aj po skončení výstavy v priestoroch múzea, kde budú
môcť využiť čas blížiacich sa letných prázdnin a spestriť si tak chvíle oddychu.

V súčasnosti sa stali počítače, notebooky, tablety a smartfóny každodennou
a neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Výstava prezentuje historickú výpočtovú
techniku, ktorá svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi vyvoláva úsmev
na tvári a zároveň aj počudovanie.
Na výstave nájdete viac ako 30 ks výpočtovej techniky s príslušenstvom používanej
predovšetkým na území Československa v období rokov 1982 až 1993, počítače od
výrobcov ako Apple, Atari, Sharp, legendárny Commodore 64 z roku 1982 a počítače
československej produkcie. Pre návštevníkov múzea sa ponúka jedinečná možnosť
oboznámiť sa s „pravekom“ osobných počítačov a spoznať tak počiatky „digitálneho veku“,
ktorý je pre nás už úplne samozrejmý (viac o výstave na www.gmmuzeum.sk).
Súčasťou výstavy je kultúrno-výchovná aktivita „QR kódy a história...čo majú
spoločné?". Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné,
avšak premostila ich aktivita, ktorá je súčasťou výstavy Kremíkové nebo. S využitím
výdobytkov moderného sveta sa návštevník zoznámi so zaujímavosťami z histórie múzea
a bližšie spozná to, čo sa dnes už bežne v spoločenskom živote objavuje. Aktivita využíva
modernú technológiu k tomu, aby ponúkla návštevníkovi aj viac informácií, ako ponúka
obsah výstavy s využitím možností súčasného počítačového sveta. Stačí k tomu smartfón
a jednoduchá aplikácia. Návod nájdete na výstave.
Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou :
Mgr. Martina Oštrom Mareková
tel.: 047/56 32 741, e-mail: marekova@gmmuzeum.sk
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Aktivita je určená všetkým záujemcom tak o výstavu historickej výpočtovej
techniky, ako aj o možnosť dostať sa cestou modernej technológie k zaujímavostiam
o múzeu.
Výstava potrvá do 2. septembra 2018. Navštíviť ju môžete od pondelka do piatka v čase
od 8:00 do 16:00 a aj v čase víkendu od 9:00 do 17:00.
Aktivita „QR kódy a história...čo majú spoločné?“ bude návštevníkom k dispozícii aj po
skončení výstavy v priestoroch múzea a veríme, že bude vhodnou motiváciou ako využiť
voľný čas počas blížiacich sa letných prázdnin.
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