Město Cheb bude mít svou interaktivní
encyklopedii
I přes nedávné pozastavení financování z Regionálního operačního programu
Severozápad, ze kterého byla městu Cheb závazně přislíbena dotace na vznik
Interaktivní encyklopedie města Chebu, bude tento projekt realizován. „I přes určité
riziko, že by dotační prostředky nakonec město nemuselo dostat, se vedení města
rozhodlo realizaci projektu neodkládat. Jde podle nás o natolik atraktivní projekt, že
by to byla škoda. Chceme například, aby si turisté mohli ještě před návštěvou města
na webu prohlédnout nejzajímavější objekty a získat o nich podrobné informace.
Zároveň by se zde měli dozvědět vše důležité o událostech a osobnostech, které se
do dějin města nějakým způsobem zapsaly.“ vysvětlil vedoucí projektu, místostarosta
města Michal Pospíšil.
Výrobu interaktivní encyklopedie zajistí na základě výsledků výběrového řízení
společnost 2M STUDIO z Ostrova nad Ohří. Dotace z regionálního operačního
programu ve výši 1,23 milionu korun by přitom měla pokrýt 85 procent nákladů.
Díky encyklopedii budou mít zájemci také možnost se z pohodlí svého domova
seznámit s řadou zajímavých archiválií a muzejních předmětů. „Na vzniku
encyklopedie se jakožto partneři podílí Státní okresní archiv v Chebu a Muzeum
Cheb. Díky této spolupráci bude zaručena věrohodnost a vysoká odborná úroveň
nové encyklopedie. Kvalita i kvantita informací bude odpovídat tomu, že se město
Cheb řadí k nejstarším v republice,“ poznamenal Pospíšil.
Encyklopedie, která bude zpracována ve třech jazykových mutacích - vedle češtiny
také v němčině a angličtině, by měla obsahovat detailní informace o historii, výstavbě
či majitelích význačných objektů v Chebu. Chybět by neměly ani srovnávací
fotografie jejich historické a současné podoby. „Záměr je takový, že na webových
stránkách bude mapa s vyznačením jednotlivých památek. Po kliknutí se budou
postupně objevovat všechny dostupné informace vztahující se k vybranému objektu,“
upřesnil místostarosta Pospíšil.
Encyklopedie je v současné době hotova a nachází se ve fázi neveřejné testovací
verze. Její finální dokončení a představení veřejnosti je plánováno v dubnu letošního
roku a její ostré spuštění pak na 1. 5. 2013. Kromě tiskové konference budou při této
příležitosti uspořádány i dva semináře v Turistickém infocentru města Chebu, kde se
s novou encyklopedií bude moci seznámit široká veřejnost i žáci chebských
základních a středních škol.

