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Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v českérepublice a Technická
vysoká ško|a Deggendorf Vás srdečně zvou
na vernisáž výstavy

,,HIedání stop

- znovuobjevení ku|turního dědictví v
pohraničí,,

dne 5. září 20!9 v 18:00 hod. (vstup od 17:30 hod.}
na Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v českérepublice,

Michalská L2,tLO 00 Praha

1.

Výstava představuje výs|edky práce dvou výzkumných projektů Technické vysoké ško|y
Deggendorf v oblasti digitá|ního ku|turního dědictví.

Projekt PhotoStruk představuje novou metodu ke z|epšení dokumentace historických
fotografií, jež mají přispět k h|ubšímu poznání zničených vesnic v býva|ých Sudetech a
k jejich opětovnému zpřístupnění na základě digitá|ní techniky. Pomocí umě|é inte|igence
a crowdsourcingu se fotografie z fotoate|iéru Seide| v ČeskémKrumlově prozkoumají pod
Iupou a nás|edně použijípro3D rekonstrukci zničených budov. občanéBavorska a Čech se
mohou zapojit do procesu dokumentace fotografií, a podě|it se tak o osobní zna|osti
pohraničí.

V

rámci projektu Peregrinus Si|va Bohemica by| vytvořen mu|timediá|ní turistický

průvodce podé| přeshraničních historických tras V Bavorském |ese a
na Šumavě, jenŽ je
pro
určen
poutníky, pěšíturisty a historické nadšence' Historické barokní objekty
si Ize
v rámci výstavy proh|édnout ve formě fotografir, videía 3D mode|ů.
Akce se koná v němčině a češtině. Všechny příspěvky budou t|umočeny.
Vstup je zdarma. Z důvodu omezené kapacity však prosíme o závazné přihtášení
do 3.
záií2oL9 přes webovÝ formu!ář nebo emaiIem na prae@stk.bavern.de. V případě
účasti
prosíme při vstupu o před|oženívytištěnéhopotvrzení o přihlášení.
Prosím zoh|edněte, že k Bavorskému zastoupení není možnépřijet
osobním vozid|em.
BIižšíinformace k příjezdu na|eznete na www.prag.bavern.de/priiezd
ochrana osobních údajůje pro nás ve|mi dů|ežitá. Rádi bychom Vás proto upozornili,
že Bavorská státní kancelář a Bavorské zastoupeni
v P'raze zpracovávají Vaše osobní údaje za úče|em provedení akce a že můžete
být zachycen/a na záběrech, jež budou použity v rámci
práce BaVorské V|ády s médii a veřejností. Blížšíinforňrace na|eznete
na: http://q.bavern.de/ochrana
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