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دیجیتال پلتفرم

کنسرت•

Zoom, Facebook, Instagram, and other web-based resources
آموزش های هنری•

کتاب های دیجیتال•

:کتابخانه ها

146از مارس تا اواسط آگوست در سراسر کتابخانه های بریتانیا، افزایش 
درصد افزایش در 700درصدی در تسویه حساب کتاب های الکترونیکی و تا 

.ثبت نام کارت عضویت آنالین مشاهده شد

به صورت آنالیناکران فیلم ها•

بازدید آنالین موزه ها•

impromptuاجراهای بداهه•
•

https://en.wikipedia.org/wiki/Impromptu


فیلم و سریال

لیل افزایش قابل توجه استفاده از خدمات پخش ویدیو به د•

افزایش افرادی که در خانه بودند

آرشیوهای فیلم•

ویدیوکلوب •

برنامه های کابلی •

•VOD



Virtual limitation محدودیت های استفاده از

فضای مجازی

بسیاری از هنرمندان و سازمان های هنری مجبور به خرید•

تجهیزات و سیستم های جدید شدند

مهارت های جدیدی مانند ویرایش ویدئو و صدا را •

بیاموزند

نمی دانند چگونه از ارایه های خود در یک محیط مجازی •

کسب درآمد کرد

ا یک تضمین نمی شود که مخاطبان بتوانند به طور کامل ب•
محیط مجازی سازگار شوند



بزرگترین چالش های دنیای هنر و فرهنگ در راه 

مجازی شدن

• Audience’s access to technical requirements 54 

• Equipment 54 

• Technical ability 50 

• Capacity 48

• Artist and staff’s access to technical 
requirements 46 

• Payment model 37

• Other 35 

• Software 28 



Audience Problem   مشکل مخاطبین

ری مخاطبین با میزان آشنایی متفاوت با ابزارهای یادگی•

ای آنالین و همچنین سطوح مختلف خود انضباطی الزم بر

(تنوع مخاطبین)یادگیری مجازی وارد میدان مجازی شدند 

فرهنگ عملکرد در فضای مجازی •

شاخص ما هنوز ارتباط چهره به چهره است•



مشکل جدید

بعضی کشورها با کم شدن آمار مبتالیان مکان های •

ه فرهنگی را باز کردن اما باز مردم کمتر مکان های بست

مثل سینما می رفتن 

ناسی بیشتر جاهای باز را ترجیح دادن مثل باغ های گیاه ش•

و باغ وحش ها

حس مشترک مثل تماشای فیلم در سینما•



تجربه هند

دولت برای هنرمندان کورس های آموزشی استفاده از •
فضای مجازی برای ارایه آثارشون را برگزار کرد



reopening to the public  بازگشایی مجدد

• Reducing the allowed attendance numbers and 
restricting the number of simultaneous visitors 
(sometimes through a pre-booked timeslot)

• mandatory wearing of masks

• the provision of hand sanitizer

• one-way routes through exhibitions

• perspex screens between staff and guests;

• installation of no-touch bathroom fixtures

• temperature-checks upon arrival



کتاب های پرفروش

• Decamerone by Giovanni Boccaccio

1453

• A Journal of the Plague Year by Daniel 
Defoe about 1722 طاعون

• La Peste by Albert Camus, published in 1947

• The Stand by Stephen King, published in 1978

• The Eyes of Darkness by Dean Koontz, 
released in 1981

https://en.wikipedia.org/wiki/Decamerone
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Journal_of_the_Plague_Year
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Defoe
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Peste
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Stand
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_King
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eyes_of_Darkness
https://en.wikipedia.org/wiki/Dean_Koontz


دسترسی به محصوالت در ایام کرونا

بسیاری از سرویس های خبری دارای دیوار پرداخت •

paywalledا برای ایجاد وفاداری به برند، این محدودیت ر

حذف کردند

EBSCO,ProQuest,Pearsonانتشارات الکترونیک مثل •

تغییراتی در دسترسی برای مخاطبین 



New Era

 engage with theبرنامه های متنوع ارتباط با مخاطب•
public (GLAM)(پیدا کردن مخاطبین جدید)

• Twitter hashtag #MuseumFromHome

• Reorganise, Reuse and Rethink  موزه اکالهاما



work of archives!

تالشی برای مستندسازی و به دست آوردن مصنوعات و•

ه پیشینه های مرتبط با دوره زمانی، و راه های بسیاری ک

جامعه از طریق آن تغییر کرده

نمونه هایی از اشیاء جمع آوری شده توسط موزه های مختلف •

شیشه های /شامل خاطرات روزانه، صنایع دستی، ماسک ها

صورت، اسکرین شات های کامپیوتر، عکس ها و 

ضدعفونی کننده دست است



Work of archive   

تحویل داده شده COVID-19اولین دوز تایید شده بالینی واکسن •
و سرنگ ( در بریتانیاPfizer–BioNTechتوسط )در جهان 

اری مورد استفاده برای تجویز آن توسط موزه علوم لندن خرید
شد

sounds and sights of the empty city.
طی یک فراخوان از لندنی ها خواستند خواب هاشون را •

.تعریف کنن

•possibly the pandemic is not only affecting our 
conscious lives, but also our subconscious, our 

dream life.



Work of archive 

رویاهای لندنی ها که در طول همه گیری جمع آوری شده اند، •

منبع بسیار ارزشمندی از اطالعات برای مورخان، 

ثیر دانشمندان و هنرمندان آینده خواهد بود که عالقه مند به تأ

ه بر این بیماری همه گیر نه تنها بر افکار بیداری ما، بلک
تجربیات درونی ما از رویاها و کابوس ها هستند

جمع آوری مدارک رسمی موجود•



:تالش های مراکز فرهنگی هنری شناخته شده

• humour

• escapism

• opportunities to express artistic creativity 

• education opportunities

• social connection & collaboration 

• A sense of calm

https://en.wikipedia.org/wiki/Escapism


Psychological escapes

:فروید درباره فراربه دنیای فانتزی •

عنصر ضروری در زندگی انسان ها•

ریم می گیواقعیتکه از رضایت اندکی ما نمی توانیم با •

زندگی کنیم

ار کساخت و سازهای کمکی ما به سادگی نمی توانیم بدون •
.کنیم



Theodor Fontane فرار از دید فونتان

(  در مقیاس های کوچک)آرامش و برآورده شدن آرزوها •
ابزاری مفید برای سازگاری با ناراحتی های آسیب زا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Fontane


نیاز به هنر در دوران کرونا

گرچه یکی از کارکردهای هنر فرار است•

ما را به دنیایی از فانتزی می برد•

:اما هنر کارکردهای دیگری هم دارد•



کارکردهای هنر

فرار از واقعیت•

نگهداشتن زمان•

ادراک عواطف اندوه شادی•

هم دلی و تئوری ذهن•

الهام بخشی•

فرهنگ سازی•



مطالعه در نیریز

• An analysis of the modern lifestyle in the post-Corona era

• six main themes were identified: 
• health-centered lifestyle
• family-centered lifestyle
• media-based lifestyle
• community-based lifestyle
• culture-based lifestyle 
• leisure-centered lifestyle 

• J. of Strategic studies of Public Policy 2021



تغییرات پساکرونا

برخی مراکز در ایام کرونا بسته شدند و سال ها بودند•

ممکنه دیگه هرگز باز نشن

دلیل برای بودتشان نبود •

فقط بودند •

گه حاال برای بازگشایی مجددشان انگیزه کافی ممکنه دی•
نباشه



تغییر مفاهیم

عزاداری•

فرهنگ هم نشینی•

آموزش•

کتاب خوانی•

فیلم دیدن•

خرید آنالین•

کرونا روند تغییرات جدید را شتاب بخشید•




