
Miljoner upptäcker det svenska kulturarvet i Googles app
Just nu medverkar Riksantikvarieämbetet tillsammans med Europeana i ett pilotprojekt med Google, där myndigheten
bidrar med bilder och information om historiska byggnader och platser till appen Google Field Trip.
- Det känns som ett effektivt och roligt sätt att dela med oss av information om kulturarv i Sverige, till miljoner
internationella användare, säger Maria Logothetis, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet.

Appen Google Field Trip, som är gratis både för Android och iOS, ger information om intressanta platser och upplevelser som finns i din närhet inom
kategorier som arkitektur, historiska platser och händelser, mat och nöjen med flera. Om appen är installerad dyker informationen automatiskt upp på
mobilen när du är i närheten av platsen.

För att kunna leverera data till appen måste dataobjekten ha en koordinat, språkidentifiering, en beskrivande text som är läsvänlig och intressant, samt
bilder av hög kvalitet märkta med fria licenser. I ett första skede har ett tjugotal platser och byggnader valts ut ur Riksantikvarieämbetets databaser som
uppfyller dessa kriterier samt är tillgängliga och enkla att hitta till. Exempelvis kan man under kategorin "Historiska Platser > Riksantikvarieämbetet" nu
hitta Linnéstugan i Älmhult, Drottningholms slott i Stockholm, Fyren "Ystad övre" i Skåne och Västra Stenby Kyrka i Motala.

Ladda ner Google Field Trip du också

Varför?
Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att stötta svensk turism. Genom pilotprojektet med Google provar myndigheten en kanal som har potential att nå
väldigt många användare. Genom appen kan Riksantikvarieämbet visa på nyttan med fritt licensierad, öppen kvalitetsdata, berika användares
reseupplevelser och få större spridning och användning av kulturarvsdata som myndigheten förvaltar. Genom sitt arbete med en ändamålsenlig infrastruktur
och tillgång till licensierade, öppna data är Riksantikvarieämbetet partner i flera strategiska utvecklingsprojekt inom Europeana med fokus på långsiktig
hållbar utveckling av Europeanas infrastruktur, ramverk för datakvalitet ur ett vidareanvändningsperspektiv.

Om Europeana
Europeana sammanför digitaliserat innehåll från Europas gallerier, bibliotek, museer, arkiv och audiovisuella kollektioner och ger tillgång till många miljoner
böcker, filmer, målningar, museiobjekt och arkiverade dokument. Innehållet kommer från samtliga medlemsländer i EU och finns på 29 olika språk.
Europeanas främsta finansiär är Europeiska Kommissionen.
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Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se


