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STQARRIJA

11 ta’ Marzu 2021

Is-sit elettroniku ta’ Heritage Malta jpatti għan-nuqqas ta’ żjarat fiżiċi matul l-għeluq
temporanju tal-mużewijiet u s-siti
Is-sit elettroniku ta’ Heritage Malta, www.heritagemalta.org, temporanjament se jkun qed
jagħmel tajjeb għan-nuqqas ta’ żjarat fiżiċi fis-siti u l-mużewijiet, li huma magħluqin b’effett
mil-lum sal-11 ta’ April wara li lbieraħ tħabbru miżuri ġodda ta’ mitigazzjoni kontra l-Covid19.
“Parti mill-missjoni tagħna bħala l-aġenzija nazzjonali għall-mużewijiet, il-konservazzjoni u lwirt kulturali hi li niżguraw l-aċċessibbiltà għall-patrimonju kulturali. Matul il-ġimgħat li
ġejjin, bħalma għamilna s-sena li għaddiet, se nwettqu din il-missjoni billi nipprovdu
aċċessibbiltà virtwali permezz tas-sit elettroniku tagħna kif ukoll fuq il-mezzi soċjali,” qal
Noel Zammit, Kap Eżekuttiv ta’ Heritage Malta.
Is-sit joffri esperjenzi maħsuba għaċ-ċirkostanzi ta’ bħalissa, immirati biex jissodisfaw il-gosti
u l-ħtiġijiet ta’ udjenzi differenti. It-taqsima dwar Mużewijiet, ngħidu aħna, toffri żjarat
virtwali, tagħrif u ritratti tas-siti li wieħed jagħżel li jidħol fihom. Esperjenzi oħra virtwali
jippermettu lil dak li jkun iqalleb f’kollezzjonijiet fotografiċi, jammira skultura klassika jew
idur dawra ma’ Villa Guardamangia, fost oħrajn.
Il-wirt kulturali ta’ qiegħ il-baħar ukoll jista’ jiġi aċċessat mis-sit elettroniku, permezz tattaqsima ddedikata lid-diversi fdalijiet ta’ bastimenti u ajruplani mgħarrqin fl-ibħra tal-Gżejjer
Maltin. Taħt “Riżorsi”, min-naħa l-oħra, wieħed isib ħafna tagħrif siewi dwar suġġetti li
jvarjaw minn kostumi tradizzjonali Maltin għal muniti, bereġ u logħob antik.
It-tfal għandhom taqsima sħiħa ddedikata għalihom, fejn jistgħu jitgħallmu dwar il-wirt
naturali u kulturali tagħna, iniżżlu stampi u jagħtuhom il-kulur. L-adulti għandhom il-faċilità li
jixtru kotba, souvenirs u oġġetti oħra mill-ħanut virtwali ta’ Heritage Malta, jaġġornaw
ruħhom mit-taqsima bl-aħħar aħbarijiet, jew isegwu lectures li forsi ma rnexxilhomx jaraw
meta xxandru l-ewwel darba.
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Il-You Tube Channel ta’ Heritage Malta huwa wkoll minjiera ta’ produzzjonijiet interessanti u
jiġi aġġornat regolarment b’materjal ġdid, bħall-pjattaformi l-oħra tal-media soċjali li tieħu
ħsiebhom l-aġenzija.
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