e-Krona: İsveç’in Yeni Dijital Parası
e-Krona adını duyunca yeni bir koronavirüs türü mü diye düşünebilirsiniz ama hiç ilgisi yok! İsveç uzun zamandır üzerinde çalıştığı blokzincir temelli dijital para birimi
e-Krona’yı kullanmaya başlayacağını duyurdu.

İsveç merkez bankası Riksbank tarafından geliştirilen e-Krona, Şubat 2021’e kadar pilot olarak kullanılacak. İsveç’te zaten nakit para kullanımı çok az, insanların büyük çoğunluğu mobil ödeme yöntemlerini ve banka kartlarını kullanıyor. Hatta 2023’te işletmelerin nakiti tamamen bırakabileceği konuşuluyor. Merkez bankası e-Krona ile kâr amacı gütmeden vatandaşların faydasına olacak bir sistem kurma hedefinde. Gidişata bakarak önümüzdeki yıllarda farklı ülkelerin de benzer şekilde kendi dijital para birimlerini geliştireceğini tahmin
edebiliriz.
_
http://bit.ly/e-krona-para

Koronavirüs Online Turizmi Patlattı
Herkesin her işi evden halletmeye çalıştığı bir dönemde turistler de online oldu. Müze, ören yeri gibi turistik yerler online ziyaret imkânlarını genişletmeye başladı. Uzaktan video yayını gibi yöntemlerle yapılan sanal turlar eskiden bu yana var olsa da bu dönemde çok daha yaygınlaştılar. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Tibet’teki Potala
Sarayı’nın düzenlediği sanal turlara milyonlarca kişi katıldı.
Benzer şekilde Kuzey Çin’deki Magao Mağaraları, Chengdu Panda Yuvası gibi yerler de sanal turist akınına uğradı.
Hatta bir Çin müzesi toplam iki sanal gezi etkinliğinde 5,8
milyon kişiye hizmet sundu. Bu rakam müzenin 3 aylık top-

lam ziyaretçi sayısına denk. Tabii bu kadar yoğunluk müzeler için aynı zamanda ciddi gelir anlamına da geliyor. Müze
görevlilerine göre sanal turların olduğu günlerde müzedeki hediyelik eşya satışı normal günlerin dört katını buluyor.
Sanal turlarda bir müze görevlisi canlı yayında müzeyi gezerek insanlara anlatıyor. Bu esnada insanlardan gelen soruları da cevaplıyor. Elbette sanal turlar dışında online turizm seçenekleri de var. Bunlardan bazılarını sizin için
derledik:
• Google sanat ve kültür koleksiyonu: https://artsandculture.google.com
• Louvre Müzesi sanal turu: http://bit.ly/louvre-muz
• Minneapolis Walker Sanat Müzesi: http://bit.ly/walker-art
• Metropolitan Sanat Müzesi, sanatçıların sanatı nasıl incelediğini anlatan uzun
bir YouTube serisi hazırlamış: http://artistproject.metmuseum.org/
• MoMA Modern Sanatlar Müzesi sergilerini tanıtan videoları YouTube’dan yayınlıyor: http://bit.ly/moma-tube

_
http://bit.ly/sanal-muzeler
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