Výčet faktů
EuropeanaTravel je projekt financovaný EU, který propojí
zdigtalizované fondy národních a univerzitních knihoven
Evropy do virtuální evropské knihovny Europeana.eu.
Dvouletý projekt EuropeanaTravel byl zahájen 1. května 2009
a poskytne prostředky a výměnu zkušeností mezi knihovnami
pro digitalizaci více jak milionu položek, včetně map,
rukopisů, fotografií, filmů, knih a pohlednic – vše na téma
cestování a turistika.
Úvod a cíle
EuropeanaTravel je jedním z řady projektů financovaných programem Evropské
komise eContentPlus, který klade důraz na digitalizaci kulturního dědictví a její
zveřejňování v Europeaně - evropské knihovně, muzeu a archivu.
Projekt bude digitalizovat přes milion položek, včetně map, rukopisů, fotografií,
filmů, knih a pohlednic, které spojuje téma cestování, turistika, obchodní a
výzkumné cesty.
Vybrané materiály pocházejí z národních a vědeckých knihoven České republiky,
Estonska, Finska, Irska, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska,
Slovenské republiky, Slovinska, Spojeného království a Švédska.
V rámci projektu bude také zřízeny 'agregační služby', nástroj, který umožní
členům LIBER (Asociace evropských vědeckých knihoven) shromažďovat
materiály tak, aby mohly být začleněny do Europeana.eu. Služby budou vyvíjeny
postupně tak, aby umožnily každé vědecké knihovně je používat.

Partneři
Národní knihovna Estonska – koordinátor
Národní knihovna Finska
Národní knihovna Lotyšska
Národní knihovna Polska
Národní knihovna Walesu
Národní knihovna Nizozemí
Rakouská národní knihovna
Slovenská národní knihovna
Národní a univerzitní knihovna Slovinska
Národní a univerzitní knihovna v Debrecenu
Státní a univerzitní knihovna Dolního Saska v Göttingenu
Univerzitní knihovna v Innsbrucku
Univerzitní knihovna v Regensburgu
Univerzitní knihovna v Lundu

Výčet faktů
Trinity College knihovna v Dublinu
Moravská zemská knihovna v Brně
Knihovna University College Londýn
EDL Nadace
Eremo s.r.l.

Očekávané výsledky
–

Prostřednictvím Europeana.eu bude zpřístupněno více jak milion položek
z hlavních evropských národních a univerzitních knihoven.

–

Přidanou hodnotou pro uživatele bude možnost nalezení materiálů o
cestování a cestovním ruchu z různých zemí na jednom místě a možnost
srovnání jednotlivých národních perspektiv.

–

Výzkumným pracovníkům, studentům, učitelům, rodinám atd. nabídne nový
prostor pro vzdělávání, podnikání, hledání míst pro cestování a dovolené,
síťování.

–

Za tímto účelem zřízené agregační služby umožní každé vědecké knihovně
snadné shromažďování materiálů a jejich následné zpřístupnění pomocí
Europeany.

Užitečné informace
–

eContentPlus
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
Program eContentPlus Evropské komise probíhal v letech 2005-2008 a jeho
cílem bylo zlepšení dostupnosti a použitelnosti evropských digitálních zdrojů
ve vícejazyčném prostředí. Program následuje aktuální program Informační a
komunikační technologie (ICT) Programu na podporu politiky (ICT PSP).

–

Europeana.eu je portál, který odkazuje na téměř 5 milionů digitálních zdrojů z
muzeí, archivů, knihoven a audiovizuálních sbírek v Evropě. Byl spuštěn v
listopadu 2008 předsedou Evropské komise José Manuelem Barrosem a
přitahuje pozornost milionů čtenářů.

–

LIBER
http://www.libereurope.eu
LIBER je Asociace evropských vědeckých knihoven, která sdružuje téměř
400 vědeckých knihoven z více jak 40 evropských zemí.

Kontakty
Projekt EuropeanaTravel je koordinován Národní knihovnou Estonska.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Toomas Schvak, tel. + 372 630 7437, toomas.schvak@gmail.com

