TISKOVÁ ZPRÁVA
Digitální kočovníci
EuropeanaTravel je projekt financovaný EU, který propojí zdigtalizované
fondy 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.
EuropeanaTravel bude digitalizovat bohaté sbírky z národních a vědeckých
knihoven České republiky, Estonska, Finska, Irska, Lotyšska, Maďarska,
Německa, Polska, Rakouska, Slovenské republiky, Slovinska, Spojeného
království a Švédska.
Mezi největší zajímavosti patří čtivě napsané deníky Winfielda Burrowa a
jeho skvělé náčtrky z cest, kdy jako první muž ze západu mapoval
Kazachstán. V Kazachstánu se nakonec usadil, oženil a vychoval dvanáct
dětí. Mezi zajímavosti patří i trýznivé vzpomínky Emmy Pollardové z jejích
cest po Orinoku, při kterých v roce 1855 zažívala nedostatek a velké
nesnáze.

Výřez
z Delsenbachovy
rytiny Krnova,
která je součástí
reprezentativního
souboru pohledů
na komplex
liechtensteinských
zámků a měst.

Moravská zemská knihovna v Brně přispěje do
společného projektu digitalizací unikátní mapové
sbírky Bernarda Pavla
Molla, kterou knihovna získala
v první
čtvrtině
19. století a která pokrývá
regionálně rozlehlý prostor
střední a jižní Evropy. Je
rozdělena na 65 dílů dvou
velikých celků – Rakouského a Německého atlasu.
Sbírka
se
zachovala
v původním
uspořádání,
které ji dal sám zakladatel.

Obsahuje ucelený mapový a obrazový materiál přibližně 12 000 jednobarevných i ručně kolorovaných map, plánů, vedut, prospektů a rytin, jejichž
obsah přechází ze zeměpisné tématiky až do architektonických detailů
stavebních památek. Vedle geografického a topografického materiálu jsou
ve sbírce také tzv. mapová falza, originální rukopisné kresby a plány –
vyobrazení starožitností, dolů, pevností. Sbírku doplňují původní rukopisné
katalogy.
Německý básník Johann Wolfgang Goethe řekl: „Cestování vzdělává“.
Dnešní digitální cestovatelé / kočovníci mohou využít propracované
nástroje a prozkoumávat vzdálená místa pomocí Europeana.eu očima
prvotních cestovatelů. EuropeanaTravel nabízí
nový prostor pro
vzdělávání, podnikání, hledání míst pro cestování a dovolené, síťování.
Jak roste tlak na divokou přírodu na celém světě, letecká doprava a
masová turistika ohrožuje životní prostředí a ekologii nedotčených míst,
proniká na svět zájem o studium unikátnosti míst v době, než k nim pronikl
moderní svět. EuropeanaTravel také ukazuje, že ekonomická migrace není
novým fenoménem – projekt bude také sledovat starověké obchodní cesty
a přesuny obyvatelstva.
U příležitosti zahájení nového projektu Dr. Jill Cousinsová, ředitelka
kanceláře Europeana v Královské knihovně v Nizozemí, uvedla: „Tohoto
zdroje budou moci využívat výzkumní pracovníci, studenti, učitelé, rodiny
atd. V dnešní době cestuje velká většina lidí, na rozdíl od většiny našich
předků, která málokdy opustila svůj domov. EuropeanaTravel nám umožní
dokumentovat, jak k této změně došlo.“
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sbírky.

Další informace
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.
EuropeanaTravel (www.europeanatravel.eu) je jedním ze skupiny projektů
financovaných Evropskou komisí programu eContentplus, ve kterém budou
digitalizovány materiály kulturního dědictví institucí a zpřístupňovány
pomocí Europeana.eu. Mezi další projekty patří European Film Gateway
(www.europeanfilmgateway.eu)
zachycující
bohatého
evropského
filmového
dědictví
a
EuropeanaLocal
(www.europeanalocal.eu)
zpřístupňující dokumenty uložené v místních archivech a muzeích.
Konference evropských národních knihoven CENL (www.cenl.org) a LIBER
(Asociace evropských vědeckých knihoven, www.libereurope.eu) podporují
tento projekt. CENL sdružuje 48 národních knihoven z 46 evropských zemí.
LIBER má téměř 400 odborných knihoven ve více než 40 zemích.
Kontakty
Projekt EuropeanaTravel koordinuje Národní knihovna Estonska. Pro další
informace, prosím, kontaktujte: Toomas Schvak, tel. +372 630 7437,
e-mail: toomas.schvak@nlib.ee.
Pro další informace o zapojení Moravské zemské knihovny do projektu,
prosím, kontaktujte: Petr Žabička, tel. +420 541 646 115, e-mail:
zabak@mzk.cz.

