Ο εβραχθός ποιηηηζκός ζηο δηαδίθησο
Το πρόγρακκα Judaica Europeana παρέτεη πρόζβαζε ζηολ εβραχθό
ποιηηηζκό κέζφ ηες εσρφπαχθής υεθηαθής βηβιηοζήθες Europeana
Σα κνπζεία, νη βηβιηνζήθεο θαη ηα αξρεία ηεο Επξώπεο ζην δηαδίθηπν
ε ζπλεξγαζία κε πνιηηηζηηθνύο θνξείο, ην πξόγξακκα Judaica Europeana
αλαδεηά θαη ςεθηνπνηεί ηεθκήξηα ηεο εβξατθήο ζπκβνιήο ζηελ επξσπατθή
θιεξνλνκηά. Σν πξόγξακκα ζα παξέρεη ςεθηαθή πξόζβαζε ζε έλαλ ηεξάζηην
αξηζκό αληηθεηκέλσλ (αληηθείκελα, έγγξαθα, βηβιία, ρεηξόγξαθα, πεξηνδηθά,
ερνγξαθήζεηο, εηθόλεο, θσηνγξαθίεο, βίληεν, επηζηνιηθά δειηάξηα θαη αθίζεο)
ηα νπνία βξίζθνληαη δηεζπαξκέλα ζε δηάθνξεο ζπιινγέο. Απηό ην κνλαδηθό
αξρείν ζα απνηειέζεη ηκήκα ηεο βηβιηνζήθεο Europeana, ζηα πιαίζηα ηεο
ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Πόιεηο». Η πνιύγισζζε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο
Europeana ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα βξίζθνπλ, λα βιέπνπλ θαη λα
ζπγθξίλνπλ ηνπο ζεζαπξνύο ηνπ εβξατθνύ πνιηηηζκνύ.

Το πρόγρακκα Judaica Europeana ζα:


πγθεληξώζεη εβξατθό πιηθό από ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ ηδξπκάησλ
κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη, θαζώο θαη από άιιεο ζπιινγέο εβξατθνύ
πεξηερνκέλνπ.



Θα ζπληνλίζεη ηε ρξήζε θνηλώλ παξακέηξσλ κεηαμύ ησλ ηδξπκάησλ
ώζηε λα δηαζθαιίζεη, όηη ην πξόγξακκα ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
από όινπο, κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.



Θα νξίζεη εξγαιεία δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπό λα δώζεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γισζζάξηα θαη ιεμηθά
ζπλσλύκσλ
γηα
ηελ
θαηαινγνγξάθεζε,
αλεύξεζε
θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνύ, πνπ ηνπο ελδηαθέξεη.

Κοηλό
Σν πξόγξακκα Judaica Europeana απεπζύλεηαη θπξίσο ζε δάζθαινπο,
θνηηεηέο, ζρνιεία, όζνπο εξγάδνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο ηζηνξηθήο θαη
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, όζνπο θάλνπλ γελεαινγηθέο έξεπλεο, ηνπξίζηεο
θαζώο θαη ζην επξύηεξν θνηλό, δειαδή ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
ηζηνξία ησλ επξσπατθώλ πόιεσλ ή ηνπ εβξατθνύ πνιηηηζκνύ.
Σν πξόγξακκα ζα πξνζπαζήζεη ηδηαίηεξα λα πξνζειθύζεη παλεπηζηήκηα θαη
ζρνιεία κε ζθνπό λα πξνσζήζεη ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα. Σα ηδξύκαηα
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηνβνπιία ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηδείμνπλ
ηηο ζπιινγέο ηνπο ζε ςεθηαθέο εθζέζεηο. ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε
βηβιηνζήθε Europeana, ην πξόγξακκα Judaica Europeana ζα επηηύρεη έλαλ
από ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ελόο νινθιεξσκέλνπ ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο:
ζα δώζεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα, λα αλαδεηνύλ θαη λα βξίζθνπλ
ζηνηρεία ηεο εβξατθήο θιεξνλνκηάο κε αθεηεξία κία κόλν ηζηνζειίδα.
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