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Az EuropeanaTravel egyike azoknak az Európai Unió által
finanszírozott projekteknek, amelyek európai egyetemi és
nemzeti könyvtárak digitális tartalmait teszik elérhetővé az
Europeana.eu portálon keresztül. A 2009. május 1-jén
indult, kétéves futamidejű EuropeanaTravel több mint
egymillió forrás digitalizálását tűzte ki célul az utazás és
turizmus témakörében: térképek, kéziratok, fényképek,
filmek, könyvek válnak széles körben elérhetővé.

Bevezetés, célkitűzések
Az EuropeanaTravel egyike az Európai Unió eContentplus programja által
támogatott projekteknek, melyek az Európai Digitális Könyvtár, Múzeum és
Archívum portálja, az Europeana számára digitalizálnak anyagokat kulturális
intézményekben.
A projekt során több mint egymillió forrás kerül digitalizálásra: térképek, kéziratok,
fényképek, filmek, könyvek és képeslapok az utazás, turizmus, kereskedelmi
útvonalak és felfedezőutak témakörében.
A kiválasztott anyagok ismert nemzeti és kutatóintézeti könyvtárak tulajdonát
képezik
Ausztriában,
Csehországban,
Észtországban,
Finnországban,
Németországban, Magyarországon, Írországban, Litvániában, Lengyelországban,
Szlovákiában, Szlovéniában, Svédországban és az Egyesült Királyságban.
A projekt részét képezi egy aggregátor-szolgáltatás kifejlesztése, mely a LIBER
tagkönyvtárak állományát integrálja az Europeana portálba. A szolgáltatás a
további bővítési lehetőség figyelembe vételével kerül kialakításra.

Várható eredmények
–

Európai nemzeti és egyetemi könyvtárak több mint egymillió dokumentuma
válik elérhetővé az Europeana.eu portálon.

–

Értékes szolgáltatás az utazás és turizmus témakörében különböző
országokban keletkezett anyagok együttes elérhetősége a különböző nemzeti
perspektívák összehasonlításának lehetőségével.

–

Új dimenzió nyílik diákok, oktatók, családok, stb. számára az oktatás, üzleti
élet, szociális érintkezés és szabadidő szempontjából.

–

A kialakítandó aggregátor szolgáltatás a jövőben további tudományos
könyvtárak anyagának bekapcsolását teszi lehetővé az Europeana portálon.

Partnerintézmények
Észt Nemzeti Könyvtár (koordinátor)
Osztrák Nemzeti Könyvtár
EDL Alapítvány
Eremo
Göttingeni Egyetemi Könyvtár
Lundi Egyetemi Könyvtár
Moráviai Könyvtár, Brno
Finn Nemzeti Könyvtár
Litván Nemzeti Könyvtár
Lengyel Nemzeti Könyvtár
Szlovén Nemzeti és Egyetemi Könyvtár
Holland Nemzeti Könyvtár
Walesi Nemzeti Könyvtár
Trinity College Könyvtára
Szlovák Nemzeti Könyvtár
University College London
Innsbrucki Egyetem
Regensburgi Egyetemi Könyvtár
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

Hasznos információ
Az EU négyéves (2005-2008) eContentPlus programjának célja az európai
digitális tartalmak elérhetőségének, kihasználtságának növelése többnyelvű
környezetben. A programot a jelenlegi ICT PSP követte.
Europeana.eu jelenleg különböző európai múzeumokban, archívumokban,
könyvtárakban és audiovizuális gyűjteményekben található, több mint ötmillió
digitális dokumentum elérését biztosítja. A portált 2008 novemberében nyitotta
meg az EU elnöke, Jose Manuel Barroso, mely ez idáig több millió látogatót
vonzott.
LIBER
Az Európai kutatókönyvtárak szövetsége több mint 400 intézményi tagot számlál
Európa 40 országában.
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