
Tusindvis af arkæologiske kulturgenstande fra National Treasures
samling er nu tilgængelige online.
Som led i sit fortsatte forsøg på at gøre Israels arkæologiske skatte tilgængelige for mennesker i hele verden har Israels Antiquities Authority
(IAA)  for nylig oprettet en hjemmeside på nettet med de nationale klenodier, som omfatter tusindvis af samlingens genstande fra den
palæolitiske periode frem til den osmanniske periode.

Websiden, der i øjeblikket omfatter 5.700 kulturgenstande, opdateres hele tiden, og nye billeder i høj opløsning af kulturgenstande og deres
historie tilføjes med jævne mellemrum. Kulturgenstandene på hjemmesiden er arrangeret både i kronologisk orden (iht. de arkæologiske
perioder) og i typologisk orden (iht. kulturgenstandens art). De ledsagende oplysninger indeholder detaljerede arkæologiske data om hver
kulturgenstand inkl. oprindelse, type, dimensioner, materiale, findested, datering og litteraturliste.

National Treasures og Rockefeller Museums onlineprojekter tilslutter sig flere ambitiøse digitaliseringsprojekter online igangsat af Israel
Antiquities Authority inkl. Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library (digitalisering af dødehavsrullerne), Rigsarkivet fra 1919 til 1948 og
kortlægningen af Israel, der stiller de uvurderlige oplysninger til rådighed for offentligheden.

Herudover har Israel Antiquities Authority sat et større projekt i gang, hvor oplysninger og digitale billeder i høj opløsning af den sjældne
arkæologiske samling i Rockefeller Museum i Jerusalem gøres tilgængelige på internettet. For første gang er en hel museumssamling i Israel
blevet fotograferet og stillet til rådighed på internettet.
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til
offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt
om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


