
Museer i Israel – National portal
Den nyligt lancerede "Museums in Israel – the National Portal" er det første projekt af sin art, der viser Israels fremskridt i arbejdet med at
konservere og værne om kulturen og arven i den digitale tidsalder. Portalen er den indgang, der giver publikum i hele verden mulighed for at
nyde de israelske museers righoldige samlinger online på en hvilken som helst computer, tablet eller smartphone.

Israelske museer i dusinvis har permanente eller mere kortvarige udstillinger i løbet af året, som deres publikum kan nyde. Men det, der
udstilles, udgør kun en lille del af de egentlige samlinger. Museernes lagerbygninger rummer mange genstande, som normalt ikke er
tilgængelige for forskere eller andre, der er interesserede i at bruge samlingerne i deres helhed for at lære om Israels kulturarv. Alt i alt
opbevares der 1,5 millioner genstande af forskellig art i Israels museer, omfattende kunst, judaisme, historie, arkæologi, verdenskulturer,
natur og videnskab.

Portalen indeholder oplysninger om museerne i Israel, deres permanente og mere kortvarige udstillinger, tidligere udstillinger samt
verdenskendte genstande og mindre kendte genstande, der nu fremvises for publikum for første gang. Hvert museum har en side, hvor de
anfører generelle og specifikke detaljer om deres formål, aktiviteter, åbningstider, kontakt- og rejseinformationer, et udvalg af alle deres
samlinger og meget mere.

Portalen er åben og frit tilgængelig for offentligheden i Israel og andre steder og er udviklet for at imødekomme behovet hos et stort
publikum.

Derudover kan portalen som et resultat af samarbejdet mellem Israel og Europa bruges til at få adgang til Europeana, det paneuropæiske,
digitale bibliotek, hvor besøgende kan finde, hente, se og forske i materialet. Portalen indeholder også avancerede værktøjer til at hente
genstande frem og sammenligne dem.
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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 


