
Museer i Israel - nationell portal
Den nyligen lanserade "Museer i Israel – den nationella portalen" är det första projektet i sitt slag som visar Israels utveckling gällande
bevarande och omvårdnad av kulturarv i den digitala åldern.  Portalen är en port för allmänheten jorden runt till att online och på vilken dator,
surfplatta eller smartphone som helst njuta av Israels museers rika samlingar.

Dussintals museer i Israel bygger permanenta och tillfälliga utställningar under hela året som publiken kan njuta av. Dock utgör föremålen
som visas endast en liten del av varje samling. I museernas magasin förvaras många fler föremål som vanligtvis inte är tillgängliga för
forskare och andra som är intresserade av att använda samlingarna i sin helhet för att lära sig om Israels arv. Allt som allt förvaras cirka 1,5
miljoner föremål inom alla möjliga områden i Israels museer: Konst; Judaism; Historia; Arkeologi; Världskulturer; Natur och vetenskap.

Portalen innehåller information om Israels museer, deras permanenta och tillfälliga utställningar, tidigare utställningar, såväl som
världsberömda föremål tillsammans med okända föremål som nu visas för publiken för första gången. Varje museum har en sida på vilken
den listar allmän och specifik information angående dess syfte, aktiviteter, öppettider, kontakt och resvägar, samt ett urval av alla dess
utställningar och mycket mer.

Portalen är öppen och kostnadsfri för allmänheten i Israel och annorstädes, och har utvecklats för att uppfylla behoven från en stor publik.

Dessutom som ett resultat av ett samarbete mellan Israel och Europa kan portalen användas för att komma till Europeana, det pan-
europeiska digitala biblioteket där internetanvändare kan hitta, hämta hem, se och forska bland material. Portalen innehåller även
avancerade verktyg för att hämta hem föremål och jämföra dem.
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Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och Baltikum samt att förmedla turistinformation till
allmänheten i dessa länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen
som arbetar med att främja turismen till Israel.

Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre
världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet –
Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.

 Läs mer på www.goisrael.se 


