
KUOLLEENMEREN KÄÄRÖT OVAT NYT NÄHTÄVISSÄ VERKOSSA
Kuolleenmeren kääröjen löytymisen 65. juhlavuoden kunniaksi Israelin antiikkivirasto ja Google ovat tänään (18.12.12)
julkistaneet Kuolleenmeren kääröt Leon Levy -kirjaston kotisivuilla, www.deadseascrolls.org.il. Yleisö voi kokea, katsella, tutkia
ja tutustua Kuolleenmeren kääröjen yli 5000 kuvan kokoelmaan, jonka laatu on ennaltanäkemätön. Jerusalemissa Israelissa
vierailevat matkailijat voivat nähdä Kuolleenmeren kääröt myös “Shrine of the Book” -näyttelyssä, joka on Kuolleenmeren
kääröille omistettu näyttely Israelin museossa. 

Kirjasto on koottu kahden vuoden aikana yhdessä Googlen kanssa NASA:n kehittämää edistynyttä tekniikkaa käyttäen. Kokoelma
sisältää noin 1000 uutta kuvaa käärön osista, 3500 skannattua kuvaa negatiiveista 1950-luvulta, noin 900 kaksituhatta vuotta
vanhaa ja tuhansia käärön osia sisältävää käsikirjoitusta dokumentoivan tietokannan sekä interaktiivisen sisällysluettelon.
Tiedemiehet ja miljoonat käyttäjät ympäri maailmaa voivat tekniikan avulla  paljastaa ja selvittää yksityiskohtia, joita ei paljaalla
silmällä pysty näkemään. Kokoelma sisältää infrapunaisia ja värillisiä kuvia, joiden resoluutio on 1215 dpi. Kuvat ovat skaalalla
1:1, joka vastaa alkuperäisten kääröjen laatua. Google antoi hankkeelle käyttöön verkkopalvelun, Google-kartat, kuvateknologian
ja YouTuben. Projektin on tehnyt mahdolliseksi erityisen antelias avustus Leon Levy -säätiöltä, lisäavustus Arcadia-rahastosta sekä
tuki Yad Hanadiv -säätiöltä. 

Kokoelma sisältää joitakin tunnetuimmista teksteistä, kuten kopion kymmenen käskyä sisältävästä viidennestä Mooseksen
kirjasta ja osan luomiskertomuksen kuvaavasta ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta, jonka päiväys on
ensimmäisellä vuosisadalla eKr. Kirjasto sisältää myös joitakin psalmien kopioita, pieniä tekstejä tefilliineistä toiselta temppelin
ajalta, Bar Kochban kapinan aikana roomalaista armeijaa karkuun paenneiden pakolaisten piilottamia kirjeitä ja asiakirjoja sekä
satoja muita 2000 vuotta vanhoja tekstejä, jotka valoittavat raamatullisia tutkimuksia, juutalaisten historiaa ja kristinuskon syntyä. 

 
Shuka Dorfman, Israelin antiikkiviraston johtaja, sanoo: "Vain viidellä konservaattorilla maailmassa on oikeus käsitellä
Kuolleenmeren kääröjä. Nyt jokainen maailmassa voi "koskettaa" kääröjä näytöllään ja nähdä ne alkuperäisiin kääröihin
verrattavissa olevan laatuisina! Kääröjen löydön 65. vuosipäivän kunniaksi Israelin antiikkivirasto ja Google paljastavat kääröt
verkossa kaikista kehittyneintä kuvateknologiaa käyttäen. Tämän tekniikan ansiosta kaikista tärkein kansallisaarteemme on
nähtävissä kaikille. Näin kääröt säilyvät myös tuleville sukupolville." 

Yossi Matias, Israelin Googlen tutkimus- ja kehityskeskuksen johtaja, sanoo: “Työskentelemme siirtääksemme tärkeitä kulttuurillisia
ja historiallisia  materiaaleja verkkoon ja autamme näin niiden säilyttämisessä tuleville sukupolville. Nämä nyt nähtävissä olevat
kulttuurilliset ja historialliset asiakirjat – 10 käskyä, maailman luomistarina ym. – ovat tunnettuja lähes jokaiselle koululaiselle ympäri
maapalloa. Tämä yhteistyö on seuraava askel kohti kulttuurillisen materiaalin säilytystä maailmanlaajuisesti ja antaa käyttäjille
myös mahdollisuuden nauttia siitä.” 

Kuolleenmeren kääröistä: Vuonna 1947 beduiinipaimen löysi luolan etsiessään kadonnutta vuoheaan Juudean aavikolla. Luolasta
hän löysi saviruukun, jonka sisällä oli 2000 vuotta vanhat kääröt. Lopulta aarteenetsijät ja arkeologit löysivät jäänteitä sadoista
muinaisista kääröistä lähistöllä olevista luolista. Nämä muinaiset papyrus- ja pergamenttikappaleet, jotka sisältävät vanhimman
kopion hebreankielisestä Raamatusta, olivat säilyneet kaksituhatta vuotta kuumassa ja kuivassa aavikon ilmastossa ja luolien
pimeydessä. Kääröt paljastivat muinaisessa juutalaisuudessa myrskyisän toisen temppelin ajan aikana, jolloin Jeesus eli ja opetti,
vallinneet eri uskomukset. Kääröjä pidetään 1900-luvun tärkeimpänä arkeologisena löytönä.. 
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.
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Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.fi 


