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Bogata in kulturno raznolika arheološka dediščina Podonavja je edini ostanek tisočletnega razvoja
naše družbe in nosilec pomembnih informacij o naši preteklosti. Njen izjemen turistični potencial je
pred velikim izzivom, saj ga omejuje slaba prepoznavnost, ki otežuje njegovo trajnostno upravljanje. Z
izrazom "prepoznavnost" ni mišljena samo fizična prisotnost arheoloških ostankov ali rekonstrukcij
najdišč, temveč tudi prepoznavnost arheologije v širši javnosti. Nove tehnologije nam omogočajo, ne
le da vizualiziramo arheološko znanje na povsem nove načine, temveč ga tudi sprotno in na privlačen
način predstavljamo širši javnosti.
Glavni cilj projekta Arheološke e-krajine Podonavja (Danube's Archaeological eLandscapes) je narediti
arheološko dediščino, zlasti arheološke krajine Podonavja, regionalno, nacionalno in mednarodno
vidnejšo in s tem privlačnejšo za njeno vključevanje v trajnostni kulturni turizem. Hrbtenica te naloge
so osrednji muzeji regije, ki v sklopu projekta svojo pozornost usmerjajo v najvidnejše arheološke
krajine Podonavja. Z vključevanjem najsodobnejših tehnologij navidezne resničnosti (VR) in razširjene
resničnosti (AR) bodo muzeji z največjimi števili obiskovalcev, le-te spodbudili, da dediščino izkusijo in
spoznajo v njenih izvornih okoljih, tako lastnih držav kot v državah drugih projektnih partnerjev.
Namen projekta ni le podpirati eno največjih mrež osrednjih ustanov z arheološkimi zbirkami in
znanjem, temveč se osredotočiti tudi na dolgoročno kampanjo za medsebojno promocijo arheološke
kulturne dediščine v regiji. Projekt s promocijo nove dediščinske kulturne poti »Iron Age Danube
route« nadaljuje delo predhodnega projekta Iron Age Danube, finalista izbora RegioStars 2018, hkrati
pa bo ustvaril nove mednarodne arheološke poti, kot eno od orodij za promocijo in ohranjanje
dediščine.
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Več informacij in aktualne novice o projektu najdete tudi na socialnih omrežjih:
Facebook: https://www.facebook.com/danubesarchaeological
Instagram: https://www.instagram.com/danubes_archaeological/
Twitter: https://twitter.com/Arch_eLandscape
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZElT-SUus1xKDCo4ZCLH-w

Podatkovna zbirka starejšeželeznodobnih najdišč v Podonavju:
www.iron-age-danube.eu
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