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Naukowcy z Wydziału Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego
wespół z Centrum Badania Kultury i Historii Żydów Europy
Wschodniej stworzyli interaktywny edukacyjno-turystyczny
przewodnik po Litwie żydowskiej - ©Discover Jewish
Lithuania. Aplikacja została opracowana w pięciu językach –
litewskim, angielskim, hebrajskim, polskim i rosyjskim.

©Discover Jewish Lithuania – to nieodpłatna aplikacja, w
której specjaliści z zakresu kultury i historii Żydów dr Elena
Keidošiūtė, dr Dovilė Troskovaitė, doktoranci Tadas
Janušauskas (Central European University), Monika Ramonaitė, Darius Sakalauskas pod kierownictwem doc.
Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego Jurgity Verbickienė przygotowali ponad 60 opowiadań o
historii, kulturze i dziedzictwie Żydów na Litwie. Pomysł unikalnego projektu popularno-naukowego zrealizował
doktorant Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego Tadas Žižiūnas.

Naukowcy ukazują historię Żydów, ich wkład w historię Litwy. Tematy przygotowano w siedmiu miastach i
miasteczkach Litwy: m. in. Wilnie, Wiłkomierzu, Kiejdanach, Żagorach, Olkienikach. Tematy są bardzo różnorodne
– od pierwszych stacji paliwowych na Litwie poprzez żydowskich żołnierzy-ochotników, którzy walczyli o
niepodległość Litwy aż do słynnej wileńskiej Wielkiej Synagogi.

Aplikacja została opracowana w pięciu językach – litewskim, angielskim, hebrajskim, polskim i rosyjskim.

Aplikacja reagując na miejsce użytkownika na mapie oraz kamerę w używanym urządzeniu działa za
pośrednictwem rozwiązań wirtualnej rzeczywistości. Dlatego też najlepiej korzystać z aplikacji na żywo spacerując
po mieście i odnajdując te miejsca na mapie, pod którymi kryją się wybrane wizualizacje dawnych miast i
miasteczek. W tym – specjalnie przygotowany dynamiczny model 3G wileńskiej Wielkiej Synagogi. Aplikacja nie
wymaga stałej łączności internetowej, dlatego też jest atrakcyjna dla turystów.

Dyrektor Centrum Badania Kultury i Historii Żydów Europy Wschodniej, doc. Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Wileńskiego J. Verbickienė ma nadzieję, że aplikacja będzie się cieszyła popularnością nie tylko wśród turystów, ale
również młodych osób na Litwie chętnych odkrycia i poznania różnorodnej historii i kultury litewskich Żydów.

Pierwsza wersja aplikacji dostępna jest już w sklepach Google Play i App Store.

Na podstawie: bernardinai.lt
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