Persbericht
Google en het Mundaneum versterken hun partnership
Bergen, 21 Februari 2013 - Google en het Mundaneum kondigen vandaag een versterking van hun
partnership aan. Het Archiefcentrum en Museum van de Federatie Wallonië-Brussel wordt aldus de
eerste Belgische partner van het “Cultural Institute” van Google. Te samen lanceren zij een belangrijk
toenaderingsprogramma met de plaatselijke gemeenschap.
Dankzij het vernieuwende medium “Culture Institute” dat staat voor de valorisering van het patrimonium
heeft het team van het Mundaneum twee nieuwe online expo's klaar met documenten, foto's en video's.
De eerste expo voert de geschiedenis op van het Mundaneum van Paul Otlet en Henri La Fontaine. Zij
koesterden de ambitie om het geheel van de menselijke kennis te indexeren, lang voor de zoekrobots op het
web. De tweede expo viert de honderdste verjaardag van de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede
aan Henri La Fontaine (1913-2013) voor zijn inzet voor de vrede niettegenstaande het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog. Beide expo's zijn beschikbaar in het Engels en het Frans, en weldra in het Nederlands.
“Deze aanwezigheid in het Cultural Institute van Google is een schitterende opportuniteit voor het
Mundaneum dat op die manier met zijn collecties een veel breder en internationaal doelpubliek zal
bereiken. Tevens biedt dit de gelegenheid om een belangrijk hoofdstuk van de Belgische geschiedenis van
het begin van de 20ste eeuw te herontdekken” zo vertelt Jean-Paul Deplus, de voorzitter van het
Mundaneum.
“Het Mundaneum kan putten uit een gigantisch archief daterend uit de 19e eeuw en creëert fascinerende
tentoonstellingen dankzij de technologie van Google”, verduidelijkt Bill Echikson, van de External Relations
bij Google. “Mensen uit de hele wereld kunnen voortaan kennis maken met deze pioniers die de eerste
zoekrobot ter wereld bedachten”.
Het Cultural Institute van Google, gevestigd in Parijs, heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in de
manier waarop archieven worden bewaard en ontsloten. Het laat toe aan zijn partners hun beeld- en
videoarchieven af te stoffen en aan te bieden in online tentoonstellingen. Nu al kunnen een 70-tal partners,
waaronder het Imperial War Museum en de Nelson Mandelastichting, bezocht worden op
www.google.com/culturalinstitute.
Een toenaderingsprogramma met de plaatselijke gemeenschap
Google en het Mundaneum hebben hun partnership aangekondigd in het voorjaar 2012. In navolging
hiervan heeft Google logistieke en financiële steun verleend aan een reeks conferenties en een
tentoonstelling over de geschiedenis van de toegang tot kennis. Google heeft het Mundaneum bijgestaan in
het verwerven van een bredere internationale zichtbaarheid, het Mundaneum heeft het mogelijk gemaakt
voor Google om banden aan te knopen met de lokale gemeenschap.
Vandaag kondigen Google en het Mundaneum een nieuw programma aan ter bevordering van de
betrekkingen tussen gemeenschappen. Het Mundaneum ligt namelijk in Bergen, midden in de Franse
Gemeenschap van België, waar ook een groot datacenter van Google gevestigd is. Een datacenter is een
groot gebouw met duizenden computers die het Google mogelijk maken online diensten te verlenen aan
gebruikers over gans de wereld. Het Mundaneum wordt voortaan de ontmoetingsplaats tussen lokale
actoren en de medewerkers van het datacenter van Google, binnen een lokale gemeenschap. In de
komende maanden zal het Mundaneum een interactieve stand opzetten met betrekking tot datacentra en
ook evenementen hosten zoals een Web Job Day waar de bezoekers info zullen krijgen over de vereiste
diploma's en vaardigheden die nodig zijn om in een datacenter te werken.
De stad Bergen is zich volop aan het opmaken voor haar rol als Culturele hoofdstad van Europa in 2015. Het

Mundaneum wil voortaan de band zijn tussen Google en de plaatselijke culturele actoren om dit ambitieus
project tot een succes te maken mede dankzij de technologie van Google.
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