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«Història i tresors de la Ruta de la Seda»
«Historia y tesoros de la Ruta de la Seda»

En el marc d’activitats de l’Observatori Àsia Central, Casa
Àsia es complau a convidar-vos a la conferència

En el marco de actividades del Observatorio Asia Central,
Casa Asia se complace en invitarle a la conferencia

«Història i tresors de la Ruta de la Seda»

«Historia y tesoros de la Ruta de la Seda»

Susan Whitfield és la directora d’un projecte digital molt
ambiciós: el Projecte Internacional de Dunhuang (PID,
http://idp.bl.uk ), que pretén posar a l’abast de tothom les
imatges i la informació trobades a les coves de Mogao, a
Dunhuang (República Popular de la Xina), un dels
emplaçaments clau per entendre la història de l’antiga
Ruta de la Seda.

Susan Whitfield es la directora de un proyecto digital muy
ambicioso: el Proyecto Internacional de Dunhuang (PID,
http://idp.bl.uk ), que pretende poner al alcance de todo el
mundo las imágenes y la información encontradas en las
cuevas de Mogao, en Dunhuang (República Popular de
China), uno de los emplazamientos clave para entender la
historia de la antigua Ruta de la Seda.

Casa Àsia ha volgut reconèixer l’esforç del projecte liderat
per la Dra. Whitfield amb el Premi Casa Àsia 2010 ex aequo.
Desenes d’institucions asiàtiques i europees treballen per
tal que el PID pugui treure a la llum cada vegada més
informació sobre l’origen dels intercanvis culturals que hi
va haver entre Europa i Àsia pels camins de la Ruta de la
Seda.

Casa Asia ha querido reconocer el esfuerzo del proyecto
liderado por la Dra. Whitfield con el Premio Casa Asia 2010
ex aequo. Decenas de instituciones asiáticas y europeas
trabajan para que el PID pueda sacar a la luz cada vez más
información sobre el origen de los intercambios culturales
que hubo entre Europa y Asia por los caminos de la Ruta
de la Seda.

Paraules de benvinguda i presentació:
Aurèlia Mañé Estrada, directora de l’Observatori Àsia
Central

Palabras de bienvenida y presentación:
Aurèlia Mañé Estrada, directora del Observatorio Asia
Central

A càrrec de:
Susan Whitfield, directora del Projecte Internacional
Dunhuang, British Library

A cargo de:
Susan Whitfield, directora del Proyecto Internacional
Dunhuang, British Library

Dijous, 4 de novembre del 2010, de 19.30 h a 21.00 h
Casa Àsia · Sala Samarcanda
Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona

Jueves, 4 de noviembre de 2010, de 19.30 h a 21.00 h
Casa Asia · Sala Samarcanda
Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona

Preguem confirmació d’assistència:
info@asiacentral.es · 93 368 49 09

Se ruega confirmar asistencia:
info@asiacentral.es · 93 368 49 09

Més informació:
www.casaasia.es · www.asiacentral.es

Más información:
www.casaasia.es · www.asiacentral.es

Organitzat per:
Organizado por:

Socis que formen l’Observatori Àsia Central:
Socios que forman el Observatorio Asia Central:

www.asiacentral.es

Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia:

Alt Patronat / Alto Patronato:

Entitat col·laboradora:
Entidad colaboradora:

Amb el suport de:
Con el apoyo de:

