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O videodisco interativo, isto e, comandado por um computador - grande
ou pequeno - e certamente uma das solucoes do futuro, a mais eficaz para a
estocagem e a difusao de imagens.
A DBMIST lancou um programa
de experimentacao visando avaliar o videodisco nos planos tecnologico, documentario e ergonomico. Alem disso, os
poderes publicos acabaram por se sensibilizar em interesse de uma nova tecnologia promissora.
E com e s t e o b j e t i v o q u e a
DBMIST decidiu sustentar o projeto comum de duas fototecas de arqueologia,
a do Institut de Recherches sur I'Architecture Antique e a do Centre de Recherche sur la Mosaique e do Centre de Recherches sur les Traitements Automatises
en Archeologie Classique. O videodisco
Images de 1'Archeologie reune as imagens
que ilustram os tres bancos de dados
constituidos por estes organismos.
A arqueologia e um terreno privilegiado para a experimentacao da consulta interativa de bancos de imagens
em videodisco.'O recurso a imagem e
indispensavel no trabalho da arqueologia. Viatico da pesquisa arqueologica, a
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imagem permite o estudo de objetos distantes, destruidos ou inacessiveis. Interpretar os objetos, ordena-los, recuperar
sua identidade apagada pelo tempo, necessidade de comparacoes, de aproximacoes, implica finalmente na restituicao
do objeto na sua globalidade como expressao da cultura de um grupo humano
em uma dada epoca.
A contribuicao do videodisco na
difusao da cultura cientifica deveria ser
um dos interesses maiores desta tecnologia. Assim, no caso presente, a implantacao do videodisco poderia ser
considerada tanto nos centros de pesquisa arqueologica, nas fototecas, nas
escolas francesas no estrangeiro, quanto
proximo ao grande publico, em museus,
bibliotecas, bem como nas unidades de
formacao e de pesquisa (UFR) do ensino superior lhe faria desempenhar um
papel de auxilio a formacao, de assistencia, na preparacao de futuros arqueologos.
A natureza das imagens registradas, a diversidade dos sitios de interrogacao considerados, tudo concorre para
que, para alem do mundo de pesquisa
onde nasceu, este videodisco vise os diversos e numerosos publicos da arqueologia.
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Este videodisco, acoplado a tres
bancos de dados documentarios, provavelmente e o primeiro no dominio da
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TraducBo de Alvaro H. Allegrette (Pos-Graduacao de Antropologia Social FFLCH-USP) do
original frances publicado conjuntamente em 1986 pelo Ministere de Ia Recherche et de I'Enseignement
SupCrieur, pelo CNRSIUniversitt de Paris X e pelo CNRS/UniversitC de Paris 1.

