EFG1914: Digitalizace filmů k první světové válce
Nemalá část filmové produkce z desátých let 20. století byla věnována
událostem spojeným s první světovou válkou. Do současnosti se však
z dobové produkce dochovalo méně než 20 % filmů. Pro poznání událostí,
které otřásly světem, mají tyto snímky neocenitelnou dokumentární hodnotu.
Mnohé z nich nicméně stále zůstávají v analogové podobě na regálech
v archivních depozitářích a širší veřejnost o nich vůbec neví. Za účelem
digitalizace a zpřístupnění části těchto jedinečných materiálů byl v únoru 2012
zahájen projekt EFG1914.
Na projektu EFG1914 spolupracuje 26 partnerů, mezi nimi 21 evropských
filmových archivů a filmoték. V lednu 2014, v předvečer stého výročí začátku
první světové války, bude možné prostřednictvím webových stránek
www.europeanfilmgateway.eu a www.europeana.eu zhlédnout filmy v délce
661 hodin a studovat dalších 5 600 materiálů – fotografie, cenzurní lístky,
plakáty a textové dokumenty. Digitalizované filmy pokrývají pestrou škálu
všech žánrů a subžánrů souvisejících s tématem první světové války:
týdeníky, dokumentární i hrané filmy, propagandistické a protiválečné filmy.
Život v zákopech, dění v zázemí, v domácnostech nebo události v koloniích –
to jsou některá z témat vybraných filmů. Kromě zpřístupnění materiálů
prostřednictvím portálů EFG a Europeany projekt uživatelům nabídne
i tematicky zaměřené virtuální přehlídky umocňující jedinečnost dochovaných
materiálů a přinášející detailnější pohled nejen na události první světové války,
ale rovněž i na dobový filmový průmysl a obecenstvo.
Projekt iniciovaný Association des Cinémathèques Européennes (ACE)
a spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci programu CIP/ICT-PSP
koordinuje Deutsches Filminstitut – DIF e.V. z Frankfurtu nad Mohanem.
Očekávané výsledky:
• Zpřístupnění 661 hodin digitalizovaných filmů a 5 600 souvisejících
dokumentů prostřednictvím webových portálů EFG a Europeana
• Podpora digitalizace ve filmových archivech
• Usnadnění dalšího užívání filmových materiálů oslovením nových
skupin uživatelů
• Zjednodušování osvědčených postupů digitalizace filmů a jejich
uchovávání v digitální podobě
• Spolupráce s tematicky spřízněnými projekty Europeany – First World
War: Europeana 1914-1918 a Europeana Collections 1914-1918
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Evropská filmová brána
EFG1914 navazuje na projekt EFG – Evropská filmová brána - uskutečněný
v letech 2008-2011. Hlavním výsledkem tohoto projektu je webový portál
http://www.europeanfilmgateway.eu, který poskytuje rychlý a snadný přístup
ke statisícům filmových fotografií, plakátů, programů, periodik, cenzurních
dokumentů, unikátních hraných a dokumentárních filmů, týdeníků a dalších
materiálů z evropských filmových archivů. Evropská filmová brána je určena
nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti. Portál nabízí pohled na evropskou
filmovou tvorbu a rovněž nahlíží do jejího zákulisí – od raného období až do
současnosti. Více informací o tomto projektu naleznete na webových
stránkách http://www.efgproject.eu/
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EFG1914 Project: http://project.efg1914.eu/
EFG Portal: http://europeanfilmgateway.eu/
Europeana:
http://www.europeana.eu/portal/
Europeana 1914-1918:
http://www.europeana1914-1918.eu
Europeana Collections 1914-1918:
http://www.europeana-collections-19141918.eu/
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