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EFG1914: Digitalizált filmek az I. világháborúról 
 
    Az 1910-es évek filmgyártásának igen jelentős mennyisége az első 
világháború eseményeit dolgozta fel. Mára ezeknek a filmeknek kevesebb, 
mint 20%-a maradt fenn, felbecsülhetetlen értékű kordokumentumaiként a 
világot megrázó eseménynek. 
A filmek nagy része még mindig a filmarchívumok analóg hordozóin pihen, 
elrejtve a közönség elől. Ezért az EFG1914 elnevezésű projekt ennek a 
ritka és értékes gyűjteménynek a digitalizálását és elérhetővé tételét tűzte 
zászlajára, amikor 2012 februárjában útjára indult. Célja, hogy az I. 
világháború kitörésének centenáriumára, 2014 januárjára 650 órányi filmet 
és mintegy 5600 fényképet, cenzúrakártyát, plakátot és szöveget tegyen 
online elérhetővé a www.europeanfilmgateway.eu és a www.europeana.eu 
portálokon.  

A kezdeményezéshez 25 intézmény, közöttük 20 filmarchívum csatlakozott 
szerte Európából.  
   Az EFG1914-ben digitalizált filmek minden műfajt képviselnek: híradót, 
dokumentum-, játék-, propaganda- és háborúellenes filmet egyaránt. 
   A lövészárkok világa, a hátországban zajló élet, a gyarmatok vagy az 
otthon csak néhány a közül a sok téma közül, amit a kiválasztott filmek 
feldolgoznak. 
    A European Film Gateway (EFG) és az Europeana egy különleges, 

virtuális kiállítást is rendez, ami mélyebb betekintést nyújt majd nem csak 
az I. világháború eseményeibe, hanem a korszak filmiparába és 
közönségébe is. 
   A projektet az Európai Unió ún. Közösségi programja finanszírozza és a 
Német Filmintézet (Deutsches Filminstitut – DIF e.V.) irányítja. 
 
 
A célokról röviden: 
 

 650 órányi, I. világháborús tematikájú film és 5600 filmes 
vonatkozású műtárgy elérhetővé tétele az EFG portálon és az 
Europeanaban. 

 Az archívumok támogatása a filmek digitalizálásában. 
 A filmes anyagok jövőbeni felhasználásának megkönnyítése. 

 A digitalizáció és a digitális megőrzés itt bevált gyakorlatainak 
népszerűsítése. 

 Az Europeana 1914-1918 és az Europeana Collections 1914-1918 
gyűjtemények bővítése. 
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Az EFG1914  partnerei: 
 
Arhiva Nationala de Filme, Bukarest | Association des Cinémathèques 
Européennes, 
Frankfurt/Brüsszel | Athena Research and Innovation Center in 
Information, Communication and Knowledge Technologies, Athén | Centre 
National du Cinéma et de l´Image Animée-Archives françaises du film, Bois 
d´Arcy | Cinecittà Luce S.p.A, Róma | Cinémathèque Royale de Belgique, 
Brüsszel | Cineteca del Comune di Bologna | CNR-ISTI, Pisa | Det Danske 
Filminstitut, Koppenhága | Deutsche Kinemathek-Museum für Film und 
Fernsehen, Berlin | Deutsches Filminstitut - DIF e.V., Frankfurt | Estonian 
Film Archive, Tallinn | EYE Film Instituut Nederland, Amszterdam | 
Filmarchiv Austria, Bécs | Filmoteca Española, Madrid | Fondazione 
Cineteca Italiana, Milánó | Fraunhofer IIS, Erlangen | Imperial War 

Museum, London | IVAC, Valencia | Jugoslovenska Kinoteka, Belgrád | 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, Budapest | Národní 
filmový archiv, Prága | Nasjonalbiblioteket, Oslo | Österreichisches 
Filmmuseum, Bécs | reelport GmbH, Köln 
 
Elérhetőségek: 
 
EFG1914 

c/o Deutsches Filminstitut – DIF e.V. 
Schaumainkai 41 
D - 60596 Frankfurt 
Telefon:  +49 69 961 220 631 
Fax +49 69 961 220 999 
Mail: efg@deutsches-filminstitut.de 
 
Linkek: 
 
EFG1914 projekt: http://project.efg1914.eu/ 
EFG portál: 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-

1914-1918.eu/ 


