
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evropská filmová brána 

 Spolufinancováno programem Evropské komise eContentplus 

Portál filmových archivů 

Digitalizované sbírky filmů a materiálů s filmem souvisejících se v současné době 
rychle rozrůstají. Řada digitalizovaných materiálů je ale stále nedostupná – buď 
jsou uloženy na lokálních serverech nebo pouze na fyzických médiích.  
 
Projekt Evropská filmová brána (EFG – the European Film Gateway), iniciovaný 
Association des Cinémathèques Européennes (ACE) a the Europeana 
Foundation, vytvořil webový portál, který poskytuje on-line přístup k více než 
600.000 digitalizovaných objektů. Tato jedinečná sbírka zahrnuje fotografie, 
plakáty, nákresy dekorací, filmové týdeníky, hrané a dokumentární filmy a rovněž 
i textové dokumenty jako filmové programy a cenzurní karty. EFG konsorcium 
sdružuje v průkopnickém spojení 22 partnerských institucí, které zajišťují 
technologické řešení projektu i poskytování obsahu. V konsorciu je zastoupeno 
16 evropských filmových archivů a filmoték. 
 
Projekt EFG se rovněž věnuje řadě klíčových otázek týkajících se zpřístupňování 
digitálního obsahu, zejména technické a sémantické součinnosti, standardům 
metadat a rovněž i hledání nejvhodnějších postupů při řešení otázek spojených se 
záležitostmi práv k duševnímu vlastnictví (Intelectual Property Rights) v oblasti 
kinematografických děl. 
 
Deutsches Filminstitut – DIF e.V. je koordinátorem projektu, který je 
spolufinancován z programu Evropské komise eContentplus. Projekt EFG začal 
v září 2008 a skončí v srpnu 2011. V červenci 2011 bude webový portál veřejně 
přístupný. 
 

Evropská filmová brána a Europeana 
 

Projekt EFG je propojen s Europeanou. Tento webový portál zaměřený na kulturní 
obsah zprostředkovává možnost vyhledávání v milionech digitalizovaných 
položek, které poskytla evropská muzea, galerie, archivy, knihovny a 
audiovizuální organizace. Některé z nich jsou světově proslulé, jiné zatím své 
poklady ještě skrývají. Europeana nyní poskytuje přístup k více než 18 milionům 
digitalizovaných objektů. 
 

Zapojením do projektu Europeana přispívá EFG ke zpřístupnění evropského 
kulturního dědictví široké veřejnosti v celé jeho rozmanitosti prostřednictvím 
jednoho přístupového bodu. EFG tak otevírá a zpřístupňuje bohatství evropských 
filmových archivů uživatelům Europeany a milovníkům kinematografie z celého 
světa. 
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Očekávané výsledky 

 Jeden přístupový bod k digitalizovaným sbírkám evropských filmových archivů 

 Shoda filmových archivů a filmoték v záležitosti společné součinnosti 
standardů 

 Nalezení nejvhodnějších postupů při řešení otázek spojených se záležitostmi 
práv k duševnímu vlastnictví (Intelectual Property Rights) v oblasti 
kinematografických děl 

 Přístup k evropskému filmovému dědictví prostřednictvím Europeany. 

 

Partneři 

Association des Cinémathèques Européennes, Frankfurt/Brusel | Cinecittà Luce 
S.p.A, Řím | Cinemateca Portuguesa, Museu do cinema, Lisabon | Cineteca del 
Comune di Bologna | CNR-ISTI, Pisa | Det Danske Filminstitut, Kodaň | 
Deutsches Filminstitut - DIF e.V., Frankfurt | Eremo srl, Cupramontana | 
Europeana Foundation, Haag | EYE Film Instituut Nederland, Amsterdam | 
FernUniversität Hagen | Filmarchiv Austria, Vídeň | Filmoteka Narodowa, Varšava 
(přidružený partner) | Kansallinen Audiovisuaalinen Arkisto, Helsinki | La 
Cinémathèque Française, Paříž | Lichtspiel – Kinemathek Bern | Lietuvos 
Centrinis Valstybés Archyvas, Vilnius | Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapešť | 
Národní filmový archiv, Praha | Nasjonalbiblioteket, Oslo | reelport GmbH, Kolín 
nad Rýnem | Tainiothiki tis Ellados, Athény 

 

Kontakt 

European Film Gateway 
c/o Deutsches Filminstitut – DIF e.V. 
Schaumainkai 41 
D - 60596 Frankfurt 
Tel +49 69 961 220 631 
Fax +49 69 961 220 999 
efg@deutsches-filminstitut.de 

 

EFG novinky dostupné na www.europeanfilmgateway.eu/news.php 

 

Odkazy 

EFG: www.europeanfilmgateway.eu 

Europeana: www.europeana.eu 

Association des Cinémathèques Européennes: www.ace-film.eu 

filmarchives online: www.filmarchives-online.eu 

 


