Az Európai Film Kapu
A filmarchívumok portálja
Napjainkban gyorsan gyarapodnak a mozgóképi és filmmel kapcsolatos anyagok
digitalizált győjteményei, de ezeknek az anyagoknak jelentıs része
hozzáférhetetlen, mert vagy helyi szervereken, vagy csak tárgyi hordozókon
tárolják ıket.
Az Association des Cinémathèques Européennes (ACE) és az Europeana
Alapítvány kezdeményezéseként az Európai Filmátjáró (EFG) olyan online portált
fejleszt ki, mely példátlan módon közel 700 ezernél is több digitális objektumot
tesz hozzáférhetıvé. Ez az egyedülálló győjtemény játék- és rövidfilmeket,
plakátokat, filmdíszlet-terveket, híradókat, fotókat, és különféle szöveges
dokumentumokat, mint pl. programfüzeteket és cenzúralapokat tartalmaz. Az EFG
konzorciuma 21 partnert, köztük 15 európai filmarchívumot és filmtárat egyesít
ebben az úttörı, a technológia és a tartalmak átadására irányuló összefogásban.
Az EFG számos kulcskérdést tőz napirendre a digitális tartalmak hozzáférhetıvé
tételének terén, nevezetesen a technikai és szemantikai együttmőködést, a
metaadatok standardjait, valamint a szerzıi jogok tisztázásának legjobb
módszereit és a mozgóképi alkotások szellemi tulajdonjogának menedzsmentjét.
A Deutsches Filminstitut – DIF e.V. koordinálja a projektet, melynek
finanszírozásában részt vesz az EU eContentplus nevő programja. Az EFG
projekt 2008 szeptemberében indult és 2011 augusztusában zárul. 2011 elejére
hozzáférhetı lesz a hálózati portál elsı változata.

Az Európai Film Kapu és az Europeana
Az Európai Film Kapu kapcsolódik az Europeana-hoz, az Europeana Alapítvány
által irányított kulturális honlaphoz. Az Europeana rákeresési lehetıséget kínál
több millió digitális adatra, melyeket Európa múzeumai és galériái, archívumai,
könyvtárai és audiovizuális szervezetei bocsátanak rendelkezésre. Ezeknek egy
része világhírő; ugyanakkor eddig még feltáratlan kincsek várnak felfedezésre.
Jelenleg az Europeanaban több mint 12 millió digitális objektum érhetı el.
Azzal, hogy az Europeana-t gyarapítja az EFG elısegíti, hogy Európa sokrétő
kulturális öröksége egyetlen hozzáférési ponton át elérhetı legyen a szélesebb
közönség számára. Az EFG feltárja az európai filmarchívumok gazdagságát az
Europeana felhasználói és a mozi szerelmesei számára szerte a világon.
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Célkitőzések
•

Egyetlen hozzáférési pont megteremtése az európai filmarchívumok digitalizált
győjteményeinek eléréséhez

•

Megállapodás
standardjairól

•

A legjobb módszerek kidolgozása a szerzıi jogok tisztázására és a filmes
alkotások szellemi tulajdonjogának menedzsmentjére

•

Hozzáférés az európai filmörökséghez az Europeana útján.
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Partnerek
Association des Cinémathèques Européennes, Frankfurt/Brüsszel | Cinecittà Luce
S.p.A, Róma | Cinemateca Portuguesa, Museu do cinema, Lisszabon | Cineteca
del Comune di Bologna | CNR-ISTI, Pisa | Det Danske Filminstitut, Koppenhága |
Deutsches Filminstitut – DIF e.V., Frankfurt | Eremo srl, Cupramontana |
Europeana Alapítvány, Hága | EYE Film Instituut Nederland, Amsterdam |
FernUniversität Hagen | Filmarchiv Austria, Bécs | Kansallinen Audiovisuaalinen
Arkisto, Helsinki | La Cinémathèque Française, Paris | Lichtspiel – Kinemathek
Bern | Lietuvos Centrinis Valstybés Archyvas, Vilnius | Magyar Nemzeti
Filmarchívum, Budapest | Národní Filmový Archiv, Prága | Nasjonal-biblioteket,
Oslo | reelport GmbH, Köln | Tainiothiki tis Ellados, Athén

Kapcsolat
EFG Project
c/o Deutsches Filminstitut – DIF e.V.
Schaumainkai 41
D - 60596 Frankfurt
Phone +49 69 961 220 631
Fax +49 69 961 220 999
efg@deutsches-filminstitut.de

Elıjegyzés az EFG híreire az alábbi web-helyen:
www.europeanfilmgateway.eu/news.php

Linkek
EFG: www.europeanfilmgateway.eu
Europeana: www.europeana.eu
Association des Cinémathèques Européennes: www.acefilm.de
filmarchives online: www.filmarchives-online.eu
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