Europeana 1914-1918 v České republice
Fotografie, dopisy, filmy, vzpomínky

Tisková zpráva
Podělte se s námi o rodinné příběhy - vzpomínky na první
světovou válku a společně zmapujme skrytou část evropských
dějin
Kontakt:

Národní filmový archiv
Tomáš Lachmann
+420 778 522 714
tomas.lachman@nfa.cz
Národní muzeum
Marie Vítková
+420 721 877 407
marie_vitkova@nm.cz

PRAHA: Kino Ponrepo, 2.-3. dubna 2016, 12:00-18:00
BRNO: Kino ART, 16. dubna 2016, 12:00-18:00
Praha, 24. března 2016
V České republice se v dubnu tohoto roku představí unikátní projekt
Europeana 1914-1918. Češi mají jedinečnou možnost přinést své rodinné
poklady (fotografie, pohlednice, filmy, zbraně...) z první světové války,
nechat je na místě zdigitalizovat a přispět tak do jedinečné digitální
knihovny a archivu Europeana. Dostanou možnost dozvědět se něco více
o historii, vyprávět příběh své rodiny a připomenout si vzpomínky svých
blízkých. Na www.europeana1914-18.eu tak zachytí pomocí různých
předmětů klíčové momenty, stopy první světové války, od jejíhož začátku
uběhlo 100 let.
Vlastníte vzpomínkové předměty z období první světové války? Dopisy,
fotografie, deníky nebo dokonce plakáty či filmy? Máte v podkroví
zapomenutou truhlu s pohlednicemi, které si zde schoval Váš dědeček či
pradědeček? Váže se k těmto vzácným věcem nějaký originální příběh?
Rádi bychom tyto artefakty uchovali pro další generace, zveřejnili je
prostřednictvím internetu, aby i široká veřejnost měla lepší představu o
tom, co tzv. „Velká válka“ znamenala pro běžnou rodinu. Doneste tato díla
do pražského kina Ponrepo nebo brněnského kina Art a my vám je během
sběrových dní v dubnu pomůžeme zdigitalizovat a publikovat na portálech
Europeana a eSbírky. Součástí akce bude rovněž bohatý doprovodný
program a promítání tematicky laděných filmů z období první světové
války v doprovodu živé muziky.
Evropa si připomíná 100 let od trvání první světové války (upomínkové akce v
letech 2014 - 2018). Projekt Europeana 1914 - 1918 má za cíl shromáždit
rodinné vzpomínky na toto období ve vybraných evropských státech a

představit je veřejnosti prostřednictvím internetu. Do projektu se zatím zapojilo
22 evropských zemí a teď je na řadě i Česká republika.
Jill Cousins, výkonná ředitelka Europeany, o klíčovém projektu prohlásila:
„Většina rodin si uchovává své vzpomínky, které představují jakýsi skrytý archiv
velmi osobních příběhů s obrovským historickým významem. A to je právě ten
důvod, proč náš online archiv, který sbírá předměty během sběrných dnů po
celé Evropě, je tak důležitý. Europeana reprezentuje nový přístup ke kulturní
historii, spojuje skutečné příběhy jednotlivců s oficiálně známými historickými
fakty a ukazuje tak, jaké rozmanité stránky může mít stejné historické období.
Rádi bychom tímto vyzvali veřejnost, aby s námi společně vytvořila jakousi
kolektivní paměť na válku, která se dotkla přímo či nepřímo životů Evropanů,
bez ohledu na to, na které straně fronty tehdy žili.“
Europeana 1914-1918 je jedním z mnoha projektů nadace Europeana
Oxfordské univerzity a místních partnerů. Sbírkové dny v České republice
proběhnou v kooperaci nadace Europeana, Národního muzea, Národního
fi lmového archivu a Facts & Files v pražském kině Ponrepo a brněnském kině
ART. Projekt Sběrové dny začal v roce 2011 v Německu. Doposud se
uskutečnilo 180 sběrových akcí v Holandsku, Belgii, Dánsku, ve Velké Británii,
v Irsku, Itálii, Lucembursku, Rumunsku, na Slovensku, Kypru, ve Francii a v
Rakousku. Nashromážděno bylo přes 180 000 předmětů, které jsou v
digitalizované formě již vystaveny online. V plánu je rozšířit projekt do dalších
evropských zemí a vytvářet virtuální archiv osobních vzpomínek z období první
světové války, ze kterého může v digitální podobě čerpat evropská veřejnost.
Nezávisle na sběrových dnech může každý vkládat své digitalizované objekty a
příběhy ne web – www.europeana1914-1918.eu.
Koordinátorka akce Marie Vítková z oddělení digitalizace a nových médií z
Národního muzea k významu a tradici sběrových dnů u nás dodala:
„V roce 2013 Národní muzeum spolu s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie
věd uspořádalo sběrovou akci Europeana 1989, kdy byla veřejnost vyzvána
k poskytnutí artefaktů z tohoto revolučního roku k digitalizaci a následnému
vystavení na internetu. Sběrová událost se uskutečnila v pěti českých městech,
digitalizováno bylo přes 2000 artefaktů různorodé povahy. (…) Národní
muzeum již řadu let spolupracuje na tvorbě obsahu evropské platformy
Europeana.eu, kde jsou prezentovány digitalizované sbírky více než dvou tři
tisíc evropských paměťových institucí. V roce 2010 Národní muzeum spustilo
portál esbirky.cz, jehož cílem je prezentace muzejních a galerijních sbírek
českých institucí ve virtuálním prostředí, ale také agregace dat pro portál
Europeana. Doposud bylo skrze eSbírky na Europeanu importováno přes 45
000 digitalizovaných předmětů.“
Historik z oddělení písemných archiválií Tomáš Lachman z Národního
filmového archivu k smyslu akce řekl:
„Europeana je výjimečný projekt, který nabízí a zároveň výrazně zjednodušuje
online přístup k digitalizovaným sbírkám a popisným metadatům z pestrého
spektra evropských paměťových institucí. Pro NFA představuje Europeana
nejen významný a důvěryhodný informační zdroj pro odbornou práci, ale rovněž
i důležitou platformu pro zpřístupňování digitalizovaných filmových děl a nefilmových materiálů (plakátů, fotografií, textových dokumentů) badatelům,
filmovým profesionálům i milovníkům filmu z řad široké veřejnosti. Díky
pionýrské iniciativě Europeany a na ní navazujícím projektům Association des
Cinémathèques Européennes dnes NFA nabízí volný online přístup k více než
200 filmům, 1000 fotografiím a více než 4 000 stran tištěných periodik.“

Detailní program akce:
Praha, kino Ponrepo 2. a 3. dubna 2016 - Rodinný víkend
sobota 2. dubna
12:00 - 18:00
1. sběrový den v prostorách kavárny a ve foyer kina Ponrepo
Digitalizace objektů z první světové války, rozhovory s majiteli, katalogizace,
identifikace filmových materiálů. Výstava ze sbírek Československé obce
legionářské.
neděle 3. dubna
12:00 - 18:00
2. sběrový den v prostorách kavárny a ve foyer kina Ponrepo
Digitalizace objektů z první světové války
Výstava ze sbírek Československé obce legionářské
od 15:00 program pro děti:
Moderované pásmo s hudební dílnou (celkem 120 min):
Osudy dobrého vojáka Švejka I. (režie Jiří Trnka, 1954, 22 min), pásmo českých
němých filmů z období 10. let 20. století, workshop ozvučujeme historii
další akce pro děti: výtvarná dílna, fotokoutek, živý kůň připomínající doby
československých legionářů
Ve spolupráci s projektem Europeana a s pracovníky Národního muzea čeká
diváky (ve věku od 7 do 100 let) interaktivní dětský program věnovaný období
10. let 20. století. Na programu bude loutkový Švejk z dílny Jiřího Trnky a děti
si vyzkouší s hudebníkem a lektory kina Ponrepo ozvučování němých filmů.
Malí diváci uvidí, že i s historií si lze hrát! Děti mohou do Ponrepa dorazit dříve
a spolu s rodiči nebo prarodiči přinést dopisy, pohledy, fotografie, deníky,
plakáty, filmy z rodinné historie. V Ponrepu budou připraveni odborníci (historici
a filmoví vědci), kteří tyto památky z éry první světové války mohou pomoci
identifikovat a časově určit, ale v případě zájmu také digitalizovat a zveřejnit na
evropském portálu Europeana.
od 17:30 program pro dospělé:
Osudy dobrého vojáka Švejka (režie Karel Lamač, Svatopluk Innemann, Martin
Frič, 1930, 76 min) s kvalitním živým hudebním doprovodem muzikantů
Vojtěcha Procházky a Petra Vrby
Druhý den archivního projektu Europeana završí filmové zpracování románu
Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka, které vzniklo ještě v éře němé
kinematografie. Společnost Gloriafilm během jednoho roku (od 12. 2. 1926 do
11. 3. 1927) uvedla do kin tři tituly inspirované Švejkovými příběhy v režii Karla
Lamače (Dobrý voják Švejk, Švejk na frontě) a Svatopluka Innemanna (Švejk v
ruském zajetí – autor předlohy Karel Vaněk). V roli svérázného obchodníka se
zaběhnutými (kradenými) psy se objevil populární herec Karel Noll, který měl s
touto postavou předchozí divadelní zkušenosti a pro dobové české diváky a
kritiku se stal Švejkovým ideálním představitelem. Promítaná verze je
kompilace tří původních filmů vytvořená v roce 1930 režisérem Martinem
Fričem na objednávku jejich výrobce.

Brno, kino Art 16. dubna 2016 - Ozvěny pražské části rodinného víkendu

12:00-18:00 - sběrový den
od 16:00 - program pro děti (stejně jako v Ponrepu):
Moderované pásmo s hudební dílnou (celkem 120 min):
Osudy dobrého vojáka Švejka I. (režie Jiří Trnka, 1954, 22 min), pásmo českých
němých filmů z období 10. let 20. století, workshop ozvučujeme historii
od 18:00 - program pro dospělé (stejně jako v Ponrepu):
Osudy dobrého vojáka Švejka (režie Karel Lamač, Svatopluk Innemann, Martin
Frič, 1930, 76 min) s kvalitním soundtrackem vytvořeným na míru hudebníkem
Janem Kratochvílem
O Europeaně:
Europeana (www.europeana.eu) je evropská digitální knihovna, archiv a
muzeum. Sbírá a umožňuje přístup k digitalizovanému materiálu knihoven a
archivů, audiovizuálních archivů a muzeí. Spolupracuje s více než 3400
institucemi a její webová stránka je přístupná ve 27 evropských jazycích.
Europeana umožňuje veřejnosti objevovat a poznávat kulturní a duševní
vlastnictví Evropy prostřednictvím jednoduchého způsobu vyhledávání a
virtuálních výstav. Od svého založení Evropskou komisí v roce 2008 postupně
narostla až na současný počet 52 milionů dokumentů, které jsou na
europeana.eu bezplatně přístupné. Portál navštíví ročně více než 4 miliony
návštěvníků. Všechny příběhy a objekty sesbírané během Europeany 19141918 budou zveřejněny na www.europeana.eu.
Více informací o projektu naleznete na:
www.europeana1914-1918.eu
facebook.com/europeana1914-1918
twitter @Europeana1914
www.nfa.cz/cz/kino-ponrepo/program/
www.kinoart.cz
Odkazy na fotografie zde:
http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/19523
http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/19670
http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/18208
http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/19615
http://www.europeana1914-1918.eu/de/contributions/10510
http://www.europeana1914-1918.eu/de/contributions/1362
http://www.europeana19141918.eu/de/europeana/record/9200290/BibliographicResource_30000735195
61
www.nfa.cz/press/ke-stazeni

