The European Film Gateway
Dé portal voor filmarchieven
Met de dag groeit de hoeveelheid film die gedigitaliseerd wordt, maar veel van dit
materiaal is niet toegankelijk omdat het wordt opgeslagen op interne servers of
andere plekken voor digitale opslag die publiekelijk toegankelijk zijn.
European Film Gateway (EFG), Geïnitieerd door de Association des
Cinémathèques Européennes (ACE) en de Europeana Foundation, zal een online
portal ontwikkelen die toegang zal geven tot ongeveer 700.000 digitale objecten.
Deze uniek collectie bestaat uit foto’s, posters, film set tekeningen, journaals,
speel- en korte films, maar ook een variatie aan tekst materiaal zoals
filmprogramma’s en keuringskaarten. Het EFG consortium verenigt 21 partners in
een innovatief samenwerkingsverband om technologie en content te leveren,
onder hen 15 Europese filmarchieven en cinematheken.
EFG heeft te maken met een aantal belangrijke aspecten van de toegang tot
digitale content. Er wordt onder andere aandacht besteed aan technische en
semantische interoperabiliteit, meta-data standaarden en richtlijnen voor het
clearen van rechten en het beheer van de intellectuele eigendom van
cinematografische werken.
Het Deutsches Filminstitut – DIF e.V. co-ordineert het project wat gesubsidieerd
wordt door het EU-programma eContentplus. EFG startte in September 2008 en
zal eindigen in Augustus 2011. Begin 2011 zal de eerste versie van de web portal
online beschikbaar zijn.

European Film Gateway en Europeana
European Film Gateway is verbonden aan Europeana, de culturele website
service. Europeana biedt de mogelijkheid om te zoeken door miljoenen digitale
objecten van musea en galleries, archieven, bibliotheken en audiovisuele
organisaties uit Europa. Sommige van deze objecten zijn wereldberoemd maar er
zijn ook onbekende juweeltjes. Op dit moment geeft Europeana toegang tot meer
dan 12 miljoen digitale objecten.
EFG zal door bij te dragen aan Europeana via een enkele protal het diverse
Europese cultureel erfgoed beschikbaar maken voor een groter publiek. EFG
ontsluit de rijkdom van de Europese film archieven voor de gebruikers van
Europeana en filmliefhebbers van over de hele wereld.
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Verwachte resultaten
•

Een enkele plek van toegang voor de gedigitaliseerde collecties van de
Europese filmarchieven

•

Eensgezindheid over een gezamenlijke
filmarchieven en cinematheken

•

Werkwijzen voor het clearen
cinematografische werken

•

Toegang tot het Europese film erfgoed via Europeana.
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Partners
Association des Cinémathèques Européennes, Frankfurt/Brussel | Cinecittà Luce
S.p.A., Rome | Cinemateca Portuguesa, Museu do cinema, Lissabon | Cineteca
del Comune di Bologna | CNR-ISTI, Pisa | Det Danske Filminstitut, Kopenhagen |
Deutsches Filminstitut - DIF e.V., Frankfurt | Eremo srl, Cupramontana |
Europeana Foundation, Den Haag | EYE Film Instituut Nederland, Amsterdam |
FernUniversität Hagen | Filmarchiv Austria, Wenen | Kansallinen Audiovisuaalinen
Arkisto, Helsinki | La Cinémathèque Française, Paris | Lichtspiel – Kinemathek
Bern | Lietuvos Centrinis Valstybés Archyvas, Vilnius | Magyar Nemzeti
Filmarchívum, Boedapest | Národní Filmový Archiv, Praag | Nasjonalbiblioteket,
Oslo | reelport GmbH, Keulen | Tainiothiki tis Ellados, Athene

Contacts
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

Abonneer je op EFG nieuws via www.europeanfilmgateway.eu/news.php

Links
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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