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EUROPEANA 1914-1918 - NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

Europeana 1914-1918 este un proiect paneuropean referitor la Primul Război Mondial, care pune 

accentul pe aspectele umane ale conflictului.  
 

Site-ul Europeana1914-1918 (www.europeana1914-1918.eu) reunește resurse rezultate în urma 

activităţilor desfăşurate în trei mari proiecte europene, fiecare dintre acestea folosind diferite tipuri 

de materiale legate de Primul Război Mondial. Rezultatul este o arhivă în care colecțiile bibliotecilor 

naționale stau alături de povești personale și arhive de film importante. Împreună, aceste materiale 

creează o perspectivă unică asupra Primului Război Mondial, ilustrând varii aspecte din teatrele de 

operaţiuni militare, din diverse perspective. Pe viitor, materiale suplimentare vor fi adăugate la 

această arhivă. 
 

• Una dintre cele mai mari resurse de materiale referitoare la Primul Război Mondial; 

• Acces la peste 600.000 obiecte digitale din 20 de țări, în 12 de limbi; 

• Disponibile prin intermediul unui portal tematic multilingv; 

• Afişarea atât a conținutului generat de utilizator, cât şi a celui instituțional; 

• Combinație unică de poveşti personale, documente publice şi materiale audio-vizuale; 

• Cea mai mare parte a conținutului poate fi reutilizat (în scop comercial) (CC-BY-SA), prin 

intermediul API Europeana sau a widget-ul de căutare; 

• Peste 2.100 de persoane urmăresc proiectul pe Twitter și 6.500 pe Facebook. 

 

O nouă abordare: crowdsourcing  

Un aspect inovator al proiectului este punerea în aplicare a crowdsourcing-ului - colectarea de 

informaţii de la publicul larg şi postarea amintirilor personale de familie, care sunt, ulterior, puse la 

dispoziția publicului și a cercetătorilor. În 2008, Universitatea Oxford a experimentat ideea, 

acumulând o colectie remarcabila de documente, imagini, suveniruri și povești memorabile despre 

perioada 1914-1918, digitizate de persoane din Marea Britanie și Commonwealth - 

www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/gwa/ 

 

Povestiri colectate de la public: În colaborare cu Universitatea din Oxford, Facts & Files și mulți alți 
parteneri de pe întregul continent, Europeana 1914-1918 partajează scrisori, fotografii și suveniruri 

din perioada războiului, nepublicate anterior, ajutând la digitizarea acestora şi la postarea lor online. 
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De la sfârşitul anului 2013, s-au implicat 12 ţări, rezultând mai mult de 9.000 de poveşti personale 

şi peste 100.000 de obiecte digitizate. 

 

Colecţii naţionale: Proiectul Europeana Collections 1914-1918 a avut ca rezultat o colecție digitală 

substanţială de peste 400.000 de obiecte din colecțiile bibliotecilor naţionale, din opt țări, care 

au fost implicate în acest conflict istoric.  

 

Arhive de film: Proiectul European Film Gateway 1914 ne oferă mai mult de 650 de ore de filme și 

alte materiale despre Primul Război Mondial, inclusiv: jurnale de ştiri, documentare, filme de 

ficțiune, propagandă și filme anti-război. Acest material este deosebit de important, deoarece doar 

aproximativ 20% din producția totală de film mut din epocă a supraviețuit.  

 
Re-utilizare: O mare parte a materialului Europeana 1914-1918 este disponibil pentru re-utilizare. 

Dezvoltatorii sunt invitați să îl folosească în propriile proiecte prin intermediul unui API. Pentru mai 

multe informații, vizitați Europeana Labs, site-ul nostru pentru dezvoltatori și industrii creative: 

http://labs.europeana.eu 

 

Educație: Partenerii noştri de la British Library au dezvoltat un site, în limba engleză, dedicat 

profesorilor care planifică programe educaţionale legate de Primul Război Mondial: 

www.bl.uk/world-war-one 
 

Zile de colectare au avut loc în următoarele țări (ianuarie 2012 - aprilie 2014): 
Franţa (peste 100 de evenimente la nivel naţional); 
Slovacia (Bratislava, Kosice, Martin); 

România (București, Cluj-Napoca); 
Italia (Trento, Roma, Vicenz , Pordenone); 
Belgia (Ypres, Antwerp, Louvain, Hasselt, etc.); 
Cipru (Nicosia); 
Danemarca (Sonderborg, Aarhus, Copenhaga, etc.) ; 
Irlanda (Dublin, Limerick); 
Marea Britanie (Preston, Banbury); 
Slovenia (Celje, Maribor, Nova Gorica, Ljubljana); 
Luxemburg (Luxemburg); 
Germania (Aachen, Berlin, Bochum, Bonn, Bremen, etc.). 
 

În 2014, zile de colectare vor avea loc în următoarele țări: 

Olanda, Grecia, Austria, Portugalia, Polonia, Bosnia, Croația, Serbia, Turcia ( 2015) 

 

 
 
Site-ul principal: www.europeana1914-1918.eu   

Twitter:   www.twitter.com/europeana1914 

Facebook:   www.facebook.com/Europeana19141918 

Despre proiect:  http://pro.europeana.eu/web/europeana-1914-1918/home 

 

Persoana de contact:  Ad Pollé, ad.polle@europeana.eu 

Persoana de contact (pentru suport tehnic):  James Morley, james.morley@europeana.eu 
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