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Polsko-Niemieckie Dni Zbiórki
Poszukiwanie Rodzinnych Pamiątek!
Berlin, 4 listopada 2014, w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej projekt
"Europeana 1914-1918" zbiera na terenie całej Europy rodzinne pamiątki i
udostępnia je w wirtualnym archiwum.
W ramach projektu odbędą sie w krótkim odstępie czasu cztery polsko-niemieckie
dni zbiórki; w Görlitz, Opolu, Greifswaldzie i Szczecinie. Podczas ich trwania
zebrane pamiątki zostaną zdiginatlizowane i upublicznione na portalu
www.europeana1914-1918.eu wraz z opowiedzianymi o nich historiami.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyniesienia swoich
rodzinnych pamiątek na miejsca poszczególnych dni zbiórek. Materiały, takie jak
zdjęcia, listy, poczta polowa, dzienniki, filmy, nagrania dźwiękowe lub przedmioty
codziennego użytku zostaną profesjonalnie zdigitalizowane i umieszczone w
internecie wraz z opowiedzianymi o nich historiami. Po zakończonej zbiórce
pamiątki zostaną zwrócone ich właścicielom.
Planowane dni zbiórki:
Görlitz

Piątek, 14 listopada, godz. 10-18
Śląskie Muzeum w Görlitz
Brüderstraße 8, D-02826 Görlitz

Opole

Niedziela, 16 listopada, godz. 10-18
Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Muzealna, PL 45-023 Opole

Greifswald

Czwartek, 20 listopada, godz.10-18
Muzeum Pomorza
Rakower Straße 9, D-17489 Greifswald

Stettin

Samstag, 22 listopada, godz. 10-18
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 3, PL 70-500 Szczecin

Dni zbiórki stwarzają wszystkim mieszkańcom wybranych regionów
niepowtarzalną okazję do podzielenia się swoimi pamiątkami i opowieściami z
okresu wojennego. W ten sposób powstaje wyjątkowe, ogólnoeuropejskie
archiwum pamiątek z czasów I wojny światowej.
Za sprawą projektu "Europeana 1914-1918" zorganizowano od 2011r. ponad 140
dni zbiórek w całej Europie, w tym m.in. w Anglii, Niemczech, Luksemburgu,
Irlandii, Danii, Belgii, na Cyprze, we Włoszech, Francji, Rumunii, Grecji, Portugalii,
Słowenii i na Słowacji.
O projekcie: Projekt stanowi wspólną inicjatywę Fundacji "Europeana",
Uniwersytetu Oksfordzkiego i lokalnych partnerów. Za przeprowadzenie
nadchodzących dni zbiórek odpowiada Fundacja "Europeana", Przedstawicielka
Rządu Federalnego do Spraw Kultury i Mediów, a także Historyczny Instytut
Badawczy Facts & Files w Berlinie przy współpracy ze Śląskim Muzeum w Görlitz,
Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Pomorza w Greifswaldzie i Muzeum
Narodowym w Szczecinie.
W czasie dnia zbiórki w Opolu, dn. 16.11. o godz. 15:30, odbędzie się oficjalne
wręczenie nagród w konkursie "Otwórz szufladę - I wojna światowa w rodzinnych
pamiątkach i wspomnieniach na Górnym Śląsku", zainicjowym przez "Dom
Współpracy polsko-niemieckiej". Dzień zbiórki w Greifswaldzie odbędzie się
20.11. w ramach Polskich Dni Kultury "PolenmARkT".
Obecnie na stronie www.europeana1914-1918.eu można znaleźć ponad 12 000
historii dotyczących około 15 000 zdigitalizowanych przedmiotów. Niezależnie od
dni zbiórek zainteresowane osoby mogą zarejestrować się na
www.europeana1914-1918.eu i uzupełnić wirtualne archiwum o samodzielnie
zdigitalizowane materiały.
Frank Drauschke, kierownik projektu "Europeana 1914-1918" w Niemczech,
wyjaśnia znaczenie całej inicjatywy: „Sukces projektu podkreśla duże
zainteresowanie Europejczyków wspólną historią. Dzięki Europeanie osoby, które
przekazują dalej rodzinne historie mogą udostępnić je szerszemu gronu, tym
samym zapewniając do nich dostęp kolejnemu pokoleniu. "Europeana" otwiera
nowe drzwi do historii kultury poprzez zestawianie ze sobą rodzinnych opowieści i
oficjalnych materiałów z Bibliotek i Archiwów Narodowych. Po raz pierwszy
pojawia się możliwość porównania i przeanalizowania olbrzymiej ilości prywatnych
świadectw z okresu I wojny, pochodzących z różnych stron Europy. Ponadto
internet umożliwia międzypokoleniową dyskusję na temat historii, niejednokrotnie
różniących się od tych zasłyszanych w rodzinnym domu.
Dokładne informacje dotyczące projektu, znajdą Państwo w internacie na:
www.europeana1914-1918.eu.
O Europeanie
Europeana: to europejska wirtualna biblioteka, muzeum i archiwum, które
gromadzi i udostępnia zdigitalizowany materiał z bibliotek, archiwów tradycyjnych i
audiowizualnych oraz muzeów. Swoim zasięgiem otacza ponad 2300
współpracujących instytucji, a jej strona internetowa jest dostępna w 29 językach.
Europeana umożliwia osobom prywatnym odkrywanie intelektualnego i
kulturalnego dziedzictwa w formie zdigitalizowanej wystawy za pomocą prostej
wyszukiwarki. Powołana do życia przez Komisję Europejską w 2008 r. zawiera
obecnie 30 milionów dokumentów i dóbr kulturowych. Na www.europeana.eu
można znaleźć m.in. obiekty i historie zgromadzone przy okazji projektu
Europeana 1914-1918.

