
PRANEŠIMAS SPAUDAI 
 
www.filmarchives-online.eu - greita tiesioginė prieiga prie 25 000 
filmų iš 18 Europos archyvų. 
 
Frankfurtas prie Maino (2009m. sausio 22d.). 2009 m. sausio mėn. sėkmingai 
įgyvendintas prieš trejus metus pradėtas Europos Sąjungos lėšomis finansuotas novatoriškas 
projektas MIDAS. Vieningame Interneto portale integruota 18 Europos filmų archyvų 
katalogų informacija, sudaranti sąlygas greitai tiesioginei 25000 kinematografinių kūrinių 
prieigai. Portalas nuolat pildomas informacija, vaizdais iš filmų ir pačiais suskaitmenintais 
filmais. Kiti archyvai kviečiami prisijungti. 
 
Europos filmų archyvai saugo dideles unikalių 20 amžiaus istorijos dokumentų kolekcijas, 
atspindinčias filmo kaip meno formos raidą. Pavyzdžiui, Britų filmų instituto kolekcijoje 
“Mitchell & Kenyon” yra daugiau kaip 800 filmų, parodančių ne tik Didžiosios Britanijos 
kasdienį gyvenimą valdant Edvardui VII, bet ir mažiau žinomus įvykius tokius kaip Tarybų 
valdžios metu pagamintos Latvijos kino kronikos. filmarchives online yra nesuskaičiuojama 
galybė tokių retų filmų, kurie anksčiau buvo sunkiai pasiekiami visuomenei, kadangi filmų 
archyvų katalogų informacija buvo galima naudotis tik archyvuose. Norint nustatyti istorinio 
filmo saugojimo vietą, dažnai reikėdavo sugaišti daug laiko, analizuojant istorines 
publikacijas ir konsultuojantis su specialistais. 
 
2006 m. sausio mėnesį projekto partneriai pradėjo kompleksiškai rengtis jungtinės duomenų 
bazės kūrimui. 2007 m. vasario mėn. interneto portalas filmarchives online buvo 
pademonstruotas tarptautinio filmų festivalio – Berlinalė - metu.  Portalas pasiūlė interneto 
prieigą prie katalogų informacijos ir duomenis iš penkių archyvų. Šiuo metu duomenų bazėje 
yra informacija aštuoniomis skirtingomis kalbomis apie daugiau kaip 25 000 filmų iš 18 
archyvų. Pateikiami filmografiniai duomenys ir informacija apie filmų kopijas, trumpi filmų 
aprašai. filmarchives online nurodo vietą, kurioje saugomos filmų kopijos ir už prašymus 
atsakingus archyvų kontaktinius asmenis. Teikiama informacija apie autorių teises. 
 
Didelę istorinę vertę turinčių ir anksčiau retai matytų Europos filmų kolekcijų įvairovė 
portale pateikiama savitai: čia yra nevaidybinių filmų, t.y. dokumentinių ir mokomųjų filmų, 
kino žurnalų, komercinių, pramonės, kelionių, sporto  taip pat animacinių filmų. Kaip 
istoriniai dokumentai šie filmai yra įspūdinga informacija apie 20 amžiaus Europos 
gyvenimą. 
 
filmarchives online – tai greita, paprasta ir nemokama prieiga prie Europos filmų archyvų 
katalogų duomenų kiekvienam, besidominčiam istoriniais filmais – ypač filmų kūrėjams ir 
tyrinėtojams. 
 
MIDAS – Judesį perteikiančios vaizduojamosios medžiagos duomenų bazė Europos filmų 
kolekcijų prieigai ir naudojimui (Moving Image Database for Access and Re-use of European 
Film Collections) buvo pradėta kaip 2006 m. sausį kaip Europos Komisijos programos 



“MEDIA Plus” Bandomasis projektas, kurį koordinavo Vokietijos filmų institutes – DIF. 
 
Jungtinėje duomenų bazėje yra šių archyvų katalogų duomenys: 
 
 Britų Filmų Institutas – British Film Institute (Londonas) 
 Vokietijos Federalinio Archyvo Filmų Archyvas - Bundesarchiv Filmarchiv 

(Berlynas) 
 Karališkoji Belgijos Kinoteka - Cinémathèque Royale de Belgique (Briuselis) 
 Bolonijos Kinoteka - Cineteca del Comune di Bologna (Bolonija) 
 DEFA Fondas - DEFA Stiftung (Berlynas) 
 Vokietijos Kinoteka - Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen 

(Berlynas) 
 Vokietijos Filmų Institutas - Deutsches Filminstitut – DIF  e.V. (Frankfurtas prie 

Maino) 
 Italijos Kinotekos Fondas - Fondazione Cineteca Italiana (Milanas) 
 IWF Žinios ir Media - IWF Knowledge and Media (Getingenas) 
 Berno Kinoteka - LICHTSPIEL / Kinemathek Bern (Bernas) 
 Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Vilnius) 
 Vengrijos Filmų Archyvas - Magyar Nemzeti Filmarchivum (Budapeštas) 
 Čekijos Filmų Archyvas - Národní Filmovy Archiv (Praha) 
 Norvegijos Nacionalinė Biblioteka - Nasjonalbiblioteket (Oslas) 
 Olandijos Filmų Muziejus - Nederlands Filmmuseum (Amsterdamas) 
 Tinklapis – reelport.com (Kelnas) 
 Slovėnijos kinoteka - Slovenska kinoteka (Liubliana) 
 Graikijos Filmų Archyvas - Tainiothiki tis Ellados (Atėnai) 

 
Plačiau: http://www.filmarchives-online.eu 
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Contact: 
 
Deutsches Filminstitut - DIF e.V.  
Julia Welter 
MIDAS Projekt  
Schaumainkai 41    
   
60596 Frankfurt a.M.  
welter@deutsches-filminstitut.de 
 
Tel: +49 (0)69 961 220 403  
Fax: +49 (0)69 961 220 999 
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