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W celu upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej „Europeana”, 
europejska cyfrowa biblioteka, muzeum i archiwum, rozpoczęła w 2012 r. reali-
zację projektu „Europeana 1914–1918”. Jest on prowadzony we współpracy z eu-
ropejskimi bibliotekami, muzeami i instytucjami kulturalnymi i wspierany przez 
Komisję Europejską. Kolekcja zdigitalizowanych arcydzieł dziedzictwa kulturo-
wego Europy z czasów I wojny światowej obejmuje ponad 400 tys. obiektów z 10 
narodowych bibliotek i innych partnerów w 8 krajach (niestety — bez udziału 
instytucji polskich), które w latach 1914–1918 były zaangażowane po różnych 
stronach kon fl  iktu1. W ramach projektu zdigitalizowano nie tylko dokumenty, 
ale także materiał fi lmowy (z 20 archiwów fi lmowych): kroniki fi lmowe, fi lmy 
fabularne, propagandowe i antywojenne (łącznie ok. 650 godzin)2. Utrwalenie 
i udostępnienie materiałów fi lmowych ma szczególne znaczenie, gdyż zachowało 
się tylko 20% całej produkcji fi lmów niemych z lat 1914–1918.

„Europeana 1914–1918” daje możliwoś  udziału w gromadzeniu zasobu także 
osobom prywatnym, które mogą przekazywa  do kolekcji on-line osobiste pamiąt-
ki, w tym listy, pocztówki, pamiętniki, rysunki i fotografi e pochodzące od człon-
ków rodzin, którzy lata 1914–1918 spędzili w okopach na frontach całej Europy3.

Z okazji inauguracji portalu prezentującego materiały z I wojny światowej 
w dniach 30–31 I 2014 r. zorganizowano konferencję naukową, która odbyła się 
w Bibliotece Państwowej w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin — Preussischer 
Kulturbesitz). Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się wieczorem 29 stycznia 
z udziałem: Barbary Scheider-Kempf, dyrektor Biblioteki Narodowej w Berlinie, 
Moniki Grütters, komisarza rządu federalnego do spraw kultury i mediów, Jill 
Cousins, dyrektora wykonawczego Fundacji Europeana oraz Claudii Dillmann, 
dyrektor Niemieckiego Instytutu Filmowego.

1 ródła cyfrowe do historii I wojny światowej dostępne są na stronie www.europeana.eu <do-
stęp: 2014–05–19>.

2 Zob. tamże; www.europeanfi lmgateway.eu <dostęp: 2014–05–19>.
3 Można to robi  bezpośrednio przez Europeana 1914–1918 webside, dodając zdjęcia, teksty itd.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



258 Jerzy Gaul

Podczas obrad 30 stycznia przedstawiono 9 półgodzinnych referatów wygło-
szonych w dwóch panelach. Pierwszy z nich był poświecony kulturze pamięci 
i I wojnie światowej. Głos zabrali: Steven Stegers (Stimulating the use of digital 
heritage in history education), Kate Lindsay (Embedding community collections 
within the community), Susanne Popp i Miriam Hanning (The „Outbreak” of 
the First World War in international history magazines: starting point for digital 
learning resources with a focus on interculturality and media criticism) oraz 
Martin Bayer (It’s not just a game! The First World War and computer games). 
Panel II poświęcony był źródłom cyfrowym w badaniach historycznych. Refera-
ty wygłosili studenci Karen Bähr, Sophie Müller, Heiko Niebuhr, Hans Schim-
merohn i Lukas Uhde z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie („The First World 
War — places of transition), a także Jörg Lehmann (Digital sources in historical 
research — the users perspective), Gregor Horstkemper (Of data and delivery: 
possible uses of library resources and services concerning the First World War), 
Hans Bauer (Entrances to the rabbit burrow — which portal leads where? The-
matic internet portals on the First World War, with a special focus on resources 
regarding Eastern and Southeast Europe) i Dominik Bohmann (The French pri-
soners-of-war journal „Le Pour et le Contre” 1916–1917 — from near-destruction 
to the digitalization and to a new chapter in the history of the city Regensburg).

Drugiego dnia konferencji, po wprowadzeniu prof. Sönke Neitzla z Londynu 
na temat badań historycznych nad I wojną światową i różnym podejściu opinii 
publicznej do jej upamiętniania w Wielkiej Brytanii i w Niemczech (Research, 
the community and World War I), obrady prowadzono w dwóch równoległych 
panelach. Panel III, o źródłach cyfrowych i kolekcjach specjalnych, wypełniły re-
feraty Lindy Levi (Records of the New York Offi ces of the American Jewish Joint 
Distribution Committee 1914–1918), Ognjena Kovačevicá, (Digital sources of the 
National Library of Serbia in teaching), Emanuela Martineza (The experience 
of the Great War between the digital sources and family memories), Laurence 
Boudarta (Testimonies, memory and war literature in French — speaking Bel-
gium), Zsuzsanny Brunner (An meine Völker — Die Erste Weltkrieg-Bestände 
der Österreichische Nationalbibliothek auf Europeana), Yohanna Le Tallec (The 
path to the war: French press, public opinion and the murder of Franz Ferdi-
nand in Sarajewo, June-July 1914) i Hansa-Jorga Liedera (Europeana newspa-
per projects: value, accesess & sustainability).

W panelu IV, poświęconym różnorodnemu wykorzystaniu źródeł cyfrowych, 
wzięli udział: Abi Barber (Europenas Collections 1914–1918 — the learning mi-
crosite), Daniel Bernsen (Digital sources in teaching of history and didactics), 
Chryssoula Karamatsiou (The allies of Greece during the First World war and 
the case of L’Armee d’Orient: creating history from digitised sources), Manilo Piva 
(Geolocating the First World War: itineraries and trenches on the frontline along 
the Piave River and Mt. Grappa), Daniel Groth (Searching for traces 1914 in the 
museum); Pierluigi Sanzovo (Linked in — a digital network which links the stories 
of 30.000 young Europeans), Emanuelle Zilio (Immersive Storytelling) i Adrian 
Stevenson (Wrapping and unwrapping history — what’s gained and what’s lost).

Tematyka poruszana w referatach była bardzo szeroka, często zawierały one 
więcej teoretycznych rozważań niż konkretnej treści. Dominowały informacje 
o problemach związanych z tworzeniem kolekcji Europeana 1914–1918 i kolek-
cji cyfrowych on-line, aspekty edukacyjne dotyczące wykorzystania cyfrowego 
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zasobu do nauczania historii, czy obecności Wielkiej Wojny w świadomości spo-
łecznej. Wśród najciekawszych referatów wymienić trzeba wystąpienie Susan-
ne Popp i Miriam Hannig z Uniwersytetu w Ausgsburgu. Autorki przedstawiły 
analizę tematyki wojennej na łamach magazynów zajmujących się popularną 
historią w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Niemczech i Polsce (wyłącznie 
w oparciu o „Mówią Wieki” i „Ale Historia”). Prelegentki podkreśliły rosnącą 
komercjalizację historii i fakt, że artykuły popularnonaukowe nie zawsze od-
powiadają europejskim standardom historycznej edukacji, mają za to trwały 
wpływ na rozumienie historii przez młode pokolenie. W ramach projektu EHI-
STO (European history crossroads as pathways to intercultural and media ed-
ucation) powstały materiały edukacyjne, oferujące różnorodną perspektywę 
i międzynarodowe podejście porównawcze do historii.

W prezentacji Laurence Boudar z Archiwum i Muzeum Literatury Francu-
skojęzycznej Belgii znalazły się zdjęcia i dokumenty, dotyczące mało znanego 
epizodu belgijskich oddziałów wyposażonych w samochody pancerne, które 
wspierały armię rosyjską w latach I wojny światowej na froncie wschodnim, 
a potem walczyły po stronie Armii Czerwonej, aby później przez Władywostok 
powrócić do ojczyzny.

Yohann Le Tallac przedstawił udostępnione w Europeana zasoby prasowe 
z francuskiej Biblioteki Narodowej, m.in. gazety opublikowane po zamordowa-
niu następcy tronu austro-węgierskiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 
w Sarajewie 28 VI 1914 r., co doprowadziło, wskutek mechanizmu sojuszy woj-
skowych, do wybuchu I wojny światowej. Prasa reprezentująca różne kierunki 
polityczne („L’Action Francaise”, „L’Aurore”, „La Croix”, „Le Figaro”, „L’Huma-
nité”, „Le Petit Journal”, „Le Temps”) w kluczowych dniach od 28 czerwca do 
wypowiedzenia wojny 3 VIII 1914 r. Rosji przez Austrię jest ważnym źródłem dla 
uzyskania odpowiedzi na kluczowe pytanie: jak Francja przystąpiła do Wielkiej 
Wojny. Jak dowodził autor, analiza tekstów prasowych przy pomocy najnow-
szych technik lingwistycznych pozwala stwierdzić, że powaga sytuacji była zna-
na opinii publicznej przed 29 VII 1914 r., czyli powrotem do Francji prezyden-
ta Raymonda Poincaré’a i premiera René Vivianiego, przebywających z wizytą 
w Rosji. Świadomość nieuniknionej wojny i gotowość do niej wykluczyła wpływy 
ruchów pacyfi stycznych skupionych wokół socjalisty Jeana Jaurésa.

Podczas konferencji berlińskiej nie zabrakło także poloników. W prezentacji 
zasobu „American Jewish Joint Distribution Committee” (JDC), utworzonego 
w 1914 r. w celu niesienia pomocy Żydom w Palestynie i w Europie Wschodniej, 
dokonanej przez Lindę Levi, dyrektora archiwum w Nowym Jorku, znalazły się 
materiały dotyczące ziem polskich — Galicji i Królestwa Polskiego, przedsta-
wiające trudną sytuację Żydów w latach I wojny światowej i różnorodną pomoc, 
w tym żywnościową i fi nansową, wysyłaną z USA. Ukazano też materiały przed-
stawiające sytuację Żydów w Galicji i w Królestwie Polskim, pogromy, losy sie-
rot żydowskich we Lwowie i młodzieży szkolnej w Białymstoku, a także jeńców 
wojennych. Cała kolekcja z lat 1914–1918 jest dostępna na stronie internetowej 
JDC (archives.jdc.org).

Zsuzsanna Brunner przedstawiła materiały z lat 1914–1918 przekazane do 
Europeana przez Nationalbibliothek w Wiedniu. Kolekcja utworzona w 1915 r. 
przez c. i k. Bibliotekę Dworską (k.u.k. Hofbibliothek), dzisiaj znaną jako Au-
striacka Biblioteka Narodowa, zawiera ulotki, pamfl ety, materiały publicystyczne, 
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fotografi e, grafi ki, rysunki itp. (w sumie 39 tys. obiektów). W kolekcji tej znalazły 
się m.in. rozkazy mobilizacyjne i odezwa cesarza Franciszka Józefa I z 28 VII 
1914 r. „An Meine Völker”, także w języku polskim („Do moich ludów”), opubliko-
wana m.in. w „Kurierze Lwowskim”, oraz 37 tys. fotografi i z frontu wschodniego, 
ukazujących np. życie żołnierzy w okopach w Galicji.

Program konferencji objął także prezentację fi lmów niemych z lat 1914–1918, 
ukazujących codziennoś  żołnierską na frontach zachodnim, wschodnim i po-
łudniowym, a także propagandowe wysiłki władz walczących stron do zwiększe-
nia zaangażowania ludności cywilnej4. Organizatorzy konferencji nie zapomnieli 
też o osobach prywatnych, posiadających pamiątki wojenne. Podczas konferen-
cji w gmachu Biblioteki Narodowej w Belinie utworzono specjalne stanowiska, 
gdzie eksperci oceniali przyniesione materiały, fotografowali je lub skanowali.

Konferencji towarzyszyła skromna wystawa (bez katalogu), poświęcona wy-
buchowi Wielkiej Wojny w sierpniu 1914 r., dziejom Biblioteki Narodowej w Ber-
linie w latach 1914–1918 i gromadzonych w niej obiektach z czasów Wielkiej Woj-
ny, a także realizacji projektu „Europeana Collections 1914–1918” przez kraje 
znajdujące się sto lat temu po różnych stronach frontu.

Wśród uczestników konferencji z prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej 
znalazła się skromna reprezentacja z Polski (AGAD, NDAP i Muzeum Narodo-
we w Szczecinie). Zwracał uwagę brak przedstawicieli czołowych instytucji kul-
turalnych, takich jak Muzeum Narodowego w Warszawie, Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej, Filmoteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego itd. 
W ten sposób przepadła nie tylko okazja do zaprezentowania zbiorów polskich 
europejskiej publiczności, ale także do udziału w debacie na forum międzyna-
rodowym i przedstawienia poglądów na tak kluczowe problemy, jak korzystanie 
z zasobów archiwalnych i bibliotecznych w Internecie, czy ich wykorzystywanie 
do badań naukowych i celów edukacyjnych.

Jerzy Gaul, Project „Unlocking sources — The First World War online 
and Europeana”

Summary
On the occasion of the inauguration of the portal presenting materials from World 

War I (Europeana 1914–1918) there was organized a scientifi c conference in Berlin State 
Library (Staatsbibliothek zu Berlin — Preussischer Kulturbesitz) in January 30–31, 
2014. The presentations focused on issues related to the creation of digital collections on-
line, educational site of the use of digital resources for teaching history and the presence 
of the Great War in the public consciousness.

4 W trakcie blisko 1,5 godz. projekcji zaprezentowano fi lmy kinematografi i austro-węgierskiej 
— o bezlitosnych konfi skatach żywności wśród ludności cywilnej (Razzia an der Grenze, 
1918), niemieckiej — o wojskowym szkoleniu dzieci w 1914 r. (Lieb Vaterland, magst ruhig 
sein, 1914) oraz agitowaniu ludności za udziałem w pożyczce wojennej (Der Heimat Schützen-
graben, 1916), francuskiej — o żuawach z Afryki północnej walczących w belgijskiej Flandrii 
(Zouaves d’Afrique dans le Flandres Belges, 1915) i o francuskim patrolu w pobliżu Tessa-
lonik (Dans le ajoncecs du Vardar, 1916), angielskiej — o propagandzie przeciw dezerterom 
prowadzonej wśród kobiet (The womans’ portion, 1918), włoskiej — o operacji Marynarki 
Królewskiej w zatoce Triest (Azione della Regia Marina nel golfo di Trieste, 1917) i rosyjskiej 
— o wydarzeniach w październiku 1918 r. (Wochenschau Nr. 22, 1918).
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