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Evenimentele Transcribathon în Romania
Evenimentul Transcribathon este o competiție în care
echipele concurează între ele transcriind direct on‐line
manuscrise, într‐o perioadă limitată de timp. Fiecare echipă
lucrează la transcrierea unei surse din Europeana 1914‐1918
(spre exemplu, un jurnal). Juriul va acorda un punctaj în
funcție de cantitatea și calitatea transcrierii și de modul în
care va fi prezentat rezultatul, acordând un premiu echipei
câștigătoare.

Vă așteptăm la evenimentele Transcribathon din:
BUCUREȘTI
21‐22 martie 2017
Biblioteca Națională a României, Bd. Unirii nr. 22
BRAȘOV
22‐23 martie 2017
Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov, B‐dul Eroilor
nr. 33‐35
SIBIU
23‐24 martie 2017
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, str. G. Barițiu, nr. 5‐7
CLUJ
23‐24 martie 2017
Biblioteca Județeană ”Octavian Goga”, Calea Dorobanților nr.
104
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Europeana 1914‐1918
Evenimentele Transcribathon în Romania sunt organizate
de Fundația Europeana, Facts & Files, Biblioteca
Județeană ”Octavian Goga”, Biblioteca Județeană
”George Barițiu” Brașov și Biblioteca Județeană ASTRA
Sibiu.
Contact
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu
Barițiu, nr. 5 ‐7
bjastrasibiu@gmail.com
facebook.com/europeana1914‐1918
twitter.com/europeana1914
www.europeana1914‐1918.eu
www.transcribathon.eu

Illustration: Rudolf Kämmerer
Europeana 1914‐1918, Bernd Rossberg, CC‐BY‐SA
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[EUROPEANA 1914‐1918 LOGO]
100 DE ANI DE LA SFÂRȘITUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

Faceți cunoscute obiectele sau poveștile de familie
referitoare la Primul Război Mondial și
Explorați mii de scrisori, fotografii și jurnale pe
www.europeana1914‐1918.eu

Transcrieți manuscrise pe transcribathon.eu
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DEȚINEȚI OBIECTE INTERESANTE DIN PRIMUL
RĂZBOI MONDIAL?
Jurnalul de front al străbunicului, scrisori de pe
frontul de acasă, fotografii, portrete de familie
sau alte obiecte? Poveștile acestora așteaptă
să fie descoperite pe Europeana 1914‐1918.
Postându‐le în arhiva noastră on‐line,
contribuiți la păstrarea acestor povești și
prezentați Primul Război Mondial din
perspectiva oamenilor obișnuiți implicați direct
în evenimentele acestuia. Vă așteptăm în zilele
de colectare să realizăm o versiune digitală a
obiectelor pe care le dețineți sau să vă
publicați online poveștile, fotografiind sau
scanând aceste materiale și postându‐le pe
www.europeana1914‐1918.eu

V‐ați dorit vreodată să aruncați o privire într‐
un jurnal scris pe front sau să citiți ce le scriau
familiile soldaților în așteptarea revederii, dar
nu ați reușit să descifrați scrisul de mână?
Europeana Transcribe 1914‐1918 vă oferă
oportunitatea unică de a învăța arta transcrierii
și de a vă adânci în lectura unor scrieri inedite
despre Primul Război Mondial, din întreaga
Europă. Ca voluntari în activitatea de
transcriere, veți dezlega misterele acestor
manuscrise. Alăturați‐vă eforturilor altor
voluntari
implicați
în
transcrierea
documentelor istorice din Europeana 1914‐
1918 pe www.transcribathon.eu
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POVEȘTI NESPUSE ȘI ISTORII OFICIALE
Europeana 1914‐1918 este o arhivă digitală unică a
Primului Război Mondial. Fiind o colaborare între
Fundația Europeana, Universitatea Oxford, Facts &
Files și alți parteneri europeni, proiectul colectează,
digitizează și pune la dispoziție materiale legate de
război, de pe întreg continentul european.
Arhiva conține atât documente oficiale cât și
materiale inedite, colectate de la publicul larg în
cadrul zilelor de colectare sau postate online de
acesta. Punând aceste surse împreună, Europeana
1914‐1918 deține nu doar o colecție vastă, dar
oferă și o viziune unică asupra acestui conflict
istoric, spunând poveștile din mai multe
perspective.
Primele zile de colectare au fost organizate în
Germania, în 2011, și au fost ulterior extinse în
peste 22 de țări europene. Europeana 1914‐1918
deține, în prezent, o colecție de aproximativ
200.000 de obiecte personale legate de Primul
Război Mondial. Fiecare dintre aceste obiecte
digitale pot fi utilizate gratuit sub licența CC‐BY‐SA.
www.europeana1914‐1918.eu

Images: Guy Delpit, Margret Cramer, Facts & Files,
Europeana 1914‐1918, CC‐BY‐SA
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TRANSCRIIND EUROPEANA 1914‐1918

Europeana Transcribe 1914‐1918 duce
poveștile din Europeana 1914‐1918 cu un pas
înainte. Aceasta este o inițiativă de tip
crowdsourcing (externalizare spre public)
care vă permite să adăugați propriile
transcrieri, note sau geolocalizări unor
materiale din Europeana 1914‐1918.
Prin contribuția dumneavoastră, îmbogățiți
povestea existentă în arhivă, având în același
timp oportunitatea de a accesa documente
istorice sau manuscrise. Cu fiecare
transcriere pe care o realizați, intrați, de
asemenea, în competiție cu alți utilizatori.
Aceasta vă poate oferi șansa de a deveni
campion in Transcribathon. Site‐ul poate fi
utilizat gratuit de către public. Înscrieți‐vă în
competiție acum pe
www.transcribathon.eu
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General text:
Europeana Transcribe 1914‐1918 vă oferă oportunitatea unică de a învăța arta transcrierii și de a vă
adânci în lectura unor scrieri inedite despre Primul Război Mondial. Transcribathon Romania 2017 va
avea loc de marți, 21 martie, până vineri, 24 martie 2017, în patru orașe. În acest interval de timp,
persoanele interesate sunt invitate să concureze în echipe transcriind online manuscrise. Competiția
va fi jurizată și se vor acorda premii. Implicați‐vă într‐unul dintre aceste evenimente!
Alăturați‐vă voluntarilor din întreaga Europă în transcrierea, păstrarea și îmbunătățirea accesului la
documentele istorice din Europeana 1914‐1918 pe www.transcribathon.eu
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[EUROPEANA TRANSCRIBE LOGO]
Veniți să descoperiți ce se scria acum 100
de ani!
www.transcribathon.eu

Europeana 1914‐1918 este o vastă arhivă digitală unică a Primului Război Mondial.
Începând cu anul 2011, proiectul a colectat, a digitizat și a pus la dispoziția publicului mii de materiale
personale legate de război, din întreg spațiul european.
Acum aveți șansa de a vă implica în dezvoltarea colecției Europeana 1914‐1918 participând la
Transcribathon.
Învațați să descifrați și să transcrieți manuscrise originale, în același timp concurând pentru titlul de
campion în transcriere.

Înscrieți‐vă în competiție pe
www.transcribathon.eu
Descoperiți. Învățați. Cercetați. Utilizați. Distribuiți
Photo: Josef Schmaußer, Europeana 1914‐1918, Provinzialbibliothek Amberg, CC‐BY‐SA
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ÎMPĂRTĂȘIȚI EXPLORAȚI
TRANSCRIEȚI
[EUROPEANA 1914‐1918 LOGO]
100 DE ANI DE LA SFÂRȘITUL
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

Aveți scrisori, fotografii, jurnale
sau alte obiecte din Primul
Război Mondial?
Aduceți obiectele/documentele
voastre la zilele de colectare
pentru a fi scanate sau
fotografiate.
Faceți cunoscute poveștile de
familie pe
www.europeana1914‐1918.eu
Transcrieți documente pe
www.transcribathon.eu

Drawing: Diary of Dumitru Nistor, Europeana 1914‐1918, Biblioteca Judeteana Cluj, CC‐BY‐SA
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