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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie kina europejskiego w dobie cyfrowej
(2010/2306(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu 
kulturowego, przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, 
Nauki i Kultury (UNESCO) w dniu 20 października 2005 r.,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 
2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)1,

– uwzględniając decyzję nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski 
sektor audiowizualny (MEDIA 2007)2,

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. 
w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań 
przemysłowych3,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji 
i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów 
cyfrowych4,

– uwzględniając konkluzje Rady z dni 18 i 19 listopada 2010 r. w sprawie szans i wyzwań 
stojących przed kinem europejskim w erze cyfrowej5,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie digitalizacji 
i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów 
cyfrowych6,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie kryteriów oceny pomocy państwa zawartych 
w komunikacie Komisji z dnia 26 września 2001 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych (komunikat 
dotyczący kinematografii)7,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wyzwań 
stojących przed europejskim dziedzictwem filmowym ery analogowej i cyfrowej (drugie 

                                               
1Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
2Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12.
3Dz.U. L 323 z 9.12.2005, s. 57.
4Dz.U. L 236 z 31.8.2006, s. 28.
5Dz.U. C 323 z 30.11.2010, s. 15.
6Dz.U. C 297 z 7.12.2006, s. 1.
7Dz.U. C 31 z 7.2.2009, s. 1.
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sprawozdanie z wykonania zalecenia w sprawie dziedzictwa filmowego) 
(SEC(2010)0853),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. pt. „Europa 2020: Strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie Europejskiej 
agendy cyfrowej (COM(2010)0245),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uwalniania 
potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej (COM(2010)0183),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 24 września 2010 r. w sprawie możliwości 
i wyzwań dla kina europejskiego w dobie cyfrowej (COM(2010)0487),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych dotyczących produkcji kinematograficznych oraz innych produkcji 
audiowizualnych1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 2 kwietnia 2011 r. w sprawie kina 
europejskiego w dobie cyfrowej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału 
przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinię Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że kultura tworzy zasadniczą podstawę tożsamości europejskiej 
i wspólnych wartości,

B. mając na uwadze, że zwłaszcza w czasach kryzysu kultura powinna integrować 
i jednoczyć obywateli europejskich,

C. mając na uwadze, że kino europejskie jest ważnym elementem kultury, który promuje
dialog i zrozumienie wśród obywateli UE, odgrywając jednocześnie ważną rolę 
w ochronie i wspieraniu różnorodności kulturowej i językowej,

D. mając na uwadze, że europejski sektor audiowizualny, łącznie z kinem, stanowi istotną 
część gospodarki UE i powinien być bardziej konkurencyjny na szczeblu globalnym,

E. mając na uwadze, że doba cyfrowa otwiera nowe możliwości przed sektorem
audiowizualnym, w szczególności w branży filmowej, jeśli chodzi o zwiększenie 
efektywności dystrybucji, projekcji i dostępności filmów, stawiając jednak także przed 

                                               
1Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, s. 176.
2Dz.U. C 104 z 2.4.2011, s. 31.
3Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0240. 
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kinem europejskim poważne wyzwania w procesie przechodzenia na technologie cyfrowe,

F. mając na uwadze, że niezwłocznie należy zakończyć pełną cyfryzację zarówno 
europejskiej branży filmowej, jak i kin europejskich, oraz że konieczne jest jej wsparcie 
na szczeblu europejskim i krajowym,

G. mając na uwadze rolę władz lokalnych i regionalnych jako podmiotów kluczowych dla
ochrony i promocji europejskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności dla 
cyfryzacji filmów i kin,

H. mając na uwadze, że cyfryzację należy przeprowadzić jak najszybciej, aby uniknąć 
podwojenia kosztów produkcji i dystrybucji.

Stan obecny

1. zauważa, że rynek kina europejskiego jest niezwykle rozdrobniony i zróżnicowany, 
a przeważająca większość kin jest wyposażona zaledwie w jeden lub dwa ekrany;

2. zauważa, że większość scyfryzowanych kin stanowią multipleksy;

3. zauważa, że w Europie panuje brak równowagi w dostępie obywateli do kin;

4. zauważa, że potencjał europejskiej branży filmowej cały czas się zwiększa, lecz udział
produkcji europejskich wyświetlanych w kinach jest nadal niewystarczający;

Możliwości i wyzwania

5. wzywa państwa członkowskie i WE do wsparcia pełnej cyfryzacji kin w UE oraz do 
stworzenia europejskich i krajowych programów służących wspieraniu przejścia na 
technologie cyfrowe;

6. podkreśla, że kino cyfrowe dysponuje lepszą jakością obrazu i dźwięku, co pozwala na 
bardziej zróżnicowane i elastyczne planowanie pokazów na żywo oraz umożliwia 
wykorzystywanie innowacyjnych technologii, takich jak 3D, które mogłyby przyciągnąć 
nową i szerszą publiczność;

7. przyznaje, że mimo iż cyfryzacja kin stanowi najwyższy priorytet, należy mieć również na 
uwadze stały rozwój technologiczny, ponieważ w perspektywie średnio-
i długoterminowej może okazać się konieczne dalsze dostosowanie do nowszych form 
projekcji;

Zagrożenia

8. przyznaje, że wysokie koszty cyfryzacji stanowią istotne obciążenie dla wielu małych 
i niezależnych kin, które wymagają specjalnego wsparcia, gdyż inaczej grozi im 
zamknięcie;

9. uznaje, że kina są miejscem spotkań i wymiany poglądów, oraz podkreśla, że zamykanie 
małych i niezależnych kin, w szczególności w małych miejscowościach i słabo 
rozwiniętych regionach, może ograniczyć dostęp do kin europejskich;
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Standaryzacja i archiwizacja

10. podkreśla potrzebę zapewnienia interoperacyjności cyfrowych systemów i sprzętu do 
projekcji, a także innych urządzeń;

11. zaleca standaryzację systemów w oparciu o normy ISO w zakresie produkcji, dystrybucji 
i projekcji filmów;

12. podkreśla znaczenie systemów rozdzielczości 2K i 4K, które umożliwiają wyświetlanie 
filmów w technologiach 3D, HDTV i Blu-Ray oraz świadczenie usług „wideo na żądanie” 
(z ang. Video on Demand, w skrócie VOD);

13. zaleca państwom członkowskim przyjęcie środków legislacyjnych zapewniających 
gromadzenie, katalogowanie, odtwarzanie ze starych kopii i rozpowszechnianie w celach 
kulturalnych, edukacyjnych i naukowych – przy poszanowaniu prawa autorskiego –
utworów audiowizualnych, stanowiących część dziedzictwa kulturowego;

Modele finansowania

14. podkreśla, że w celu ułatwienia procesu cyfryzacji należy udostępnić na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim elastyczne i zróżnicowane sposoby 
finansowania, zarówno publiczne, jak i prywatne;

15. podkreśla, że mimo iż europejskie fundusze strukturalne są ważnym źródłem 
finansowania projektów cyfryzacji i inicjatyw szkoleniowych, środki finansowe należy 
zwiększyć w ramach nowych perspektyw finansowych na lata 2014–2020;

16. podkreśla udostępnienie przez Europejski Bank Inwestycyjny preferencyjnych pożyczek 
tym kinom, które dążą do cyfryzacji, a nie posiadają odpowiedniego finansowania;

17. uznaje, że model finansowania nazywany „opłatą od wirtualnej kopii” (z ang. Virtual 
Print Fee, inaczej VPF) jest odpowiedni dla dużych sieci kinowych, lecz nie stanowi
optymalnego rozwiązania dla małych i niezależnych kin, które ogranicza brak funduszy 
inwestycyjnych;

18. uważa, że należy wdrożyć mechanizmy integrujące dystrybutorów i operatorów kin oraz 
wzywa do zacieśnienia współpracy pomiędzy małymi kinami w celu zminimalizowania 
kosztów inwestycji w aparaturę cyfrową;

19. podkreśla potrzebę wdrożenia programów szkoleniowych skierowanych do pracowników 
sektora audiowizualnego w celu umożliwienia im dostosowania się do technologii 
cyfrowych i do nowych modeli biznesowych;

Edukacja filmowa

20. podkreśla, że edukacja filmowa stanowi ważny element kształtowania pozytywnych cech 
charakteru, które reprezentują wspólne wartości uznawane przez różne społeczności 
i pokolenia;

21. podkreśla, że edukacja filmowa, jako integralna część edukacji, umożliwia obywatelom 
krytyczny odbiór przekazu medialnego;
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22. wzywa państwa członkowskie, aby włączyły edukację filmową do krajowych programów 
edukacyjnych;

Program MEDIA 

23. przyznaje, że już od ponad dwudziestu lat program MEDIA wspiera europejski przemysł 
audiowizualny, przyczyniając się do rozwoju, dystrybucji i promocji filmów europejskich;

24. podkreśla znaczenie programu MEDIA dla cyfryzacji kin i apeluje o zwiększenie środków 
w następnej generacji programu, by można było stawić czoła wyzwaniom wynikającym 
z technologii cyfrowych;

25. podkreśla konieczność wprowadzenia nowych inicjatyw w ramach następnej generacji 
programu MEDIA, by można było ulepszać i promować przekład, dubbing, napisy 
filmowe i napisy umieszczane nad sceną w teatrze lub napisy do wydarzeń w czasie 
rzeczywistym.

Modele dystrybucji

26. zwraca uwagę, że technologie cyfrowe wpłynęły na sposób dystrybucji filmów za 
pośrednictwem różnych platform i urządzeń – czy to w ramach usług linearnych, czy 
nielinearnych;

27. zwraca uwagę, że technologie cyfrowe pozwalają na opracowanie nowych modeli 
dystrybucji oraz elastyczny przebieg premiery, umożliwiając na przykład wyświetlanie 
filmu na różnych platformach zaraz po wyemitowaniu wersji kinowej;

Promowanie kina europejskiego

28. zachęca państwa członkowskie do zapewnienia możliwie jak najszerszego włączania 
filmów europejskich do repertuaru kinowego, by poprawić ich obieg i promocję w całej 
UE oraz umożliwić obywatelom UE docenienie bogactwa i różnorodności takich filmów;

29. zachęca państwa członkowskie, by promowały i wspierały rozpowszechnianie i obieg 
filmów europejskich na terenie kraju poprzez organizowanie specjalnych imprez
i festiwali;

30. uznaje rolę nagrody Parlamentu Europejskiego LUX w promowaniu filmów europejskich 
oraz wielojęzyczności, co odbywa się przez tłumaczenie napisów do nagrodzonego filmu 
na wszystkie 23 języki urzędowe UE i stanowi przyczynek do debat społecznych wśród 
obywateli UE;

o

o o

31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przedłożenia niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.



PE467.003v01-00 8/11 PR\869124PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Sprawozdanie „Kino europejskie w dobie cyfrowej” jest przede wszystkim zachętą do 
zastanowienia się nad główną funkcją kina: jaką rolę odgrywa ono w tworzeniu i utrwalaniu 
społeczeństwa obywatelskiego?

Związek pomiędzy obywatelami a instytucjami krajowymi lub europejskimi jest kruchy. 
U podstaw tej kruchej relacji leży pytanie o naszą tożsamość – zarówno indywidualną, jak 
i zbiorową.

Co jednak oznacza dziś być obywatelem Europy? Kino udziela nam tu zdecydowanej 
odpowiedzi.

Według Wima Wendersa kino należy postrzegać jako akt polityczny służący kształtowaniu 
europejskiej duszy: Europa ma swoją własną duszę, zakotwiczoną w kulturze. A kulturę tę 
kształtuje instrument będący filarem naszej indywidualnej i zbiorowej świadomości, który
z kolei jest źródłem europejskiej nadziei. Ten instrument zwie się „kino”. Słowa Wima 
Wendersa powinny kierować wszystkimi próbami kształtowania przyszłości kina 
europejskiego.

Dokonując przedefiniowania funkcji kina w kontekście europejskim, sprawozdanie „Kino 
europejskie w dobie cyfrowej” kwestionuje publiczne strategie polityczne wdrażane w celu 
wspierania kina europejskiego.

Kino należy postrzegać na dwa różne sposoby: z jednej strony – jako narzędzie kultury, gdzie 
inwestycje przynoszą długofalowe niematerialne efekty, a z drugiej strony – jako ważną gałąź 
europejskiego przemysłu. Twórczość jest sercem kultury, zaś przemysł jej płucami.

Wyzwania stojące przed kinem europejskim

Kino europejskie stoi obecnie w obliczu największego jak dotychczas wyzwania, jakim jest 
sprostanie wymogom nowoczesnej technologii. Przyszłość kina wiąże się w sposób 
nierozerwalny z nadejściem ery cyfrowej. Nowoczesne technologie zmieniają sektor 
audiowizualny, niosąc ze sobą wyzwania i możliwości w zakresie produkcji, dystrybucji oraz 
dostępności kina europejskiego, lecz również pewne zagrożenia związane z przechodzeniem
z systemów analogowych na cyfrowe. Proces transformacji należy przeprowadzić w trybie 
pilnym, koordynując go na szczeblu krajowym i europejskim. Udział w tym procesie 
powinien pozostawać w gestii zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Potencjał kina europejskiego

Kino europejskie ma ogromny potencjał. Według danych Europejskiego Obserwatorium 
Audiowizualnego, w Unii Europejskiej jest blisko 30 000 ekranów kinowych. Większość 
z nich znajduje się w małych kinach mających tylko jedną lub dwie sale projekcyjne. 
W ostatnich latach obserwujemy przyspieszenie procesu cyfryzacji kin, podyktowane 
produkcją filmów w systemie cyfrowym, głównie w Stanach Zjednoczonych, a także 
zwiększeniem zapotrzebowania odbiorców na filmy wyprodukowane z użyciem technologii 
trójwymiarowej.

W 2010 r. funkcjonowały 8682 kina wyposażone w projektory cyfrowe, co stanowi ponad 
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dwukrotność liczby takich kin istniejących w 2009 r., tj. 4129.

Potencjał kina europejskiego przekłada się również na produkcję filmową. W 2010 r. 
w Europie wyprodukowano 1203 filmy, a w Stanach Zjednoczonych – 754. Kina europejskie 
sprzedały prawie miliard biletów, z czego 27% stanowiły bilety na filmy europejskie. 
Niemniej jednak europejski rynek kinowy, przy całym swoim potencjale, jest nadal silnie 
rozdrobniony, a rozpowszechnianie filmów w granicach UE okazuje się trudne. Dostępność 
kin jest nierównomierna: w Europie Zachodniej na jeden ekran przypada 16 102 
mieszkańców, podczas gdy w Europie Środkowej i Wschodniej liczba ta wynosi 40 750.

Od technologii analogowych do cyfrowych

Należy oczekiwać, że w najbliższej przyszłości większość kin będzie zmuszonych do 
przejścia na cyfrową technikę wyświetlania, a kopie powstających filmów nie będą już 
dostępne na taśmie 35 mm. Obecna sytuacja wiąże się z wyższymi kosztami dla producentów 
i właścicieli kin, ponieważ muszą oni zapewnić zgodność z podwójnym systemem, tj. 
wyświetlaniem filmów zarówno w systemie analogowym, jak i cyfrowym.

Wysokie koszty, sięgające nawet 2000 EUR, wynikają z wykonywania kopii na taśmie
celuloidowej, zaś konieczność przygotowania oddzielnej kopii dla każdej wersji językowej 
ogranicza zasięg dystrybucji filmów. 

Koszt wykonania kopii cyfrowej jest niższy i wynosi około 200 EUR. Jeśli kino dysponuje
szybkim szerokopasmowym łączem internetowym lub łączem satelitarnym, transmisja filmu 
jest tańsza i szybsza. Ten sposób dystrybucji umożliwia jednoczesne prezentowanie premier 
filmowych w wielu wersjach językowych we wszystkich kinach. Metoda ta może sprzyjać 
rozpowszechnianiu filmów niezależnych (tzw. offowych) i niskobudżetowych, których 
dystrybucja odbywa się obecnie na niewielką skalę. Cyfrowa produkcja i wyświetlanie są 
więc szansą na zwiększenie liczby projekcji premierowych, uproszczenie dystrybucji filmów 
oraz zwiększenie dostępności kina europejskiego dla obywateli UE.

Należy podkreślić wysoki koszt wyposażania kin w projektory cyfrowe, obecnie kształtujący 
się na poziomie 100 000 EUR na jedną salę kinową. Istnieje niebezpieczeństwo, że kina, które 
nie poddadzą się cyfryzacji, będą zmuszone wycofać się z rynku i przerwać działalność. Może 
to ograniczyć dostęp części społeczeństwa do kultury filmowej i dotyka w szczególności 
obszary wiejskie oraz słabiej rozwinięte, na których przeważają kina małe i niezależne. Ich 
zamknięcie może wywołać zarówno trudności w zakresie upowszechniania kultury, jak 
i problemy w sektorze zatrudnienia.

W procesie transformacji kina europejskiego należy wziąć pod uwagę nieustanny postęp
technologiczny. W perspektywie długoterminowej może to oznaczać konieczność 
przestawienia się na kolejny, nowszy format. Obecny system rozdzielczości 2K i 4K 
z powodzeniem umożliwia widzom odbiór filmów w technologii trójwymiarowej (3D). 
Europejski sektor produkcji filmów 3D ma dużą szansę na rozwój. W związku z tym 
w perspektywie krótkoterminowej – zarówno na szczeblu europejskim, jak 
i międzynarodowym – wymagana jest standaryzacja systemów w oparciu o normy ISO. 
Szybkie przejście na nowy system będzie wymagało od państw członkowskich 
zarchiwizowania krajowego dziedzictwa filmowego na nośnikach cyfrowych. Scyfryzowane 
archiwa filmowe będą służyć przyszłym pokoleniom do celów badawczych, edukacyjnych 
i naukowych. W związku z tym należy wspierać kina i biblioteki filmowe, pielęgnujące 
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europejskie dziedzictwo filmowe.

Technologie cyfrowe w dziedzinie kultury i filmu otwierają debatę na temat przyszłości 
chronologii mediów. Jeśli za wyznacznik przyjmiemy popularyzację i zwiększenie
dostępności filmów europejskich, wówczas konieczne będzie opracowanie elastycznych 
modeli umożliwiających zrównoważone wykorzystywanie platform linearnych 
i nielinearnych przy uwzględnieniu ochrony praw autorskich.

Programy wspierające kino europejskie

W tym procesie przechodzenia z kina analogowego na cyfrowe powinny zjednoczyć się 
podmioty ze wszystkich państw członkowskich zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i unijnym, w sektorze publicznym oraz prywatnym. Parlament Europejski powinien 
zainicjować tę zmianę paradygmatu poprzez wniesienie wkładu finansowego.

Na poziomie politycznym należy wspierać różne modele finansowania cyfryzacji kina. 
Jednym z najważniejszych instrumentów finansowania są fundusze strukturalne. W związku 
z tym w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 należy uwzględnić odpowiedni 
poziom wsparcia cyfryzacji. Należy podkreślić, że wsparcie w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoliło już niektórym kinom studyjnym lepiej sprostać 
wyzwaniom związanym z cyfryzacją. Jako przykład można wymienić kina w Małopolsce, 
Dolnej Saksonii w Niemczech, a także środkowej i północnej Portugalii oraz w regionie 
Alentejo.

Warto również przypomnieć, że model finansowania oparty na zasadzie „opłaty od wirtualnej 
kopii” (z ang. Virtual Print Fee, w skrócie VPF) opracowano w celu ułatwienia przejścia 
z projekcji analogowych na cyfrowe. Podczas gdy system VPF jest odpowiedni dla dużych 
kin sieciowych i kin wielosalowych, nie stanowi on dobrego rozwiązania dla kin małych 
i niezależnych. Szybkie tempo zmian i brak środków finansowych mogą doprowadzić do 
zniknięcia małych kin, które nie są finansowane za pośrednictwem systemu VPF i nie mogą 
sobie pozwolić na zakup nowych projektorów cyfrowych. W tym kontekście postuluje się 
wdrożenie mechanizmów służących integracji środowiska dystrybutorów i operatorów kin 
oraz wsparciu współpracy pomiędzy małymi kinami w celu obniżenia kosztów związanych 
z inwestowaniem w sprzęt cyfrowy.

Innym ważnym narzędziem jest dostępność kredytów preferencyjnych udzielanych przez 
Europejski Bank Inwestycyjny kinom, które nie dysponują środkami wystarczającymi na 
przeprowadzenie procesu cyfryzacji.

Należy również docenić znaczenie programu MEDIA, który od początku swojego istnienia, 
czyli od 20 lat, promuje korzystne warunki finansowe dla dystrybutorów europejskich 
i w znaczny sposób przyczynia się do rozwoju i promocji filmów europejskich. W ramach 
programu MEDIA należy podjąć nowe inicjatywy ukierunkowane na doskonalenie i promocję 
tłumaczeń, dubbingu, wyświetlanych list dialogowych do filmów (tzw. subtitling) oraz 
dialogów do inscenizacji na żywo (tzw. surtitling), a także programów szkoleniowych
przeznaczonych dla przedstawicieli sektora audiowizualnego i filmowego w celu 
dostosowania ich wiedzy fachowej do technologii cyfrowych.

Edukacja filmowa
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W ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020 należy przeprowadzić przegląd 
programów Unii Europejskiej, zwłaszcza programów MEDIA i MEDIA MUNDUS. Należy 
położyć nacisk na utrzymanie solidnego wsparcia finansowego dla kin oraz, w szerszym 
ujęciu, kultury i edukacji. Akulturacja nie może bowiem zostać oddzielona od edukacji.

Edukacja filmowa powinna pozwolić obywatelom na umiejętne korzystanie z mediów oraz 
pomagać im w lepszym zrozumieniu i docenianiu rozmaitych dostępnych treści. Nauka tego, 
jak „odczytywać obraz”, jako integralny składnik edukacji, poszerza wiedzę o świecie, 
kształtuje procesy postrzegania i myślenia, rozwija wyobraźnię oraz pomaga w poznawaniu
języka filmu. Wprowadzając młodych odbiorców w świat sztuki filmowej, a tym samym 
pogłębiając ich wiedzę, mamy szansę wychować ludzi, którzy nie przestaną wykazywać 
zainteresowania wartościowymi dziełami filmowymi i będą potrafili czerpać satysfakcję 
z obcowania z nimi. 

Jak zauważył w 1934 r. Erwin Panofsky, to kino bardziej niż jakakolwiek inna siła kształtuje
opinie, upodobania, język, ubiór, zachowanie, a nawet wygląd zewnętrzny.

Nakłady finansowe państw członkowskich na edukację filmową bez wątpienia przyniosą 
korzyści w perspektywie długoterminowej. W związku z tym apeluje się do państw 
członkowskich o włączenie edukacji filmowej do krajowych programów nauczania. Jeśli 
chcemy promować różnorodność kulturową, stanowiącą fundament UE, powinniśmy 
inwestować w młodych ludzi.

Promowanie kina europejskiego

Jednym z kanałów promocji i inwestowania w popularyzację kina europejskiego w Europie są 
festiwale filmowe. Zachęca się państwa członkowskie i instytucje europejskie do 
promowania, wspierania i rozpowszechniania najbardziej wartościowych filmów poprzez 
organizowanie specjalnych imprez i festiwali. 

Doskonałym przykładem promowania wielokulturowości i wielojęzyczności są inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego, a mianowicie nagroda filmowa LUX oraz zbliżający się festiwal 
filmowy LUX. Wartością dodaną tej inicjatywy kulturalnej jest prowokowanie debat na 
tematy, które wywołują pytania i przykuwają uwagę obywateli w państwach członkowskich. 
Wyświetlane filmy traktują o ważnych wartościach europejskich, których siła tkwi
w różnorodności wyrazu.

Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w książce Zygmunta Baumana kulturę postrzega się jako 
przestrzeń, gdzie „inny” jest zawsze czyimś sąsiadem. Zgodnie z tą definicją Europa ma bez 
wątpienia do odegrania szczególnie ważną rolę w rewitalizacji naszego rozumienia kultury, 
i to właśnie dlatego, że dzięki swej ogromnej różnorodności narodowej, językowej
i historycznej jest miejscem, gdzie „inny” jest zawsze czyimś sąsiadem i gdzie każdy musi 
stale uczyć się od innych.

Podsumowując, sprawozdanie „Kino europejskie w dobie cyfrowej” ma na celu wspieranie
kina europejskiego i zachowanie jego bogactwa, a także udostępnianie go jak największej 
liczbie obywateli w imię jedności i wolności myśli.


