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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че безплатният достъп до културно-образователната информация 
следва да бъде приоритет с оглед подобряване стандартите на живот и образование,

Б. като има предвид, че фондовете на различните библиотеки разполагат с огромен 
брой електронни произведения, до които не е осигурен публичен достъп, тъй като е 
налице несъвместимост между цифровите формати и като има предвид, че 
библиотеките, благодарение на своя персонал, са най-подходящите институции за 
осъществяване на контрол и управление на процеса на цифровизация,

Препоръчва на Комисията:

1. виртуалната библиотека Europeana следва да бъде изградена под формата на база 
данни с електронен достъп, за да се улесни достъпа на потребители чрез стандартно 
оформление на електронния материал, да се увеличи равнището на сигурност на 
електронните произведения, като се има предвид необходимостта от 
осъществяване на наблюдение на единна база данни и намаляването на 
оперативните разходи, и на разходите за поддръжка; 

2. комисията следва да организира на национално равнище институция, която да има 
за задача да управлява и да наблюдава процеса на цифровизация, да приобщи 
библиотеките и доставчиците на културни материали да участват в програмата 
Europeana, както и да отговаря за директното събиране от страна на доставчиците 
на вече съществуващия електронен материал и за преформатирането му в единен 
стандартен електронен формат с цел ускоряване на добавянето на ново съдържание 
в базата данни на Europeana;  

3. препоръчва на Комисията да представи регламент за установяване на стандартна 
процедура, в съответствие с която издателствата да предоставят електронен 
вариант на дадено произведение на националния архив едновременно с 
изпращането му за отпечатване.  Националните архиви ще добавят съдържанието 
към базата данни на Europeana при стриктно спазване на разпоредбите за 
авторските права;  

4. комисията следва да осигури безплатен достъп до цялата културно-образователна 
информация в рамките на електронната база данни на библиотека Europeana за 
ученици, студенти, преподаватели от средните училища, университетите и други 
образователни институции, както и за лицата, които удостоверят участието си в 
образователна или изследователска дейност; 

5. препоръчва на Комисията да приеме правна уредба на равнището на Европейския 
съюз, по силата на която библиотеките да придобият право да кандидатстват по 
европейски проекти за финансиране на операции по цифровизиране;

6. препоръчва на Комисията да започне медийна и онлайн кампания за 
популяризиране на сайта на Europeana чрез насочване на трафика от европейските 
сървъри към източниците на Europeana в качеството им на основно звено за 
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придобиване на цифровизирана информация. 


