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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že je nutné, aby bezplatný přístup ke kulturně-vzdělávacím informacím 
byl prioritou v oblasti zlepšování životní úrovně a vzdělání; 

B. vzhledem k tomu, že velmi mnoho digitalizovaných děl je součástí nejrůznějších 
knihoven, které nejsou zpřístupněny veřejnosti, jelikož jednotlivé digitální formáty nejsou 
kompatibilní, a že vzhledem ke svému personálu jsou knihovny tím nejvhodnějším 
subjektem k provádění digitalizace děl a k dohledu nad tímto procesem; 

Doporučuje Komisi:

1. je nutné, aby byla virtuální knihovna „Europeana“ vytvořena formou databanky s on-line 
přístupem, který by uživatelům umožňoval na základě standardního grafického zpracování 
přístup k digitálním materiálům, s cílem zvýšit míru zabezpečení digitalizovaných děl, 
s tím, že sledování jediné databanky povede k nižším nákladům na její provoz 
a udržování;

2. je nutné, aby Komise na úrovni členských států vytvořila instituci, která by řídila 
a sledovala postup digitalizace, zainteresovala knihovny a poskytovatele kulturních 
materiálů na tom, aby se účastnili programu Europeana a shromažďovali již existující 
digitální materiál přímo, přičemž by se za účelem urychleného doplňování nového obsahu 
do databáze knihovny Europeana používal k digitalizaci jednotný standardní formát;

3. je potřeba vypracovat nařízení, kterým by se vytvořil standardní postup vydávání 
a zasílání digitálních verzí děl archivům jednotlivých členských států a zároveň 
jednotlivým vydavatelstvím; tyto archivy budou moci přidávat díla do databáze 
Europeana za striktního dodržování autorských práv;

4. je nutné, aby Komise zajistila bezplatný přístup ke všem kulturně-vzdělávacím 
informacím v rámci databáze knihovny Europeana žákům, studentům a učitelům 
gymnázií, univerzit a dalších vzdělávacích institucí, a také osobám, které doloží, že je 
potřebují ke studijním či k výzkumným účelům;

5. je zapotřebí vytvořit zákonný rámec na úrovni Evropské unie, pomocí něhož budou moci 
knihovny žádat o evropské projekty na financování postupu digitalizace;

6. je nezbytné zahájit mediální a internetovou kampaň zaměřenou na popularizaci webové 
stránky knihovny Europeana na základě přesměrování provozu evropských serverů 
na zdroje knihovny Europeana jako hlavního místa, kde se dají získat digitální informace.


