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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel az oktatási és életkörülmények javítása érdekében elsőbbséget kell biztosítani a 
kulturális és oktatási tájékoztatáshoz való szabad hozzáférésnek, 

B. mivel a különböző könyvtárakban jelenleg tárolt digitalizált művek nem elérhetőek a 
nyilvánosság számára a digitális formátumok között kompatibilitás hiánya miatt; mivel, 
köszönhetően személyzetüknek, a könyvtárak a legalkalmasabb intézmények a művek 
digitalizálási folyamatának ellenőrzésére és irányítására,

javasolja a Bizottság számára, hogy:
1. az Europeana virtuális könyvtár megszervezésére online adatbázis formájában kerüljön 

sor, ami a digitális anyagok egységes megjelenítésével megkönnyíti a felhasználói 
hozzáférést és javítja a digitalizált művek biztonságát, mivel egy egységes adatbázis 
ellenőrzése csökkenti a működési és fenntartási költségeket; 

2. az egyes tagállamok a digitalizálási folyamat irányítására és ellenőrzésére hozzanak létre 
egy-egy intézményt a könyvtárak és az Europeana programhoz kulturális anyagokat, 
illetve a közvetlen gyűjteményekhez már létező digitális anyagokat szolgáltatók 
bevonásával, az anyagok egységes digitális formátumba történő rendezésével, annak 
érdekében, hogy ezeket azonnal hozzá lehessen adni az Europeana adatbázisához; 

3. alkossa meg a művek közzétételére és digitális változatának a nemzeti archívumok 
számára a nyomtatással egyidejűleg történő továbbítására vonatkozó szabályokat, és a 
nemzeti archívumok a szerzői jogok szigorú tiszteletben tartása mellett adják hozzá a 
tartalmat az Europeanához; 

4. gondoskodjon arról, hogy a középiskolák, egyetemek és egyéb oktatási intézmények 
tanulói, hallgatói és oktatói, illetve a jóhiszemű kutatást vagy tanulmányokat folytató 
személyek összessége ingyenesen hozzáférhessen az Europeana könyvtári adatbázisban 
található minden kulturális és oktatási információhoz;

5. hozzon létre uniós szintű jogi keretet annak érdekében, hogy az európai projektekben 
részt vevő könyvtárak támogatást kaphassanak a digitalizálási tevékenységekhez;

6. indítson média- és online kampányt az Europeana weboldal népszerűsítésére oly módon, 
hogy az európai szerverekről a forgalmat az Europeana forrásaihoz, mint a digitális 
adatok fő lelőhelyeire irányítja.


