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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi gerinant švietimo ir gyvenimo standartus prioritetas turi būti teikiamas 
nemokamai prieigai prie kultūros ir švietimo informacijos,

B. kadangi dėl nesuderinto skaitmeninio formato visuomenei neprieinama daug įvairiose 
bibliotekose šiuo metu laikomų suskaitmenintų kūrinių; kadangi bibliotekos savo
personalo dėka yra labiausiai kvalifikuotos institucijos atlikti kūrinių skaitmeninimo 
proceso priežiūrai ir šiam procesui valdyti,

rekomenduoja Komisijai:

1. organizuoti virtualiąją biblioteką „Europeana“ kaip interneto duomenų bazę: nustačius 
standartinį skaitmeninės medžiagos išdėstymą vartotojams būtų palengvinta prieiga ir 
pagerintas skaitmeninių kūrinių saugumas, be to, stebint vieną duomenų bazę sumažėtų 
veiklos ir priežiūros sąnaudos;

2. paskatinti valstybes nares įsteigti instituciją, kuri vadovautų skaitmeninimo procesui ir jį 
stebėtų dalyvaujant bibliotekoms ir subjektams, kurie teikia kultūrinę medžiagą pagal 
programą „Europeana“, tiesiogiai renka jau turimą skaitmeninę medžiagą ir ją 
konvertuoja į bendrą standartinį skaitmeninį formatą bei taip sudaro galimybę nedelsiant 
papildyti „Europeanos“ duomenų bazę nauju turiniu;

3. nustatyti standartinės kūrinių paskelbimo ir jų skaitmeninės versijos persiuntimo
nacionaliniams archyvams tuo pačių metu, kai kūrinys siunčiamas spausdinti, procedūros 
taisykles: nacionaliniai archyvai, griežtai vadovaudamiesi autoriaus teisių nuostatomis, 
įtrauktų turinį į duomenų bazę „Europeana“;

4. užtikrinti nemokamą prieigą prie visos bibliotekos „Europeana“ duomenų bazėje 
saugomos kultūros ir švietimo informacijos mokiniams, studentams, vidurinių mokyklų 
mokytojams, universitetų ir kitų švetimo institucijų dėstytojams, taip pat visiems 
asmenims, kurie susiję su bona fide studijomis ar moksliniais tyrimais;

5. nustatyti Europos Sąjungos lygmens teisinį pagrindą, kuriuo remdamosi bibliotekos 
galėtų dalyvauti Europos skaitmeninimo operacijų finansavimo projektuose;

6. inicijuoti žiniasklaidos ir interneto kampaniją, skirtą tinklavietei „Europeana“ 
populiarinti, kad srautas iš Europos serverių būtų nukreiptas į „Europeanos“ šaltinius ir 
kad tai būtų pagrindinė vieta skaitmeninio formato duomenims gauti.


