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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że bezpłatny dostęp do informacji kulturalno-oświatowych musi 
stanowić priorytet na rzecz poprawy standardów życia i edukacji,

B. mając na uwadze, że istnieje bardzo wiele utworów w zapisie cyfrowym, które znajdują 
się w posiadaniu bibliotek, lecz nie są upublicznianie, gdyż występuje niezgodność 
formatów cyfrowych, i mając na uwadze, że to właśnie personel bibliotek posiada 
największe kompetencje, by zarządzać procesem digitalizacji utworów i nadzorować jego 
przebieg,

zaleca Komisji, co następuje:

1. europejska biblioteka cyfrowa „Europeana” powinna przyjąć formę bazy danych 
dostępnej w internecie, aby ułatwić użytkownikom dostęp do treści elektronicznych w 
standardowym formacie, zwiększyć poziom ochrony utworów w zapisie cyfrowym 
wynikający z faktu, że tylko jedna wspólna baza danych będzie wymagała 
monitorowania, a także aby zmniejszyć koszty działalności i konserwacji zbiorów;

2. Komisja powinna powołać na poziomie krajowym instytucję odpowiedzialną za 
zarządzanie procesem digitalizacji i nadzór nad jego przebiegiem, za zachęcenie bibliotek 
i dostawców treści kulturalnych do udziału w programie „Europeana”, a także za 
gromadzenie, bezpośrednio od dostawców, utworów istniejących już w zapisie cyfrowym 
oraz ich konwertowanie do wspólnego standardowego formatu cyfrowego w celu jak 
najszybszego umieszczenia nowych treści w bazie danych „Europeana”; 

3. zaleca, by Komisja opracowała rozporządzenie w sprawie określenia standardowego 
postępowania wydawnictw przy wysyłaniu cyfrowych wersji utworów jednocześnie do 
archiwów państwowych i do drukarni;  archiwa państwowe będą odpowiedzialne za 
wprowadzenie tych treści do europejskiej bazy danych w pełnym poszanowaniu praw 
autora; 

4. Komisja powinna zapewnić bezpłatny dostęp do wszystkich informacji kulturalno-
oświatowych zawartych w elektronicznej bazie danych biblioteki „Europeana” uczniom, 
studentom i kadrze nauczycielskiej liceów, uniwersytetów i innych placówek 
oświatowych, a także osobom, które mogą poświadczyć swój udział w analizach lub 
badaniach naukowych; 

5. zaleca, by Komisja stworzyła na poziomie Unii Europejskiej ramy prawne, które 
obowiązywałyby biblioteki pragnące uzyskać współfinansowanie projektów digitalizacji 
ze środków UE;

6. zaleca, by Komisja uruchomiła kampanię medialną i internetową na rzecz 
rozpowszechnienia strony internetowej „Europeana”, poprzez kierowanie użytkowników 
europejskich serwerów na strony zawierające zasoby biblioteki „Europeana”, będące 
głównym punktem uzyskania informacji w formacie cyfrowym.  


