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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru cultură și educație, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât accesul gratuit la informații cultural-educative trebuie să reprezinte o prioritate 
pentru îmbunătățirea standardelor de viață și a educației,

B. întrucât există un număr extrem de mare de opere digitizate ce se află în patrimoniul 
diverselor biblioteci ce nu sunt făcute publice, deoarece există o incompatibilitate a 
formatelor digitale și întrucât bibliotecile prin personalul lor sunt cele mai abilitate să 
supravegheze și să gestioneze procesul de digitizare a operelor,

Recomandă Comisiei:

1. biblioteca virtuală "Europeana" trebuie să fie constituită sub forma unei baze de date cu 
acces on-line, pentru a facilita accesul utilizatorilor printr-un  layout standard la 
materialul digital, pentru a spori nivelul de securitate a operelor digitizate, fiind nevoie 
monitorizarea unei singure baze de date și de asemenea pentru a reduce costurile de 
operare și întreținere;

2. comisia trebuie să organizeze la nivel național o instituție menită să gestioneze și să 
monitorizeze procesul de digitizare, să cointereseze bibliotecile și furnizorii de material 
cultural să participe la programul „Europeana” precum și  pentru colectarea directă de la 
furnizorii a materialului digital deja existent, făcând conversia la un format unic standard, 
digital, pentru a urgenta adăugarea de conținut nou la baza de date Europeana;

3. recomandă Comisiei instituirea unui regulament pentru crearea unui procedeu standard 
pentru edituri, de trimitere a variantei digitale a unei opere către depozitele legale 
naționale, concomitent cu trimiterea ei către tipografie. Depozitele legale vor adăuga 
conținutul la baza de date Europeana cu stricta respectare a drepturilor de autor;

4. comisia trebuie să asigure accesul gratuit la toate informațiile cultural-educaționale, din 
cadrul bazei de date digitale a bibliotecii "Europeana" pentru elevi, studenți și cadre 
didactice din cadrul liceelor, universităților și a altor instituții educaționale, precum și 
pentru persoanele ce fac dovada implicării într-un proces de studiu sau cercetare;

5. recomandă Comisiei crearea unui cadru legal la nivelul Uniunii Europene prin care 
bibliotecile să poată aplica pentru proiecte Europene de finanțare a operațiunilor de 
digitizare;

6. recomandă Comisiei demararea unei campanii media și on-line de popularizare a site-ului 
Europeana prin direcționarea traficului de pe server-ele europene către sursele Europeana, 
ca principal punct de obținere a informațiilor digitale.


