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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže bezplatný prístup ku kultúrno-vzdelávacím informáciám by mal byť prioritou pre 
zlepšenie životnej úrovne a úrovne vzdelania,

B. keďže veľmi veľký počet digitalizovaných diel, ktoré v súčasnosti uchovávajú rôzne 
knižnice, nebol verejne sprístupnený z dôvodu inkompatibility medzi jednotlivými 
digitálnymi formátmi a keďže vďaka svojim zamestnancom sú knižnice najvhodnejšími 
inštitúciami pre dohľad nad procesom digitalizácie diel a jeho riadenie,

Odporúča Komisii:

1. že je potrebné, aby virtuálna knižnica Europeana bola štruktúrovaná ako online databáza 
s cieľom uľahčiť používateľom prístup k digitálnym materiálom prostredníctvom 
štandardnej úpravy a zvýšiť bezpečnosť digitalizovaných diel, keďže spravovaním jedinej 
databázy sa znížia náklady na prevádzku a údržbu;

2. že je potrebné, aby Komisia na úrovni jednotlivých členských štátov vytvorila inštitúciu, 
ktorá by bola poverená riadením a kontrolou procesu digitalizácie a motivovaním knižníc 
a poskytovateľov kultúrnych materiálov zapojiť sa do programu Europeana a zbierať už 
existujúci digitálny materiál priamo od poskytovateľov, pričom by ho konvertovali by do 
jednotného štandardného formátu s cieľom urýchliť začlenenie nového obsahu do 
databázy knižnice Europeana;

3. aby vypracovala nariadenie na stanovenie jednotného štandardného postupu vydávania 
diel a zasielania ich digitálnych verzií národným archívom v rovnakom čase, ako sa dielo 
dostáva do tlače, pričom národné archívy pridajú uvedený obsah do databázy Europeany 
za prísneho zachovania autorských práv;

4. aby žiakom, študentom a učiteľom na stredných školách, univerzitách a v ďalších 
vzdelávacích inštitúciách, ako aj všetkým osobám, ktoré doložia svoju účasť na štúdiu či 
výskume zabezpečila bezplatný prístup ku všetkým kultúrno-vzdelávacím informáciám 
obsiahnutým v digitálnej databáze Europeany;

5. aby na úrovni Európskej únie vytvorila právny rámec, ktorý by knižniciam umožňoval 
zúčastňovať sa na európskych projektoch financovania digitalizácie;

6. aby spustila mediálnu a online kampaň na popularizáciu internetovej stránky Europeany 
prostredníctvom presmerúvania európskych serverov na zdroje knižnice Europeana ako 
hlavného miesta na získanie digitálnych informácií.


