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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kulturo in izobraževanje, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker mora biti prost dostop do kulturnih in izobraževalnih informacij ena od prednostnih 
nalog za izboljšanje izobraževanja in življenjskih standardov, 

B. ker števila digitalizirana dela, ki jih zdaj hranijo razne knjižnice, niso na voljo javnosti 
zaradi nezdružljivosti digitalnih formatov; ker so knjižnice zaradi svojega osebja 
ustanove, ki so najbolj usposobljene za nadzor in upravljanje procesa digitalizacije del,  

priporoča Komisiji:
1. naj se virtualna knjižnica Europeana organizira kot spletna podatkovna baza, kar bo 

uporabniku omogočilo dostop prek standardne postavitve za digitalno gradivo in 
povečalo varnost digitaliziranih del, saj se bodo z nadzorom ene same podatkovne baze 
zmanjšali stroški poslovanja in vzdrževanja; 

2. naj vsaka država članica ustanovi ustanovo za upravljanje in nadzor procesa digitalizacije 
v sodelovanju s knjižnicami in ponudniki kulturnih vsebin v programu Europeana ter za 
neposredno zbiranje že obstoječega digitalnega gradiva od ponudnikov in spreminjanje 
tega gradiva v enoten standardni digitalni format, da se omogoči takojšnje dodajanje 
novega gradiva v podatkovno bazo Europeana; 

3. naj določi pravila za standarden postopek za objavo nekega dela in posredovanje njegove 
digitalne različice nacionalnim arhivom sočasno z odhodom dela v tiskarno, pri čemer 
nacionalni arhivi to vsebino ob doslednem spoštovanju avtorskih pravic dodajo v
podatkovno bazo Europeana; 

4. naj učencem, študentom in učiteljem srednjih šol, univerz in drugih izobraževalnih 
ustanov, pa tudi vsem, ki se dokazano ukvarjajo s študijem ali raziskavami, zagotovi 
brezplačen dostop do vseh kulturnih in izobraževalnih informacij, ki jih vsebuje 
podatkovna baza knjižnice Europeana;

5. naj na ravni Unije vzpostavi pravni okvir, ki bo knjižnicam omogočil sodelovanje pri 
evropskih projektih za financiranje digitalizacije;

6. naj sproži medijsko in spletno kampanjo za popularizacijo spletišča Europeana z 
usmerjanjem prometa od evropskih strežnikov k virom Europeane kot glavnega mesta za 
dostop do podatkov v digitalni obliki.


