Story

Europeana: EU's nye online
multimediebibliotek
Du kan nu få adgang til millionvis af bøger, tidsskrifter og film fra hele Europa. Mona
Lisa, Beethovens 9. Symfoni og en dokumentarfilm om Alfred Nobel. Alt dette og meget mere kan findes på Europeana, EU´s nye onlinebibliotek. Parlamentets kulturudvalg vil mandag vedtage en betænkning om Europeana.
Europeana åbner nye muligheder for udforskning af Europas kulturarv. Alle, der er interesserede får via en webportal, der findes på alle EU-sprogene, gratis og hurtig adgang til Europas største samlinger og mesterværker.
I dag omfatter Europeana 4,6 mio. digitaliserede værker, herunder bøger, kort, film og fotografier. Formålet er at nå op på 10 mio. objekter inden juni 2010, når der skal lanceres
en ny version af Europeana. Fra 2009 til 2011 har EU afsat ca. 2 millioner euro om året til
projektet.
Helga Trüpel (De Grønne, Tyskland) har udarbejdet Parlamentets betænkning, som opfordrer til at øge mangfoldigheden i de forskellige typer af indhold i Europeana. Trüpel opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe alle de nødvendige
foranstaltninger for at undgå en videnskløft mellem Europa og USA og sikre europæerne
fuld adgang til deres egen kulturarv.
Parlamentets industriudvalg anmoder i en udtalelse om lettere adgang til Europeanas materiale for handicappede, mens retsudvalget opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovforslag om digitalisering af sjældne værker.
Flere midler til digitalisering
Helga Trüpel fortalte os, at man bør tilskynde medlemsstaterne til at afsætte flere midler til
digitalisering. "Desuden er vi nødt til at sikre, at ophavsrettigheder respekteres. Mit store
politiske mål er sikre en balance mellem behovet for at gøre bøger mere tilgængelige og
forfatternes krav på belønning."
"Europeana bliver måske aldrig så rig som Google Books, da projektet ikke er reklamefinansieret. Men ud fra et politisk perspektiv er det meget vigtigt for os at vise, at der findes
andre muligheder... Hvis vi vil forsvare vores europæiske sociale model, og hvis vi tror på
kulturel mangfoldighed, så har vi brug for Europeana."
Du kan nedenfor læse mere om Europeana.
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