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Europeana: az európai digitális
könyvtárról az EP�ben
Az Europeana európai multimédiás online könyvtár segítségével az internetezők az
EU 27 tagállamának nemzeti könyvtáraiból származó több mint kétmillió könyvet, tér-
képet, hangfelvételt, fényképet, archív dokumentumot, festményt és filmet érhetnek
el a világ minden részéről. Tavaly őszi elindítása óta a könyvtár állománya megkét-
szereződött, ám a webes tartalmakra vonatkozó szerzői jogi védelem közösségi ren-
dezetlensége miatt mégis hiányos. Erről tárgyaltak ma az EP-ben.

Az Europeana új távlatokat nyit az európai örökség felfedezésére: az irodalom, művészetek,
tudományok, politika, történelem, építészet, zene és filmek irányt érdeklődők ingyenes és
gyors hozzáférést kapnak Európa legnagyobb gyűjteményeihez és remekműveihez az EU
összes nyelvén elérhető közös webes könyvtárportálon keresztül. Az Európai Bizottság azt
tűzte ki célul, hogy 2010-re a digitalizált anyagok száma érje el a 10 milliót.

Europeana: fontos politikai üzenet

Az EP kulturális szakbizottága jelentésben fejti ki véleményét az európai digitális
könyvtárról. Az európai digitális könyvtár létrehozásának szükségességéről szólva Helga
Trüpel (zöldpárti, német) a téma parlamenti felelőse az EP weboldalának elmondta: „Lehet,
hogy az Europeana soha nem lesz olyan gazdag, mint a Google Books, mivel nem hirdeté-
salapú a finanszírozása. De politikai szempontból nagyon fontos számunkra megmutatni,
hogy van más lehetőség: közfinanszírozásból létrehozni. Ha meg akarjuk védeni az európai
szociális modellünket és kulturális sokszínűségünket, szükségünk van az Europeanára”.

Helga Trüpel hozzátette továbbá: „Meg kell találnunk azon eszközöket, amelyekkel ösz-
tönözhetjük a tagállamokat, hogy nagyobb mértékben finanszírozzák a digitalizálást.
Mindazonáltal gondoskodnunk kell arról, hogy figyelembe vegyük a szerzői jogokat. Nagy
politikai célkitűzésem, hogy egyensúlyt érjünk el a könyvek hozzáférhetősége és a szerzők
díjazása között. A Google számos szerzői jogvédelem alatt álló könyvet másolt be, amiért
aztán a szerzők panaszt tettek és bíróságra mentek.”

Mondja el véleményét a könyvdigitalizálás jövőjéről!

A Bizottság nemrég nyilvános konzultációt indított az Europeana és a könyvdigitalizálás
jövőjéről. Véleményt egészen 2009. november 15-ig lehet nyilvánítani, egyebek mellett a
következő kérdésekben: Hogyan biztosítható, hogy a digitalizált tartalmakhoz az Európai
Unión belül minden fogyasztó hozzáférhessen? Szorosabb együttműködésre lenne szük-
ség a kiadókkal a szerzői jogi védelem alatt álló művekkel kapcsolatban? Hasznos lenne-e
európai jegyzéket összeállítani a gazdátlan és a már nem forgalmazott művekből? Hosszú
távon hogyan lehetne finanszírozni az Europeana működését?

Előzmények

Az európai digitális könyvtár gondolata az unió hat tagállamának (Franciaország,
Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország) a teljes európai
kulturális örökséghez való hozzáférésre és annak megőrzésére irányuló szándéka nyomán
született. Az Európai Bizottság kedvezően fogadta e gondolatot, és azt előmozdította az
„i2010: digitális könyvtárak” útmutató kezdeményezésén keresztül.
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Hasonló kezdeményezések már léteznek Európában; ilyen például a TEL (az Európai
Könyvtár), amely már hozzáférést biztosít az európai nemzeti könyvtárak gyűjteményeinek
dokumentumaihoz vagy az Europeana, amely egyesíti Franciaország, Magyarország és
Portugália nemzeti könyvtárait.


