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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że dostęp do informacji kulturalno-oświatowych musi stanowić 
priorytet w celu poprawy standardów życia i edukacji,

B. mając na uwadze, że istnieje bardzo wiele utworów w zapisie cyfrowym, które znajdują 
się obecnie w posiadaniu bibliotek, lecz nie są upublicznianie ze względu na niezgodność 
formatów cyfrowych, i mając na uwadze, że to właśnie personel bibliotek posiada 
największe kompetencje, by zarządzać procesem digitalizacji utworów i nadzorować jego 
przebieg,

1. zaleca Komisji, aby biblioteka cyfrowa Europeana przyjęła formę internetowej bazy 
danych, co ułatwi użytkownikom dostęp do treści elektronicznych w standardowym 
formacie i zwiększy poziom ochrony utworów w zapisie cyfrowym, jako że 
monitorowanie jednej wspólnej bazy danych zmniejszy koszty operacyjne i koszty 
konserwacji zbiorów, 

2. podkreśla, że z uwagi na korzyści dla wszystkich obywateli UE wynikające z dostępu do 
Europeany, należy możliwie jak najszybciej zaplanować jej udostępnienie we wszystkich 
językach urzędowych Unii Europejskiej. 

3. kładzie nacisk na fakt, że osoby niepełnosprawne powinny korzystać z technologii 
cyfrowej i posiadać łatwiejszy dostęp do edukacji i informacji, oraz zachęca państwa 
członkowskie, aby zapewniły osobom niepełnosprawnym pełny i bezpłatny dostęp do 
wspólnej europejskiej wiedzy dzięki dostępnym formatom i dostosowanym 
technologiom;

4. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, aby podniosły jakość zarządzania 
projektem i zadbały o to, by na szczeblu krajowym wyznaczono właściwe organy 
zarządzające procesem digitalizacji utworów i nadzorujące jego przebieg, zwraca się 
także o szerzenie wiedzy na temat projektu Europeana wśród bibliotek i dostawców treści 
kulturalnych oraz gromadzenie, bezpośrednio od dostawców, utworów istniejących już w 
zapisie cyfrowym i ich konwertowanie do wspólnego standardowego formatu cyfrowego 
w celu jak najszybszego umieszczenia nowych treści w bazie danych Europeany;  jest 
zdania, że w perspektywie długoterminowej należy rozważyć nadanie priorytetowego 
znaczenia gromadzeniu utworów istniejących już w zapisie cyfrowym w ramach 
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i umieszczaniu ich w bibliotece 
cyfrowej Europeana;

5. proponuje ogłoszenie publicznego zaproszenia do składania ofert, aby możliwie jak 
najskuteczniej koordynować zarządzanie Europeaną, określając jasne i realistyczne cele i 
dokonując w razie konieczności ponownej oceny działania biblioteki;

6. zaleca Komisji, aby zwróciła się do dostawców treści cyfrowych o certyfikację stron 
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internetowych, do których odsyła Europeana; 

7. zwraca się do Komisji, aby ustanowiła przepisy dotyczące standardowego postępowania 
wydawnictw przy publikowaniu dzieł i wysyłaniu cyfrowych wersji jednocześnie do 
archiwów państwowych i do drukarni, przy czym archiwa państwowe będą 
odpowiedzialne za wprowadzenie tych treści do bazy danych Europeany w pełnym 
poszanowaniu prawa autorskiego; 

8. zaleca Komisji, aby zapewniła bezpłatny dostęp do wszystkich informacji kulturalno-
oświatowych zawartych w elektronicznej bazie danych biblioteki Europeana uczniom, 
studentom i kadrze nauczycielskiej szkół średnich, uniwersytetów i innych placówek 
oświatowych, a także osobom, które mogą poświadczyć swój udział w analizach lub 
badaniach naukowych, oraz aby promowała jednocześnie projekty badawczo-rozwojowe 
wykorzystujące zasoby cyfrowe Europeany poprzez opracowywanie i bezpłatne 
rozpowszechnianie zintegrowanych scenariuszy lekcji, programów nauczania i 
komputerowych programów edukacyjnych wykorzystywanych zarówno do celów 
edukacji formalnej jak i nieformalnej (uczenie się przez całe życie); jest zdania, że 
pomocniczość nie stanowi przeszkody dla programów europejskich, które udostępniają 
maksymalną ilość informacji naukowych i technicznych całemu systemowi oświaty oraz 
nauczycielom, studentom i pracownikom naukowym;

9. podkreśla, że długoletnie istnienia Europeany będzie zależało od zastosowania 
zrównoważonych modeli finansowania i zarządzania, oraz kładzie nacisk na fakt, że 
publiczne środki powinny stanowić znaczącą część finansowania tego projektu, a także 
że należy wziąć pod uwagę i rozwijać nowe metody finansowania, takie jak partnerstwa 
publiczno-prywatne;

10. zaleca Komisji, aby w przyszłości rozważyła możliwość wprowadzenia obowiązku 
umieszczania w bibliotece cyfrowej Europeana wszystkich zasobów cyfrowych 
pozyskanych w ramach nowych projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych 
przez Unię Europejską, przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z prawa 
własności intelektualnej;

11. zwraca uwagę na konieczność usunięcia przeszkód prawnych na poziomie UE, aby 
umożliwić bibliotekom uzyskanie finansowania projektów digitalizacji ze środków 
unijnych;

12. zaleca Komisji również wprowadzenie wytycznych celem zapewnienia dostępu po 
przystępnych cenach do zasobów Europeany każdej osobie zamierzającej z niej 
skorzystać, bez względu na to, jaki model finansowania zostanie ostatecznie wybrany;

13. wzywa Komisję i obecną administrację z siedzibą w Holandii do znacznego 
udoskonalenia Europeany pod względem technicznym i estetycznym, w tym do 
przeprowadzenia analizy problemów związanych z pozyskaniem i zabezpieczeniem 
środków, aby umożliwić bibliotekom realizację niezbędnych działań w zakresie 
digitalizacji; 

14. zwraca się do Komisji, aby uruchomiła kampanię medialną i internetową na rzecz 
rozpowszechnienia strony internetowej Europeany, poprzez kierowanie użytkowników 
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europejskich serwerów na strony zawierające zasoby biblioteki Europeana, będące 
głównym punktem uzyskania informacji w formacie cyfrowym, oraz zachęcanie państw 
członkowskich i instytucji kulturalnych do dostarczania materiałów do Europeany;  
jednocześnie zwraca się o zorganizowanie specjalnej kampanii medialnej skierowanej do 
studentów i nauczycieli na różnych poziomach nauczania i kładącej nacisk na korzystanie 
z zasobów cyfrowych Europeany w celach edukacyjnych;

15. jest zdania, że taka kampania medialna jest bardzo podobna do działań, które zostały już 
określone jako niezbędne do zniwelowania tzw. przepaści cyfrowej, która ciągle jeszcze 
istnieje w całej Europie, umożliwiając w ten sposób każdemu, bez względu na to gdzie 
się znajduje, dostęp do Europeany, innych treści i informacji udostępnianych w trybie on-
line oraz wynikających z tego potencjalnych korzyści; zaleca, aby kampania ta, a 
zwłaszcza potencjalne wykorzystanie Europeany w szkołach, opierała się na założeniu, 
że dostęp do większej ilości treści i informacji udostępnianych w trybie on-line nie jest 
celem samym w sobie, oraz aby w związku z tym towarzyszyły jej inicjatywy 
stymulujące krytyczną analizę treści i informacji udostępnianych w trybie on-line;

16. zaleca Komisji, aby zbadała możliwość powołania organu europejskiego, który 
koordynowałby udział organów krajowych w monitorowaniu procesu digitalizacji, 
płatności z tytułu praw autorskich i innych kwestii dotyczących projektu Europeana;

17. zaleca Komisji, aby zapewniła udostępnienie osobom niepełnosprawnym specjalnych 
cyfrowych wersji dzieł, takich jak materiały audio, w jak najszerszym zakresie; 

18. zaleca, aby Komisja i instytucje partnerskie sektora prywatnego znalazły rozwiązania 
informatyczne – takie jak format tylko do odczytu i format zabezpieczony przed 
kopiowaniem – dla treści cyfrowych dostępnych na stronie internetowej Europeany 
chronionych prawem autorskim oraz aby strona, na której znajduje się dany plik, 
zawierała link do strony internetowej dostawcy materiałów cyfrowych, z której możliwe 
jest pobranie dokumentu na warunkach określonych przez dostawcę;

19. zaleca Komisji, aby nalegała na stosowanie standardowego formatu elektronicznego dla 
utworów w zapisie cyfrowym, tak aby zapewnić zgodność dokumentów w postaci 
cyfrowej z interfejsem internetowym i bazą danych;

20. zaleca Komisji, aby kopie zapasowe treści cyfrowych dostarczanych przez instytucje 
krajowe lub partnerów prywatnych były zapisywane na sprzęcie komputerowym 
należącym do tych instytucji lub partnerów.
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