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I
(Ανακοινώσεις)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την ψηφιοποίηση και την επιγραµµική προσβασιµότητα πολιτιστικού
υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη
(2006/C 297/01)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Εκτιµώντας τα εξής:
— η πολιτιστική κληρονοµιά, το πολιτιστικό περιεχόµενο και η
πολιτιστική έκφραση ενσωµατώνουν και µεταφέρουν τις κοινές
και θεµελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταδεικνύουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία της
Ευρώπης,
— το πολιτιστικό περιεχόµενο διαδραµατίζει σηµαντικό κοινωνικό
και οικονοµικό ρόλο. ∆ιαπιστώνεται µια πραγµατική ζήτηση
των πολιτών καθώς και της ερευνητικής κοινότητας για
ψηφιακό περιεχόµενο. Η ψηφιοποίηση και η επιγραµµική
προσβασιµότητα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς µπορεί να
τροφοδοτήσει δηµιουργικές προσπάθειες και να στηρίξει
δραστηριότητες σε άλλους τοµείς, όπως η µάθηση και ο τουρισµός, και, κατά συνέπεια, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα
και την οικονοµική ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη, σύµφωνα µε
τη στρατηγική της Λισσαβώνας,
— απαιτείται συντονισµένη δράση σε κοινοτικό επίπεδο για να
αποφευχθούν φαινόµενα επικάλυψης των προσπαθειών και για
να δηµιουργηθούν συνέργειες. Ωστόσο, στη δράση αυτή πρέπει
να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα σηµερινά επίπεδα προόδου
και συντονισµού στα κράτη µέλη ως προς την ψηφιοποίηση
του περιεχοµένου και την ψηφιακή διαφύλαξη, διαφέρουν
σηµαντικά, όπως και οι εθνικές προτεραιότητες στους τοµείς
αυτούς.
1. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
— για την ανακοίνωση και τη σύσταση της Επιτροπής για την
«ψηφιοποίηση και την επιγραµµική προσβασιµότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη», ως µέρους της
πρωτοβουλίας «i2010: ψηφιακές βιβλιοθήκες».
2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
— τους βασικούς στρατηγικούς στόχους και τα κυριότερα στοιχεία
της σύστασης της Επιτροπής για την ψηφιοποίηση και την επιγραµµική προσβασιµότητα πολιτιστικού υλικού και για την
ψηφιακή διαφύλαξη,
— το όραµα µιας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ως κοινού
πολυγλωσσικού σηµείου πρόσβασης στη διανεµόµενη — ήτοι
φυλασσόµενη σε διαφορετικά σηµεία από διαφορετικούς

οργανισµούς — ψηφιακή πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης,
που θα είναι ανοιχτό σε όλους τους τύπους πολιτιστικού
υλικού (κείµενα, οπτικοακουστικά µέσα, µουσειακά αντικείµενα,
µητρώα αρχείων κλπ) και θα είναι προγραµµατισµένο να παρέχει
µε ταχύτητα µεγάλο όγκο πηγών στους χρήστες.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
— το φάσµα των προσπαθειών που διεξάγονται στα κράτη µέλη
για ψηφιοποίηση του περιεχοµένου των αρχείων, των
βιβλιοθηκών και των µουσείων τους και για να καταστεί το
περιεχόµενο αυτό επιγραµµικά προσβάσιµο, καθώς και τα
διάφορα στάδια προόδου τους,
— τις πολύτιµες συντονιστικές ενέργειες της Οµάδας Εθνικών
Αντιπροσώπων για την ψηφιοποίηση όσον αφορά την
ανταλλαγή εµπειριών και την παρακολούθηση της προόδου των
κρατών µελών, µεταξύ άλλων µέσω του ∆υναµικού Σχεδίου
∆ράσης (1),
— την ανάγκη εδραίωσης του εν λόγω συντονιστικού έργου στο
κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο.
4. ΤΟΝΙΖΕΙ
— τις σηµαντικές εργασίες που διεξήχθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο
από τη CENL (∆ιάσκεψη των Ευρωπαίων Εθνικών Βιβλιοθηκαρίων),
— για την οργάνωση και τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής
Βιβλιοθήκης (TEL) ως πύλης των συλλογικών πηγών των
εθνικών βιβλιοθηκών της Ευρώπης,
— για την πραγµατοποίηση προόδου µε στόχο τη δηµιουργία
της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης,
— τις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράµµατος
Michael (2) και Michael Plus για την περιγραφή και τη ψηφιακή
σύνδεση συλλογών µουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων
διαφόρων κρατών µελών και την παροχή πρόσβασης στις εν
λόγω συλλογές,
— ότι οι µελλοντικές εργασίες θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές
και σε άλλες σχετικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη µιας ισορροπηµένης συνεργασίας µεταξύ βιβλιοθηκών, µουσείων και
αρχείων,
(1) Το ∆υναµικό Σχέδιο ∆ράσης για το συντονισµό της ψηφιοποίησης του
πολιτιστικού και επιστηµονικού περιεχοµένου σε επίπεδο ΕΕ.
(2) Πολυγλωσσικός Κατάλογος της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της
Ευρώπης.
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— ότι, παρότι θα γίνουν ευθύς εξαρχής προετοιµασίες σε επίπεδο
σύλληψης και τεχνικής εφαρµογής για όλες τις κατηγορίες
πολιτιστικού υλικού (κείµενα, οπτικοακουστικά µέσα, µουσειακά
αντικείµενα, µητρώα αρχείων κλπ), η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη, στα αρχικά της στάδια, µπορεί να αξιοποιήσει τις
δυνατότητες της κρίσιµης µάζας του πολύγλωσσου γραπτού
υλικού,
— τη σηµασία ανάληψης έργου στον τοµέα της ψηφιοποίησης,
διαφύλαξης και διάθεσης του περιεχοµένου, µε πλήρη σεβασµό
της κοινοτικής και διεθνούς νοµοθεσίας περί πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
5. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ
— την πρόθεση της Επιτροπής να διεξαγάγει µελέτες ως προς την
πρόοδο της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού περιεχοµένου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κοινωνικοοικονοµικό αντίκτυπο της
µακροχρόνιας διαφύλαξης των ψηφιακών πηγών και τον κοινωνικοοικονοµικό αντίκτυπο των πηγών ελεύθερης πρόσβασης,
— την πρόθεση της Επιτροπής να συγχρηµατοδοτήσει, στο πλαίσιο
του 7ου προγράµµατος πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης,
δίκτυο κέντρων δεξιοτήτων για ψηφιοποίηση και ψηφιακή
διαφύλαξη.
6. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
— Να εξετάσουν τα ζητήµατα ψηφιοποίησης και επιγραµµικής
προσβασιµότητας του πολιτιστικού υλικού και της ψηφιακής
προσβασιµότητας που επισηµαίνονται στη σύσταση της Επιτροπής και ιδίως εκείνες τις πτυχές που προβάλλονται στα ανά
χείρας συµπεράσµατα·
— Ως πρώτα βήµατα, σύµφωνα µε το συνηµµένο ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα, και λαµβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά σηµεία
εκκίνησης στα κράτη µέλη:
— να ενισχύσουν τις εθνικές στρατηγικές και τους
στόχους για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη,
— να συµβάλουν στη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, ενός πολυγλωσσικού σηµείου
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πρόσβασης στη διανεµόµενη πολιτιστική κληρονοµιά της
Ευρώπης,
— να βελτιώσουν τις γενικές προϋποθέσεις για την ψηφιοποίηση και την επιγραµµική προσβασιµότητα του πολιτιστικού υλικού και την ψηφιακή διαφύλαξη,
— να ενισχύσουν το συντονισµό για συναφή ζητήµατα τόσο
εντός όσο και µεταξύ των κρατών µελών,
— να συµβάλουν σε αποτελεσµατική επισκόπηση της προόδου
σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
7. ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
— Σε αρχικό στάδιο, και σύµφωνα µε το συνηµµένο χρονοδιάγραµµα:
— να τονώσει και να συντονίσει τις εργασίες για τη
δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης,
ως κοινού πολυγλωσσικού σηµείου πρόσβασης στη διανεµόµενη ψηφιακή πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης,
— να συµβάλει στη βελτίωση του συντονισµού της πολιτικής για την ψηφιοποίηση και την επιγραµµική προσβασιµότητα του πολιτιστικού υλικού και την ψηφιακή διαφύλαξη, ειδικότερα µέσω της σύστασης οµάδας αντιπροσώπων
των κρατών µελών που θα προαγάγει το συντονιστικό έργο
της Οµάδας Εθνικών Αντιπροσώπων εντός του κοινοτικού
θεσµικού πλαισίου, διασφαλίζοντας τη συνέχεια — συµπεριλαµβανοµένων αποτελεσµατικών µεταβατικών ρυθµίσεων —
και αξιοποιώντας την κτηθείσα πείρα και γνώση,
— να εξετάσει τις γενικές προϋποθέσεις για την ψηφιοποίηση, την επιγραµµική προσβασιµότητα και την ψηφιακή
διαφύλαξη,
— να αξιολογήσει τη συνολική πρόοδο των κρατών µελών
ως προς τα συναφή θέµατα λαµβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά σηµεία εκκίνησής τους· και να αξιολογήσει τη
συνολική πρόοδο προς τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και να υποβάλει σχετική έκθεση στο
Συµβούλιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ (*)
Α. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Ενίσχυση των εθνικών στρατηγικών και στόχων ψηφιοποίησης και ψηφιακής διαφύλαξης µέσω:

σχεδιασµού και επικαιροποίησης προγραµµάτων και εθνικών στρατηγικών ψηφιοποίησης πολιτιστικού
υλικού
θέσπισης εθνικών στρατηγικών µακροχρόνιας διαφύλαξης και κατάθεσης πνευµατικών δικαιωµάτων

2007

Μέσα του
2008

ανάπτυξης ποσοτικών και ποιοτικών στόχων συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού δηµοσιονοµικού
σχεδιασµού σε πολυετή βάση για κατάθεση πνευµατικών δικαιωµάτων, ψηφιοποίηση και επιγραµµική
προσβασιµότητα του πολιτιστικού υλικού και µακροχρόνια διαφύλαξη

2007

έρευνας και, οσάκις χρειάζεται, δροµολόγησης και προώθησης εταιρικών σχέσεων µεταξύ δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα για την ψηφιοποίηση

2007-2008

2. Ενίσχυση του συντονισµού εντός και µεταξύ των κρατών µελών µέσω:

σύστασης εθνικών συντονιστικών µηχανισµών για τις δραστηριότητες ψηφιοποίησης, µεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στον τοµέα του πολιτιστικού περιεχοµένου

2007

ανταλλαγής πληροφοριών µε άλλα κράτη µέλη για τη δηµιουργία συνεργειών, την αποφυγή του κατακερµατισµού και των επικαλύψεων των προσπαθειών

2007-2008

ανάπτυξης κοινών κριτηρίων επιλογής του προς ψηφιοποίηση υλικού, µε στόχο την επίτευξη προστιθέµενης
αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

2007

3. Συµβολή για τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης µέσω:

εκπόνησης οδικών χαρτών και κινήτρων προς τα πολιτιστικά ιδρύµατα προκειµένου να προσφέρουν το υφιστάµενο καθώς και το προσφάτως ψηφιοποιηµένο υλικό στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

2007

ενθάρρυνσης των κατόχων υλικού περιορισµένης πρόσβασης να καταστήσουν το προστατευόµενο µε πνευµατική ιδιοκτησία υλικό τους αναζητήσιµο και προσβάσιµο µέσω του κοινού πολυγλωσσικού σηµείου
πρόσβασης

2008-2009

συµφωνιών ή συλλογικών συµβάσεων µεταξύ των κατόχων των δικαιωµάτων και των πολιτιστικών
ιδρυµάτων, όπως αρχείων, βιβλιοθηκών και µουσείων προκειµένου τα τελευταία να καταστήσουν το προστατευόµενο υλικό επιγραµµικά προσβάσιµο µε συµβατικούς όρους

2009

4. Συµβολή σε αποτελεσµατική επισκόπηση της προόδου σε ευρωπαϊκή κλίµακα µέσω:

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων και της κτηθείσας πείρας σε εθνικό επίπεδο

Άνοιξη του
2008

ενηµέρωσης της Επιτροπής για τα αποτελέσµατα και τις εµπειρίες αυτές και για τη συνέχεια που δίνεται στα
διάφορα στοιχεία της σύστασης και των παρόντων συµπερασµάτων για την ψηφιοποίηση και την επιγραµµική προσβασιµότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη

Άνοιξη του
2008

(*) Το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα δραστηριοτήτων και στόχων απεικονίζει στόχους για τα κράτη µέλη και την Επιτροπή αλλά δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα.
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5. Βελτίωση των γενικών προϋποθέσεων για την ψηφιοποίηση και την επιγραµµική προσβασιµότητα πολιτιστικού υλικού και
για την ψηφιακή διαφύλαξη µέσω:

εντοπισµού των εµποδίων στην εθνική νοµοθεσία και λήψης µέτρων για την άρση τους, όσον αφορά την
ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού και την επιγραµµική προσβασιµότητά του, ακόµη και προς το σκοπό
διεξαγωγής µελετών ή έρευνας ή προς άλλο σκοπό εφόσον πληρούνται οι δέοντες όροι.

2008

εφαρµογής µηχανισµών για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και της επιγραµµικής προσβασιµότητας των
«ορφανών», των εξαντληµένων και των αποσυρθέντων από την κυκλοφορία έργων, µε πλήρη σεβασµό των
συµφερόντων και των δικαιωµάτων των κατόχων του περιεχοµένου

2008

θέσπισης νοµοθετικού ή άλλου αποτελεσµατικού πλαισίου που να στηρίζει την ψηφιακή διαφύλαξη· το
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει την κατάθεση ψηφιακού πολιτιστικού υλικού σε δεόντως εξουσιοδοτηµένες αρχές, την ιστοσυγκοµιδή από τις εν λόγω αρχές, λαµβάνοντας µεταξύ άλλων υπόψη την
κοινοτική νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων καθώς και την τήρηση πολλαπλών αντιγράφων και την
τυχόν µεταφορά σε άλλο σύστηµα.

2009

της ενθάρρυνσης πολιτιστικών ιδρυµάτων να εφαρµόζουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις σχετικές µε την
ψηφιακή διαφύλαξη στην οργανωτική ροή της ψηφιοποίησης.

2008

Β. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Τόνωση και συντονισµός των εργασιών για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης µέσω:

συντονισµού και τόνωσης των προσπαθειών για την επίτευξη ενός κοινού πολυγλωσσικού σηµείου
πρόσβασης για τη διανοµή πολιτιστικού υλικού

2007 και
εφεξής

συντονισµού και τόνωσης των εργασιών προς την επίτευξη λύσεων σε ζητήµατα που αφορούν πρότυπα
προκειµένου να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα, και για την αποτελεσµατική εφαρµογή της πολύγλωσσης
πρόσβασης

2007-2008

σύστασης φόρουµ συζήτησης µε τον ιδιωτικό τοµέα και αρµόδιους οργανισµούς προκειµένου να σκιαγραφηθούν οι αρχές για την παροχή υλικού για το κοινό σηµείο πρόσβασης

2007-2008

παροχής οικονοµικών και άλλων πόρων για δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο· στήριξης, εντός του 7ου
προγράµµατος πλαισίου, ενός δικτύου κέντρων δεξιοτήτων για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη στην Ευρώπη, λαµβανοµένων πλήρως υπόψη των διαφορετικών δυνατοτήτων των κρατών µελών και
των ειδικών χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων πολιτιστικού περιεχοµένου· ενίσχυση στα πλαίσια του 7ου
προγράµµατος πλαισίου τεχνολογιών για την υποστήριξη καινοτόµων υπηρεσιών που θα µπορούσαν να
ενσωµατωθούν στο κοινό πολυγλωσσικό σηµείο πρόσβασης

2007 και
εφεξής

2. Συµβολή στη βελτιωµένη πολιτική συντονισµού για την ψηφιοποίηση και την επιγραµµική προσβασιµότητα πολιτιστικού
υλικού και την ψηφιακή διαφύλαξη µέσω:

παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των κρατών µελών και στήριξης της συνεργασίας µεταξύ των κρατών
µελών

2007 και
εφεξής

παροχής συνδροµής προς τα κράτη µέλη για τον εντοπισµό των προβληµάτων και την παρακολούθηση των
προσκοµµάτων, και την υπόδειξη, εφόσον απαιτείται, µέτρων για την ταχεία έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης

2008-2009

σύστασης οµάδας εµπειρογνωµόνων από τα κράτη µέλη που θα προαγάγει το συντονιστικό έργο της
Οµάδας Εθνικών Αντιπροσώπων εντός του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου, διασφαλίζοντας τη συνέχειασυµπεριλαµβανοµένων αποτελεσµατικών µεταβατικών ρυθµίσεων- και αξιοποιώντας την κτηθείσα πείρα και
γνώση

2007

7.12.2006
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3. Αντιµετώπιση των γενικών προϋποθέσεων µέσω:
εφαρµογής λύσεων σε ορισµένα επιµέρους ζητήµατα δικαιωµάτων, όπως εκείνα που αφορούν τα «ορφανά»
και τα εξαντληµένα έργα, µε πλήρη σεβασµό των συµφερόντων και των δικαιωµάτων των κατόχων του
περιεχοµένου, και της διασφάλισης της αποτελεσµατικότητας τους σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο

2008-2009

βάσει εντοπισµένων προσκοµµάτων, εφαρµογής διορθωτικών µέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εάν ο «ευέλικτος
συντονισµός» δεν οδηγήσει στα προσδοκώµενα αποτελέσµατα

2008-2009

4. Αξιολόγηση της συνολικής προόδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσω:
παρακολούθησης της προόδου στα κράτη µέλη για τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
µε χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που θα βασίζονται στις πληροφορίες που συλλέγονται σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο

2007 και
εφεξής

υποβολής έκθεσης προόδου στα κράτη µέλη και προόδου όσον αφορά το κοινό πολυγλωσσικό σηµείο
πρόσβασης, και ειδικότερα αξιολόγησης του βαθµού επιτυχίας του «ευέλικτου συντονισµού».

2008

