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EUROPEANA – SKAITMENINË
VISOS EUROPOS BIBLIOTEKA

Europeana lotyniðkai reiðkia „Europos“, todël Europeana
yra Europos biblioteka, taip pat muziejus ir archyvas. Kai
kalbama apie gausø kultûros paveldà ir skirtingus jo tipus
(knygas, þurnalus, archyvinius dokumentus, muziejø eksponatus, architektûrinius, archeologinius objektus, garso, vaizdo áraðus, þemëlapius ir kt.), kuriuos norima pateikti visuomenei, Europeana dar gali turëti ir Europos vertybiø reikðmæ.
Europos skaitmeninë biblioteka Europeana internete suteikia bendrà daugiakalbæ prieigà prie visos Europos skaitmeninto kultûros paveldo skaitmeninio turinio.

EUROPEANOS PRADÞIA
Skaitmeninës bibliotekos Europeana idëja pirmà kartà iðkelta 2005 m. balandþio 28 d. laiðke Europos Tarybos Pirmininkui ir Europos Komisijai (EK). Minëtame laiðke ðeðiø
valstybiø (Prancûzijos, Lenkijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Vengrijos) vyriausybiø vadovai pasiûlë sukurti virtualià
Europos bibliotekà, kurios tikslas – padaryti Europos kultûros ir mokslo iðteklius prieinamus visiems. 2005 m. rugsëjo
30 d. EK paskelbë komunikatà „i2010: skaitmeninës bibliotekos“, kuriame kaip strateginis Europos iniciatyvos tikslas
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pateikta EK strategija Europos skaitmeninei bibliotekai sukurti ir palaikyti.
Laipsniðkas Europeanos kûrimas prasidëjo 2007 m. lapkrièio 8 d. Nyderlanduose ásteigus Europos skaitmeninës bibliotekos fondà ir 2008 m. lapkrièio 20 d. pradëjus veikti
bibliotekos prototipui www.europeana.eu. Projektà vykdo darbo grupë, kurios biuras yra Nyderlandø nacionalinëje bibliotekoje. Remiamasi Europos bibliotekos kûrimo metu ágyta
projektø valdymo ir techninës ekspertizës patirtimi. Europos
biblioteka yra Europos nacionaliniø bibliotekø direktoriø
konferencijos (Conference of European National Librarians)
veiklos dalis, projekto vykdymà priþiûri EDL fondas (EDL
Foundation), kuris apima keturias svarbiausias Europos kultûros paveldo asociacijas.
Europeana yra teminis tinklas, kurá Europos Komisija kaip
„i2010: skaitmeninës bibliotekos“ politikos dalá iki 2009 m.
finansavo pagal eContentplus programà, o nuo 2009 m. –
pagal Informacijos ir komunikacijos technologijø politikos
rëmimo programos (Information and Communication Technologies Policy Support Programm, toliau – ICT PSP) antrà
temà – „Skaitmeninës bibliotekos“. Europos Komisijos tikslas – pasiekti, kad Europeana palengvintø naudojimàsi Europos informacijos iðtekliais elektroninëje aplinkoje. Europa turi turtingà kultûros paveldà, kuris gali bûti prieinamas internete derinant daugiakultûres ir daugiakalbes aplinkas bei taikant paþangiausias technologijas ir verslo modelius.
Europos Komisija praðo ðalis nares prisidëti prie Europeanos kûrimo:
√ investuoti á skaitmeninimà, skatinti nacionaliniø sistemø, kurios teiktø turiná Europeanai, kûrimà ir taip garantuoti skaitmeninimo plëtrà;
√ siekti, kad Europeana bûtø þinoma visuomenëje;
√ tiesiogiai prisidëti prie Europeanos finansavimo.
Lietuvos Respublikos kultûros ministerija pavedë Lietuvos
nacionalinei Martyno Maþvydo bibliotekai tapti Europos
skaitmeninës bibliotekos fondo nare ir tokiu bûdu atstovauti
40

1_metodinis_leidinys.pmd

40

9/29/2009, 11:48 AM

mûsø ðalies atminties institucijø interesams. Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos, kaip ir kitø Europos Sàjungos valstybiø nariø nacionaliniø bibliotekø, kolekcijos Europeanai bus pateiktos per vienà ið Europos skaitmeninës bibliotekos segmentø – Europos bibliotekà (The European Library).

DABARTINË EUROPEANA
Europeana nëra vientisa duomenø bazë. Tai – atvira prieiga prie visø Europoje veikianèiø duomenø sistemø (muziejø,
bibliotekø ir archyvø). Vartotojams, norintiems gauti informacijà apie Europos kultûros paveldà, jau nebereikia ieðkoti
objektø kiekvienoje skaitmeninëje bibliotekoje atskirai; dabar
jie daug tokio pobûdþio informacijos gali gauti Europeanoje.
2009 m. vasarà Europeanos svetainëje www.europeana.eu
jau buvo pateikta apie 5 mln. skaitmeniniø vaizdø. Projektà
ágyvendina apie 150 partneriø, atstovaujanèiø daugiau negu
1 000 institucijø. Ðio projekto ágyvendinimui jau panaudota
daugiau kaip 8 mln. eurø. 2009–2011 m. Europos Sàjunga
ðiam projektui kasmet yra numaèiusi skirti po 2,5 mln. eurø. Kità finansavimo dalá skiria Europos Sàjungos valstybës
narës ir kultûros institucijos.
Europos muziejai, tarp jø ir Luvras (Louvre) Paryþiuje, Rijks
muziejus (Rijksmuseum) Amsterdame, Europeanoje pristato dalá
savo turimø skaitmenintø tapybos darbø ir kitø kolekcijø eksponatø. Minëtø ðaliø valstybiniai archyvai leido naudotis svarbiais nacionaliniais dokumentais, o Prancûzijos Nacionalinis
audiovizualinio meno institutas (Institut National de l’Audiovisuel) pateikë 80 000 vaizdo áraðø, kuriuose áamþinti XX a.
mûðiai (pradedant 1914 m.), vykæ Prancûzijoje.
Dauguma Europos nacionaliniø bibliotekø jau yra pateikusios nemaþai skaitmeninës informacijos apie jose sukauptus ir saugomus rankraðèius, knygas, kurios praturtino pasaulá naujomis idëjomis.
Iki ðiol Europeanoje buvo pristatyta dar tik apie 1% Eu41
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ropos bibliotekø ir kultûros institucijø turimø kûriniø ir 5 %
visø Europos Sàjungos skaitmeniniø knygø.
Ðio projekto vienas ið svarbiausiø tikslø – pasiekti, kad
interneto vartotojams bûtø prieinama kuo daugiau informacijos apie skaitmeninius kultûros paveldo objektus. Tai numatoma daryti pleèiant Europeanos tinklà. Planuojama, kad
2010 m. ðioje skaitmeninëje bibliotekoje jau bus prieinami
duomenys apie daugiau kaip 10 mln. skaitmeniniø objektø.

KAIP VEIKIA EUROPEANA?
Objektø paieðkà galima pradëti pagrindiniame puslapyje
á paieðkos laukelá ávedus raktaþodá arba tikslesnius paieðkos
kriterijus (pavadinimà, kûrëjà, datà). Paieðkos rezultatai gali bûti rûðiuojami pagal ðiuos kriterijus: kalbà, valstybæ, datà,
tiekëjà ir tipà. Skaitmeniniai objektai portale Europeana rûðiuojami taip:
√ vaizdai – paveikslai, pieðiniai, þemëlapiai, muziejiniø
objektø fotonuotraukos ir vaizdai;
√ tekstai – knygos, laikraðèiai, laiðkai, dienynai ir archyviniai dokumentai;
√ garso medþiaga – muzika ir sakytinis þodis (ritiniai,
juostos, diskai ir radijo transliacijos);
√ vaizdo medþiaga – filmai, kronikos ir TV transliacijos.
Europeana – daugiakalbis portalas, skelbiantis informacijà
27 kalbomis, kuriame informacija apie skaitmenintus objektus yra pateikiama vienoda tvarka konkreèiuose 15 laukø. Atvërus atskiro objekto apraðymà, galima lengvai pereiti á originalià ðá objektà Europeanoje pristatanèios institucijos (partnerio) svetainæ. Pati informacija apie objektà daþniausiai pateikiama tik viena kalba (ðalies, kurioje saugomas Europeanai
pateikiamas kûrinys). Planuojama, kad ateityje paieðkos laukelyje ávestas raktinis þodis bus susiejamas su atitikmenimis
kitomis kalbomis. Portale techninë informacija bei vadybos
skiltis ir toliau bus pateikiama tik anglø kalba.
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Interneto vartotojai, norëdami naudotis Europeanos duomenø baze, joje neprivalo registruotis, taèiau registruotiems
vartotojams ði skaitmeninë biblioteka teikia daugiau galimybiø. Skiltyje Mano Europeana galima iðsaugoti uþklausas ar interneto adresø sàraðus, paryðkinti atskiras pozicijas bei iðsaugoti
vaizdø nuorodas savo aplankuose, iðsiøsti nuorodà draugui.
Europeana skiriasi nuo kitø paieðkos sistemø, pvz., tokiø
kaip Google, nes yra labiau specializuota: ji pateikia maþiau
rezultatø, bet jie yra tikslesni. Europeana susieja skirtingø
tipø dokumentus, pvz., informacijà apie dailininko tapybos
darbus su archyviniais dokumentais ir knygomis, kurios susijusios su jo gyvenimu ir kûryba.
Skaitmeninë biblioteka pasiþymi turinio kokybe ir autentiðkumu (tai uþtikrina turiná teikianèios kultûros organizacijos). Europeanoje pateikiant duomenis apie skaitmeninius objektus, privaloma laikytis Europoje galiojanèiø autoriø teisiø
ástatymø.
Ágyvendinant Europeanos projektà, iðkilo su skaitmeninimo procesu susijusiø problemø. Ðiuo metu Europeanoje laikomos skaitmeninës knygos yra daugiausiai visuotinës nuosavybës, t. y. jø autorystë teisës aktais nebesaugoma (autoriaus teisës saugomos 70 metø nuo autoriaus mirties). Dël teisiniø
prieþasèiø ðiuo metu Europeanoje nëra nei iðparduotø spaudiniø (jie sudaro apytiksliai 90 % knygø Europos nacionalinëse
bibliotekose), nei neþinomø autoriø darbø, kuriø autorystës
nustatyti neámanoma, o autoriaus teisës vis dar saugomos (tokiø kûriniø kolekcijose yra apie 10–20 %).
Europos Komisija paskelbë vieðàjà konsultacijà dël Skaitmeninës Europos bibliotekos Europeanos ateities ir knygø
skaitmeninimo, kuri truks iki 2009 m. lapkrièio 15 dienos.
Komisija klausia, kaip uþtikrinti, kad skaitmeninë medþiaga
bûtø prieinama naudotojams visoje Europos Sàjungoje, ar turëtø bûti glaudþiau bendradarbiaujama su leidëjais dël medþiagos, kurios autoriaus teisës saugomos, ar vertëtø sudaryti
neþinomø autoriø ir iðparduotø kûriniø Europos registrus,
kaip ilgainiui turëtø bûti finansuojama Europeana.
Europos Komisija parengë klausimynà, kuris yra prieina43
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mas Europos Komisijos puslapyje anglø, prancûzø ir vokieèiø kalbomis (http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5181).

BENDRADARBIAVIMAS SU EUROPEANA
IR KITI PROJEKTAI
Europeana turi nemaþà partneriø tinklà, kuriam priklauso
prie jos atsiradimo ir plëtros prisidëjusios organizacijos. Jos
daþniausiai atstovauja Europeanai savo valstybëse bei profesinëse asociacijose. Tarp tokiø institucijø yra ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Latvijos nacionalinë biblioteka. Su Europeana bendradarbiauja organizacijos, kurios prisideda prie skaitmeninio turinio (pieðiniø, knygø, radijo, televizijos transliacijø ir kt.) pateikimo. Tarp ðiø organizacijø yra
dideliø turinio telkëjø (angl. aggregator), kurie surenka medþiagà ið daugelio bendradarbiaujanèiø organizacijø, pateikia
jà savo tinklalapyje ir nukreipia jà á Europeanà. Didþiausias ið
tokiø turinio telkëjø yra Prancûzijos kultûros portalas www.culture.fr. Jis pateikia turiná ið 480 Prancûzijos organizacijø. Tarp
jø yra ir Luvras bei d‘Orsay muziejus (Musee d’Orsay) Paryþiuje.
Europeanoje po telkëjo pavadinimo skliaustuose nurodomas organizacijø, bendradarbiaujanèiø su turinio telkëju, skaièius.
Projektas Europeana Local (www.EuropeanaLocal.eu) yra
vienas ið tokiø svarbiø turinio telkëjø. Europeana Local tikslas – vietiniø ir regionø institucijø teikiamà skaitmenintø
kultûros paveldo objektø skaitmeniná turiná padaryti prieinamà per Europos skaitmeninæ bibliotekà. Europeana Local
kuria daugialypius vietinius institucijø tinklus, kurie sujungiami á 27 Europos valstybiø kultûros sektoriams atstovaujanèià sistemà. Europeana Local dirba su EDL fondu kurdama paprastà, veiksmingà ir tvarià sistemà, kuria naudodamosi vietinës ir regionø institucijos galëtø lengvai paskelbti turiná Europeanoje. Be to, ágyvendinant ðá projektà, diegiamas
ir skatinamas Europeanos infrastruktûros, árankiø, standartø
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naudojimas, palengvinantis metaduomenø tarpusavio sàveikà. Vienas ið projekto tikslø yra kiekviename regione analizuoti skaitmenintø objektø skaitmeniná turiná ir taip nustatyti bendras visai Europai svarbias skaitmeninamø objektø
temas ir skaitmeninimo prioritetus, kuriais vadovaujantis reikëtø kelti turiná á Europeanà.
Lietuva taip pat jau yra ásijungusi á Europeana Local projektà. Ðiuo metu jame dalyvauja Birþø kraðto muziejus „Sëla“ bei Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.
Europeana – puiki galimybë aktualizuoti Europos Sàjungos valstybiø nariø turimo kultûros paveldo vertæ ir, naudojantis informacinëmis technologijomis, visiems visuomenës
sluoksniams susipaþinti su juo.
Pojekte Europeana dalyvaujanèiø ðaliø aktyvumas pagal suskaitmenintø objektø kieká (2009 metø liepos mën. duomenys):
Prancûzija – 47 %
Vokietija – 15,4 %
Olandija – 8 %
D. Britanija – 7,9 %
Ðvedija – 5,2 %
Suomija – 4 %
Graikija – 1,6 %
Italija – 1,2 %
Belgija – 1,1 %
Slovënija – 0,7 %
Ispanija – 0,6 %
Estija – 0,4 %
Liuksemburgas – 0,4 %
Lenkija – 0,3 %
Rumunija – 0,3 %

Austrija – 0,2 %
Portugalija – 0,2 %
Vengrija – 0,1 %
Latvija – <0,1 %
Kipras – <0,1 %
Bulgarija – <0,1 %
Èekija – <0,1 %
Danija – <0,1 %
Airija – <0,1 %
Lietuva – <0,1 %
Malta – <0,1 %
Slovakija – <0,1 %
Norvegija – 4,3 %
Ðveicarija – 0,4 %

Tekstà pagal informacijà, skelbiamà portale „Europeana“
http://www.europeana.eu (þiûrëta 2009-08-20) ir Europos Komisijos portale http://ec.europa.eu/index_lt.htm (þiûrëta 2009-09-04),
parengë Giedrë Stankevièiûtë
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