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Култура
Europeana – онлайн
библиотека за културно
наследство
Какво е „Europeana“

E

uropeana е проект, с който ЕС прави
една голяма крачка за запазване на
културното наследство на стария
континент. Всяка книга, публикация,
картина, дори аудио и видео материали
имащи културна и историческа стойност
ще може да бъдат намерени на едно място
– Europeana.eu За да се постигне е нужна
организация от всички културни институции
в страните членки. Това ще даде достъп
на всеки искащ да се докосне до която и
да е картина, до ръкописи и други ценни
артефакти без да е нужно да пътува до
съответния музей или библиотека. Над 2,5
милиарда книги съдържат европейските
библиотеки, но за съжаление едва около 1%
са били налични в цифрова форма преди
пускането на Europeana. От Комисията
относно предоставянето на достъп до
цифрови версии на произведения от културни
институции от цяла Европа съобщават още
2008 г., че ще отпуснат за периода 2009-2010
г. около 120 мил. EUR за подобряване на
онлайн-достъпа до културното наследство на
Европа.

През септември същата година комисията
очерта мерките, необходими за осигуряване
на достъп до културното и научно наследство.
„Без колективна памет, ние сме нищо и
нищо няма да можем да постигнем. Тя
определя нашата идентичност и ние я
използваме непрекъснато – образование,
работа и дори през свободното си време.”
Коментира” Information Society and Media” на
ЕС.
На 20.9.2007 се проведе семинар на тема
„European, Дигитални библиотек”. Юни 2008
се подписа меморандум относно старите
произведения. Заседание на експертна
група на високо равнище по въпросите на
дигиталните библиотеки.
20 ноември същата година официално се
пуска www.europeana.eu, церемония в
Брюксел, Националната кралска библиотека.
Присъстващи са били: председателя на
Комисията Жозе Барозу, комисар Вивиан
Рединг (информационно общество и медии),
Кристин Албанел, министър на културата
на Франция и понастоящем председател на
Съвета на ЕС на министрите на културата,
министри, отговарящи за културата и
аудиовизуалните въпроси в държавите-членки
на ЕС, както и представители на европейски
културни институции.
След пускането на „Europeana“
Официалното стартиране е станало след
заседание на Съвета на министрите на
културата на 20.09.2008 г.

Още през 2000 г. Европейската комисия
започва работа по цифровизация на
материали в областта на културата и онлайн
достъпа до тях. Пет години съфинансира
научноизследователски проекти и подпомага
всички държави членки, които имаха желание
да осигурят онлайн достъпа до своето
културно наследство.

Чрез сайта (www.europeana.eu) интернет
потребителите от цял свят имат достъп
до над два милиона книги, карти, записи,
фотографии, архивни документи, картини
и филми от националните библиотеки и
културни институции на 27-те държави-членки
на ЕС. Достъпна виртуалната библиотека на
всички езици в ЕС всеки интересуващ се от
почти всички сфери на културата ще може да
разполага свободно с информацията.

През юни 2005 комисар Рединг направи
водещ проект в стратегията i2010 на ЕС
дигиталната библиотека. Причината за това
е масовото за тогава интернет влияние.
Наличието на онлайн телевизии, музика,
филми в мобилните телефони и много
други налични съвременни произведения
на културата в различни аспекти. Това
стимулира ЕС да предприеме тази крачка.

Жозе Мануел Барозу, председател на
Европейската комисия, заяви: „С Europeana
ние съчетаваме европейското конкурентно
предимство в съобщителните и мрежовите
технологии с нашето богато културно
наследство. Сега европейците ще могат да
ползват бързо и лесно чрез един единствен
портал невероятните ресурси на нашите
великолепни колекции. Europeana е много

Преди пускането на „Europeana“
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повече от библиотека: тя е истинско
динамо, вдъхновяващо европейците от
ХХІ век да се стремят да достигнат
творческата сила на иновативни предци
като съзидателите на Ренесанса. Само
си представете възможностите, които
предлага тя на студенти, любители на
изкуството или учени за онлайн достъп
до културните съкровища на всички
държави-членки, както и за съчетаването
им и търсене в тях. Това е убедителна
демонстрация на факта, че културата е в
ядрото на европейската интеграция.“
Над 1000 културни организации от цяла
Европа са предоставили материали за
Europeana. Институции като Лувара в
Париж и Райксмузеум в Амстердам. 80 000
записа предоставя френският Национален
аудиовизуален институт, както и библиотеки
от всички страни членки.
За съжаление малко след пускането на
„Europeana“ сайта „пада”, което означава, че
става недостъпен след претоварване. Поради
огромния потребителски интерес и най-вече
към портрета на „Мона Лиза”, който е бил
отворен от около пет милиона души от цял
свят. Според Европейската комисия (ЕК) сайта
е отворен много повече от очакваното. За
това е спрян, за да се осигурят допълнителни
сървъри, които ще помогнат това да не се
случва в бъдеще. „Europeana падна жертва
на собствения си успех“, казва Мартин
Селмайр, говорител по телекомуникациите
на ЕК.
Финансиране на Europeana
Още от 2000 г. ЕК започва финансирането на
научно изследователски проекти в областта
на цифровизация. През 2005 г. значително
увеличава средствата за изследвания в
областта, но е значително по-назад от Япония
и САЩ.
2008 г. Комисията заявява своя ангажимент
да подпомогне държавите-членки в
осигуряването на онлайн достъп до тяхното
ценно културно наследство. В периода
2009—2010 г. 69 милиона EUR по линия
на Програмата за научни изследвания
на ЕС ще се изразходват за дейности
по цифровизацията и разработването
на цифрови библиотеки. За същия
период по програма Програмата за
конкурентноспособност и иновации на ЕС са

предвидени 50 мил. EUR за подобряване на
достъпа до културното наследство на Европа.
Цифровата форма на пет милиона книги
в европейските библиотеки обаче вече са
оценени на около 225 милиона EUR, без да се
включват обекти като ръкописи или картини.
В Бизнес плана е заложено увеличение на
приходите. За 2011 около 2, 7 мил. EUR, а
до 2015 г. 3,6 мил. EUR Като се предвижда
увеличение в спонсорството с над 300%.

Технически данни
Сайта е лек и удобен. Представлява страница
с бял фон, сменящо се лого с на различни
езици в лявата страна на страницата. В
средата е поставено полето за търсене. Горе
хоризонтално има меню, което улеснява
посетителя относно това за какво е влязъл в
сайта. Под полето за търсене е разположена
‘лента’, която предоставя всеки път различни
резултати от базата данни на виртуалната
библиотека. Така ако не знаете какво точно
искате да търсене можете лесно да се
насочите към нещо.
Под лентата са разположени „прозорчета”,
които също помагат за търсенето на
определен тип информация. Такава от
потребители и новите неща в сайта.
В резултатите от търсена дума или фраза се
прехвърля в страница на намерени резултати.
Освен показваните намерени файлове може
да се сортират по тип – Изображения, Видео,
Текст и Аудио. Отделно по език, държава и
година. Като за всеки резултат има кратка
информация.
За около две години European има над 100
Разполага с над 6 мил. дигитализирани файла.
•

Изображения – картини, скици, карти,
фотографии и снимки на музейни
артефакти

•

Текст – книги, вестници, писма,
дневници и архивни текстове

•

Аудио – музика, записани речи, радио
предавания

•

Видео – филми, новинарски
излъчвания и телевизионни
предавания
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Предоставени са от музеи, галерии,
национални архиви, библиотеки, аудио и
видео колекции.

Управление
Europeana е под юрисдикцията на EDL
Foundation.
Членове на Борда на Подизпълнителите са:
Консорциум на Европейската Изследователска
Библиотека, Института за Аудио и Видео
Архив, Дас Бунес архив (Германия),
Националната библиотека във Франция,
Аудиовизуалния институт на Франция,
Националната библиотека на Испания,
Министерството на културата на Испания.
Маркетинг
Три основни дейности:
-

Продажба на продукти и услуги.

Това ще се постигне чрез статистически данни
и ПР
-

Линкове към Europeana

Поставяне на линкове в Europeana към
колкото се може повече сайтове с цел
да ги стимулира те да поставят линк към
виртуалната библиотека. Така ще се подобри
позицията от резултати в търсачки като Google
и Yahoo. Като се предвижда до 1012 да има
около милион редовни потребители на месец.
-

Подобряване на потребителската среда

Увеличаване на файловете в сайта. Както и
технически подобрения, които ще помогнат
за по-добро търсене, както и тип социална
мрежа. Споделяне на потребителите едни с
други файлове, оценяване, коментари и т.н.
Поставени цели
Вече има два подпроекта на Europeana
1. EuropeanaLocal
2. European Film Gateway
Като е предстои официалното пускане на
Europeana Version 1.0. Пускането му ще е с
нова подобрена версия на сайта и с над 10
мил. дигитализирани файла.

Поставените цели до 2011 са главно за
подобряването на потребителската среда и
увеличение на трафика. Предвиждат се над
10 000 регистрирани до края на 2012. Да
бъде в топ 10 на всички търсачки. Минимум
50% от тряфика да е от търсачки, като всеки
потребител да прекарва над 30 сек. В сайта.
Винаги и от всякъде да може да се посещава,
да няма грешки в системата. Увеличаване
на скоростта на работа в сайта. Отговаряне
на запитване в рамките на 48 часа. До 2012
г. да сътрудничи с 14 от 27-те членки на ЕС.
Достигане на 25 милиона отделни файла, като
цели книги, филми и т.н.
Доброволно превеждане на файловете.
Конкуренция
GoogleBooks има доста дълга история и
тя започва своето начало през далечната
1996 година, когато едва се заражда
идеята за дигитализиране на книгите и
създаване на една нова технология, чрез
която обикновеният потребител ще може
да индексират съдържанието на книгите
и да анализира връзките помежду им,
определяйки уместността и полезността на
всяка книга като проследява броя и качеството
на позоваванията в нея от други книги.
Една нова среда, където всички хора на
Земята ще имат възможност да търсят във
всички книги по света, за да намерят тези,
които представляват интерес за тях.
Самият проект стартира през 2002 година,
като екипът заел се с това се сблъсква с много
проблеми, най-големият от тях е времето
през което се сканират книгите. Като за
пример библиотеката на към Мичиганския
университет, неговата алма матер и пионер в
начинанията за библиотечно цифровизиране,
като проектите JSTOR (http://www.jstor.org)
и Създаването на Америка (http://www.hti.
umich.edu/m/moagrp/ ). За сканирането на
седемте милиона тома в университетската
библиотека ще са необходими по тогавашни
изчисления хиляда години.
Google бързо и старателно се развиват и
през следващите години те развиват нови
технологии, за дигитализиране на книгите със
старинни шрифтове и над 400 езика.
През 2004 година те сключват договори с
едни от най-големите библиотеки в света
за рамките от три години да дигитализират
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над един милион книги от XIX век. Стартира
и „Google Печат” като за партньори имат:
Блекуел, Кеймбридж Юнивърсити Прес,
Юнивърсити ъв Чикаго Прес, Хофтън Мифлин,
Хиперион, Макгроу-Хил, Оксфорд Юнивърсити
Прес, Пиърсън, Пенгуин, Персеъс, Принстън
Юнивърсити Прес, Спрингър, Тейлър и
Франсис, Томсън Делмар и Уорнър Букс и др.
В края на година се обявява началото на
проект „Библиотека“ на Google Печат,
който става възможен благодарение
на партньорствата им с Харвардския,
Мичиганския, Оксфордския и Станфордския
университет, както и с Нюйоркската
обществена библиотека. Общо сбирките на
тези изключителни библиотеки надминават
15 милиона тома.
През следващата година „Google Печат” се
променя на „Google Търсене”, като името
отговаря на характеристиката на самият
проект, как хората „търсят” книгите, който
искат.
Google дарява 3 милиона долара на
щатската библиотека на Конгреса, за
дигитализиране на историческото наследство
и разпространяването му в интернет.
Има още няколко подобни проекта на
различни библиотеки, като Паметта на
Америка1 на библиотеката на Конгреса на
САЩ, проект „Гутенберг“2, проект Милиони
книги 3 и Универсалната библиотека.
В момента Google Books е най-голямата
онлайн библиотека като е преведен на над
35 езика, от японски до чешки и финландски.
Над 10 000 издатели и автори от повече
от 100 страни участват в Партньорската
програма на Google Търсене на книги. Проект
„Библиотека“ се е разрастнал до момента
като включва 28 партньори, включително
седем международни партньорски
библиотеки, тези на Оксфордския
университет (Великобритания), Университета
„Комплутенсе“ в Мадрид (Испания),
Националната библиотека на Каталония
(Испания), Университетската библиотека на
Лозана (Швейцария), Университета в Гент
(Белгия) и Университета Кейо (Япония).
Но GoogleBooks не е толкова прекрасно
колкото изглежда за големите компании
1
2
3

http://memory.loc.gov/ammem/index.html
http://www.gutenberg.org
http://www.archive.org/details/millionbooks

като Microsoft, Amazon, Yahoo, който твърдят,
че Google незаконно разпространява
книги без да пита авторите им. През
2005 година Асоциацията на авторската
гилдия и Асоциацията на американските
издатели осъди Google за това, че сканира
и след това се споразумяват с авторите и
издателите. Преди две години се е стигнало
до компромисно решение, което би дало на
Google правата да дигитализира и да продава
милиони книги.
В изявление на New York Times4 съоснователят
на Google Сергей Брин каза: „...назад, ние се
опитваме да помогнем на читателите...”
Google Books дава възможност на читателите
да търсят от голям набор от книги, да намират
и да четат стари и рядко срещани заглавия
в оригинал, само с отваряне на интернет
браузъра.
За всеки млад критик, писател и издател това
е един много лесен начин да бъде забелязан
от милиони читатели.
Google Books стартира революция давайки
свия тласък и принос в новите форми на
книгоразпространението.

България и останалите страни
Както стана ясно ЕК подкрепя
сътрудничеството, но не задължава никого.
България за съжаление е една от страните,
които не предоставят съдържание. Дейността
стига до там да се сканират някои снимки, а
дадени страници да се описват с по няколко
думи. Дигитализирането на информация
върви много бавно и задоволяващ интерес ще
имат много малък кръг от хора, като студенти
и учени. В Народната библиотека „Св. Св.
Кирил и Методий” се цифровизират файлове
още от 2006 г. като това е финансирано от ЕК
и програма на Министерствата на финансите
и на културата. До момента има сканирани
около 3000 дигитализирани книги, документи,
изображения, което е около 12 GB.
През 2007 г. Словения прие закон за
партньорство между обществения и
4
http://www.nytimes.com/2009/10/09/
opinion/09brin.html?partner=rss&emc=rss
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частния сектор, който предоставя нови
възможности за подпомагане от частния
сектор на проекти за цифровизация в
обществени институции. Словакия превърна
стар военен комплекс в широкомащабно
съоръжение за цифровизация, в което се
използват роботи за обръщане на страниците.
Финландия, Словакия и Литва използваха
европейски структурни фондове, за да си
осигурят допълнително финансиране за
цифровизация. Анализът на Комисията
показва обаче също така, че в много случаи
има несъответствие между цифровизацията
на обекти и осигуряването на онлайн достъп
до тях. Например от всеки четири германски
музея, които са преобразували материали в
цифрова форма, само един предлага онлайн
достъп до тях, а само 1 % от материалите,
цифровизирани от полски архиви, е достъпен
онлайн.
Франция е предоставила най-много
информация до момента.
Оценка на проекта
Запазването на културното, историческото
и въобще научното наследство по този
начин е една много добра идея възможна
както се вижда не само за мащабите на
ЕС, а дори и за частна компания която е
Google. Предимствата на Europeana са къде
по-напред, но въпреки това има видима
конкуренция. Развитието в дигитализирането
на файлове е много важно от и гледна точка
на практическото използване. Любители,
студенти и учени ще могат да преглеждат
архиви на почти всички библиотеки от ЕС
без дори да излязат от мястото в което се
намират. Нужно е само интернет достъп, за да

се добере всеки до нужната му информация.
С развиващите се технологии това не само е
плюс, това е необходимост.
Като културмениджмънтски проблем бих
отбелязал няколко важни точки, които е добре
да бъдат решени.
Най-важно е по-добрата връзка между
търсачката и архивит, както и стимулиране
за по-добра организация и подобрение на
техните сайтове. Следващите важни етапи
са от гледна точка на рекламата. По-добра
реклама, въпреки наплива който е видим за
мащабите на този проект не е достатъчно
за големината на участниците – държавите
членки на ЕС.
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