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Member States Expert Group on 

Digitisation and Digital Preservation

The European Commission 

Recommendation of 27 October 2011 

on the digitisation and online 

accessibility of cultural material and 

digital preservation ajánlás tagállami

implementálásának felügyelete és

segítése.



Member States Expert Group on 

Digitisation and Digital Preservation

A tagállamok jó gyakorlatainak, a 

digitalizálással, a digitális kulturális 

örökség online elérhetővé tételével és 

megőrzésével kapcsolatos információ 

cseréjének elősegítése.



Member States Expert Group on 

Digitisation and Digital Preservation

Az Európai Bizottság segítése a digitális 

kulturális örökség innovatív 

újrahasznosításával kapcsolatos 

fejlesztések nyomon követésében, hogy 

azok növeljék a kultúra és a kreatív ipar 

gazdasági lehetőségeit. 



MSEG eredmények

 Kétévente országjelentések az 

ajánlások  teljesüléséről.

 Közös projektek, rendszeres 

tapasztalatcsere.

 A csoport megbízatását újabb két 

évvel meghosszabbították 2013-

ban.



TÉMÁK

 A digitalizálás statisztikai mérése

 A digitális tartalmak kreatív 

újrahasznosítása

 Jogkezelés

 Tagállamok, intézmények jó gyakorlatai

 Europeana



STATISZTIKAI MÉRÉS

 ENUMERATE projekt (2012-2014)

 Két kvantitatív és egy kvalitatív 

vizsgálat eredményei alapján 

jelentés.

 Jelenleg a 3. kvantitatív vizsgálat



KREATÍV IPAR – ÚJRAHASZNOSÍTÁS

 Lett mobilapplikációk – népmesék 

gyerekeknek, daloskönyv 

http://www.ligoapp.lv/

 Ajapaik (Észtország) – Geotagek

elkészítése crowdsourcinggal

http://ajapaik.ee/

 Van Go Yourself

http://vangoyourself.com/
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http://ajapaik.ee/
http://vangoyourself.com/
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JOGKEZELÉS

 Árva művekre vonatkozó EB irányelv 

implementálása

 Kollektív jogkezelés

 Out-of-commerce művekre 

vonatkozó szabályozás



TAGÁLLAMOK JÓ GYAKORLATAI

 BL Labs – 1 millió kép (200 millió 

megtekintés, 116700 címke, 18567 

kedvencnek jelölés) 

http://labs.bl.uk

 Ciprus épített örökség 3D-s 

digitalizálása

 Lettország, Lengyelország –

strukturális alapok használata 

digitalizálásra. 

http://labs.bl.uk/


EUROPEANA PROJEKTEK

 Historiana http://www.historiana.eu

 Inventing Europe 

http://www.inventingeurope.eu

 Certamen Europeana

http://certameneuropeana.es
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Az EUROPEANA 

fenntarthatósága















EUROPEANA ajánlások 

kidolgozása

 Kutatás 

 Oktatás

 Turizmus

 Kreatív ipar
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