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Проширење дигитализације новина 
у европским библиотекама 

Хаг, 15. март 2013. 

Пројекат „Europeana Newspapers“ (www.europeana-newspapers.eu) има за циљ агрегацију 
метаподатака и обраду напредним технологијама новинских садржаја доступних путем онлајн 
сервиса Еуропеана (www.europeana.eu), У оквиру пројекта спроведено је истраживање ради 
идентификације и анализе новинских колекција које су дигитализовале националне, истраживачке и 
јавне библиотеке Европе у 2012. години. Анкета се састојала од дванаест питања која су усмерена 
на новинске наслове и временске оквире, коришћене метаподатке, могућности дистрибуције 
података и квалитет дигитализације, укључујући технологије за обраду садржаја. Анкета је такође 
помогла при идентификовању нових потенцијалних партнера. Најважнији резултати анкете су 
следећи: 

Приступ дигитализованим новинама је скоро увек бесплатан. 
Од укупно 47 институција које су учествовале у истраживању, 40 (85%) нуди бесплатан приступ 
дигитализованим новинама. Једна библиотека нуди услугу плаћања по прегледу, док друге три нуде 
претплату (тј. плаћени приступ по дану или месецу). Четири библиотеке су лиценцирале новинске 
садржаје за друге групе (нпр. школе и универзитете). 

Приступ садржају из двадесетог века остаје проблематичан. 
Више од половине испитаних библиотека (27 од 47 тј. 57%) имају одређени датум након ког не могу 
да објављују дигитализоване новине на вебу. Ово је најчешће базирано на периоду од 70 година, 
што значи да је садржај након 1942. године недоступан у дигиталном облику. Укупно 23% (11 од 47) 
институција је склопило уговор са власником ауторских права, тако да би новине које подлежу 
ауторским правима могле да се објављују. Међутим, ово се више односило на индивидуалне 
наслове него на колективне уговоре за целокупне колекције. 

Треба још много тога урадити како би се искористило богатство дигитализованог новинског 
садржаја. 
Укупно 36% (17 од 47) библиотека није користило ниједну врсту оптичког препознавања карактера 
(OCR) на дигитализованом новинском садржају, што значи да је онемогућена претрага пуног текста. 
Док је 64% користило OCR, 17 библиотека (36%) је предочило пун текст, наглашавајући да имају 
резерве према квалитету текста који је прошао кроз OCR. 36% библиотека је урадило зонирање и 
сегментацију, а само шест библиотека (13%) су укључиле опције као што су напредна претрага 
коришћењем филтера и екстракција података као што су место или име. 

Придружени партнери у пројекту „Europeana Newspapers“. 
Пројекат „Europeana Newspapers“ проширује своју мрежу. Придружени партнери ће као и пројектни 
партнери моћи да присуствују радионицама, информативним данима и релевантним састанцима и 
моћи ће да обезбеде видљивост садржаја из својих репозиторијума на порталу Еуропеана. Током 
истраживања 35 библиотека је навело да би желели да постану придружени партнери. Вођена низом 
принципа исказаних кроз анкету, Генерална скупштина Пројекта је одобрила укључивање у пројекат 
једанаест придружених партнера: 

 Национална библиотека Чешке 

 Национална и универзитетска библиотека, Љубљана, Словенија 

 Национална и универзитетска библиотека Исланда 

 Национална и универзитетска библиотека, Загреб, Хрватска 

 Национална библиотека „Свети Ћирило и Методије“, Бугарска

 Централна универзитетска библиотека Lucian Blaga, Румунија 

 Национална библиотека Велса 

 Национална библиотека Португала 

 Национална библиотека Шпаније 

 Национална библиотека Белгије 

 Национална библиотека Луксембурга 
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Извештај о спроведеном истраживању доступан је на веб сајту www.europeana-newspapers.eu.   

За додатне информације контактирајте Ulrike Kölsch из Државне библиотеке у Берлину путем и-
мејла ulrike.koelsch@europeana-newspapers.eu. 

Партнери у пројекту 

Берлинска државна библиотека 
Национална библиотека Естоније 
Универзитет у Хелсинкију, Национална 
библиотека Финске 
Национална библиотека Француске 
CCS Content Conversion Specialists GmbH 
Национална библиотека Латвије 
Универзитет у Београду 
Библиотека Др Фридрих Тесман 
Универзитет у Салфорду 

Национална библиотека Холандије 
Аустријска национална библиотека  
Хамбуршка државна и универзитетска 
библиотека 
Национална библиотека Пољске 
LIBER фондација 
Национална библиотека Турске 
Универзитет у Инсбруку 
Британска библиотека 
Европска библиотека 
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