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Osnova
● kto som
● predstavenie DLI a i2010
● hlavné problémy
● odporúčania, skupina odborníkov a ich činnosť
● The European Library
● pár projektov, ktoré podporujú
● otázky
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Kto som

● volám sa Miroslava Kramáreková
● študujem FI MU, obor Bc – Informatika
● mám rada knihy 
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DLI a i2010 I.
● i2010:

– http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i20
10/index_en.htm

– je to iniciatíva EU, spustené 1.júna 2005
– chce dosiahnuť:

●  zjednotenie európskeho informačného priestoru
●  väčšie investície do výzkumu v informačných 

technológiach
● zvýšiť kvalitu života a verejných služieb

– v podstate dobehnúť Ameriku, tak trochu veľa rečí
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DLI a i2010 II.

● DLI je jeden zo spôsobou ako to dosiahnuť
● snaha sprístupniť európske kultúrne dedičstvo 

a poznatky z vedy a výzkumu všetkým 
občanom EU

● prístupné by boli cez jeden online prístupový 
bod, cez jeden internetový portál
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Problémy
●  rovnaké, ako majú všetci, čo zakladajú nejakú 

DL
● ich zoznam vznikol na základe diskusií ľudí, čo 

s tým majú zkúsenoati:
– digitalizácia 
– uchovávanie
– prístupnosť
– zákony a ich neporušovanie, nedostatočná 

legislatíva
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Odporúčania
Skupina odborníkov I.

● 25.augusta 2006
● odporúčajú vládam podporovať výzkum a rôzne 

aktivity v oblasti digitalizácie
● radia im, aby určili alebo založili nejakú 

inštitúciu, ktorá sa bude starať o zbieranie a 
uchováThe European Library is for searching 
the content of European national libraries.vanie 
vhodného digitálneho materiálu
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Odporúčania
Skupina odborníkov II.

● 27.februára 2006 založená Skupina odborníkov 
na vysokej úrovni
– stará sa o zjednotenie stratégii a spoluprácu štátov 

a inštitúcii
– hľadá najlepšie riešenia spomínaných problémov
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The European Library

The European Library is for searching the content 
of European national libraries.

● stála aj za vznikom iniciatívy DLI
● informácie a niektoré zbierký národných knižníc 

štátov Európy



10

Niektoré projekty,
na ktoré prispievajú I.

● projekty vrámci FP7 -- finančný nástroj, 
pomocou ktorého EU prideľuje peniaze rôznym 
výzkumným činnostiam a projektov

● eContenplus --  podpora programov, ktoré sú 
zhľadiska DLI prínosné a oblastí, kde je vývoj 
pomalý a nedostatočný

http://cordis.europa.eu/fp7/
http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
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Niektoré projekty,
na ktoré prispievajú II.

● eWater -- sprístupnenie informácií o 
podzemnýchvodných zdrojoch širokej verejnosti

● EDL -- „European Digital Library“, pokračovanie 
TEL, viacjazyčnosť, jej rozširovanie a 
zlepšovanie

● @SCIENCE -- sprístupniť vedecké články, 
poznatky, knihy aj slabozrakým ľuďom

http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/projects/geo/ewater/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/projects/cult/edl/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/projects/cult/atscience/index_en.htm
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Otázky či diskusia :o)


