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Koji su razmjeri digitalizacije novina u europskim knjižnicama? U sklopu projekta Europeana 

Newspapers (www.europeana-newspapers.eu), kojem je svrha okupiti novinske sadržaje i 
povećati mogućnosti njihovog korištenja unutar besplatne online usluge Europeana, 
Europska knjižnica provela je istraživanje s ciljem utvrđivanja i analize svih zbirki novina 
digitaliziranih u nacionalnim, znanstvenim i narodnim knjižnicama u Europi do 2012. godine. 
Istraživanje se temeljilo na upitniku koji je sadržavao dvanaest pitanja s naglaskom na 
novinske naslove i razdoblje obuhvaćeno digitalizacijom, korištene metapodatke, 
mogućnosti dijeljenja podataka, kakvoću digitalizacije, uključujući i tehnologije korištene u 
svrhu povećanja mogućnosti korištenja digitaliziranih naslova. Istraživanje je također 
pridonijelo odabiru novih suradnika na projektu. Zaključci istraživanja su sljedeći:  
 
Pristup digitaliziranim novinama gotovo uvijek je besplatan.  

Od 47 knjižnica uključenih u istraživanje, najmanje 40 (85%) nudi besplatan pristup svojim 
digitaliziranim novinskim naslovima. Samo jedna knjižnica naplaćuje pristup, dok druge tri 
korisnicima nude više načina pretplate (npr. plaćanje pristupa na dnevnoj ili mjesečnoj 
osnovi). Samo četiri knjižnice nude posebna prava korištenja skupinama kao što su škole i 
sveučilišta.  
 
Pristup sadržajima dvadesetog stoljeća još uvijek je problematičan.  

Više od polovine ispitanih knjižnica (27 od ukupno 47; 57%) ne nudi pristup mrežno 
dostupnim digitaliziranim novinskim naslovima izvorno objavljenim nakon određenog 
datuma. Najčešće je to datum koji se temelji na razdoblju od 70 godina nakon objave 
sadržaja, u skladu s čim trenutačno nije moguće u digitalnom obliku pristupiti sadržajima 
objavljenim nakon 1942. godine. Ukupno 23% (11 od 47) knjižnica sklopilo je sporazume s 
nekom od organizacija za zaštitu autorskih prava na temelju kojih mogu objaviti sadržaj 
digitaliziranih novina zaštićenih autorskim pravom. Međutim, na taj je način češće omogućen 
pristup pojedinačnim naslovima, ali ne i cjelovitim zbirkama.  
 
Potrebna su daljnja poboljšanja kako bi se osigurale veće mogućnosti korištenja bogatstva 

digitaliziranih novinskih sadržaja. 

Ukupno 36% (17 od 47) knjižnica uključenih u istraživanje pri digitalizaciji novinskih sadržaja 
ne koristi niti jedan program za optičko prepoznavanje znakova (Optical Character 
Recognition – OCR), uslijed čega nije moguće pretraživanje cjelovitog teksta novinskih 
sadržaja. I dok je 64% knjižnica pri digitalizaciji primijenilo neki od programa za optičko 
prepoznavanje znakova, od njih je tek 17 (36%) omogućilo svojim korisnicima pristup 
cjelovitom digitaliziranom tekstu, što upućuje na zaključak da kakvoću tog teksta smatraju 
upitnom. Razmjerno malo knjižnica (36%) omogućuje pregledavanje digitaliziranih sadržaja 
po zonama i segmentima, a tek šest knjižnica (13%) omogućuje facetno pregledavanje ili 
dobivanje podataka na temelju mjesta ili naziva.    
 
Pridruženi suradnici projekta 

Unutar projekta Europeana Newspapers predviđeno je širenje mreže suradnika. Pridruženi 
suradnici i suradnici mreže projekta moći će pohađati radionice koje će se odnositi na 



projekt, programe informiranja i važne sastanke, te se od njih očekuje da dostave svoje 
sadržaje Zakladi Europeana. Tijekom istraživanja 35 knjižnica izrazilo je želju da postanu 
pridruženi suradnici projekta. Na temelju niza načela proizašlih iz ovog istraživanja, 
Generalna skupština odobrila je uključivanje sljedećih jedanaest knjižnica u ovaj projekt u 
svojstvu pridruženih suradnika:  
 
Nacionalna knjižnica Republike Češke 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Ljubljani, Slovenija  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Islanda 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatska 
Nacionalna knjižnica Sv. Ćiril i Metod, Bugarska 
Središnja sveučilišna knjižnica Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Rumunjska 
Nacionalna knjižnica Walesa 
Nacionalna knjižnica Portugala 
Nacionalna knjižnica Španjolske 
Nacionalna knjižnica Belgije 
Nacionalna knjižnica Luksemburga 
 
Cjelovit izvještaj o provedenom istraživanju (Europeana Newspapers Survey Report) 
dostupan je na www.europeana-newspapers.eu.     
 
Za sve dodatne informacije obratite se Ulrike Kölsch u Državnoj knjižnici u Berlinu na 
ulrike.koelsch@europeana-newspapers.eu.  
 
Suradnici projekta: 

Državna knjižnica u Berlinu  
Nacionalna knjižnica Estonije  
Sveučilište u Helsinkiju, Nacionalna knjižnica Finske 
Nacionalna knjižnica Francuske 
Tvrtka CCS Content Conversion Specialists, Njemačka 
Nacionalna knjižnica Latvije 
Sveučilište u Beogradu 
Knjižnica Dr. Friedrich Tessmann 
Sveučilište u Salfordu 
Nacionalna knjižnica Nizozemske 
Nacionalna knjižnica Austrije 
Državna i sveučilišna knjižnica u Hamburgu 
Nacionalna knjižnica Poljske  
Udruženje europskih istraživačkih knjižnica (LIBER Foundation) 
Nacionalna knjižnica Turske 
Sveučilište u Innsbrucku 
Britanska knjižnica 
Europska knjižnica 
 
 


