
1 czerwca 2008 r. rozpoczął się projekt EuropeanaLocal. Jego 
celem jest zwiększenie możliwości wykorzystania treści cyfrowych 
przechowywanych     przez    instytucje    regionalne    i    lokalne, 
a następnie udostępnienie tych treści poprzez Europejską 
Bibliotekę Cyfrową „Europeana”  oraz pośrednio poprzez inne, 
podobne serwisy. Jest to odpowiedź na narastającą od dłuższego czasu 
potrzebę   zaangażowania   regionalnych   i  lokalnych  bibliotek,  muzeów 
i archiwów w proces szerokiego udostępniania treści cyfrowych będących 
w   posiadaniu   tych  instytucji,  przy  użyciu   infrastruktury   europejskiej 
i takich jej elementów, jak wspomniana „Europeana”.

W ramach działań projektu EuropeanaLocal do biblioteki cyfrowej 
Europeana włączone zostanie ponad 20 milionów obiektów 
cyfrowych. Spodziewane rezultaty projektu to między innymi powstanie 
na terenie Europy sieci regionalnych repozytoriów, które są w stanie 
udostępniać     w    sposób    zautomatyzowany    swoje    treści     cyfrowe 
w “Europeanie”. Zasoby te będą wykorzystane do budowy prototypowej 
usługi Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, pozwalającej na definiowanie 
obszarów tematycznych zawierających treści z biblioteki repozytoriów 
cyfrowych całej Europy.

Projektu    współfinasowany    jest    przez    Komisję    Europejską 
w ramach programu eContentPlus i będzie realizowany przez trzy 
lata.  Przyjętą formą działania jest sieć najlepszych praktyk (ang. Best 
Practice Network). Projekt EuropeanaLocal współtworzą 32 instytucje 
partnerskie, z których 27 pełni rolę koordynatorów projektu na 
poszczególne kraje europejskie. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe jest takim właśnie koordynatorem dla Polski, należy również do 
rady zarządzającej projektu.

Udział Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w projekcie 
EuropeanaLocal    gwarantuje,   że   zasoby   widoczne w Federacji 
Bibliotek Cyfrowych będą dostępne także w Europejskiej Bibliotece 
Cyfrowej "Europeana". Listy intencyjne z deklaracją chęci wsparcia 
projektu podpisało już 9 polskich regionalnych bibliotek cyfrowych. Udział 
w tworzeniu Europejskiej Biblioteki Cyfrowej poprzez realizację 
założeń projektu EuropeanaLocal oraz związane z tym 
doświadczenia    znacznie   ułatwią   polskim   instytucjom   udział 
w innych tego typu projektach w przyszłości.
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Europeana Local  uczestnicy projektu

Zarządzanie projektem
● MDR Partners (Wielka Brytania)  
● Museums, Libraries and Archives Council (Wielka Brytania)

Przedstawiciel europejskiej biblioteki cyfrowej 
● Stichting European Digital Library (Holandia)

Partnerzy techniczni
● EEA s.r.o. (Słowacja)
● Asplan Viak Internet AS       
  (Norwegia)

Koordynatorzy krajowi
● Public Library 'Pencho Slaveykov' (Public Library of Varna) (Bułgaria)
● Cyprus Institute (Cypr)
● Cross Czech A.S (Czechy)
● Roskilde Libraries (Dania)
● Helsingin hallintokeskus/Helsingin kaupunginkirjasto (Finlandia)
● Zentral und Landesbibliothek Berlin (Niemcy)
● VERIA CENTRAL PUBLIC LIBRARY (Grecja)
● Békés County Library & Human Service Centre (Węgry)
● An Chomhairle Leabharlanna (Irlandia)
● Regione Marche  Culture, Tourism and Commerce Unit (Włochy)
● National Library of Latvia (Łotwa)
● Martynas Mažvydas (National Library of Lithuania) (Litwa)
● AcrossLimits Ltd (Malta)
● Sogn og Fjordane County Municipality (Norwegia)
● Instytut ChemiiBioorganicznej PAN   PCSS (Polska)
● Railway National Museum Foundation (Portugalia)
● BIBLIOTECA JUDETEANA "OCTAVIAN GOGA" CLUJ (Rumunia)
● Slovenské národné múzeum (Slovak National Museum) (Słowacja)
● Narodna in univerzitetna knjižnica (Słowenia)
● Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland  (Szwecja)
● Angewandte Informationstechnik Forschungsgesellschaft mbH (Austria)
● Provincie Limburg (Belgia)
● Eesti Rahva Muuseum (Estonian National Museum) (Estonia)
● Conseil Général de la Gironde (Francja)
● Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (Holandia)
● Ministry of Culture of Spain, Directorate General for Books, Archives and Lib.            
  (Hiszpania)

Więcej informacji
● Oficjalna strona projektu : http://www.europeanalocal.eu/ 
● Polska strona projektu : http://dl.psnc.pl/projects/europeanalocal/ 

http://www.europeanalocal.eu/
http://dl.psnc.pl/projects/europeana-local/
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