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DOPORUČENÍ KOMISE 

ze dne 27.10.2011 

o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních 
záznamů  

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Digitální agenda pro Evropu usiluje o optimalizaci přínosů informačních technologií 
k hospodářskému růstu, k vytváření pracovních míst a ke kvalitě života evropských 
občanů jako součást strategie Evropa 2020. Digitalizace a uchovávání kulturní paměti 
Evropy, která zahrnuje tištěný materiál (knihy, časopisy, noviny), fotografie, muzejní 
předměty, archiválie, zvukový a audiovizuální materiál, památky a archeologická 
naleziště (dále jen „kulturní materiál“), je jednou z klíčových oblastí, které Digitální 
agenda řeší. 

(2) Strategie EU pro digitalizaci a uchovávání vychází z práce vykonané v posledních 
několika letech v rámci iniciativy „digitální knihovny“. Evropská opatření v této 
oblasti, včetně rozvoje Europeany, evropské digitální knihovny, jež je zároveň i 
archivem a muzeem, byla podpořena Evropským parlamentem a Radou, naposledy v 
usnesení Parlamentu ze dne 5. května 2010 a v závěrech Rady ze dne 10. května 2010. 
Pracovní plán na podporu kultury pro období 2011–2014 sestavený Radou na 
zasedání, které se konalo ve dnech 18. a 19. listopadu 2010, podtrhuje potřebu 
koordinovaného úsilí v oblasti digitalizace. 

(3) Dne 28. srpna 2006 vydala Komise členským státům doporučení, jehož cílem je 
prostřednictvím internetu optimalizovat hospodářský a kulturní potenciál kulturního 
dědictví Evropy. Zprávy členských států o provádění doporučení z let 2008 a 2010 
ukazují, že bylo dosaženo pokroku. Pokrok v jednotlivých členských státech však není 
stejný a v různých bodech doporučení je nerovnoměrný. 

(4) Kromě toho se situace týkající se úsilí v oblasti digitalizace a spolupráce na evropské 
úrovni v posledních několika letech podstatně změnila. K novým prvkům patří 
spuštění Europeany v listopadu 2008, zveřejnění zprávy „Nová renesance“ „Výboru 
moudrých (comité des sages) pro zprostředkování kulturního dědictví Evropy 
prostřednictvím internetu“ ze dne 10. ledna 2011 a návrh Komise na směrnici o 
osiřelých dílech ze dne 24. května 2011. 

(5) Členským státům by měl být proto doporučen aktualizovaný soubor opatření pro 
digitalizaci a zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím internetu a pro 
uchovávání digitálních záznamů. V této souvislosti by měl být nadále podporován 
rozvoj digitalizovaného materiálu z knihoven, archivů a muzeí, aby se zajistilo, že si 
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Evropa udrží svou vůdčí pozici na mezinárodním poli v oblasti kulturního a tvořivého 
obsahu a využije svůj bohatý kulturní materiál co možná nejlépe. Jak zdůraznil „Výbor 
moudrých (comité des sages) pro zprostředkování kulturního dědictví Evropy 
prostřednictvím internetu“, má-li Evropa využít přínosu digitalizace a uchovávání 
digitálních záznamů, musí jednat nyní. Pokud členské státy nezvýší investice do této 
oblasti, hrozí, že kulturní a hospodářský přínos přechodu k digitalizaci se projeví na 
jiných kontinentech, a nikoli v Evropě. 

(6) Dostupnost kulturního materiálu on-line umožní, aby k němu občané v celé Evropě 
měli přístup a využívali jej k zábavě, studiu nebo práci. Rozmanité a mnohojazyčné 
dědictví Evropy získá jasný profil na internetu a digitalizace kulturních děl napomůže 
evropským kulturním institucím, aby i v digitálním prostředí nadále plnily své poslání 
zpřístupňovat a uchovávat naše kulturní dědictví.  

(7) Digitalizovaný materiál lze navíc opětovně použít – ke komerčním i nekomerčním 
účelům – jako je vyvíjení učebního a vzdělávacího obsahu, dokumentárních filmů, 
turistických aplikací, her, animovaných filmů a designérských nástrojů, pokud se tak 
děje při plném respektování autorského práva a práv s ním souvisejících. To také 
poskytne významný příspěvek tvůrčím odvětvím, která představují 3,3 % HDP EU a 
3 % zaměstnanosti. Tato odvětví čelí přechodu na digitalizaci, který otřásá tradičními 
modely, transformuje hodnotové řetězce a vyžaduje nové obchodní modely. 
Digitalizace a poskytnutí širšího přístupu ke kulturním zdrojům nabízejí ohromné 
ekonomické příležitosti a jsou základní podmínkou dalšího rozvoje kulturních a 
tvůrčích schopností Evropy a zastoupení jejího průmyslu v této oblasti. 

(8) Digitalizace je důležitým prostředkem pro zajištění širšího přístupu ke kulturnímu 
materiálu a jeho využívání. Vzájemně sladěná akce členských států, pokud jde o 
digitalizaci jejich kulturního dědictví, by vedla k větší soudržnosti při výběru 
materiálu a zabránila vícenásobné digitalizaci. Rovněž by vedla k vytvoření 
bezpečnějšího prostředí pro společnosti, které investují do digitalizačních technologií. 
Přehledy stávajících a plánovaných činností v oblasti digitalizace a kvantitativní cíle 
pro digitalizaci by pomohly k dosažení těchto záměrů. 

(9) Náklady na digitalizaci celého kulturního dědictví Evropy jsou vysoké a nelze je 
pokrýt jen z veřejného financování. Sponzorování digitalizace ze strany soukromého 
sektoru nebo partnerství soukromého a veřejného sektoru může do digitalizace zapojit 
soukromé subjekty a mělo by být nadále podporováno. Aby tato partnerství byla 
korektní a vyvážená, měla by splňovat řadu klíčových zásad. Zejména je nutné 
stanovit lhůty pro preferenční používání digitalizovaného materiálu. „Výbor moudrých 
pro zprostředkování evropského kulturního dědictví prostřednictvím internetu“ uvedl, 
že maximální doba pro preferenční používání materiálu digitalizovaného v 
partnerstvích veřejného a soukromého sektoru by neměla být delší než sedm let. 

(10) Strukturální fondy EU lze využít a využívají se na spolufinancování digitalizačních 
činností jako součást projektů, které mají dopad na regionální hospodářství. Toto 
využívání by však mohlo být rozsáhlejší a systematičtější. Efektivnost procesů 
hromadné digitalizace se může zvyšovat s rozsahem. Proto by se mělo podporovat 
účinné využívání kapacity digitalizace a pokud možno sdílení digitalizačního zařízení 
mezi kulturními institucemi a zeměmi. 
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(11) Pouze část materiálu v knihovnách, archivech a muzeích patří mezi volná díla ve 
smyslu, že se na něj nikdy nevztahovala nebo již nevztahují práva duševního 
vlastnictví, zatímco zbytek je právy duševního vlastnictví chráněn. Vzhledem k tomu, 
že práva duševního vlastnictví jsou klíčovým nástrojem na podporu tvořivosti, měl by 
se kulturní materiál Evropy digitalizovat, zpřístupňovat a uchovávat při plném 
respektování autorského práva a práv s ním souvisejících. 

(12) Dne 24. května 2011 předložila Komise návrh směrnice o osiřelých dílech. K úplné 
účinnosti by měla být rychle schválena a provedena, aby byl zajištěn harmonizovaný 
přístup k otázce osiřelých děl v celé Evropské unii. Pro digitalizaci komerčně 
nedostupných děl ve velkém měřítku může být v členských státech zapotřebí 
legislativní opora pro licenční řešení dobrovolně vyvinutá zúčastněnými stranami 
s přihlédnutím k potřebě zajistit přeshraniční účinek. V tomto ohledu by přístup 
uplatněný v dialogu zúčastněných stran, který byl sponzorován Komisí, o komerčně 
nedostupných knihách a odborných časopisech, jehož výsledkem bylo memorandum o 
porozumění podepsané v Bruselu dne 20. září 2011, měl být chápán jako model pro 
další dialogy za účelem usnadnění dohod o digitalizaci co největšího množství 
komerčně nedostupného materiálu. Informační databáze práv propojené na evropské 
úrovni mohou snížit transakční náklady na vypořádání práv. Takové mechanismy by 
tedy měly být podporovány v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami. 

(13) Pro umožnění širokého přístupu k veřejně dostupnému obsahu a jeho používání je 
nutné zajistit, aby veřejně dostupný obsah zůstal veřejně dostupný i po své digitalizaci. 
Používání rušivých vodoznaků nebo jiných vizuálních ochranných opatření na kopiích 
veřejně dostupného materiálu jako znaku vlastnictví nebo původu je třeba předejít. 

(14) Europeana, evropská digitální knihovna, jež je zároveň archivem a muzeem, začala 
fungovat dne 20. listopadu 2008. Další rozvoj platformy Europeany bude do značné 
míry záviset na způsobu, jakým obsahem ji členské státy a jejich kulturní instituce 
naplní a jak ji v očích občanů zviditelní. Opatření k dosažení tohoto cíle by měla být 
podpořena. 

(15) Europeana umožňuje v současné době přímý přístup k více než 19 milionům 
digitalizovaných objektů. Pouze dvě procenta z těchto objektů tvoří zvukový nebo 
audiovizuální materiál. Rozšiřování obsahu přístupného prostřednictvím Europeany, 
včetně typů materiálů, které jsou v současné době méně zastoupeny, učiní stránky pro 
uživatele zajímavějšími, a proto by mělo být podporováno. Celkový cíl dosáhnout 30 
milionů objektů do roku 2015 je v souladu se strategickým plánem Europeany a 
odrazovým můstkem k dovršení digitalizace veškerého kulturního dědictví Evropy do 
roku 2025. Dostupnost všech volných mistrovských děl (významných kulturních nebo 
historických děl a předmětů, které určí a vyberou členské státy) prostřednictvím 
Europeany obohatí obsah stránek podle očekávání uživatelů. Ustanovení členských 
států, která zajistí, že veškerý materiál digitalizovaný pomocí veřejných finančních 
prostředků bude zpřístupněn prostřednictvím Europeany, by podpořila rozvoj 
platformy a vytvořila jasný rámec pro zadávání příspěvků kulturními institucemi, a je 
tedy třeba podporovat zavedení takových ustanovení. 

(16) Digitální materiál musí být spravován a udržován, jinak může dojít k nečitelnosti 
souborů, je-li hardware a software užívaný k jejich ukládání již zastaralý, materiál se 
může ztratit, když se paměťová zařízení časem poškodí, a paměťová zařízení by se 
mohla zahltit obrovským objemem nového a měnícího se obsahu. I přes pokrok 
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dosažený v celé Evropské unii v oblasti uchovávání digitálního materiálu nejsou 
v několika členských státech zavedeny jasné a úplné politiky týkající se uchovávání 
digitálního obsahu. Neexistence takových politik ohrožuje přežití digitalizovaného 
materiálu a může také vést ke ztrátě materiálu vytvořeného v digitálním formátu 
(původního digitálního materiálu). Rozvoj účinných prostředků pro uchovávání 
digitálních záznamů má dalekosáhlé důsledky překračující rámec kulturních institucí. 
Otázky digitálního uchovávání jsou důležité pro jakoukoli soukromou nebo veřejnou 
organizaci, která má povinnost nebo která hodlá uchovávat digitální materiál. 

(17) Uchovávání digitálních záznamů představuje problémy finanční, organizační a 
technické povahy a někdy vyžaduje aktualizaci právních předpisů. Několik členských 
států zavedlo nebo zvažuje zákonné povinnosti vyžadující, aby producenti digitálního 
materiálu poskytli jednu nebo více rozmnoženin svého materiálu pověřenému 
depozitnímu subjektu. Účinné předpisy a postupy týkající se povinných rozmnoženin 
mohou minimalizovat administrativní zátěž jak majitelů obsahu, tak i institucí, které 
mají povinné rozmnoženiny na starost, a měly by se tedy doporučit. Účinná spolupráce 
mezi členskými státy je nezbytná k zamezení značné rozdílnosti pravidel pro povinnou 
rozmnoženinu digitálního materiálu a měla by se podporovat. „Web-harvesting“ je 
nová technika pro sběr materiálu z internetu pro účely uchovávání. Její součástí je 
aktivní shromažďování materiálu pověřenými institucemi namísto čekání, až bude 
deponován, čímž se minimalizuje administrativní zatížení producentů digitálního 
materiálu, a proto by tato technika měla být upravena vnitrostátními právními 
předpisy. 

(18) Pokud jde o kinematografická díla, toto doporučení v řadě aspektů doplňuje 
doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. listopadu 2005 o filmovém 
dědictví a konkurenceschopnosti souvisejících průmyslových činností1, 

DOPORUČUJE, ABY ČLENSKÉ STÁTY: 

Digitalizace: organizace a financování 

1. dále rozvíjely plánování a monitorování digitalizací knih, časopisů, novin, fotografií, 
muzejních předmětů, archiválií, zvukového a audiovizuálního materiálu, památek a 
archeologických nalezišť (dále jen „kulturního materiálu“): 

(a) stanovením jasných kvantitativních cílů pro digitalizaci kulturního materiálu, 
v souladu s celkovými cíli uvedenými v bodě 7, a uvedením očekávaného 
nárůstu objemu digitalizovaného materiálu, který by mohl tvořit součást 
Europeany, jakož i rozpočtových prostředků přidělených veřejnými orgány, 

(b) vytvářením přehledů digitalizovaného kulturního materiálu a přispíváním ke 
společnému úsilí o vytvoření přehledu na evropské úrovni se srovnatelnými 
čísly; 

2. podporovaly partnerství mezi kulturními institucemi a soukromým sektorem s cílem 
vytvořit nové způsoby financování digitalizace kulturního materiálu a stimulovat 
inovativní používání materiálu a zároveň zajistit, aby partnerství veřejného a 

                                                 
1 Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 57. 
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soukromého sektoru pro digitalizaci byla korektní a vyvážená a v souladu 
s podmínkami uvedenými v příloze; 

3. pokud možno využívaly strukturálních fondů EU ke spolufinancování digitalizační 
činnosti v rámci regionálních inovačních strategií pro inteligentní specializaci; 

4. zvážily možnosti pro optimalizaci využívání digitalizační kapacity a dosažení úspor z 
rozsahu, což by mohlo vyžadovat spojení úsilí v oblasti digitalizace prostřednictvím 
kulturních institucí a přeshraniční spolupráce, a to s využitím středisek kompetence 
pro digitalizaci v Evropě; 

Digitalizace a dostupnost volných děl on-line 

5. zlepšily přístup k digitalizovanému kulturnímu materiálu, který patří mezi volná díla, 
a jeho využívání: 

(a) tím, že zajistí, aby tato volná díla zůstala po digitalizaci veřejně dostupná, 

(b) podporou co nejširšího přístupu k digitalizovaným volným dílům a rovněž co 
nejširšího opětovného využívání těchto děl pro nekomerční i komerční účely, 

(c) přijetím opatření k omezení používání rušivých vodoznaků nebo jiných 
vizuálních ochranných opatření, která snižují použitelnost digitalizovaných 
volných děl; 

Digitalizace a dostupnost autorským právem chráněného materiálu on-line 

6. zlepšily podmínky pro digitalizaci a dostupnost autorským právem chráněného 
materiálu on-line: 

(a) rychlým a správným provedením a uplatňováním ustanovení směrnice o 
osiřelých dílech, jakmile tato bude přijata, po konzultaci se zúčastněnými 
stranami před přijetím, aby se tak usnadnilo rychlé zavedení; bedlivým 
sledováním uplatňování směrnice, jakmile tato bude přijata, 

(b) vytvořením podmínek právního rámce na podporu mechanismů udílení licencí 
vymezených a schválených zúčastněnými stranami pro rozsáhlou digitalizaci a 
přeshraniční přístupnost děl, která jsou komerčně nedostupná, 

(c) přispíváním k dostupnosti databází obsahujících informace o autorských 
právech, které jsou propojeny na evropské úrovni, jako jsou například projekty 
ARROW, a jejich podporou; 

Europeana 

7. přispěly k dalšímu rozvoji Europeany: 

(a) tím, že budou povzbuzovat kulturní instituce a také vydavatele a jiné nositele 
práv k tomu, aby svůj digitalizovaný materiál zpřístupnili prostřednictvím 
Europeany, což platformě pomůže umožnit přímý přístup k 30 milionům 
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digitalizovaných objektů do roku 2015, a to včetně dvou milionů zvukových 
nebo audiovizuálních objektů, 

(b) tím, že podmíní veškeré veřejné financování budoucích digitalizačních 
projektů zpřístupněním digitalizovaného materiálu prostřednictvím Europeany, 

(c) tím, že zajistí, aby všechna jejich volná mistrovská díla byla zpřístupněna 
prostřednictvím Europeany do roku 2015, 

(d) zřizováním nebo posilováním jednotlivých shromaždišť na vnitrostátní úrovni 
přispívajících k obsahu Europeany z různých oblastí a přispíváním 
přeshraničním shromaždištím ve specifických oblastech nebo na specifická 
témata, což může vést k úsporám z rozsahu, 

(e) zajištěním používání společných norem v oblasti digitalizace definovaných 
Europeanou ve spolupráci s kulturními institucemi za účelem dosažení 
interoperability digitalizovaného materiálu na evropské úrovni, jakož i 
systematického používání trvalých identifikátorů, 

(f) zajištěním široké a volné dostupnosti stávajících metadat (popisů digitálních 
objektů) získaných kulturními institucemi pro opětovné použití prostřednictvím 
služeb, jako je Europeana, a pro inovativní aplikace, 

(g) vytvořením plánu komunikace pro zvýšení povědomí o Europeaně u široké 
veřejnosti, a zejména ve školách, ve spolupráci s kulturními institucemi, které 
do stránek přispívají obsahem; 

Uchovávání digitálních záznamů 

8. posílily národní strategie pro dlouhodobé uchovávání digitálního materiálu, 
aktualizovaly akční plány provádění těchto strategií a vzájemně si vyměňovaly 
informace o strategiích a akčních plánech; 

9. zapracovaly do svých právních předpisů výslovné a jasné ustanovení umožňující 
vícenásobné rozmnožování a migraci digitalizovaného kulturního materiálu 
prováděné veřejnými institucemi pro účely uchovávání a při plném respektování 
právních předpisů Evropské unie a mezinárodních právních předpisů o právech 
duševního vlastnictví;  

10. provedly nezbytná opatření pro ukládání materiálu vytvořeného v digitálním formátu 
s cílem zaručit jeho dlouhodobé uchovávání a zlepšit účinnost stávajících dohod o 
ukládání materiálu vytvořeného v digitálním formátu: 

(a) tím, že zajistí, aby nositelé práv dodávali díla knihovnám uchovávajícím 
povinné rozmnoženiny bez technických ochranných opatření nebo popřípadě 
poskytovali knihovnám uchovávajícím povinné rozmnoženiny prostředky na 
zajištění toho, aby technická ochranná opatření nebránila úkonům, které 
knihovny musí provádět pro účely uchovávání, při plném respektování 
právních předpisů Evropské unie a mezinárodních právních předpisů o právech 
duševního vlastnictví, 
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(b) v případě potřeby přijetím právní úpravy pro umožnění přenosu digitálních 
povinných rozmnoženin z jedné knihovny uchovávající povinné rozmnoženiny 
do jiných depozitních knihoven, které mají na tato díla také právo, 

(c) umožněním uchovávání webového obsahu pověřenými institucemi za použití 
technik pro shromažďování materiálu z internetu, jako je například „web 
harvesting“, a při plném respektování právních předpisů Evropské unie a 
mezinárodních právních předpisů o právech duševního vlastnictví, 

11. zohlednily vývoj v jiných členských státech při určování nebo modernizaci politik a 
postupů, pokud jde o povinnou rozmnoženinu materiálu původně vytvořeného 
v digitálním formátu, s cílem zabránit značné rozdílnosti mechanismů pro 
odevzdávání povinných rozmnoženin; 

Následná opatření k tomuto doporučení 

12. informovaly Komisi po 24 měsících od vyhlášení tohoto doporučení v Úředním 
věstníku Evropské unie a poté každé dva roky o akcích provedených na základě 
tohoto doporučení. 

V Bruselu dne 27.10.2011. 

 Za Komisi 
 Neelie Kroes 
 místopředsedkyně Komise 
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PŘÍLOHA I 
 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro digitalizaci 

Pro dosažení rychlého pokroku v digitalizaci našeho kulturního dědictví je nezbytné, aby 
veřejné finanční prostředky určené na digitalizaci byly doplněny soukromými investicemi. 
Proto Komise podporuje partnerství veřejného a soukromého sektoru pro digitalizaci 
kulturního materiálu.  

Vyzývá členské státy, aby stimulovaly taková partnerství, která by měla splňovat tyto klíčové 
zásady: 

1) Respektování práv duševního vlastnictví 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro digitalizaci sbírek v kulturních institucích by 
měla plně respektovat právní předpisy Evropské unie a mezinárodní právní předpisy o 
právech duševního vlastnictví. 

2) Nevýhradnost 

Dohody o digitalizaci veřejně dostupného materiálu by měly být nevýhradní v tom smyslu, že 
kterýkoli jiný soukromý partner by měl mít možnost digitalizovat stejný materiál za 
srovnatelných podmínek.  

Lhůta preferenčního obchodního používání nebo preferenčního obchodního využívání může 
být nezbytná k tomu, aby bylo soukromému partnerovi umožněno získat své investice zpět. 
Tato lhůta by měla být časově omezena a měla by být co nejkratší v zájmu dodržení zásady, 
že veřejně dostupný materiál by měl zůstat veřejně dostupný i po své digitalizaci. Lhůta 
preferenčního používání by neměla být delší než sedm let. 

Dohody by měly být plně v souladu s pravidly EU pro hospodářskou soutěž. 

3) Transparentnost procesu 

Dohody o digitalizaci sbírek kulturních institucí by měly být uzavírány na základě 
otevřeného výběrového řízení mezi potenciálními soukromými partnery. 

4) Transparentnost dohod 

Obsah dohod mezi kulturními institucemi a soukromými partnery pro digitalizaci kulturních 
sbírek by měl být zveřejněn. 

5) Dostupnost prostřednictvím Europeany 

Uzavření partnerství veřejného a soukromého sektoru by mělo být podmíněno dostupností 
digitalizovaného materiálu prostřednictvím Europeany. 

6) Klíčová kritéria  

Klíčová hodnotící kritéria návrhů na partnerství veřejného a soukromého sektoru jsou 
následující: 
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– celkové investice, které má uskutečnit soukromý partner, se zohledněním úsilí 
vyžadovaného veřejným partnerem, 

– dostupnost digitalizovaného materiálu pro širokou veřejnost, mimo jiné 
prostřednictvím Europeany. Modely partnerství, u nichž má koncový uživatel volný 
přístup k digitalizovanému materiálu, by měly být prosazovány před modely, u 
kterých musí koncový uživatel za přístup k tomuto materiálu platit, 

– přeshraniční přístup. Dohody o partnerství musí vést k přeshraničnímu přístupu pro 
všechny, 

– délka každého období preferenčního obchodního používání digitalizovaného 
materiálu soukromým partnerem. Toto období by mělo být co nejkratší, 

– předpokládaná kvalita digitalizace a kvalita souborů, které budou poskytnuty 
kulturním institucím. Soukromý partner by měl vybavit kulturní instituce 
digitalizovanými soubory stejné kvality jako soubory, které používá sám, 

– míra, do jaké mohou kulturní instituce využívat digitalizovaný materiál 
v nekomerčním kontextu. Toto využívání by mělo být co nejširší a nemělo by být 
limitováno technickými nebo smluvními omezeními, 

– harmonogram digitalizačního projektu. 
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PŘÍLOHA II 

Orientační cílové hodnoty pro minimální obsahový příspěvek do Europeany v 
jednotlivých členských státech  

 

  

Počet objektů v 
Europeaně z daného 
členského státu* 

Orientační cíl pro rok 
2015**  

RAKOUSKO 282 039 600 000
BELGIE 338 098 759 000
BULHARSKO 38 263 267 000
KYPR 53 45 000
ČESKÁ 
REPUBLIKA 35 490 492 000
DÁNSKO 67 235 453 000
ESTONSKO 68 943 90 000
FINSKO 795 810 1 035 000
FRANCIE 2 745 833 4 308 000
NĚMĚCKO 3 160 416 5 496 000
ŘECKO 211 532 618 000
MAĎARSKO 115 621 417 000
IRSKO 950 554 1 236 000
ITÁLIE 1 946 040 3 705 000
LOTYŠSKO 30 576 90 000
LITVA 8 824 129 000
LUCEMBURSKO 47 965 66 000
MALTA 56 233 73 000
NIZOZEMSKO 1 208 713 1 571 000
POLSKO 639 099 1 575 000
PORTUGALSKO 28 808 528 000
RUMUNSKO 35 852 789 000
SLOVENSKO 84 858 243 000
SLOVINSKO 244 652 318 000
ŠPANĚLSKO 1 647 539 2 676 000
ŠVÉDSKO 1 489 488 1 936 000
SPOJENÉ 
KRÁLOVSTVÍ  944 234 3 939 000

* Říjen 2011. Další objekty poskytuje řada států, jež nejsou členy EU (zejména Norsko a Švýcarsko), 
nebo pocházejí z projektů na úrovni celé EU, a nejsou proto přiřazena k jednomu členskému státu.  

** Orientační cílové hodnoty pro jednotlivé členské státy jsou vypočítány na základě a) počtu obyvatel a b) 
HDP, v souladu s celkovým cílem zpřístupnit do roku 2015 pomocí Europeany 30 milionů digitalizovaných 
objektů. U členských států, které již nyní své orientační cílové hodnoty dosáhly nebo jí brzy dosáhnou, se 
výpočet zakládá na současném počtu objektů, kterými přispěly do Europeany, zvýšeném o 30 %. Všechny 
členské státy by se rovněž měly zabývat aspekty kvality a zohlednit přitom, že je třeba zpřístupnit všechna 
veřejně dostupná mistrovská díla prostřednictvím Europeany do roku 2015.  
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