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Stimate Comisar Oettinger, 
cc: Vice-Preşedinte Ansip, Comisar Navracsics, 
 
Instituțiile publice de patrimoniu cultural din Europa sunt esențiale în influențarea și modelarea 
vieților noastre, oferind acces de neegalat la informație, cultură și la istoria noastră comună. 
Acestea promovează cunoașterea, educația, cercetarea și încurajează crearea unei noi culturi. 
Modalităţile de partajare și de lucru cu conținutul cultural s-au transformat în această eră digitală, 
dar limitarile din normele europene actuale privind drepturile de autor restrâng acest potențial. Ca 
urmare, instituțiile noastre dețin colecții mari, constituite și îngrijite din fonduri publice, dar acestea 
nu pot fi cu ușurință puse la dispoziția publicului, online. 
 
Mai târziu în decursul acestui an, Comisia Europeană va propune noi reguli europene privind 
drepturile de autor, ca parte a strategiei sale de a crea o piață digitală europeană unică. Prin 
urmare, noi, subsemnații directori în muzeele, bibliotecile și arhivele (de prestigiu) din Europa dorim 
să reiterăm importanța creării unor norme îmbunătățite privind drepturile de autor, care să permită 
accesul online mai facil la o mai mare parte din bogatul patrimoniu cultural al Europei. Succesul 
unei piețe digitale europene unice depinde de modificările din astfel de domenii cheie. 
 
În raportul său de evaluare a normelor existente privind drepturile de autor, adoptat înainte de vara, 
Parlamentul European a recunoscut în mod clar această problemă, fiind influențat în mod direct de 
demersul privind modificarea acestora, pe care Europeana l-a făcut în numele instituțiilor de 
patrimoniu cultural pe care le reprezintă. Parlamentul European a solicitat Comisiei ca următoarea 
propunere de norme noi privind drepturile de autor să includă reguli actualizate pentru biblioteci, 
arhive și muzee, care să ne permită să interacţionăm pe deplin cu oamenii, în mediul online. 
Deoarece Europeana funcţionează în scopul de a furniza un spațiu de colaborare și de schimb 
privind patrimoniul cultural, am dori să întărim mesajele acestui raport. 
 
Trebuie să ne fie clar, însă, că atunci când cerem reguli privind drepturile de autor care să ne 
permită să ne reprezentăm pe deplin, online, colecţiile noastre, noi nu cerem norme care să 
submineze capacitatea creatorilor, editorilor sau altor intermediari de a-și câștiga existența din 
creaţiile lor. Noi ne dorim să avem capacitatea de a oferi acces online la acele lucrări din colecțiile 
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noastre care nu sunt exploatate, în mod activ, de către creatorii lor sau de către titularii ulteriori ai 
acestor drepturi. Îmbunătățirea accesului online la lucrări care nu sunt disponibile prin intermediul 
altor canale contribuie la promovarea creatorilor, încurajând, în același timp, şi alte activităţi 
creative. 
 
Instituțiile noastre sunt într-o poziție dificilă, acţionând în calitate de custozi ai lucrărilor cu drept de 
autor, obținerea permisiunii privind dreptul de autor fiind consumatoare de timp și adesea imposibil 
de realizat, având de gestionat, în același timp, şi așteptările publicului privind asigurarea accesului 
online. 
 
Un sistem privind drepturile de autor care blochează o mare parte din colecţiile noastre în muzee 
sau le limitează la arhive și biblioteci fizice, care nu sunt întotdeauna ușor de accesat, nu aduce 
nimănui beneficii. În cele din urmă, un astfel de sistem nu reflectă așteptările legitime ale Europei și 
este contrar obiectivelor de politică ale UE și ale statelor sale membre, în domeniul culturii și 
educației. 
 
Europa va deveni mult mai puternică în cazul în care vom putea asigura accesul tradițional, finanțat 
din fonduri publice, la patrimoniul cultural fizic, într-un spațiu digital aflat în continuă mişcare. 
 
Facem apel la Comisia Europeana să abordeze aceste preocupări în propunerea legislativă viitoare 
privind drepturile de autor. Așa cum s-a recomandat, în luna iulie, de către Parlamentul European 
propunerea trebuie să includă actualizări ale excepțiilor existente, de care să beneficeze bibliotecile, 
arhivele și muzeele. Acele actualizări ar trebui să permită instituțiilor noastre să ofere acces online 
la colectiile noastre care nu sunt administrate în mod activ sau care nu sunt disponibile prin 
intermediul canalelor comerciale, fără a fi nevoie să se obțină permisiunea de la titularii drepturilor. 
 
Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu Comisia și cu toate celelalte părți interesate pentru 
a crea un cadru de politică privind drepturilor de autor, care să asigure că patrimoniul cultural poate 
fi partajat și folosit de toată lumea, sprijinind rolul instituțiilor de a împărtăși și de a oferi acces la 
lucrările altor persoane, dar protejând în același timp şi interesele legitime ale creatorilor și 
editorilor, care sunt esențiale în încurajarea schimbului cultural permanent.    
 
 
Jill Cousins, Executive Director, Europeana Foundation 

 
 
 
 
Mikkel Bogh, Director, National Gallery of Denmark 
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Dr. Maria Inês Cordeiro, Director-General, National Library of Portugal, Portugal  

 
 
Kaat Debo, Director, MoMu, Belgium 

 
 

 
 
 
Björn Jordells,Director General, Swedish National Archives,  Chair of Digisam, Swedish National 
coordination of digitisation, digital preservation and digital access to cultural heritage 
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Monique Kieffer, General Director, National Library of Luxembourg 

 
Dr Lily Knibbeler, Director-General of the Koninklijke Bibliotheek, The Netherlands 

 
Erland Kolding Nielsen, Director General, The Royal Library, Copenhagen University, Denmark 

 
Juhani Kostet, General Director,  National Board of Antiquities, Finland 

 
Svend Larsen, Chief Executive,The State and University Library Denmark, Denmark 

 
 
 
 
 
Diane Lees CBE, Director-General, Imperial War Museum/Chair of the National Museum Directors' 
Council, UK 
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Prof. Dr Patrick Lefèvre, Bibliothèque royale de Belgique, Belgium 

 
Dragoş Neagu, President, National Association of Public Libraries and 
Librarians in Romania (ANBPR) 

 
 
Elisabeth Niggemann, Director-General, Deutsche Nationalbibliothek, Germany 

 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hermann Parzinger President, Prussian Cultural Heritage Foundation 

 
 
Wim Pijbes, General Director, Rijksmuseum Amsterdam  

 
 
Pier Paolo Poggio, Scientific Director,Fondazione Luigi Micheletti, Brescia, Italy 
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Claudia Şerbănuţă, General Director, Romanian National Library 

 
 
Sorina Stanca, Director, Cluj County Library, Romania 

 
 
 
Karel Velle, General Director, National Archives, Belgium 

 
 
 
 
Gian Luca Farinelli, Director Cineteca di Bologna, Italy 
No digital signature received. 
 
Marens Engelhard - General Director, National Archief, The Netherlands 
No digital signature received. 
 
Edwin van Huis,  General, Director Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands 
No digital signature received. 
 
Jan Müller, CEO Netherlands Institute for Sound and Vision, Netherlands 
No digital signature received. 
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Massimo Negri, Director ,EMA - European Museum Academy, The Hague,The Netherlands  
No digital signature received. 
 
Adriana Szekely, President, Romanian Librarians Association (ABR) 
No digital signature received. 
 
Andris Vilks, Director, National Library of Latvia 
No digital signature received. 
 
 
 


