
Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. lapkričio 16 d. rekomendacijos dėl kino 
paveldo ir su juo susijusios pramoninės veiklos konkurencingumo1 (toliau 
vadinama – rekomendacija) įgyvendinimo klausimynas 

                                                

1. Kokių priemonių buvo imtasi, skatinant daugiau išnaudoti Europos kino paveldo 
pramoninį ir kultūrinį potencialą, sistemingai taikant išsaugojimo ir restauravimo 
priemones ir ypač skatinant naujovių, tyrimų ir technologijų plėtros politiką 
kinematografijos kūrinių išsaugojimo ir restauravimo srityje? 

 
2. Kokių teisinių, administracinių arba kitų atitinkamų priemonių ėmėtės, kad 

užtikrintumėte, jog Lietuvos kinematografijos garso ir vaizdo paveldui 
priklausantys kūriniai būtų sistemingai renkami, kataloguojami, išsaugomi ir 
restauruojami bei sudaroma galimybė naudoti juos švietimo, kultūros, tyrimų arba 
panašaus pobūdžio nekomerciniais tikslais, visais atvejais laikantis autoriaus ir 
gretutinių teisių reikalavimų? Kaip apibrėžiate, kurie kinematografijos kūriniai 
yra Lietuvos garso ir vaizdo paveldo dalis? 

 
3. (Jeigu tinka) Kokias atitinkamas įstaigas paskyrėte nepriklausomai ir 

profesionaliai vykdyti 2 punkte apibūdintas viešojo intereso užduotis, 
užtikrindami, kad šioms įstaigoms būtų suteikti geriausi turimi finansiniai ir 
techniniai ištekliai? Koks jų 2007 m. biudžetas? Kiek jose dirba darbuotojų 
2007 m. (jeigu atliekama ir kita veikla, prašome nurodyti tik su pirmiau 
nurodytomis užduotimis susijusius duomenis)? 

 
4. Ar raginote paskirtąsias įstaigas, susitarus arba sudarius sutartį su teisių turėtojais, 

nustatyti sąlygas, kuriomis visuomenė gali naudotis deponuotais kinematografijos 
kūriniais? 

 
5. Ar kino paveldo propagavimo tikslais įsteigėte arba rėmėte nacionalines kino 

akademijas arba panašias įstaigas? 
 
6. Kokių ėmėtės priemonių, kuriomis būtų skatinama naudoti daugiau skaitmeninių 

ir naujų technologijų, katalogavimo, išsaugojimo ir restauravimo tikslais renkant 
kinematografijos kūrinius? 

 
Prašome tiksliau atsakyti į šiuos klausimus. 
 

1. Rinkimas 
 
Kokių veiksmų buvo imtasi, kad būtų pradėta sistemingai rinkti Lietuvos garso ir vaizdo 
paveldui priklausančius kinematografijos kūrinius, numatant privalomą teisinį arba 
sutartinį reikalavimą paskirtosiose įstaigose deponuoti bent vieną tokių kinematografijos 
kūrinių geros kokybės kopiją? 
 
• Ar jie apima visą produkciją, įskaitant tą, kuriai nebuvo skirtas viešasis finansavimas? 

Jeigu ne, kuo vadovaujantis vyksta atranka? 

• Kokių priemonių buvo imtasi užtikrinant, kad deponuojami kinematografijos kūriniai 
būtų geros techninės kokybės (ir pateikiami kartu su tinkamais metaduomenimis)? 
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• Kaip užtikrinate, kad filmas būtų deponuotas, kai tik jis pateikiamas visuomenei ir bet 
kokiu atveju ne vėliau kaip po dvejų metų? 

 
2. Katalogavimas ir duomenų bazių kūrimas 

 
Kokių priemonių buvo imtasi (pvz., filmų gamybos archyvavimo kodas), skatinant 
deponuotų kinematografijos kūrinių katalogavimą ir indeksavimą bei informacijos apie 
filmus duomenų bazių kūrimą naudojantis Europos ir tarptautiniais standartais? 

 
Kokių priemonių ėmėtės, kuriomis skatinamas europinį ir filmografijos duomenų bazių 
standartizavimas ir tarpusavio sąveika Europos mastu bei visuomenės galimybė naudotis 
jomis, pavyzdžiui, internetu, ypač aktyviai dalyvaujant paskirtosioms įstaigoms? 
 
• Ar prisidėjote kuriant duomenų bazių tinklą, apimantį Europos garso ir vaizdo paveldą 

su kitomis atitinkamomis organizacijomis, ypač Europos Taryba (Eurimages ir 
Europos garso ir vaizdo observatorija)? 

• Ar paraginote archyvavimo įstaigas suteikti vertės filmų fondams, grupuojant filmus į 
kolekcijas ES lygmeniu, pavyzdžiui, pagal temą, autorių ir laikotarpį? 

3. Išsaugojimas  
 
Kokių (teisinių ar kitokių) priemonių buvo imtasi užtikrinant deponuotų kinematografijos 
kūrinių išsaugojimą? Išsaugojimo priemonės visų pirma turi apimti: 
• filmų atgaminimą naujose laikmenose, 

• įrangos, leidžiančios rodyti įvairiose laikmenose esančius kinematografijos kūrinius, 
išsaugojimą. 

 
4. Restauravimas 

 
Kokių priemonių buvo imtasi, kad pagal jūsų įstatymus restauravimo tikslais būtų 
leidžiama kopijuoti deponuotus kinematografijos kūrinius, o teisių turėtojams būtų 
sudarytos sąlygos gauti naudos iš padidėjusio jų kūrinių pramoninio potencialo juos 
atkūrus remiantis susitarimu tarp visų suinteresuotų šalių? 

 
• Kaip skatinote senų filmų arba filmų, turinčių didelę kultūrinę ir istorinę vertę, 

restauravimo projektus? 

 
5. Galimybių deponuotus kinematografijos kūrinius naudoti švietimo, kultūros, 

tyrimų arba kitais panašaus pobūdžio nekomerciniais tikslais sudarymas 
 

• Ar priėmėte reikiamas teisines arba administracines priemones, kuriomis remdamosi 
paskirtosios įstaigos galėtų deponuotus kinematografijos kūrinius naudoti švietimo, 
kultūros, tyrimų arba kitais panašaus pobūdžio nekomerciniais tikslais, laikantis 
autoriaus ir gretutinių teisių reikalavimų? Prašome išsamiai aprašyti priemones, kurių 
buvo imtasi. 
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• Ar ėmėtės priemonių, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta galimybė naudotis 
deponuotais kinematografijos kūriniais, laikantis autoriaus ir gretutinių teisių 
reikalavimų? Prašome išsamiai aprašyti priemones, kurių buvo imtasi. 

 
6. Profesinis mokymas ir informacinis raštingumas 

 
Kokių veiksmų buvo imtasi, visose su kino paveldu susijusiose srityse skatinant profesinį 
mokymą, kad būtų daugiau naudojamasi kino paveldo pramoniniu potencialu? 
 
Kokių veiksmų buvo imtasi skatinant naudotis kino paveldu kaip vienu iš būdų stiprinti 
Europos dimensiją švietimo srityje ir skatinti kultūrinę įvairovę? 
 
Kokių veiksmų buvo imtasi, siekiant propaguoti ir skatinti vaizdinį mokymą, kino 
studijas ir informacinį raštingumą visose švietimo pakopose, ypač profesinio mokymo 
programose ir Europos programose, kaip nustatyta 2005 m. lapkričio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl kino paveldo ir su juo susijusios pramoninės 
veiklos konkurencingumo2? 
 
Kokių veiksmų buvo imtasi, siekiant skatinti glaudų gamintojų, platintojų, transliuotojų 
ir kino institutų bendradarbiavimą švietimo tikslais? 

 
7. Deponavimas 

 
Ar sukūrėte sistemą, pagal kurią savanoriškai arba privalomai būtų deponuojama: 
 
• pagalbinė ir reklaminė medžiaga, susijusi su nacionaliniam garso ir vaizdo paveldui 

priklausančiais kinematografijos kūriniais, 

• kitų valstybių nacionaliniam garso ir vaizdo paveldui priklausantys kinematografijos 
kūriniai, 

• judančių vaizdų medžiaga, išskyrus kinematografijos kūrinius, 

praeities kinematografijos kūriniai. 
 

8. Paskirtųjų įstaigų bendradarbiavimas  
 
Kaip remiate ir raginate paskirtąsias įstaigas keistis informacija ir koordinuoti savo veiklą 
nacionaliniu bei Europos lygmeniu, pavyzdžiui, siekiant: 
• a) užtikrinti rinkimo ir išsaugojimo metodų nuoseklumą bei duomenų bazių tarpusavio 

sąveiką, 

• b) archyvų medžiagą leisti, pavyzdžiui, DVD formatu su subtitrais kuo daugiau 
Europos Sąjungos kalbų, laikantis autoriaus ir gretutinių teisių reikalavimų, 

• c) sudaryti Europos filmografiją, 
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• d) sukurti bendrą informacijos mainų elektroniniu būdu standartą, 

• e) kurti bendrus mokslinių tyrimų ir švietimo projektus kartu skatinant Europos kino 
mokyklų ir muziejų tinklų plėtrą. 

 
 
 


