
Kwestionariusz dotyczący wdrożenia zalecenia1 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności 
związanych z nim działań przemysłowych (zwanego dalej „zaleceniem”) 

1. Jakie kroki podjęto w celu wspierania zwiększonego wykorzystania potencjału 
przemysłowego i kulturalnego europejskiego dziedzictwa filmowego przy 
pomocy środków systematycznej konserwacji i restaurowania, szczególnie 
zachęcając do polityk innowacji, badań i rozwoju technicznego w dziedzinie 
konserwacji i restaurowania utworów kinematograficznych? 

 
2. Jakie środki ustawodawcze, administracyjne lub inne właściwe środki przyjęto w 

celu zapewnienia, aby utwory kinematograficzne stanowiące część Państwa 
dziedzictwa audiowizualnego były systematycznie gromadzone, katalogowane, 
zachowywane, rekonstruowane i udostępniane do użytku oświatowego, 
kulturalnego, badawczego lub dla innych niekomercyjnych zastosowań o 
podobnym charakterze, w każdym przypadku w zgodności z prawami autorskimi 
i pokrewnymi? W jaki sposób definiuje się w Państwa kraju pojęcie „utwory 
kinematograficzne stanowiące część narodowego dziedzictwa audiowizualnego”?  

 
3. Jakie odpowiednie organy wyznaczono (jeśli miało to miejsce) w celu realizacji 

w interesie publicznym zadań określonych w powyższym pytaniu nr 2 w sposób 
niezależny i profesjonalny, zapewniając im otrzymanie najlepszych dostępnych 
zasobów finansowych i technicznych? Jaki jest ich budżet na 2007 r.? Jakie są ich 
zasoby ludzkie w 2007 r. (proszę przedstawić dane dotyczące odpowiednich 
działań, jeśli prowadzone są także inne działania)? 

 
4. Czy zachęcono wyznaczone organy do określenia, w porozumieniu lub w drodze 

umowy z posiadaczami praw, warunków, na jakich zdeponowane utwory 
kinematograficzne mogą być udostępniane publiczności? 

 
5. Czy powołano krajowe akademie filmowe lub podobne instytucje lub udzielono 

im wsparcia w celu promowania dziedzictwa filmowego?  
 
6. Jakie środki podjęto w celu zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych i 

nowych technologii do gromadzenia, katalogowania, zachowania i restaurowania 
utworów kinematograficznych? 

 
Proszę o udzielenie bardziej szczegółowych odpowiedzi w odniesieniu do następujących 
kwestii:  
 

1. Gromadzenie 
 
Jakie kroki podjęto w celu systematycznego gromadzenia utworów kinematograficznych 
stanowiących część Państwa dziedzictwa audiowizualnego w drodze obowiązkowego 
prawnego lub umownego depozytu w wyznaczonych organach co najmniej jednej 
wysokiej jakości kopii takich utworów kinematograficznych?  
 
• Czy obejmują one wszystkie utwory, w tym te, które nie otrzymały żadnego 

finansowania publicznego? Jeśli nie, w jaki sposób dokonuje się selekcji? 
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• Jakie środki podjęto w celu zapewnienia dobrej technicznej jakości zdeponowanych 
utworów kinematograficznych (w razie potrzeby z towarzyszącymi im metadanymi)?  

• W jaki sposób zapewnia się, by depozyt był złożony w momencie publicznego 
udostępnienia filmu, a w żadnym przypadku nie później niż w ciągu dwóch lat? 

 
2. Katalogowanie i tworzenie baz danych 

 
Jakie środki podjęto (np. w postaci kodeksu archiwizacji produkcji filmowej) w celu 
promowania katalogowania i indeksowania zdeponowanych utworów 
kinematograficznych oraz zachęcenia do tworzenia baz danych zawierających informacje 
o filmach, przy użyciu europejskich i międzynarodowych norm? 

 
Jakie środki podjęto w celu promowania normalizacji europejskiej, interoperacyjności 
filmograficznych baz danych i ich dostępności dla społeczeństwa, na przykład poprzez 
Internet, szczególnie przez aktywne zaangażowanie wyznaczonych organów?  
 
• Czy przyczyniono się do stworzenia sieci baz danych obejmującej europejskie 

dziedzictwo audiowizualne, we współpracy z odpowiednimi organizacjami, w 
szczególności Radą Europy (Eurimages i Europejskim Obserwatorium 
Audiowizualnym)? 

• Czy zachęcono organy zajmujące się archiwizacją do zwiększenia wartości zasobów 
poprzez organizowanie ich w zbiory na poziomie UE, na przykład pod względem 
tematu, autora i okresu? 

3. Zachowanie  
 
Jakie środki (ustawodawcze lub inne) podjęto w celu zapewnienia zachowania 
zdeponowanych utworów kinematograficznych? Środki służące zachowaniu powinny 
obejmować w szczególności: 
• reprodukowanie filmów na nowych nośnikach danych; 

• zachowanie sprzętu przeznaczonego do projekcji utworów kinematograficznych na 
różnych nośnikach. 

 
4. Restaurowanie 

 
Jakie środki przyjęto w celu zezwolenia, w ramach swojego ustawodawstwa, na 
reprodukowanie zdeponowanych utworów kinematograficznych dla celów 
restaurowania, jednocześnie umożliwiając posiadaczom praw korzystanie, na podstawie 
umów między wszystkimi zainteresowanymi stronami, z udoskonalonego potencjału 
przemysłowego ich utworów, będącego wynikiem restaurowania? 

 
• W jaki sposób popierano projekty restaurowania starych filmów lub filmów o 

wysokiej wartości kulturalnej lub historycznej? 

 
5. Udostępnianie zdeponowanych utworów kinematograficznych do użytku 

oświatowego, kulturalnego, badawczego lub dla innych niekomercyjnych 
zastosowań o podobnym charakterze 
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• Czy przyjęto środki ustawodawcze lub administracyjne w celu umożliwienia 

wyznaczonym organom udostępniania zdeponowanych utworów kinematograficznych 
do użytku oświatowego, kulturalnego, badawczego lub dla innych niekomercyjnych 
zastosowań o podobnym charakterze, w każdym przypadku w zgodności z prawami 
autorskimi i pokrewnymi? Proszę przedstawić szczegóły dotyczące podjętych 
środków. 

• Czy podjęto odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym 
dostępu do zdeponowanych utworów kinematograficznych, w każdym przypadku w 
zgodności z prawami autorskimi i pokrewnymi? Proszę przedstawić szczegóły 
dotyczące podjętych środków. 

 
6. Szkolenie zawodowe i znajomość mediów 

 
Jakie kroki podjęto w celu promowania szkolenia zawodowego we wszystkich 
dziedzinach związanych z dziedzictwem filmowym w celu wspierania zwiększonego 
wykorzystania przemysłowego potencjału dziedzictwa filmowego? 
 
Jakie kroki podjęto w celu promowania wykorzystania dziedzictwa filmowego do 
wzmocnienia wymiaru europejskiego w zakresie edukacji i propagowania różnorodności 
kulturowej? 
 
Jakie kroki podjęto w celu wspierania i propagowania edukacji wizualnej, 
filmoznawstwa i umiejętności korzystania z mediów na wszystkich poziomach edukacji, 
w programach kształcenia zawodowego i w programach europejskich, jak przewidziano 
w zaleceniu2 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie 
dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych 
(zwanym dalej „zaleceniem”)? 
 
Jakie kroki podjęto w celu promowania bliskiej współpracy między producentami, 
dystrybutorami, nadawcami i instytutami filmowymi dla celów edukacyjnych? 

 
7. Depozyt 

 
Czy wprowadzono system dobrowolnego lub obowiązkowego deponowania: 
 
• materiałów towarzyszących i reklamowych związanych z utworami 

kinematograficznymi stanowiącymi część narodowego dziedzictwa audiowizualnego; 

• utworów kinematograficznych stanowiących część narodowego dziedzictwa 
audiowizualnego z innych krajów; 

• materiałów zawierających ruchome obrazy innych niż utwory kinematograficzne; 

• utworów kinematograficznych wyprodukowanych w przeszłości? 

8. Współpraca pomiędzy wyznaczonymi organami  
 

 
2 Dz.U. L 323 z 9.12.2005 
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W jaki sposób zachęca się wyznaczone organy do wymiany informacji i koordynowania 
ich działalności na poziomie krajowym i europejskim i wspiera się je w tym zakresie, 
przykładowo w celu: 
• zapewnienia spójności metod gromadzenia i konserwacji oraz interoperacyjności baz 

danych; 

• wydawania, na przykład na DVD, materiałów archiwalnych z napisami w możliwie 
największej liczbie języków Unii Europejskiej, w każdym przypadku w zgodności z 
prawami autorskimi i pokrewnymi; 

• zebrania europejskiej filmografii; 

• stworzenia wspólnego standardu dla elektronicznej wymiany informacji; 

• przygotowywania wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych, promując 
jednocześnie rozwój europejskich sieci szkół filmowych i muzeów kina? 

 


