
Vprašalnik glede izvajanja Priporočila1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
novembra 2005 o filmski dediščini in konkurenčnosti z njo povezanih industrijskih 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu „Priporočilo“) 

1. Kateri ukrepi so bili sprejeti za podpiranje večjega izkoriščanja industrijskega in 
kulturnega potenciala evropske filmske dediščine prek ukrepov sistematičnega 
konzerviranja in restavriranja zlasti s spodbujanjem politike inovacij, raziskav in 
tehnološkega razvoja na področju konzerviranja in restavriranja kinematografskih 
del? 

 
2. Katere zakonodajne, upravne ali druge ustrezne ukrepe ste sprejeli za zagotovitev 

sistematičnega zbiranja, katalogiziranja, ohranjanja, restavriranja in dostopanja do 
kinematografskih del, ki so del vaše avdiovizualne dediščine, za izobraževalne, 
kulturne, raziskovalne ali druge nekomercialne namene podobne narave, in sicer 
vedno ob spoštovanju avtorskih in sorodnih pravic? Kako opredeljujete pojem 
kinematografskih del, ki so del vaše avdiovizualne dediščine?  

 
3. Katere ustrezne organe ste imenovali za neodvisno in strokovno izvajanje nalog v 

javnem interesu iz točke 2 ter zagotovili, da so jim na voljo najboljši razpoložljivi 
finančni in tehnični viri? Koliko znaša njihov proračun za leto 2007? Koliko 
zaposlenih imajo za leto 2007 (če se izvajajo druge dejavnosti, opišite podatke, ki 
se nanašajo na zadevne dejavnosti)? 

 
4. Ali ste imenovane organe spodbujali, da v soglasju ali s pogodbo z imetniki 

pravic določijo pogoje, pod katerimi bodo deponirana kinematografska dela 
dostopna javnosti? 

 
5. Ali ste ustanovili ali podpirali nacionalne filmske akademije ali podobne ustanove 

z namenom spodbujanja ohranjanja filmske dediščine?  
 
6. Kakšne ukrepe ste sprejeli za povečanje uporabe digitalnih in novih tehnologij pri 

zbiranju, katalogiziranju, ohranjanju ter restavriranju kinematografskih del? 
 

Bolj podrobno glede naslednjih točk:  
 

1. Zbiranje 
 
Kateri ukrepi so bili sprejeti za sistematično zbiranje kinematografskih del, ki so del vaše 
avdiovizualne dediščine, prek zakonskega ali pogodbenega obveznega deponiranja vsaj 
ene visokokakovostne kopije takšnih kinematografskih del pri imenovanih organih?  
 
• Ali to zajema vse produkcije, vključno s tistimi, ki niso prejele javnih finančnih 

sredstev? Če ni tako, kako deluje izbirni postopek? 

• Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev dobre tehnične kakovosti deponiranih 
kinematografskih del (po potrebi skupaj s spremnimi metapodatki)?  

• Kako zagotovite, da se deponiranje izvrši, ko film postane dostopen javnosti, v 
nobenem primeru pa ne več kot dve leti po tem? 
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2. Katalogiziranje in oblikovanje podatkovnih zbirk 
 
Kakšne ukrepe ste sprejeli (npr. kodeks arhiviranja filmske produkcije) za spodbujanje 
katalogiziranja in urejanja deponiranih kinematografskih del ter za spodbujanje 
oblikovanja podatkovnih zbirk o filmih z uporabo evropskih in mednarodnih standardov? 

 
Kakšne ukrepe ste sprejeli, zlasti z dejavnim vključevanjem imenovanih organov, za 
spodbujanje evropske standardizacije in interoperabilnosti filmografskih podatkovnih 
zbirk ter njihove dostopnosti javnosti, na primer prek interneta?  
 
• Ali ste prispevali k vzpostavitvi mreže podatkovnih zbirk, ki bi povezovala evropsko 

avdiovizualno dediščino z ustreznimi organizacijami, zlasti s Svetom Evrope 
(Eurimages in Evropski avdiovizualni observatorij)? 

• Ali ste organe za arhiviranje pozvali, da z ureditvijo zbirk na ravni EU, na primer po 
tematiki, avtorju ali obdobju, deponiranim delom povečajo vrednost? 

3. Ohranjanje  
 
Kateri ukrepi so bili sprejeti (zakonodajni ali drugi), da se zagotovi ohranitev deponiranih 
kinematografskih del?  Ukrepi ohranjanja bi morali vključevati zlasti: 
• reprodukcijo filmov na nove pomnilniške medije; 

• ohranjanje opreme za prikazovanje kinematografskih del na različnih medijih. 

 
4. Restavriranje 

 
Kateri ukrepi so bili sprejeti, da se v vaši zakonodaji dovoli reprodukcija deponiranih 
kinematografskih del za namene restavriranja, pri čemer se imetnikom pravic omogoči, 
da na podlagi soglasja med zainteresiranimi strankami uživajo koristi izboljšanega 
industrijskega potenciala svojih del, ki izhaja iz restavriranja? 

 
• Kako ste spodbujali projekte za restavriranje starih filmov ali filmov visoke kulturne 

ali zgodovinske vrednosti; 

 
5. Dostopnost deponiranih kinematografskih del za izobraževalno, kulturno, 

raziskovalno ali drugo nekomercialno rabo podobne narave 
 

• Ali ste sprejeli zakonodajne ali upravne ukrepe, ki imenovanim organom omogočajo, 
da so deponirana kinematografska dela dostopna za izobraževalno, kulturno, 
raziskovalno ali drugo nekomercialno rabo podobne narave, in sicer vedno ob 
spoštovanju avtorskih in sorodnih pravic? Prosimo, da sprejete ukrepe podrobneje 
opišete. 

• Ali ste sprejeli ukrepe za zagotovitev dostopa invalidnih oseb do deponiranih 
kinematografskih del, in sicer ob spoštovanju avtorskih in sorodnih pravic? Prosimo, 
da sprejete ukrepe podrobneje opišete. 

 
6. Strokovno usposabljanje in medijska pismenost 
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Kateri ukrepi so bili sprejeti za spodbujanje strokovnega usposabljanja na vseh področjih, 
povezanih s filmsko dediščino, da se spodbudi večje izkoriščanje industrijskega 
potenciala filmske dediščine? 
 
Kateri ukrepi so bili sprejeti za spodbujanje uporabe filmske dediščine kot načina 
krepitve evropske razsežnosti v izobraževanju in spodbujanja kulturne raznolikosti? 
 
Kateri ukrepi so bili sprejeti za podpiranje in spodbujanje vizualnega izobraževanja, 
filmskih študij in medijske pismenosti v izobraževanju na vseh stopnjah, v programih 
strokovnega usposabljanja ali evropskih programih, kot določa Priporočilo2 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2005 o filmski dediščini in konkurenčnosti z njo 
povezanih industrijskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu „Priporočilo“)? 
 
Kateri ukrepi so bili sprejeti za spodbujanje tesnega sodelovanja med producenti, 
distributerji, predvajalci in filmskimi inštituti za namene izobraževanja 

 
7. Deponiranje 

 
Ali ste vzpostavili sistem prostovoljnega ali obveznega deponiranja: 
 
• pomožnega in reklamnega gradiva, povezanega s kinematografskimi deli, ki so del 

nacionalne avdiovizualne dediščine; 

• kinematografskih del, ki so del nacionalne avdiovizualne dediščine drugih držav; 

• gradiva gibljivih slik, ki ni kinematografsko delo; 

• kinematografskih del iz preteklosti? 

 
8. Sodelovanje med imenovanimi organi  

 
Kako spodbujate in podpirate imenovane organe pri izmenjavi podatkov in usklajevanju 
njihovih dejavnosti na nacionalni in evropski ravni, da bi, na primer: 
• (a) zagotovili skladnost metod zbiranja in konzerviranja ter interoperabilnost 

podatkovnih zbirk; 

• (b) izdali, na primer na DVD-jih, arhivsko gradivo s podnapisi v čim večjem številu 
jezikov Evropske unije, in sicer ob spoštovanju avtorskih in sorodnih pravic; 

• (c) zbrali evropsko filmografijo; 

• (d) razvili skupni standard za elektronsko izmenjavo podatkov; 

• (e) ob spodbujanju razvoja evropskih mrež filmskih šol in muzejev oblikovali skupne 
raziskovalne in izobraževalne projekte? 
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