
ЕУ: утишајте звук на MP3 плејеру 
 

Европска унија поручила је 
љубитељима музике да утишају звук 
на својим MP3 плејерима, пошто у 
супротном ризикују трајан губитак 
слуха. Европски научници установили 
су да би између 2,5 и 10 милиона 
Европљана могло да изгуби слух ако 
у периоду од најмање пет година 
више од сат времена дневно са MP3 
плејера слушају музику опасног 
интензитета звука - већем од 89 
децибела. Портпарол ЕУ Хелен Карнс 
изјавила је да Европска комисија 
моли грађане, а посебно дјецу и младе 
људе, да сад "смање интензитет" јер 
би могли да оштете слух а да то и не 

примијете. "То је оштећење које би 
могло да се врати и прогања вас 
касније у животу", рекла је Карнсова.  

Она је додала да ће надлежни из ЕУ 
наредне године размотрити могућност 
даљег снижавања законске границе од 
100 децибела за MP3 плејере.  Фирма 
”Аpplе” била је принуђена да повуче 
своје “iPod” плејере из продавница у 
Француској и на том уређају изврши 
промјену софтвера како би били у 
складу са лимитом од 100 децибела. 
Калифорнијска фирма уз сваки 
продати “ iPod ” прилаже и упозорење 
у којем наводи да " употреба 
слушалица уз највећу јачину звука 
може да изазове трајно оштећење 
слуха". ЕУ доноси прописе о јачини 
буке, којима се, углавном из 
здравствених разлога, ограничава 
ниво звука на радним местима, 
градилиштима, у фабрикама па чак и 
јачина озвучења оркестара. 

(Извор: Б92, октобар 2008. године)  
 

Старе мађарске архиве на Интернету 
 

 
Мађарски парламент формирао је 
интернетски архив докумената из 
периода 1861-1918. Мађарска збирка 
садржи све документе о раду 
парламента настале између 1861. и 
1918. године. Сљедећа фаза, како је 
објавио европски портал за е-управу 
www.epractice.eu, биће дигитализација 
парламентарне грађе до 1990. 
Мађарима је отворен приступ 
парламентарном архиву докумената 
од 1861. до 1918. године. 



Обухватајући раздобље од 57 година, 
оригинални документи сакупљени су  
у 769 свезака с укупно 321 670 
страница. Све копије докумената и 
Доњег и Горњег дома сада су 
доступне на новом њебситеу, који 
одржава књижара мађарског 
парламента. Службени стенографи 
израдили су стенограме, па се 
историчари могу тим документима 
користити као потпуно 
вјеродостојним, саопштила је 
мађарска национална скупштина.  

Проблем за истраживаче може бити 
једино то што су документи доступни 
само на језику, којим су писани – 
мађарском. Онлајн архив служи 
се технологијом двослојног PDF-а. 
Први слој приказује копије страница 
док други, служећи се OCR 
технологијом, омогућава 
претраживање. Књижара намјерава 
наставити напоре дигитализације и 
проширити парламентарну збирку да 
би употпунила сву парламентарну 
документацију до 1990. године. 

 
 

Већина Босанаца информатички неписмена 
 

 
Босна и Херцеговина три пута заостаје за 
земљама Европске уније у 
информатичкој писмености. Анализа коју 
су сачиниле институције БиХ показала је 
да већи дио грађана не користи Интернет. 
Према подацима интернет провајдера на 
крају 2007. године у БиХ је било укупно 
273.752 интернет-претплатника. 
Проценат кориштења Интернета у земљи 
је 20,9 посто и много је мањи у односу на 
земље Уније. У њима, наиме, Интернет 

користи просјечно 69,9 посто грађана.  
(Извор података: Влада 

Федерације БиХ)  
 

 
Унутар ЕУ јефтиније слање СМС 

 
Земље чланице ЕУ-а подржале су 
приједлог Европске комисије за 
знатно смањење цијена роаминга за 
слање текстовних порука и пренос 
података у мобилној телефонији, а 
грађани би од 1. јула сљедеће године 
требали те услуге плаћати мање. 
 



"Поздрављам одлуку Савјета за 
телекомуникације да подржи 
приједлог Комисије о смањењу 
намета за потрошаче за слање СМС-а 
и пренос података путем мобилних 
телефона када се налазе у 
иностранству ", рекла је представница 
за телекомуникације Вивиане Рединг. 
Одлуку треба још да потврди 
Европски парламент како би се 
почела проводити од 1. јула  сљедеће 
године. Приједлог Комисије предвиђа 
ограничавање цијене роаминга за 
слање текстуалних порука на 0,11 
евра, с данашњих просјечних 0,29 
евра, што представља снижење за 60 
посто. На приједлог Европске 
комисије, у љето прошле године 
знатно је смањена цијена разговора 
мобилним телефонима, али се цијена 
текстуалних порука није мијењала.  
 
 
 

Kомисијин приједлог укључује 
смањење цијена за сурфање 
интернетом у мобилној телефонији. 
Грађани ЕУ-а током прошле године 
послали су 2,5 милијарде порука, што 
је коштало око 800 милиона евра. 
Цијене роаминга за слање 
текстуалних порука увелико се 
разликују у земљама чланицама. На 
примјер, путници из Белгије 
најскупље плаћају роаминг - чак 0,75 
евра по поруци, док Француз плаћа 
слање поруке из Италије 0,30 евра.   

 
(Извор:  Хина, новембар 2008. ) 

Покренута европска дигитална библиотека Еуропеана 
 

 
 

Дигитална библиотека Еуропеана, 
реакција Европске уније на 
нумеризацију књига америчког 
Гооглеа, покренута је недавно са 
више од два милиона књига 
доступних на интернету. Она 
подразумијева велика књижевна 
дјела, као што је Дантеова 
"Божанствена комедија", 

репродукције слика, као што је 
"Дјевојка с бисерном наушницом" 
Вермеера, хисторијске документе, као 
што је британска "Магна Царта", 
снимке Беетховенових и Мозартових 
рукописа и слике о паду Берлинског 
зида. Француска је обезбиједила 
половину првих садржаја, али 
Еуропеана треба да одражава 
укупност европске културе, јавио је 
АFP. Циљ је је да се до 2010. године 
омогући приступ, путем портала 
www.europeana.eu  нумеризираној 
верзији најмање 10 милиона књига, 
рукописа, слика, карти, фотографија, 
аудиовизуелних докумената... 
Пројект Еуропеана је покренут након 
што је Googleе покренуо гигантски 

http://www.europeana.eu/


програм нумеризације књига са седам 
милиона дјела нумеризираних од 
краја 2004. године. 
"Еуропеана није конкуренција 
Гооглеу", тврди Жил Кузен, 
званичник фондације која руководи 
Еуропеаном. "Допуњава Гоогле, даје 
вам приступ широкој лепези 
аутентичних дјела" коју су снабдјеле 
еуропске културне институције. 

Google је спреман да "сарађује" с 
Еуропеаном. "Пројекти нумеризације 
као што је Еуропеана снажан су 
сигнал који показује да аутори, 
издавачи, библиотекари и технолошке 
фирме могу радити заједно како би 
демократизирали приступ 
колективном свјетском знању", 
коментирао је он на свом блогу. 

(Фена, децембар 2008.) 
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