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Digitizarea o prioritate a Comisiei Europene pentru
secolul 21

• Planul de acţiune e-Europa 2002 a fost aprobat de Statele
membre la Consiliul European de la Feira din iunie 2000
• Digitizarea - Principiile Lund (Concluziile întâlnirii grupului de
experţi de la Lund, Suedia, 4 aprilie 2001)
• 1 iunie 2005 - prezentarea iniţiativei i2010 - Iniţiativa
bibliotecilor digitale, parte a acestei iniţiative
• 24 august 2006 - Recomandările comisiei europene cu
privire la digitizare şi accesul on-line la materialul digitizat
• Suport politic important din partea Parlamentului European şi
a statelor membre (septembrie 2007) pentru i2010
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Digitizarea o prioritate a Comisiei Europene pentru
secolul 21

• 20 noiembrie 2008 lansarea prototipului Europeana
http://www.europeana.eu/portal/
• 28 august 2009 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR: Europeana - etapele următoare
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Dar în România?
Urmare a acestor recomandări în ţara noastră s-au făcut următoarele:
• 2007 - studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală şi
accesibilitatea on-line a resurselor bibliotecilor (BNR). Din concluziile
acestui studiu am reţinut:

• Se impune recuperarea rezultatelor proiectelor anterioare şi
integrarea lor într-un sistem unitar, în cadrul Bibliotecii Digitale
Naţionale.
• Proiectul de digitizare trebuie să se desfăşoare după un plan bine
stabilit, atât la nivel local cât şi la nivel naţional.
• Se impune stabilirea unui corpus documentar pentru patrimoniul
românesc, propus spre digitizare şi integrat apoi în colecţiile
Bibliotecii Digitale Europene (EDL).
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Dar în România?

• O primă inventariere a documentelor digitizate în sistemul
naţional de biblioteci (2007)
• Înfiinţarea comisiilor de specialitate pentru digitizarea
resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a
României (Ordinul MCC nr. 2244 din 15.04.2008)
• Politică publică privind digitizarea resurselor culturale
naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (ianuarie
2008 aprobată de guvern)
http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/PPP-Digitizare.pdf
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Dar în România?
• Obiectivele majore ale Politicii Publice pentru digitizarea resurselor culturale vizează:

• îmbunătăţirea, coordonarea şi eficientizarea proceselor
de digitizare a resurselor culturale la nivel naţional;
• sporirea numărului de resurse culturale reprezentative
digitizate, diversificarea şi conservarea acestora;
• creşterea gradului de accesibilitate a publicului utilizator
de Internet la resursele culturale naţionale.
În sprijinul acestei politici publice s-a creat şi un Plan de acţiuni
pentru o perioadă de 7 ani, vezi:
http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/PlanDeActiuniDigitizare.pdf
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Dar în România?

• Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale, parte componentă
a Bibliotecii Digitale Europene, are ca principal scop
conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional
existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci
precum şi promovarea colecţiilor şi lărgirea accesului la
informaţie.
http://www.bibnat.ro/Biblioteca-Digitala-Nationala-s135-ro.htm
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Dar în România?

• Stadiul actual, etapele, nevoile de echipament şi instruire ale
bibliotecilor publice în vederea realizării Bibliotecii Digitale a
României (studiu al ANBPR, 2008)
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Studiu%20Fezabilitate/Studiu-ANBPR.pdf

• Se elaborează şi se publică Ghidul de digitizare – Pilonul
tematic “Biblioteci”, versiune 01/30.10.2009
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf
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Despre proiectul EuropeanaLocal
În acest context apare posibilitatea accesării
proiectului EuropeanaLocal
• EuropeanaLocal este un proiect finanţat de
comisia europeană prin programul eContentplus
- Best Practice Networks - Reţele de bune
practici
• Acces la conţinutul local sau regional prin
Biblioteca digitală europeană (Making local and
regional content accessible through the
European Digital Library)
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Obiective cheie ale EuropeanaLocal

• Ajutor pentru regiuni să implementeze infrastructura şi
standardele Europeana

• Muncă pentru stimularea acordurilor de agregare din
domenii înrudite

• de exemplu cu bibliotecile naţionale sau portaluri culturale

• Promovarea digitizării la nivel local sau regional
• Promovarea şi facilitarea participării la Europeana şi a
altor deţinători locali/regionali de conţinut digital

• simplificarea sarcinilor prin intermediul uneltelor sau proceselor
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Pagina web a proiectului

www.europeanalocal.eu
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România-Parteneri furnizori de conţinut
1. Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Cluj
2. Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” Dolj
3. Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ
4. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi
5. Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj - partener coordonator
6. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara
7. Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila
8. Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi
9. Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
10.Biblioteca Judeţeană Timiş
11.Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii
Tradiţionale Cluj
12.Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
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Colecţii în EuropeanaLocal
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România-Contribuţia la Europeana prin EuropeanaLocal

Structura colecţiilor locale
• Manuscrise
• Cărţi din colecţiile de istorie locală
• Monografii
• Periodice vechi
• Imagini
• Documente audio
• Documente video
Angajamente iniţiale:
26 colecţii vor fi integrate în Europeana şi cca 13.314 documente digitale
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Activităţi EuropeanaLocal şi implicarea României
• Participarea la întâlnirea de lansare a proiectului (Londra, 26-27 iunie
2008)
• Organizarea unei întâlniri de lucru cu partenerii furnizori de conţinut (ClujNapoca, 14 iulie 2008). Stabilirea unui plan iniţial de lucru pentru
România.
• Documentarea în vederea alegerii platformei open source pentru crearea
metadatelor (propunerea platformei open source Greenstone)
• Crearea unei secţiuni dedicate proiectului pe pagina web a bibliotecii.
http://www.bjc.ro/new/index.php?europeanalocal
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Activităţi EuropeanaLocal şi implicarea României
• Studiu prin chestionare pentru analiza conţinutului şi a metadatelor
pentru toţi partenerii proiectului (ianuarie-aprilie 2009)

• Principalele date de interes centralizate s-au referit la:
• Date ale furnizorului de conţinut
• Descrierea colecţiei (denumire, subiectul colecţiei, număr de obiecte
digitale cu care contribuie fiecare partener la Europeana, drepturile
de autor)
• Metadatele ataşate obiectelor digitale (tipuri de obiecte digitale,
ex.:text, imagini, formate audio, video etc.)
• Schemele folosite pentru realizarea metadatelor (Dublin Core, FRBR,
ISAD(G), MAB, MODS, MARC, METS etc.)
• Standardele şi terminologia folosită pentru denumirile geografice (un
standard naţional sau un alt standard publicat cum este: Getty’s
Thesaurus of Geographic Names / TNG etc, vezi http://www.getty.edu/)
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Activităţi EuropeanaLocal şi implicarea României
Principalele date de interes centralizate s-au referit la:
• Terminologia pentru definirea temporală a obiectelor digitale [un
standard naţional sau un alt standard publicat cum este: Getty’s Art
and Architecture Thesaurus (ATT)] şi formatul pentru dată
• Terminologia pentru subiecte (un standard naţional sau un alt standard
publicat cum este: Getty’s Art and Architecture Thesaurus)
• Terminologia pentru denumirile de persoane sau organizaţii (un
standard naţional sau un alt standard publicat cum este: Getty Union
List of Artist’s Names)
• Contribuţia la Europeana (existenţa URL-urilor unice pentru obiectele
digitale, existenţa metadatelor, protocolul folosit pentru regăsirea
colecţiei, agregarea metadatelor)
Vezi şi: http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/
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Activităţi EuropeanaLocal şi implicarea României

• Crearea site-ului privat pentru partenerii naţionali
• Participare la workshop-ul tehnic de la Bratislava (mai 2009)
• Realizarea unui atelier de lucru la Cluj-Napoca (27-28 mai

2009)
• Participarea la întâlnirea de mijloc de proiect şi la workshopul tehnic (Poznan, Polonia, 3-4 decembrie 2009)
• Realizarea unei întâlniri cu furnizorii de conţinut la Bucureşti,
9 decembrie 2009 (prezentarea unor modele de metadate
pentru toate tipurile de documente digitale)
• Testarea ingestiei în Europeana prin Content Checker
(ianuarie-aprilie 2010)
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Activităţi EuropeanaLocal şi implicarea României
Aşa vom fi în Europeana...
• 1. Imagini din Clujul vechi:
• Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail (Piaţa Unirii)
http://contentchecker.isti.cnr.it:8080/portal/fulldoc.html?query=bjc_cv_cs_foto_193&tab=&start=1&startPage=1&uri=http://www.
europeana.eu/resolve/record/0940125/000000069&view=table&pageId=bd

• 2. Corespondenţă:
• Corespondenţă George Călinescu - Ion Brad
http://contentchecker.isti.cnr.it:8080/portal/fulldoc.html?query=bjc_fib_cr_08&tab=&start=1&startPage=1&uri=http://www.europ
eana.eu/resolve/record/0940126/000000037&view=table&pageId=bd
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Activităţi EuropeanaLocal şi implicarea României
• 3. Fotografii cu personalitati clujene:
• Ady Endre http://contentchecker.isti.cnr.it:8080/portal/full•
•

•
•
•

doc.html?query=bjc_fei_ae_pci_004&tab=&start=1&startPage=1&uri=http://www.euro
peana.eu/resolve/record/0940130/000000009&view=table&pageId=bd
4. Doc. De arhivă :
Proces-verbal nr.4 (Adunarea generală a Grupării Democrate Universitare din data de
25 noiembrie 1944] http://contentchecker.isti.cnr.it:8080/portal/fulldoc.html?query=BJC_CP_DP_AU_M1_D5_1944_p10.jpg&tab=&start=1&startPage=1&
uri=http://www.europeana.eu/resolve/record/0940128/000000052&view=table&pageId
=bd
5. Fonoteca
Geneza Memorandumului şi importanţa sa istorică bjc fono mn 002
http://contentchecker.isti.cnr.it:8080/portal/fulldoc.html?query=bjc_fono_mn_002&tab=&start=1&startPage=1&uri=http://www.europ
eana.eu/resolve/record/0940129/000000001&view=table&pageId=bd
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Activităţi EuropeanaLocal şi implicarea României
• 6. Video
• Jocuri populare din Transilvania
• http://contentchecker.isti.cnr.it:8080/portal/fulldoc.html?query=cjcpctcluj_v_001&tab=&start=1&startPage=1&uri=
http://www.europeana.eu/resolve/record/0940132/000000001&view=t
able&pageId=bd
• 7. Arhivele statului
• Amânare de process
• http://contentchecker.isti.cnr.it:8080/portal/fulldoc.html?query=RO_AN_CJ_0008_0071&tab=&start=1&startPage=1
&uri=http://www.europeana.eu/resolve/record/0940124/000000027&v
iew=table&pageId=bd
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Vă mulţumesc pentru atenţie!
Conferinţa EuropeanaLocal, Cluj-Napoca, 16 iunie 2010

Sorina Stanca
stanca@bjc.ro

22

