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1. Obiectiv şi dotare

Scanarea colecţiilor de patrimoniu 
(manuscrise, cărţi vechi, lucrări de grafică, fotografii, 
hărţi etc.) 

Criteriile de selecţie:
– regimul juridic (dreptul de autor şi dreptul de difuzare);
– gradul de interes şi adresabilitate; 
– valoarea documentară;
– reprezentativitatea pentru un anumit domeniu, o 

anumită perioadă de timp sau o anumită regiune 
geografică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
internaţional;

– prezervarea documentelor originale;



Biblioteca Naţională a României:

• dotare tehnică

– 2 scanere profesionale
– 1 staţie grafică prelucrare imagini (soft din gama Adobe)
– 1 soft profesional DigiTool pentru creare de conţinut în biblioteca 

digitală

• resurse umane
–  3 persoane Biroul Biblioteca Digitală
– 4 - 5 persoane Serviciul Colecţii Speciale pentru scanare

Implicaţii

– asupra ritmului scanării
– asupra volumului de obiecte scanate



• ”Ghid de digitizare – pilonul tematic ”Biblioteci”, 

• a fost realizată în cadrul Comisiei de specialitate pentru 
digitizare - pilonul tematic ”Biblioteci”, prin contribuţia 
bibliotecilor din Sistemul Naţional de Biblioteci, deţinătoare de 
colecţii digitale şi/sau patrimoniu cultural scris: B.C.U ”Eugen 
Todoran” Timişoara, B.C.U. ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca, BCU 
”Mihai Eminescu” Iaşi, BCU ”Carol I” Bucureşti, Asociaţia 
Naţională a Bibliotecilor Publice din România, Biblioteca 
Academiei Române, Biblioteca Naţională a României. 

• Documentul este postat pe site-ul Bibliotecii Naţionale a 
României, în secţiunea dedicată activităţii Comisiei de 
specialitate pentru digitizare - pilonul tematic ”Biblioteci”
(http://www.bibnat.ro/Comisia-pentru-digitizarea-patrimoniului-
cultural-scris-s136-ro.htm)



2. Etape (flux de prelucrare)

2.1 Scanare

• Sala de digitizare
– este permisă numai cu aparatură 

profesională, de înaltă performanţă 
tehnică, special proiectată pentru 
asigurarea protecţiei maxime a 
documentelor faţă de factorii fizico –
chimici şi mecanici, pe toată durata 
fluxului de lucru;

– normele de conservare a colecţiilor de 
patrimoniu nu permit scanări repetate pe 
acelaşi document original.

• Colectare imagini pe HDD-uri externe



2.2 Prelucrare

2.2.1 Prelucrare imagini

• Operaţiile de prelucrare imagini
– se execută cu un soft specializat (Adobe Photoshop)
– necesită o înaltă calificare profesională
– se verifică existenţa tuturor imaginilor
– îndreptarea imaginilor, corecţii (culoare, luminozitate, etc.)

– contrast
– saturaţie

• Tipuri de fişiere (în funcţie de scopul creării fişierelor digitale)

– fişier master: copie identică cu obiectul digitizat, de înaltă rezoluţie, 
necomprimat, utilizat pentru prezervare.

– fişier pentru acces: fişier derivat din master, care se aproprie de original, 
utilizat pentru publicare şi care asigură o viteză rezonabilă la livrare.

– fişier pictogramă (thumbnail): fişier derivat din master, de dimensiuni şi 
rezoluţie mică, utilizat pentru previzualizare.



2.2.2 OCR- recunoaştere optică a caracterelor

• OCR (Recunoaştere Optică a Caracterelor), este procesul de recunoaştere cu acurateţe a 
literelor prin care un program citeşte imaginea scanată a unui text şi o transpune într-un 
fişier text.

• Scop: indexarea şi regăsirea textelor 

• Soft: specializat ABBYY FineReader profesional versiunea 9.0. deţinut de Biblioteca 
Naţională a României

• Sunt necesare cunoştinţe de prelucrare de nivel profesional

• Calitatea textului obţinut depinde de
– Calitatea documentului digital
– Calitatea hârtiei
– Nivelul profesional al operatorului

• Prelucrări
– Corecţii şi editare de text
– Transfer într-un format utilizabil în alte aplicaţii (HTML, RTF, Word, etc.)







2.3 Prezervare digitală

– Asigură păstrarea îndelungată a unei copii identice cu 
originalul

– Asigură migrarea dintr-un format vechi în alt format 
– Sunt necesare metadate de prezervare
– Prezervarea se realizează cu ajutorul unor sisteme 

sofisticate de stocare
– Biblioteca Naţională a României nu are un sistem de stocare 

a datelor
– Fişierele master sunt stocate pe HDD-uri interne, care au un 

grad de siguranţă destul de scăzut
– Avem stocat sau în curs de stocare, aproximativ 18 – 20 TB



2.4. Crearea de conţinut

• Crearea de conţinut pentru 
Biblioteca Digitală şi 
publicarea documentelor 
digitale, se face utilizând:

– Soft specializat DigiTool
– Editoare de text

– HTML
– Word
– Excel

– Programe specializate



Creare de conţinut

• Creare fişiere XML
– Mapare
– Metadate

• Creare fişiere csv (structura obiect 
digital)

• Stabilire procedură încărcare 
(ingest)

• Prelucrare ingest în Editor
– Creare thumbnail
– Creare metadate
– Ataşare la o colecţie

Fişier XML – conţine metadate



• Fişier tip csv ce 
conţine structura 
obiectului digital 
ce trebuie încărcat



• Fişier mapare ce citeşte 
un fişier csv



Exemplu de generare obiect digital

• Definire ingest



• Alegere parametri



• Lansare ingest



• Editare obiect încărcat



2.5. Publicare

• www.bibnat.ro – Biblioteca Digitală



Vizualizare colecţie



Vizualizare obiect cu metadată





3. Realizări

3.1 - documente scanate

PRELUATE  
până în 2013  

PRELUATE 
în 2014  TOTAL PRELUATE 

Cabinete Dosare/u.b. Imagini Dosare/u.b. imagini Dosare/u.b. Imagini
Arhiva 
istorică 1.880 5.202 74 148 1.954 5.350 
Bibliofilie 710 273.390 107 44180 817 317150 
Manuscrise 226 64.228 45 1731 271 65.959 
Stampe 195 210 50 100 245 310 
Fotografii 1.065 1.442 419 1080 1.484 2.522 
Periodice 12 59.240 5 30418 17 89.658 
Partituri 155 5.711 5 44 160 5.755 
Hărţi 14 28 3 6 17 34 
Batthyaneum 304 101.530   304 101.530
T O T A L 4.561 510.981 708 77707 5.269 588.688

 



3.2. - documente publicate în Biblioteca Digitală

TOTAL  
până în 2013 2014 

TOTAL 
 

 
Colecţii 

Nr. U.B Nr. Pagini Nr. U.B Nr. Pagini Nr. U.B Nr. Pagini 
Arhiva istorică 1248 2600 54 125 1302 2725

Carte veche 
romaneasca 

150 33140 19 6940 169 40080

Carte veche straina 495 214596 106 36460 601 251056

Manuscrise 451 182475 50 1633 501 184008

Incunabule 136 52090    136 52090

Stampe 198 475 52 1274 250 1749

Fotografii 1025 1497 111 490 1136 1987

Periodice 62 31352 55 28734 117 60086

Partituri 131 4506 15 724 146 5230

Hărţi 14 28 3 6 17 34

Expozitii 101 300 16 32 117 332

Voluntariat Orange   336 8095 336 8095

Total 4.011 523.059 817 84513 4828 607472

 



3.3. – Contribuţii europene

3.3.1. TEL

• 104 periodice în
Europeana Newspapers
• Vor fi şi în Europeana în 

luna aprilie 2015



3.3.2. Manuscriptorium

• 393 documente:
• Carte veche românească, 

Colecţii Speciale – 109 ex. 
• Manuscrise şi incunabule, 

Batthyaneum – 284 ex.



• 392 documente 
provenind din 
Manuscriptorium

• 104 periodice
provenind din TEL

3.3.3. Europeana



4. Concluzii

• Biblioteca Naţională a României:
– valorifică numeroase colecţii de prestigiu care devin parte integrantă a moştenirii

culturale europene (Europeana, TEL, Manuscriptorium);
– deţine rol activ în procesul de digitizare din România.

• Digitizarea în Biblioteca Naţională a României se face la standarde înalte, respectând 
recomandările europene în domeniu, şi utilizând ca instrument curent de lucru, ”Ghidul 
de digitizare – pilonul tematic Biblioteci”.

• Ghidul se referă la aspecte teoretice privind activitatea de digitizare, aspecte tehnice 
referitoare la domeniu şi face o serie de recomandări privind normele de pregătire şi 
mânuire a documentelor de patrimoniu pe scanner.

• Influenţe negative asupra activităţii de digitizare din Biblioteca Naţională:
– Dotarea tehnică insuficientă

• 2 scanere profesionale
• documentele de format mai mare de A2 nu pot intra la scanare, deşi au o 

pondere importantă în colecţiile BNR
• nu există un sistem de stocare performant

– Lipsa de personal
• aceleaşi persoane care fac scanare au în sarcină şi elaborarea de metadate 

pentru documentele scanate; elaborarea de metadate este o muncă complexă 
şi implică întreruperea activităţii de scanare.

• insuficienţa personalului calificat



Vă mulţumim!

Biroul Biblioteca Digitală

e-mail: bibvirt@bibnat.ro


