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Digitizarea la nivelul Sistemului Naţional de Biblioteci 

 

Context 
 

 BNaR → Biroul Biblioteca Digitală→ centralizarea informaţiilor privind acţiunile curente şi viitoare 
în domeniul digitizării documentelor de bibliotecă, la nivel naţional;  elaborarea de materiale cu 
caracter metodologic; acordarea de asistenţă de specialitate în domeniul digitizării pentru alte 
structuri info-documentare 

 

 Studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală şi accesibilitatea on-line a resurselor 
deţinute de către bibliotecile din România – realizat de către BNaR, 2007 
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Studiu%20Fezabilitate/Studiu-de-fezabilitate-digitizare.pdf 

 

 Studiul privind etapele, nevoile de echipament şi instruire ale bibliotecilor publice în vederea 
realizării Bibliotecii Digitale a României – realizat de către ANBPR, 2008  

 http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Studiu%20Fezabilitate/Studiu-ANBPR.pdf 

 

 Metodologie de lucru:  
 Ghidul de digitizare – Pilonul tematic „Biblioteci” 

 Recomandări tehnice pentru programele de creare de conţinut digital din domeniul cultural 

 Tipologie documentară  
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Inventarierea documentelor digitizate în Sistemul Naţional de Biblioteci- 

Situaţia actuală 

 

 Lista inventar –http://www.bibnat.ro/dyn-doc/LISTA%20INVENTAR.pdf 
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Inventarierea documentelor digitizate în Sistemul Naţional de Biblioteci 

 Situaţia actuală 
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Analiza Swot a activităţii de digitizare la nivelul bibliotecilor româneşti  

 

Puncte tari 
•Număr impresionant de documente de patrimoniu deţinute de bibliotecile româneşti 

•Protejarea documentelor de patrimoniu originale prin digitizare 

•Elaborarea  metodologiei de lucru privind digitizarea (documente originale sau 

traduceri) 

•Existenţa unor centre de  competenţă/ coordonare, precum Institutul Naţional  al 

Patrimoniului, Biblioteca Naţională a României 

•Număr crescut al proiectelor de digitizare iniţiate de bibliotecile româneşti 

•Tipologie bogată a documentelor digitizate 

•Manageri deschişi, cu viziune în privinţa realiizării de strategii  de digitizare 

•Reducerea fenomenului Digital Divide şi furnizarea unui acces egal persoanelor cu 

dizabilităţi 

•Stimularea creativităţii, a procesului de cercetare şi educare prin digitizarea şi 

publicarea online a obiectelor digitale 

•Rapida adaptare a bibliotecarilor în utilizarea  noilor instrumente tehnice şi de 

comunicare 

•Organizarea de evenimente la nivel naţional (conferinţe, seminarii) pe tematici  ale 

digitizăriii, împărtăşind astfel cele mai noi realizări  

Ameninţări 
•Lipsa unui Program Naţional de finanţare a digitizării 

•Restricţiile legale (drepturile proprietăţii intelectuale)  

•Cerinţe de informare din ce în ce mai sofisticate venite din partea utilizatorilor 

•Nivelul din ce în ce mai ridicat de utilizare a noilor device-uri în procesul de 

cercetare/ educare 

•Lipsa unui portal naţional al tuturor obiectelor digitizate din biblioteci 

Oportunităţi 
•Sprijin acordat de Comisia Europeană în derularea de 

proiecte de digitizare la nivelul statelor membre 

•Promovarea patrimoniului cultural românesc şi a bibliotecilor 

din România ca şi contribuitori în proiecte şi parteneriate  la 

nivel european 

•Dezvoltarea de posibile parteneriate cu diferite instituţii la nivel 

local, naţional şi internaţional 

•Atragerea de noi utilizatori datorită obiectelor digitizate 

disponibile on-line  

•Consultarea de specialişti, precum profesori, cercetători  în 

diferite domenii ale cunoaşterii în selectarea de documente 

preţioase care să fie digitizate 

 

Puncte slabe 
•Buget mic alocat activităţilor de digitizare 

•Un număr ridicat de documente valoroase care există însă numai pe suport 

tradiţional şi în condiţii  precare 

•Număr redus de specialişti  IT în biblioteci 

•Colaborare scăzută între biblioteci şi BNaR în privinţa actualizării Listei inventar a 

obiectelor digitizate 

•Procent scăzut al obiectelor digitizate accesibile în mediul online 


