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Rezumat
Biblioteca Academiei Române este o bibliotecă naţională, eminamente tradiţională,
păstrătoare a unui patrimoniu extrem de valoros pentru istoria românilor de pretutindeni.
Lucrarea se referă la proiecte europene derulate în cadrul bibliotecii pentru prezervarea
moştenirii culturale, o temă de mare actualitate. Două concepte converg spre aceleaşi
obiectiv: conservarea şi punerea în valoare a documentelor tezaurizate în cei 147 de ani de
la înfiinţare, prin implicarea în diferite proiecte.
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În contextul unei societăţi globale, bazate pe informaţie, pericolul pierderii identităţii
culturale este unul real. Datorită unei societăţi informaţionale în care graniţele sunt din ce în
ce mai apropiate sau devin inexistente, mijloacele moderne de comunicare transmit informaţia
la nivel global.
Protejarea moştenirii culturale devine o prioritate mondială. Apare necesitatea protejării
patrimoniului cultural, astfel încât moştenirea culturală să poată fi transmisă generaţiilor
viitoare.

Tehnologiile IT oferă soluţii pentru a rezolva problema prezervării patrimoniului
cultural. Aceste tehnologii au un impact şi asupra accesului larg al cetăţenilor lumii la
moştenirea culturală, fără să dăuneze accesului la colecţiile valoroase.
Primele iniţiative apărute în lumea academică din necesitatea de a transmite valorile
culturale generaţiilor viitoare au creat soluţii pentru o mai bună prezervare şi diseminare
a bunurilor culturale în secole de dezvoltare umană.
Digitizarea a venit ca o soluţie la aceste probleme. Digitizarea este captura digitală,
însemnând transformarea din formă analogă în formă digitală a unui obiect. Prin
descrierea şi reprezentarea obiectelor de patrimoniu şi a documentaţiei referitoare la
acestea, rezultă două obiective: accesul la conţinutul digitizat şi prezervarea pe termen
lung.1
Europa, un continent care are o istorie bogată şi centre de mare cultură, nu putea să
rămână în afara acestei provocări.
Dezvoltarea de proiecte şi programe de digitizare s-a aflat în atenţia comunităţii
europene.
Comisia Europeană a lansat încă din anul 1999 principalele direcţii strategice de
dezvoltare informaţională, în cadrul unor iniţiative succesive, e-Europe, e-Europe 2005 şi
continuate apoi cu iniţiativa i20102. Ca element cu rol strategic în cadrul inițiativei i2010,
se prevede crearea, promovarea şi susţinerea Bibliotecii Digitale Europene (European
Digital Library-EDL).
Obiectivele ”i2010: European Information Society 2010” :
- modernizarea şi desfăşurarea tuturor politicilor UE cu scopul de a stimula dezvoltarea
economiei digitale europene;
- încurajarea creării de conţinut digital;
- crearea unei prezervări îmbunătăţite a documentelor;
- accesul publicului la colecţiile de material digitizat.
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Această iniţiativă a avut un rol important pentru înţelegerea necesităţii creării mijloacelor
materiale şi umane pentru următoarele proiecte care au fost desfăşurate de către Uniunea
Europeană. În 27 octombrie 2011, în cadrul ”Comisiei privind digitizarea şi
accesibilitatea on-line a materialului cultural şi conservarea digitală”, au fost fixate o
serie de obiective privind metodele şi politicile necesare, printre care colaborarea cu
instituţiile culturale pentru a crea Europeana, co-finanţarea de acţiuni de cercetare şi
inovare care să ofere valoare adăugată europeană şi domeniul de aplicare prin: Seventh
Framework Programme for Research an Development (FP7) şi Competitiveness and
Innovation Framework Programme - The Information and Communication Technologies
Policy Support Programme ( CIP - ITC - PSP). Pentru perioada 2014-2020 acţiunile
strategice se vor desfăşura în cadrul programului Horizon 2020 şi Connecting Europe
Facility (CEF)3.
Bibliotecile, arhivele şi muzeele sunt recunoscute ca fiind jucători importanţi în
domeniul prezervării şi asigurării accesului eficient la conţinut digitizat.
Digitizarea patrimoniului cultural european, accesibilitatea on-line şi totodată
conservarea acestuia pentru generaţiile viitoare reprezintă una dintre principalele
provocări ale Agendei digitale europene. Obiectivul este acela de a face colecţiile
deţinute de biblioteci, arhive, muzee, galerii etc (cărţi, tablouri, obiecte de muzeu,
documente de arhivă, periodice, materiale audio-video ş.a.) disponibile on-line, acoperind
bogata

şi

diversa

istorie

culturală

a

Europei.

Ca punct unic de acces la cultura digitală a Europei, Europeana (www.europeana.eu)
oferă acces la cultură, inclusiv pentru educaţie, muncă, dar şi pentru timpul liber, servind
ca un hub pentru industriile creative şi inovatoare prin reutilizarea materialului cultural.
Cu ajutorul tehnologiilor informaţiei, în Europeana se află patrimoniul cultural al Europei
cu

avantaje

de

durată

pentru

cetăţeni

şi

economie.

Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să ofere surse de finanţare pentru
digitizare, ca parte a politicilor lor pentru cultură şi pentru societatea informaţională. Ele
trebuie să impună la nivel politic recomandările şi să pună în aplicare deciziile luate în
comun la nivel european: să contribuie la dezvoltarea Europeana prin atragerea de
materiale prin diferite proiecte europene sau naţionale, să colecteze, să catalogheze, să
3
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conserve şi să restaureze patrimoniul, astfel încât să poată fi transmis generaţiilor
viitoare.
Instituţiile culturale naţionale au ca obiective crearea de conţinut digital pentru Biblioteca
Digitală Europeană. Există în derulare mai multe proiecte pentru crearea conţinutului, cea
mai mare parte pentru Europeana, co-finanţate prin European Union’s CIP ICT-PSP
(Programme Competitiveness and Innovation Framework Programme): 3D Digitisation
of Icons of European Architectural and Archaeological Heritage ; The Europeana
Fashion ; Europeana Newspapers - A Gateway to European Newspapers Online;
Europeana 1914-1918 - Remembering the First World War – a digital collection of
outstanding sources from European national libraries ; OpenUp! - Opening up the
Natural History Heritage for Europeana.
Recomandarea Comisiei din 27 octombrie 20114 privind digitizarea şi accesibilitatea online a materialului cultural şi conservarea digitală este o actualizare a unei recomandări
emise în 2006. Recomandarea invită statele membre să pună în aplicare planuri solide
pentru investiţiile în digitizare şi pentru favorizarea de parteneriate public-private, pentru
a împărţi costurile mari de digitizare (estimate recent la 100 de miliarde de €).
Recomandarea precizează principii-cheie pentru a se asigura că astfel de parteneriate sunt
echitabile şi echilibrate. Între obiective este şi acela de a digitiza peste 30 de milioane de
obiecte prin intermediul Europeana până în 2015, inclusiv toate capodoperele din Europa
care nu mai sunt protejate de drepturi de autor, includerea de material cu drept de autor
on-line, de exemplu, crearea condiţiilor-cadru juridice care permit digitizare la scară largă
şi accesibilitatea transfrontalieră a lucrărilor out-of-commerce(sunt lucrări care sunt încă
protejate de drepturi de autor, dar nu mai sunt disponibile în canalele obişnuite de
comerţ).
Statele membre urmează să-şi consolideze strategiile şi să-şi adapteze legislaţia pentru
a asigura conservarea pe termen lung a valorilor de patrimoniu, de exemplu, chiar dacă
materialul este digitizat există obligativitatea existenţei măsurilor de conservare a
Recomandarea Comisiei europene privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural şi
conservarea digitală. Disponibil pe internet:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:EN:PDF [accesat
03.06.2014]
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acestuia.
În concluzie, statele membre au obligaţia de:
- a crea strategiile şi obiectivele pentru digitizarea materialului cultural propriu;
- a organiza şi furniza fonduri pentru digitizare, a promova parteneriatele public-private;
- a îmbunătăţi condiţiile- cadru pentru accesibilitatea on-line şi utilizarea materialului
cultural;
- a contribui la dezvoltarea în continuare a Bibliotecii Digitale Europene, pentru a
asigura conservarea digitală pe termen lung.
Consiliul stabileşte o serie de acţiuni prioritare, precum şi un calendar care trebuie
respectat de către statele membre, în scopul de a atinge aceste obiective şi de a monitoriza
progresele înregistrate.

Proiecte europene în Biblioteca Academiei Române
Spre deosebire de alte state din Europa, în România reforma în domeniul culturii nu a
fost una radicală, ci a fost realizată în “paşi mici”. Principală motivaţie pentru cooperarea
trans-naţională în domeniul culturii din ultimii ani este integrarea europeană, în special
integrarea culturii române în circuitul valorilor europene. Pentru integrarea în Uniunea
Europeană, sunt făcute eforturi deosebite referitoare la adoptarea şi implementarea
acquis-ului. În domeniul culturii, importanţa care este dată ariei culturale este reflectată în
participarea din ce în ce mai vizibilă a instituţiilor româneşti în programe UE: “Culture
2000” sau INTERREG.
În scopul prezervării şi diseminării valorilor culturale naţionale, România şi-a stabilit ca
obiective:
- prezervarea moştenirii culturale, pe măsura posibilităţilor financiare;
- cooperarea între autorităţile centrale şi locale, între sectorul public şi cel privat, dar şi
între specialişti şi cetăţenii de rând;
- iniţiativele în domeniul dezvoltării economice trebuie să includă în politicile lor
protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural, ca parte activă a dezvoltării ţării.

În România, instituţiile publice sunt încă principala sursă de finanţare în ceea ce priveşte
iniţiativele sau activităţile culturale, structura piramidală a luării deciziei fiind, încă,
modelul cel mai des întâlnit în ţară.
Din punct de vedere al moştenirii culturale, România este o ţară bogată, iar digitizarea
patrimoniului cultural vine ca o soluţie potrivită pentru punerea în valoare a acestei
bogăţii.
Deşi patrimoniul cultural naţional este unul bogat şi valoros, atât pentru istoria şi
civilizaţia românească cât şi pentru cultura din spaţiul european, diminuarea resurselor
financiare (din cauza recesiunii economice prin care trecem) sau lipsa acestor resurse a
împiedicat derularea de proiecte de digitizare sau a determinat realizarea de proiecte
izolate, de mică amploare. Printre instituţii s-au numărat Biblioteca Naţională a
României, Biblioteca Academiei Române, biblioteci judeţene, universitare, centrale
universitare, muzee judeţene şi naţionale, centre culturale, mănăstiri şi arhive.
Una din instituţiile patrimoniale de mare prestigiu este Biblioteca Academiei
Române, înfiinţată la 6 august 1867. Biblioteca Academiei Române, cu statutul său de
bibliotecă naţională, a avut încă de la apariţie misiunea de a aduna şi conserva în
colecţiile sale fondul naţional de manuscrise şi tipărituri, ilustrând istoria şi cultura
românească, precum şi istoria şi civilizaţia universală.
Biblioteca Academiei Române este, după aproape un veac şi jumătate de funcţionare,
cea mai bogată bibliotecă românească. Este o bibliotecă de importanţă naţională, deţinând
fondurile cele mai complete de imprimate româneşti, începând din cele mai vechi
timpuri, fiind în acelaşi timp o bibliotecă ştiinţifică cu caracter enciclopedic ale cărei
colecţii sunt organizate în aşa fel încât să poată oferi materialul documentar necesar
pentru cercetarea ştiinţifică în general şi în special pentru cercetarea desfăşurată în
institutele Academiei Române.
În timp, biblioteca şi-a dezvoltat neîntrerupt colecţiile. Astfel, din 1867 până în prezent,
fondurile Bibliotecii Academiei Române se cifrează la peste 13 000 000
unităţi bibliografice, dintre care 10.000 volume manuscrise, peste 500.000 piese de
corespondenţă şi arhivă, 138.000 gravuri şi desene, peste 300.000 fotografii, 53.112
documente cartografice, 190.000 monede, medalii, plachete şi sigilii, mai mult de 600

pietre gravate şi 40.000 de timbre, 55.000 tipărituri muzicale, 20.775 unităţi audio-video,
5.300.000 monografii şi 6.600.000 publicaţii seriale5.
Misiunea bibliotecii este să fie accesibilă şi să comunice documentele pe care le
păstrează. De asemenea, să conserve documentele, pentru ca, astfel, patrimoniul să fie
transmis generaţiilor viitoare. Aceste două misiuni par la prima vedere antagonice.
Se pune întrebarea Cum să comunici fără să degradezi sau Cum să conservi documentele
comunicându-le.
Pentru a putea îndeplini aceste misiuni în condiţii optime, este necesară elaborarea unei
politici de prezervare de lungă durată, al cărei obiectiv este să prevină, să oprească sau să
întârzie deteriorarea documentelor şi, dacă este necesar, să transfere conţinutul lor pe alte
suporturi. Politica de prezervare trebuie să garanteze accesul la informaţie şi să
minimalizeze degradările documentelor. Prezervarea este o responsabilitate de bază în
bibliotecile care conservă fonduri patrimoniale, cum este cazul Bibliotecii Academiei
Române. Prezervarea este limitată să conserve şi să restaureze documente şi cărţi vechi,
rare, preţioase.
Una dintre dificultăţi constă în statutul aparte al patrimoniului scris, bibliotecile
prezentând în această privinţă diferenţe considerabile în comparaţie cu muzeele şi
arhivele, care lucrează într-un domeniu al excepţionalului şi al unicităţii. Spre deosebire
de muzee şi arhive, bibliotecile folosesc o mare parte din activitatea lor pentru a asigura
punerea la dispoziţie a unor surse de informare curente, destinate solicitărilor frecvente
de către utilizatori. În acelaşi timp, ele au obligaţia să conserve şi să transmită
patrimoniul scris, găsind mijloace adecvate pentru a îndeplini aceste două misiuni.
Biblioteca Academiei Române, fiind o bibliotecă de patrimoniu, a înţeles imperativele
prezervării documentelor şi comunicării şi a încercat în ultimii ani să pună în valoare
inestimabilele bogăţii adunate în cei 147 de ani de existenţă.
Imperativele prezervării în orice bibliotecă cu documente de patrimoniu sunt existenţa
unor colecţii de valoare inestimabilă, suportul lor fiind din hârtie, pergament sau carton,
devenit foarte fragil datorită:
- zecilor şi chiar sutelor de ani de folosinţă;
- impurităţilor (praf, transpiraţie, grăsime) impregnate în documente;
5
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- atacurilor diverselor microorganisme (acarieni, etc);
- variaţiilor bruşte de temperatură şi umiditate suportate;
- cernelei tipografice acide, care a perforat hârtia de ziar de proastă calitate;
- emulsiilor fotografice care prezintă crăpături.
Soluţiile de prezervare a patrimoniului sunt de mai multe tipuri:
- respectarea parametrilor necesari, asigurarea microclimatului de conservare (biologic,
de temperatură şi de umiditate).
- limitarea accesului direct la documente, în cazuri foarte grave mergând până la
interzicerea consultării lor (soluţie benefică pentru documente, dar inacceptabilă pentru
utilizatori);
- restaurarea obiectelor din colecţiile de patrimoniu (metodele de restaurare sunt extrem
de laborioase, presupun o calificare şi o expertiză înaltă, durată foarte mare de timp şi
costuri la fel de mari);
- utilizarea facilităţilor oferite de tehnologia informaţiei, soluţie optimă pentru prezervare,
având avantajele:
a) prin digitizarea colecţiilor se creează biblioteci virtuale, accesibile prin tehnici
informatice în orice moment, în orice loc, oricărui utilizator şi, simultan,
celorlalţi;
b) documentele originale pot fi restaurate, conservate, fiind păstrate în condiţii
optime de conservare, rămânând disponibile şi pentru generaţiile viitoare.
De asemenea, cele mai multe state membre lucrează la standardele care sunt
esenţiale pentru a permite interoperabilitatea. Pentru a face posibilă disponibilitatea
materialelor protejate de drepturi de autor, unele state membre au început să implice în
activitatea lor titulari de conţinut privaţi. În ceea ce priveşte operele „orfane”, progresele
par însă a fi limitate. În această privinţă, unele state membre şi-au exprimat dorinţa
privind o soluţie la nivel european. Progrese foarte limitate s-au obţinut şi în ceea ce
priveşte acordarea drepturilor de digitizare şi difuzare on-line a lucrărilor care nu se mai
reeditează sau sunt epuizate.
Reproducerea în mai multe exemplare în scopul conservării este deja permisă în
majoritatea statelor membre, iar celelalte state europene iau deja în calcul acţiunile
legislative necesare în acest sens. Tot astfel, legislaţia referitoare la depozitul legal a fost

deja actualizată în majoritatea statelor europene, dar există diferenţe substanţiale privind
materialele vizate şi criteriile de depozit.
Biblioteca Academiei Române trebuie să ţină cont de recomandările Uniunii
Europene, având în vedere obiective strategice de punere în valoare a patrimoniului
deţinut:


digitizarea – crearea unui plan al activităţilor de digitizare cu obiective cantitative
clare şi planificări financiare (fondurile ar putea fi asigurate prin parteneriate
public-private sau sponsorizări);



accesibilitatea on-line – Biblioteca Academiei Române are în vedere colaborarea
împreună cu instituţiile care au realizat sau sunt în curs de a crea portaluri
naţionale care pot funcţiona ca mijloace de regrupare a conţinutului pentru
Europeana.



prezervarea digitală – formularea unei

strategii de prezervare digitală, cu

elaborarea unor planuri specifice de conservare cu toate că suportul financiar
pentru acestea sunt în continuare limitate.
Obiectivele Bibliotecii Academiei Române sunt:
•

transpunerea în format electronic a patrimoniului cultural scris;

•

promovarea patrimoniului cultural scris la nivel european;

•

protejarea valorilor de carte bibliofilă şi manuscrise;

•

protejarea documentelor aflate într-o stare avansată de deteriorare;

•

îmbunătăţirea posibilităţilor de acces la documente, local sau la distanţă, cu
impact asupra creşterii numărului de utilizatori şi a categoriilor acestora
(posibilitatea consultării simultane de către mai mulţi utilizatori a aceluiaşi
document);

•

oferirea unui mod de consultare a documentelor modern, în acord cu noile
tehnologii, independent de spaţiul şi programul de funcţionare al bibliotecii (cu
respectarea restricţiilor de copyright);

•

îmbunătăţirea calităţii procesului de consultare a documentelor;

•

creşterea numărului de resurse electronice realizate direct în format electronic,
fără echivalent tradiţional.

Biblioteca Academiei Române a desfăşurat mai multe proiecte în comun cu diferite
instituţii naţionale şi europene:
• Biblioteca Academiei Române, împreună cu Biblioteca Metropolitană Bucureşti Mihail
Sadoveanu,

a

dezvoltat

un

(http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R),

proiect
prin

care

comun,
s-au

denumit
postat

via

Daco-Romanica
Internet

lucrări

fundamentale ale culturii române.
Colaborarea a început în anul 2007, având ca obiective, următoarele:
a) acces la documentele unicat sau dificil de cercetat;
b) consultarea textelor integrale sau a corpusurilor importante;
c) dorinţa imperativă de recuperare a memoriei naţionale prin accesarea lucrărilor
ascunse consultării în diferite perioade istorice sau interzise de cenzură, îndeosebi după
al doilea război mondial.
În cadrul acestui proiect, Biblioteca Academiei a scanat din presa interbelică peste 90%
din tot ce se află în colecţiile bibliotecii şi o mare parte din cartea de patrimoniu.
• BYZANTION - Byzantine and Post-Byzantine Landmarks of Manuscript Illuminations,
(http://byzantion.itc.ro/) în parteneriat cu Institutul pentru Tehnică de Calcul, ce se
desfăşoară în perioada 2012-2015.
Proiectul Byzantion este un proiect apărut din necesitatea punerii în valoare a fondului de
manuscrise bizantine şi post-bizantine (deţinut de Cabinetul de Manuscrise- Carte rară al
Bibliotecii Academiei Române), cuprinzând o largă varietate, atât din punct de vedere
cronologic (secolele XII – XIX), geografic (Imperiul Bizantin, Ţările Române, Ucraina,
Bulgaria, Serbia, Macedonia, etc.), dar şi tematic (Tetraevangheliare, Pomelnice
mănăstireşti, Canoane de penitenţă, Comentarii biblice, Caiete iconografice pentru pictori
de frescă etc). Varietatea de cărţi manuscrise, miniate (sau cu xilogravuri colate în
interiorul lor) necesită o cercetare iconografică pentru a identifica trăsături distinctive ale
şcolilor zonale, teme iconografice locale, împrumuturi sau adaptări din iconografia
occidentală sau apariţia unor elemente arhitectonice specifice unui anumit areal, dar şi
apariţia de teme iconografice inedite.

Byzantion a creat instrumente de lucru pentru a scoate în evidenţă diferenţele zonale,
evoluţia de-a lungul secolelor, dar şi gradul de inovaţie artistică prin compararea fiecărei
imagini în parte cu imaginea canonică.
Obiectivele proiectului sunt:6
1. realizarea unei metodologii de clasificare - recunoaştere - interpretare a manuscriselor bizantine;
2. accesibilitatea la manuscrisele bizantine şi cunoştinţelor despre cultura bizantină
prin intermediul unui portal ;
3. realizarea unei metodologii integrate şi consolidate ştiinţific pentru cultura bizantină;
4. creşterea eficienţei de informaţii culturale;
5. acces pentru serviciul cultural pentru şcoli / universităţi / muzee / biblioteci;
6. promovarea diversităţii culturale şi a înţelegerii reciproce;
7. explorarea de căi alternative şi încurajarea de noi tipuri de colaborare.
• Proiectul STUDITE.7 Les manuscrits et reliures byzantines (http://www.studite.org),
coordonator Centre de Conservation du Livre din Franţa, cu instituţii partenere din 6 ţări,
desfăşurat în perioada mai 2011- mai 2013. Biblioteca Academiei Române a fost
reprezentată prin Cabinetul de Manuscrise – Carte Rară. Scopul proiectului a fost acela
de a evidenţia elementele tehnice şi artistice ale manuscriselor greceşti şi bizantine şi
rolul lor în istoria cărţii. S-a exemplificat modul în care aceste tehnici străvechi au
influenţat cultura, proiectul demonstrând maniera în care un patrimoniu comun, format
din mai mult de 50.000 de manuscrise din bibliotecile Europei, poate participa la o mai
bună cunoaştere istorică şi la un dialog intercultural între oameni. Prin cooperare,
conţinutul tehnic şi istoric al acestor manuscrise va fi accesibil comunităţii ştiinţifice.
Proiectul poate determina un interes european pentru acest patrimoniu, în legătură cu cel
din Asia Mică şi în special din Turcia, leagăn de artă bizantină. Totodată, se asigură
premise pentru conservarea acestor valoroase manuscrise.
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• Europeana Libraries 8(http://www.europeana-libraries.eu), un proiect major, demarat
în ianuarie 2011 la Haga. Proiectul a făcut parte din Programul Cadru pentru
Competitivitate şi Inovaţie - Program operaţional de Sprijinire a Politicii în materie de
Tehnologie a Informaţiei şi Comunicaţiilor (CIP - ICT PSP).
Europeana Libraries a reprezentat un proiect de anvergură la nivel european, susţinut
excelent de cele mai importante reţele de biblioteci de pe continent: CENL (Conferinţa
Bibliotecilor Naţionale Europene), LIBER (Liga Bibliotecilor Europene de Cercetare) şi
CERL (Consorţiul Bibliotecilor Europene de Cercetare). Coordonatorul proiectului a fost
Biblioteca Naţională a Olandei, s-a desfăşurat pe o perioadă de doi ani, adunând conţinut
digital reprezentativ pentru ştiinţa şi cultura europeană, oferind accesul la o informaţie de
nivel academic, venind astfel în sprijinul cercetării ştiinţifice europene.
Scopul proiectului a fost de-a aduce conţinut digital din 19 mari biblioteci, din 12 ţări
europene (Austria, Belgia, Elveţia, Estonia, Germania, Irlanda, Marea Britanie, România,
Serbia, Spania, Suedia, Ungaria), furnizând pe portalul TEL (The European Library) şi
Europeana aproape 5 milioane de obiecte digitizate. Proiectul a creat uneltele

de

gestionare şi indexare a unor cantităţi semnificative de material digitizat, incluzând text,
imagine şi sunet. Rezultatul a fost un serviciu eficient de agregare pentru Europeana,
modelul permiţând extinderea serviciului şi la celelalte biblioteci europene membre
LIBER sau CERL (peste 400 de biblioteci din 40 de ţări). Realizarea interoperabilităţii
între conţinuturi a condus la un punct unic de acces la resursele bibliotecilor europene, un
instrument cu valoare adăugată rezultatul fiind accesul mai

eficient al cetăţenilor

europenii la conţinutul digital din domeniul patrimoniului cultural şi ştiinţific, o calitate
superioară a metadatelor, în condiţii de

accesibilitate şi de optimizare a regăsirii

informaţiei, reprezentănd interes atât pentru cercetători, studenţi şi profesori (segmentul
cel mai semnificativ), cât şi pentru cetăţeanul european obişnuit, dornic de informare.
Biblioteca Academiei Române a fost implicată în 4 din cele 6 pachete de lucru (WP1 –
Management de proiect, WP3 - Agregarea conţinutului bibliotecilor de cercetare pentru
Europeana, WP4 – Extinderea infrastructurii de agregare TEL, WP6 – Comunicare şi
promovare). Obiectivul a fost agregarea a 3500 de obiecte digitale, sub formă de desene,
8
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gravuri şi fotografii. Acest conţinut este în viziunea unor artişti de origine străină
(Szathmari, Mandy, Knapp, Adler, Angerer etc.), o trecere prin patru secole de istorie
tumultoasă, cu personaje, locuri semnificative şi cu reprezentări etnografice relevante ale
ţinuturilor româneşti. De asemenea, din totalul menţionat de itemi, peste 400 au fost
desene, din secolele 16-20, având ca autori nume consacrate de artişti italieni (Vasari,
Cambiaso, Pellegrini, Guardi etc). Metadatele au conţinut numeroase note, iar multe din
câmpuri au fost traduse în limba engleză.
Exemple de documente agregate pe site-ul Europeana Libraries:

Desene de Giorgio Vasari

• Proiectul Athena Plus, în care s-a implicat Biblioteca Academiei Române prin două din
cabinetele sale speciale: Cabinetul de Manuscrise – Carte Rară şi Cabinetul de
Numismatică, face parte din programul CIP (Competitiveness and Innovation
Programme- Programul Cadru pentru Competivitate şi Inovaţie). Urmează ca 6.000 de
documente istorice ce ilustrează epoci diferite ale istoriei românilor (documente ce fac
parte dintr-un un fond care a fost returnat de la Arhivele Naţionale) şi 2000 de obiecte
de numismatică, în format digitizat, să ajungă în reţeaua Europeana. Este o oportunitate
de a contribui la un studiu istoric despre Ţările Române, cu dovezi ştiinţifice privind
apartenenţa lor la spaţiul european, legăturile strânse cu evenimentele istorice ale
continentului şi, în acelaşi timp, specificităţile acestui traseu istoric. Este importantă
cunoaşterea şi valorificarea acestui fond şi oferirea lui mediului de cercetare european.
Proiectul a fost iniţiat în martie 2013 şi se va încheia în august 2015. Consorţiul este
compus din 40 de parteneri din 21 de ţări.
Obiectivele acestui proiect cultural:9
• să contribuie la reţeaua Europeana cu un conţinut de peste 3,6 milioane înregistrări,
provenite atât din sectorul public, cât şi din cel privat, cu accentul pus pe conţinutul
muzeal, împreună cu instituţii culturale de referinţă (ministere şi agenţii guvernamentale
responsabile, biblioteci, arhive etc.)
• să optimizeze căutarea/regăsirea conţinutului transmis prin intermediul Europeana;
• reutilizarea metadatelor, în beneficiul utilizatorilor cu cerinţe diferenţiate (folosirea unor
instrumente care să contribuie la dezvoltarea de expoziţii virtuale, aplicaţii turistice şi
educaţionale).
Athena Plus îşi propune să lărgească experienţa dobândită în proiectul anterior, Athena,
în cadrul căruia au fost dezvoltate LIDO şi MINT (ATHENA Ingestion Server and
Mapping Tool - Serverul de Ingerare şi Instrumentul de Mapare Athena), larg folosite în
cadrul proiectelor legate de Biblioteca Digitală Europeană (europeana.eu), aşa cum este
cazul şi proiectului în derulare Linked Heritage. Sunt create oportunităţi pentru a crea şi
completa infrastructura operaţională şi instrumentele dezvoltate în sprijinul instituţiilor
culturale (muzee, biblioteci etc.) ce transmit conţinutul digital prin Europeana.
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Instrumentele oferite de Athena Plus se află într-o poziţie strategică pentru a aborda
această provocare, pentru următoarele motive:
• valoarea instituţională ridicată (sute de instituţii europene sunt implicate sau asociate cu
proiectul);
• cantitatea importantă de conţinut oferit prin Europeana;
• servicii cu valoare adăugată, create prin acest proiect pentru instituţii;
• crearea de servicii unor comunităţi specifice şi cetăţenilor generici.
Un exemplu de document este Hrisov de la Mihai Viteazul, domnul Ţării Româneşti şi
consilier şi locţiitor imperial al Transilvaniei, către George, Nicolae şi Petru Ciocăneşti,
prin care îi înnobilează şi le acordă blazon nobiliar; 18 februarie 1600, Alba-Iulia.
Document istoric original.

1793 iunie 12, Iași
Mihai Şuţu vv.,Domnul
Moldovei,orânduieşte pe
Chiriac,suiulgiu,„pentru purtarea de
grijă a tuturor apelor şi a haznalelor”
din oraşul Iaşi.
Originalul în limba
română;hârtie,sigiliu imprimat în
chiovar.
BAR,Doc.Ist I/58

Aureus (FL IVL CONSNTIVS NOB C)
Avers: Bust laureat, drapat şi cuirasat
spre stânga; FL IVL CONS[TA]NTIVS NOB C
Revers: Împărat în quadriga, văzut din faţă, cu
capul spre stânga, ţine cu mâna stângă un
sceptru cu vultur în vârf, aruncă monede cu
mâna dreaptă; anepigraf

Concluzii:

Biblioteca Academiei Române este una dintre cele mai importante instituţii infodocumentare din România, cu statut de bibliotecă naţională.
Prin programele europene şi naţionale de prezervare în format electronic, urmăreşte:
- prezervarea documentelor şi accesul la resursele de cunoaştere;
- promovarea schimbului de informaţii şi a celor mai bune abilităţi profesionale;
- cooperarea ştiinţifică şi tehnologică cu bibliotecile partenere;
- stimularea, încurajarea şi sprijinirea proiectelor de cooperare;
- interconectarea serviciilor info-documentare şi crearea unei infrastructuri moderne de
biblioteci în Europa pe baza noilor tehnologii;
- realizarea unui consens global în vederea interoperabilităţii şi standardizării
metadatelor;
- încurajarea organizaţiilor cu funcţie de memorie culturală de a participa la acţiuni de
cercetare şi dezvoltare în vederea creării unui peisaj informaţional, cultural, european;
- realizarea de beneficii în interesul, atât al profesioniştilor din domenii legate de
memoria culturală, cât şi al publicului larg, prin conţinutul digital, organizat în biblioteci
digitale.
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