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Preambul  
 
Comisia de specialitate pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea 
Bibliotecii Digitale a României. Modulul Patrimoniu cultural scris. Biblioteci a fost 
constituită prin Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2244/15.04.2008. Comisia este 
formată din reprezentanţi ai tuturor reţelelor de biblioteci (publice, universitare, academice, 
nationale) din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci precum şi reprezentantul Ministerului 
Culturii şi Cultelor. Membrii comisiei coordonează grupuri de lucru la nivelul reţelei de 
biblioteci pe care o reprezintă. Pe măsură ce activitatea comisiei a căpătat consistenţă şi a 
fost corect si eficient diseminată, noi biblioteci, deţinătoare de documente de patrimoniu, 
şi-au manifestat interesul şi s-au alăturat grupurilor de lucru – ex. Arhiepiscopia Sucevei şi 
Rădăuţilor. 
 
Organizarea activităţii Comisiei în anul 2008 
 
În perioada aprilie – noiembrie 2008, Comisia s-a reunit în şedinţe de lucru lunare (aprilie, 
mai, iunie si noiembrie) organizate de către Biblioteca Naţională a României, instituţie care 
deţine preşedinţia acestei comisii şi care prin funcţiile şi atribuţiile pe care le are, conform 
Legii 334/2002-Legea bibliotecilor, coordonează activitatea de realizare a Bibliotecii 
Naţionale Virtuale. 
 
Referitor la funcţiile şi atribuţiile Comisiei, stabilite prin Ordin al Ministrului Culturii şi 
Cultelor nr. 2244/15.08.2008 şi modificate prin Ordinul nr. 2406/07.06.2008, precizăm că 
actul de modificare nu a fost făcut public, membrii Comisiei neavând cunoştinţă de acest 
document şi prin urmare nici de felul în care s-au modificat responsabilităţile pe care le au. 
 
La prima reuniune din aprilie 2008, au participat ca invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Culturii şi Cultelor. Unitatea de Management a Proiectului (dna Cristina Cotenescu şi dl. 
Horia Brebeneanu), dna prof. univ. Doina Banciu, dna conf. dr. Agnes Erich, dl. Cornel 
Lepădatu şi dna Măriuca Stanciu din partea Bibliotecii Academiei Române, preot Policarp 
Chiţu din partea Patriarhiei Române. 
 
La reuniunea din luna iunie 2008 a fost invitat să participe dl. Secretar de stat Virgil 
Niţulescu. 
 
Concluziile fiecărei reuniuni au fost diseminate la nivelul sistemului naţional de biblioteci şi 
au fost aduse la cunoştinţa Ministerului Culturii şi Cultelor. 
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Activitatea Comisiei în anul 2008 
 
Activitatea Comisiei de specialitate pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi  
crearea Bibliotecii Digitale a României. Modulul Patrimoniu cultural scris. Biblioteci a avut 
la bază următoarele documente:  
 
• studiul de fezabilitate realizat de Biblioteca Naţională a României în sept. 2007 
• proiectul de politică publică pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea 

Bibliotecii Digitale a României (PPP), realizat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi avizat 
favorabil de Guvernul României (aviz nr. 16/48/V.G./18.01.2008) 

• recomandările Comisiei Europene asupra digitizării şi accesibilităţii online a materialului 
cultural şi conservarea digitală (2006/585/EC) 

 
 
Activităţile desfăşurate de Comisie, de la constituire până în prezent sunt următoarele: 
 
• Stabilirea comisiilor de lucru pe tipuri de reţele de biblioteci 

- termen: aprilie 2008 
- stadiu: îndeplinit 
 

• Stabilirea etapelor desfăşurării procesului de digitizare 
- termen: mai 2008 
- stadiu: îndeplinit 
 

• Identificarea proiectelor de digitizare desfăşurate la nivelul sistemului naţional de 
biblioteci 

- termen: iunie 2008 
- stadiu: indeplinit 
 

• Colectarea informaţiilor referitoare la documentele scanate/digitizate la nivelul 
sistemului naţional de biblioteci 

- termen parţial: iunie 2008 
-  stadiul: îndeplinit 
 

• Realizarea listei de inventar / bază de date a documentelor scanate/digitizate 
- termen: noiembrie 2008 
-  stadiu: în fază finală, supus dezbaterii Comisiei în şedinţa din 5 noiembrie 2008 
 

• Stabilirea criteriilor de selecţie a documentelor în vederea digitizării 
- termen: mai 2008 
- stadiu: îndeplinit 

 
• Propuneri pentru alcătuirea corpusului documentar reprezentativ ce urmează a fi 

digitizat prin aplicarea PPP 
-   termen: iunie 2008 
- stadiu: îndeplinit 

 
 

 

 2



• Stabilirea soluţiei de digitizare şi de reprezentare a Bibliotecii Digitale Naţionale 
- termen: mai 2008 
-  stadiu: îndeplinit 

 
• Stabilirea unui set de reguli şi norme de conservare şi prezervare a documentelor ce 

urmează a fi supuse procesului de digitizare 
- termen: decembrie 2008 
- stadiu: BNR a realizat, prin Centrul Naţional de Patologia şi Restaurarea 
Documentelor, un prim set de reguli şi norme referitoare la digitizarea 
documentelor.  

 
Pentru anul 2009, Comisia de specialitate pentru digitizarea resurselor culturale naţionale 
şi crearea Bibliotecii Digitale a României. Modulul Patrimoniu cultural scris. Biblioteci 
propune un plan de activitate care poate fi dus la îndeplinire în condiţiile existenţei unei 
alocaţii bugetare şi a unei politici coerente şi consecvente în acest domeniu. 
 
 
 
 

Conf. dr. Elena Tîrziman, 
Preşedinte, 

Comisia de specialitate pentru digitizare.  
Modulul Biblioteci 
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