
Stimaţi colegi, 
 

Activitatea de digitizare în scopul prezervării patrimoniului naţional şi al punerii 
acestuia la dispoziţia unui public din ce în ce mai larg, este susţinută de B.N.R. şi 
oglindită pe site-ul său www.bibnat.ro, în cadrul secţiunii Biblioteca digitală. 

B.N.R. îşi concentrează efortul de coordonare şi susţinere a acţiunii de digitizare 
pe două direcţii. 

- activitatea de digitizare (prin elaborarea de instrumente de lucru pentru 
activitatea curentă); 

- activitatea de punere în valoare a patrimoniului, prin realizarea Bibliotecii 
Digitale Naţionale. 
 
I. Activitatea de digitizare în Sistemul Naţional de Biblioteci din România (S.N.B.R.) 

 
Rubrica „Biblioteca Digitală Naţională” reflectă activitatea Comisiei Naţionale de 

Digitizare, precum şi activitatea B.N.R. în cadrul S.B.N.R. 
 A fost lansată o fază de inventariere a documentelor digitizate la nivel naţional, în 
urma căreia a rezultat o „Listă inventar” afişată pe site. 
 Scopul acestei Liste este de a oferi un instrument de lucru pentru acţiunile viitoare 
de digitizare din cadrul S.N.B.R. 
 Desigur că lista inventar nu este completă. Conţine informaţii doar de la 
bibliotecile care au răspuns la chestionar. 
 Este necesar să consultaţi această listă şi să o întreţinem împreună. 
 Pe site se găsesc informaţii despre modul de actualizare a acestei liste inventar. 
 În rubrica „Proiecte în derulare” se vor regăsi informaţii despre acţiunile şi 
proiectele Bibliotecilor din Sistemul Naţional, în măsura în care acestea vor manifesta 
interesul şi disponibilitatea în transmiterea datelor referitoare la proiectele de digitizare 
propuse pentru anul în curs. 

Aceste informaţii vor ilustra preocuparea bibliotecilor pentru acţiunea de 
digitizare şi vor împiedica dublarea efortului de digitizare, atât uman cât şi financiar. 
 Vă invităm să consultaţi site-ul B.N.R. şi să demarăm cât mai repede acţiunea de 
actualizare a listei inventar a documentelor digitizate în România. 
 Pentru informaţii suplimentare, puteţi adresa un e-mail la bibvirt@bibnat.ro sau la 
telefon 021.311.09.21. 
 
II. Realizarea Bibliotecii Digitale Naţionale (BDN) 
 
 Unul din scopurile activităţii de digitizare este de a face vizibil patrimoniul 
fiecărei biblioteci, atât la nivel local cât şi la nivel naţional.  

Fiecare bibliotecă îşi face vizibile colecţiile digitale pe site-ul propriu, conform 
dotărilor şi mijloacelor tehnice de care dispune. 

Biblioteca Naţională a României, în calitatea sa de coordonator al acţiunii de 
digitizare din Sistemul Naţional de Biblioteci, va face toate demersurile pentru 
promovarea colecţiilor digitale ale bibliotecilor în BDN (în BDN nu vor exista decât 
pictograme de rezoluţie scăzută, metadate şi tabele de indecşi). 
 Bibliotecile care doresc să contribuie cu colecţiile lor la BDN, sunt rugate să 
completeze chestionarul de mai jos. 
 Scopul acestui chestionar este de a furniza informaţii tehnice despre colecţiile 
digitale cu care doriţi să contribuiţi la BDN. 
 Odată completat, chestionarul va fi trimis în format word document (.doc) la 
adresa de e-mail bibvirt@bibnat.ro 


