Bucureşti, 15.02.2010

Raport de activitate
al Comisiei de specialitate pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi
crearea Bibliotecii Digitale a României. Modulul Patrimoniu cultural scris. Biblioteci.

2009

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,
naţionale) 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.
In cursul anului 2009 activitatea Comisiei a avut drept rezultate, următoarele:
- întâlnire între dna Elena Tîrziman, director general Biblioteca Naţională a României şi
dna Rodica Pârvu, director general Oficiul Român al Dreptului de Autor. Au mai participat
dl. Eugen Vasiliu - din partea ORDA şi dna Aurelia Perşinaru – din partea BNR. Au fost
identificate teme şi modalităţi concrete de colaborare între cele două instituţii. S-a convenit
asupra necesităţii organizării unei întâlniri între reprezentanţii ORDA şi cei ai comisiilor de
specialitate privind digitizarea, pentru toate modulele tematice;
- reprezentarea activităţii comisiei în cadrul secţiunii special dedicate bibliotecii digitale, pe
site-ul BNR;
- elaborarea „Ghidului de digitizare – Pilonul tematic „Biblioteci”, versiunea 1, prin
contribuţia bibliotecilor din Sistemul Naţional de Biblioteci, deţinătoare de colecţii digitale şi
cu preocupări importante în acest domeniu;
- validarea, actualizarea şi completarea Listei-inventar a publicaţiilor digitizate la nivel
naţional;
- promovarea activităţii şi proiectelor comisiei în cadrul manifestărilor de profil, interne şi
internaţionale, prin comunicări, informări, articole;
- reprezentarea proiectelor şi propunerilor comisiei, în cadrul întâlnirilor de lucru din cadrul
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
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Comisia de specialitate - modulul biblioteci consideră că pentru buna derulare, în
continuare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi
realizarea Bibliotecii Digitale a României, pentru punerea lui în practică, este necesară, cu
prioritate, susţinerea financiară a acţiunii de creare de conţinut digital, la nivelul instituţiilor
deţinătoare de documente reprezentative pentru patrimoniul cultural naţional şi de
asemenea organizarea acestui conţinut în colecţii digitale în conformitate cu standardele şi
cerinţele bibliotecii digitale europene- Europeana.

Conf. dr. Elena Tîrziman,
Preşedinte,
Comisia de specialitate pentru digitizare.
Modulul Biblioteci

2

