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Comunicarea are ca scop evidenţierea contribuţiei  Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) la 

evoluţia durabilă a instituţiilor  deţinătoare  de componente ale patrimoniului  cultural: biblioteci muzee, 

arhive, situri arheologice etc. 

Pentru început se  prezintă  premisele apariţiei şi dezvoltării unei industrii culturale [1] şi  a  unei 

economii  a culturii [12,13,14] în contextul Societăţii bazate pe cunoaştere [7,8 ,9,16]. 

Dupa evocarea precursorilor  bibliotecii digitale: H.G. Wells[ 22], J.C.Licklider , R. E.  Kahn, V.G. Cerf, 

personalităţi  din domeniul TI care au marcat dezvoltarea  inteligenţei artificiale şi a Internetului, se trec  

în revistă iniţiativele  guvernamentale şi cele ale organizaţiilor internaţionale  de  creare a unor legături 

între instituţiile culturale şi domeniul TIC, începand cu celebrul Raport Bangemann [2] şi proiectele G7  

[19] demarate în 1996. In acest context se evocă  rolul Academiei Române, care a dat  un semnal puternic 

pentru o abordare sistematică a domeniului  cu ocazia  simpozionului “Rolul tehnologiilor contemporane 

în dezvoltarea patrimoniului cultural naţional” din 21.02. 1996 [ 12]. Un moment important  este proiectul 

condus de Acad. E. Simion de faximilare a Manuscriselor lui Eminescu şi postarea versiunii digitale pe 

Internet [10]. Din acea perioadă, merită a fi menţionate speranţele, poate prea optimiste, privind 

potenţialul economic al patrimoniului cultural. Astfel, De Michelis [6] susţinea că “ pentru Europa, 

patrimonial cultural este la fel de important ca petrolul pentru ţările arabe” 

Comunicarea evocă  elementele încurajatoare conţinute în Agenda Digitala pentru Europa[5] şi 

Programul Horizon 2020  cât şi poziţiile încurajatoare exprimate de curând în UE  privind dezvoltarea 

sustenabilă a sectorului cultural. 

• “Moştenirea culturală a Europei constituie o resursă strategică (aflată în biblioteci, muzee şi 

arhive) pentru continentul nostru, având o valoare deosebită din mai multe puncte de vedere: 

cultural, societal, economic etc. În consecinţă, managementul sustenabil al acestei resurse cu 

ajutorul noilor tehnologii constituie o opţiune strategică pentru secolul 21”[4].  



• “Cultural heritage as a production (rather than a cost) factor and an investment opportunity for 

the economy as well as a catalyser for social cohesion and environmental sustainability” [11]. 

Comunicarea trece în revistă  unele modele conceptuale  şi reprezentări cibernetice  privind interacţiunile 

dintre diverşi actanţi ( instituţii culturale, organizaţii  de TIC, transformatori şi distribuitori de bunuri 

culturale de substituţie) care conduc la  crearea premiselor pentru  creşterea numărului celor  care 

beneficiază de acces la valorile culturale şi la o evoluţie sustenabilă  a   instituţiilor de cultură [12,17]. 

Actualizarea  modelelor  pentru a ţine seama de impactul  tehnologiilor mobile  şi de dezvoltarea  

expoziţilor virtuale este  făcută  în [18] . 

In contextual proiectului în curs de derulare al Academiei Române privind  viziunea de  dezvoltare a 

României  în următorii 20 de ani, se prezintă  patru scenarii de evoluţie  a domeniului, actualizându-le pe  

cele propuse în anul 2001[16]: 

• Pesimist: România--ţara de categoria  a doua, stagnare economica, integrare lenta şi costisitoare, 

deteriorarea gustului populaţiei,  sprijin guvernamental insuficient..=> abordari 

sporadice,furnizori de conţinut “nelocalizat”… 

• UE-casa  comuna/partajata : integrare politica  şi economica totală , crestere  puternica a IED-

FDI (Investiţii Externe Directe  ), ridicare relativa a nivelului de trai=> estomparea  în mare 

măsură specificului naţional…. 

• Intermediar: economia în sens ascendent, populaţia tânară are un interes rezonabil pt cultura, 

angajatorii înţeleg rolul educaţiei continue, sprijin guvernamental semnificativ pe baza destudii 

strategice 

•  : păstrarea  suveranităţi, economia progresează rapid, sectorul IT&C produce 15%din PIB => 

Tinta e atinsă, salvgardarea  conţinutului naţional,  cămine culturale electronice in fiecare 

cătun, export de conţinut 

 

Concluziile comunicării sunt : 

• Accesul virtual la bunuri culturale poate aduce o notă de umanism care contrabalansează  efectele 

de uniformizare  şi depersonalizare induse de alte “ e-activităţi”;  

• Imbunătăţirea accesului şi valorificarea patrimoniului cultural este obiectul unor recomandări şi 

iniţiative internaţionale; 

• Echilibrarea importului de conţinut ( localizat ) cu exportul de conţinut digital este de dorit; 

• E necesară cooperarea diferiţilor factori ;  

• Evoluţiile din domeniu nu pot fi decuplate de evoluţia globală a tării; 

• E recomandabilă urmărirea tendinţelor internaţionale şi cuplarea promptă la diferite inţiative si 

reţele.  



Comunicarea cuprinde în anexă o scurtă  prezentare a Bibliotecii Academiei Române-BAR şi a 

activităţilor desfăşurate pentru adaptarea instituţiei  la “Era digitală”. 
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ANEXA 

Biblioteca Academiei Romane –BAR; Elemente generale 

Pe 6 august 1867, Episcopul Buzăului, Dionisie Romano, donează biblioteca căpitanului Constantin 

Cornescu-Oltelniceanu (6000 volume şi 400 manuscrise), punând bazele Bibliotecii Societăţii Literare 

Române 

• Fondată pe data de 6 august, 1867, un an după Societatea Academica Română, 

• Misiune: colectarea, păstrarea şi întreţinerea  colecţiilor  naţionale de manuscrise şi tipărituri 

care ilustrează  istoria, cultură şi civilizaţia din România şi de pe glob  

• Caracteristici:  

– Biblioteca enciclopedică (model: BNF) şi de patrimoniu; 

– Beneficiază  de prevederile legii Depozitului legal din 1885,  

– Statut juridic: bibliotecă  naţională  

Colecţiile  BAR 

In prezent în BAR  se păstrează  

• cca13 milioane de unităţi de evidenţă bibliotecara: 

• 10.000 volume de manuscrise, peste 500.000 de elemente de corespondenţă  şi de arhivă; 

• 138.000 de gravuri şi desene,  cca 300.000  de fotografii şi  53,112 de entităţi cartografice,  

• 190.000 de monede, medalii , pietre inscripţionate, şi  40,000 timbre;  

http://www.tandfonline.com/loi/tted21
http://www.channelingreality.com/Digital_Treason/G8_GIS_Complete_Report.pdf
http://www.biblacad.ro/publicatii_proprii/CLepadatu_RRIA3_2014.pdf
http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id234.pdf


• 55. 000 de partituri şi  20.775 de elemente AV   

• 5,3 milioane de cărţi; 

• Cca 7 milioane publicaţii seriale. 

 

BAR în  “Societatea informaţională”  

– Realizarea website (www.biblacad.ro) din 1998;  

– Furnizarea de acces electronic în sălile de lectură;  

 

Contribuţii specifice 

• Elaborarea de : 

– Viziuni şi modele [14,18]; 

– Fundamentări teoretice pentru tehnologii avansate[3,20]; 

http://www.biblacad.ro/


• Realizarea  de acţiuni practice :  

– Digitizarea unor colecţii [10,15]; 

– Contribuţii cu obiecte digitale în cadrul unor proiecte internaţionale [15] 

– Expoziţii virtuale [18] folosind instrumente informatice modern [21].  

Proiecte naţionale şi internationale ale BAR 

• SIMBNR –„Sistem integrat pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective(1508-

1918) în format on-line  cu  INCD ICI Bucureşti ( http://biblacad.ro/bnr/index.html )  

• „Personalitati care au schimbat lumea” (http://www.biblacad.ro/UPCprezentare.html ) 

•  BYZANTION – „Byzantine and Post-Byzantine Landmarks of Manuscript Illuminations –

(http://byzantion.itc.ro/  )  cu SC ITC SA;  

• INHERIT – „Intelligent Strategy for movable cultural Heritage Monitoring in a Changing 

Climate”  in consortiul condus de INCD CTP ; 

• DACOROMANICA- Biblioteca digitală a României, în parteneriat cu Biblioteca 

Metropolitană Bucureşti ( proiect  suspendat în 2014); 

• Scanarea periodicelor româneşti din perioada interbelică - proiect în colaborare cu Muzeul 

Holocaustului din Washington; 

• "Valorizarea patrimoniului muzical bizantin din manuscrisele Bibliotecii Academiei Române" 

împreuna cu funndatia Nectarie Protopsaltul 

• „Europeana Libraries: Aggregating digital content from Europe’s 

libraries”(http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_re

f=270933 );  

• ATHENA PLUS : “Access to Cultural Heritage for Europeana” 

(http://www.biblacad.ro/athenap.html ) ; 

•  „STUDITE – „Les manuscrits et reliures byzantines” (http://www.studite.org/ );  
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