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„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“ este un proiect-pilot 

implementat la nivelul Ministerului Culturii prin Unitatea de 

Management a Proiectului, dedicat digitalizării patrimoniului 

cultural mobil și care va avea ca rezultat crearea Bibliotecii 

Digitale a României (culturalia.ro), pandantul național al 

Bibliotecii Digitale Europene (europeana.eu). 

Obiectivul proiectului îl reprezintă eficientizarea serviciilor 

publice oferite de Ministerul Culturii prin valorificarea 

potențialului TIC în procesul de digitizare a patrimoniului 

cultural mobil,                           în scopul creșterii accesibilității 

la resursele 

culturale.

REZULTATE                                                URMĂRITE:

Proiectul va                                               contribui la protejarea, 

transmiterea,                                          promovarea și punerea în 

valoare a bunurilor culturale mobile la nivel național și european, 

prin:

· crearea unei platforme informatice on-line de tip bibliotecă 

digitală și catalog partajat (culturalia.ro), disponibilă gratuit 

instituțiilor culturale, dar și publicului larg;

· digitizarea a cel puțin 550.000 de resurse culturale (texte, 

imagini, audiograme, videograme, obiecte) și expunerea acestora 

în Biblioteca Digitală a României. Dintre acestea, cel puțin 

200.000 vor fi expuse și în Biblioteca Digitală Europeană. 

CINE PARTICIPĂ?

· 31 de instituții din România (muzee, biblioteci, Arhiva Națională 

de Filme, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română 

de Radiodifuziune, Institutul Național al Patrimoniului și Institutul 

de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“) care pun la 

dispoziție resursele culturale; 

· 7 centre regionale cu rol de coordonare și monitorizare a 

activității instituțiilor participante la proiect, organizate în cadrul 

direcțiilor județene pentru cultură din Sibiu, Dolj, Timiș, Iași și 

Tulcea, iar la București, în cadrul Institutului Național al 

Patrimoniului și la Cluj, în cadrul Muzeului Național de Istorie a 

Transilvaniei. 

ACTIVITĂȚI:

Dezvoltarea platformei culturalia.ro prin:

· crearea softului platformei informatice;

· migrarea datelor din bazele de date naționale ale patrimoniului 

cultural și integrarea lor în platformă;

· asimilarea de vocabulare controlate consacrate pe plan 

internațional și elaborarea de echivalențe românești, pe măsura 

necesităților practice.

Catalogul partajat culturalia.ro va fi accesibil gratuit publicului 

pentru consultare, iar instituțiile participante au deplina libertate 

de a decide asupra informațiilor și patrimoniului expus. 

Expunerea masivă în bibliotecile digitale culturalia.ro și 

europeana.eu, facilitată prin:

· digitizarea propriu-zisă (scanarea, fotografierea) a minimum 

550.000 de resurse culturale și catalogarea (fișarea) lor;

· înființarea repozitului digital al platformei, în care vor fi stocate 

obiectele expuse în portalul bibliotecii digitale.

Instruirea personalului angajat în cadrul proiectului privind 

utilizarea echipamentelor de digitalizare și operarea în platforma 

culturalia.ro.

CE URMĂRIM DUPĂ ÎNCHEIEREA PROIECTULUI?

Atragerea de noi instituții și specialiști în procesul de digitalizare 

și îmbogățirea continuă a                         conținutului portalurilor 

culturalia.ro și europeana.eu.


