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Din sumar: 

Biblioteca Digitală MOLDAVICA a Bibliotecii Naționale a Republicii 

Moldova – o platformă viabilă pentru un spațiu comun al datelor 

pentru patrimoniul cultural național scris și imprimat? 

 

Biblioteca Națională Digitală Moldavica – analiză SWOT 

 

Model de concept și linii directoare pentru crearea conținutului 

digital 

 

Recomandări și concluzii 
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Importanța digitalizării 
patrimoniului cultural 

 Un incendiu teribil a distrus la 3 septembrie 2018 Muzeul Naţional din Rio de Janeiro, care 
adăpostea aproximativ 20 de milioane de piese şi abia împlinise 200 de ani de existenţă 



Importanța digitalizării 
patrimoniului cultural 

Pe 15 aprilie 2019 a ars renumita catedrală Notre Dame din Paris 



Importanța digitalizării patrimoniului cultural 

  La 24 septembrie 2020, Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” a fost cuprinsă de 

flăcări și grav afectată biblioteca instituției 



Pandemia de Covid-19? 

   Timp de doi ani în care s-a căutat răspunsuri profesionale la provocările pandemiei 

       Criza a subliniat importanța accesului 

digital pentru instituțiile de patrimoniu 

cultural, precum și rolul și puterea 

patrimoniului cultural în societate.  

       Confruntându-se cu impactul imediat al 

pandemiei, multe instituții și organizații 

de patrimoniu din Europa au făcut față 

provocării, reacționând rapid prin 

schimbarea serviciilor fizice la digital și 

rămânând conectate cu publicul prin 

canalele de cultură digitală. 

   

https://www.sucho.org/?utm_campaign=BiblioFeed&utm_medium=email&utm_source=Revue newsletter


Războiul din Ucraina a afectat 
grav patrimoniul cultural al țării  

  În perioada 24 - 30 iulie 2022, la cel de-al 87-lea Congres Mondial IFLA din Dublin, (Irlanda), reprezentantul 

Ucrainei, Oksana Boyarynova a menționat că până la 28 iunie, în cea de-a 155-a zi a războiului, peste 60 de 

biblioteci au fost distruse în Ucraina și sute dintre ele au fost grav avariate 



▸ SUCHO (Saving Ukrainian Culture Heritage Online) este o inițiativă a peste 1.500 de 

voluntari internaționali care colaborează online pentru a digitaliza și păstra moștenirea 

culturală ucraineană. De la începutul invaziei, SUCHO a arhivat pe web peste 5.000 de 

site-uri web și 50 TB de date ale instituțiilor culturale ucrainene, pentru a preveni 

deconectarea acestor site-uri web. Site-urile web variază de la arhive naționale, 

biblioteci, la muzee locale, de la tururi 3D ale bisericilor la centre de artă pentru copii. 

▸ SUCHO trece acum într-o nouă fază a proiectului, definită de trei 

obiective: Curatează, Donează, Educă/instruiește. În Faza 2, SUCHO va coordona 

livrările de ajutor de hardware de digitaliizare, va expune cultura ucraineană online și 

va organiza instruire pentru lucrătorii culturali ucraineni în metodele de digitalizare. 

  

Sursa:https://www.sucho.org/?utm_campaign=BiblioFeed&utm_medium=email&utm_

source=Revue%20newsletter  

Mobilizare pentru salvarea patrimoniului 
cultural din Ucraina  
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https://www.sucho.org/?utm_campaign=BiblioFeed&utm_medium=email&utm_source=Revue newsletter


Conceptul de bibliotecă digitală 
națională? 

Regândirea și reanalizarea conceptului global de 

bibliotecă digitală naţională în contextul noilor situaţii, 

cerinţe şi provocări 
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Model de guvernare al Bibliotecii Digitale Naționale 
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Consiliu de 
digitalizare/comisie de 
coordonare la nivel MC 

Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova 

        Conceptul global de Bibliotecă Naţională Digitală necesită a fi regândit şi reanalizat periodic în 

sensul stabilirii gradului eficienţei de folosire a resurselor umane, materiale şi tehnologice. 

Instituții de conservare a PC 
(partenerii Programului Național 

“Memoria Moldovei”) 

Alte instituții 
culturale  

Alți actori interesați 



Biblioteca Digitală MOLDAVICA în 
contextul actual 

Pandemia COVID-19 a accelerat necesitatea 

conținutului digital și ritmul transformării digitale 
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Biblioteca Digitală MOLDAVICA în contextul actual 
 

▸ În vederea conținutului digitalizat până la 

acest moment, expunem mai jos datele 

inserate în tabel – acest conținut este parte a 

proiectului Biblioteca Națională Digitală 

“Moldavica” (BND Moldavica), publicat în 

acces deschis și gratuit și care poate fi regăsit 

pe site-ul www.moldavica.bnrm.md  

▸ Volumul documentelor cuprinse în sistemul 

de bibliotecă electronică BND Moldavica – 

www.moldavica.bnrm.md, (documente ce fac 

parte din Programul  Naţional ”Memoria 

Moldovei”, digitalizate în perioada 2010 - 

2017) 
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Colecţii / tipuri de 

documente 

Nr. titluri / obiecte digitale 

Cărţi 1200 

Reviste 4300 

Manuscrise 11 

Cărţi poștale 65 

Ex-librisuri 61 

Colecţia Tiraspol-Balta 950 

Colecţia de muzică tipărită 

(note) 

17 

Hărţi 4 

TOTAL 6.608 obiecte digitale 

810.950 pagini 

http://www.moldavica.bnrm.md/
http://www.moldavica.bnrm.md/


Centrul este dotat astăzi cu tehnologii și echipamente digitale performante, de ultimă 
generație: 
 
 4 scanere (unul automat, doua semi-automate și unul destinat 

microfilmelor/microfișelor) pentru procesul de digitizare a publicațiilor în diverse 
formate 

 5 stații de lucru, dintre care 3 PC-uri adiacente scannerelor  
 Un server de stocare a datelor - 232 TB pentru asigurarea funcționalității, stocarea și 

păstrarea pe termen lung a publicațiilor scanate  
 Centrul Național de Digitalizare – videoul de prezentare a CND 

https://www.youtube.com/watch?v=Z24jbXdDOeg  
 

 

Centrul Național de Digitalizare – capacitarea tehnologică 

https://www.youtube.com/watch?v=Z24jbXdDOeg
https://www.youtube.com/watch?v=Z24jbXdDOeg


Biblioteca Națională Digitală 
Moldavica – analiză SWOT 

        O analiză SWOT a proiectului Biblioteca Națională 

Digitală Moldavica și a sistemului de bibliotecă 

digitală, este expusă după cum urmează: 
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Analiza mediului intern 

  

Biblioteca Națională Digitală Moldavica – analiză SWOT 
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Puncte tari  Puncte slabe  
Crearea BND Moldavica a fost posibilă grație suportului 
financiar oferit prin intermediul proiectului FUMAGABA în 
anul 2008 – 2009 din partea CENL și Uniunii Europene în 
mărime de 12.500 euro (Achiziţionarea unui server pentru 
arhivarea textelor scanate şi un scaner ATIZ pentru 
scanarea publicaţiilor vechi, traducerea și adaptarea 
softului pentru colecțiile Bibliotecii Naționale) 

 
Finanțare insuficientă. 
Investiții minime din partea statului  
Biblioteca Națională a Republicii Moldova se descurcă pe 
cont propriu (buget pe partea de tehnologii și servicii TIC 
reduse) 

Personal calificat în digitalizare şi experienţa de lucru în 
domeniul digitalizării documentelor 

Lipsa specialiştilor IT în domeniul programării web și 
proiectarea bazelor de date. Competențele personalului în 
IT rămân la un nivel scăzut. 

Bibliotecă Națională Digitală Moldavica creată doar din 
conținut digital propriu (doar colecții ale BNRM și colecții 
ale partenerilor pe linia programului național “Memoria 
Moldovei”) 

Decalajul mare între nivelul dezvoltării BND Moldavica şi 
cel al bibliotecilor digitale naţionale din Uniunea 
Europeană, departe de modelul de infrastructură 
tehnologică și nivelul bibliotecilor naționale europene) 
 

Soft  destinat / potrivit pentru o bibliotecă digitală (cu 
conținut text și imagine) 
 
Conținut digtal care face parte din domeniul public, oferit 
în mod gratuit 

Lipsa contiutului și colecțiilor cu referire la reprezentarea 
conținutului digital în formatele audio si video 
 
Lipsa mecanismelor de protecție pentru materialele care 
cad sub prevederile Legii cu privire la dreptul de autor și 
drepturile conexe 



Analiza mediului intern 

  

Biblioteca Națională Digitală Moldavica – analiză SWOT 
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Puncte tari  Puncte slabe  
Biblioteca Națională are o experiență vastă folosind 
software open-source în operațiunile sale de bază. 
Soluțiile open source sunt în conformitate cu politicile 
instituționale, europene și internaționale. Soluțiile open 
source facilitează cooperarea națională și internațională în 
dezvoltare. 

Lipsa unui soft integrat, complex pentru gestionarea  
conținutului digital, după modelul bibliotecilor naţionale 
europene şi mondiale, cu realizarea circuitului de achiziție 
digitala, precum și cel de evidență al documentelor 
digitalizate. 
 

Dotarea cu echipament performant de digitalizare (scannere 
semi-automate de format A4, A3 – A2, scanner automat, 
scanner petru microfilme și microfișe)  

Lipsa scanerelor de format mai mare: A1 și A0 

Centru Național de Digitalizare creat: cu flux tehnologic, 
metodologie de lucru și norme în domeniul digitizării  
stabilit 
 
Plan/metodologie de digitalizare instituțională întocmit  

Insuficiența personalului calificat la moment în cadrul 
Centrului Național de Digitizare 
 
 
Lipsa unui document de politică (plan, strategie) de 
digitalizare la nivel național  

Disponibilitate pentru realizarea unor parteneriate 
strategice 
Asigură acces facil şi nediscriminătoriu al utilizatorilor la 
informaţie 

Insuficiența personalului calificat la moment în cadrul 
Centrului Național de Digitizare 
Lipsa unui document de politică (plan, strategie) de 
digitalizare la nivel național  



Analiza mediului extern  

  

  

Biblioteca Națională Digitală Moldavica – analiză SWOT 
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Oportunităţi  Ameninţări  
Posibilităţi reale în R. Moldova pentru crearea  unei biblioteci 
naționale digitale începând cu bibliotecile mari 
 
 
Îndrumarea şi suportul financiar oferit din partea CENL, alte 
biblioteci și instituții de profil 
 

 Digitalizarea în R.Moldova este o activitate sporadică şi 
necoordonată, cu resurse umane şi financiare modeste, 
insuficiente 

 Posibila lentoare în promovarea unor programe 
guvernamentale de modernizare a bibliotecilor 

 Menţinerea unui nivel scăzut al alocărilor bugetare, ca 
urmare a  crizei economice; 

 Probleme de copyright 
Posibila sporire a facilităţilor de accesare a fondurilor 
europene, odată cu obținerea statutului de țară candidat la 
UE 

    

Expertiza și suportul logistic-tehnologic oferit din partea 
fundației Biblioteca digitală europeană pentru biblioteci, 
arhive și muzee - https://www.europeana.eu/ro  

 Micșorarea oportunităţilor de cooperare în scopul 
îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor digitale de 
bibliotecă 

  

Evoluţia rapidă a tehnologiei informaţiei şi dezvoltarea 
sistemelor de comunicaţie 

Uzura morală rapidă a echipamentelor, 
Costuri considerabile a tehnologiei / TIC 

https://www.europeana.eu/ro
https://www.europeana.eu/ro
https://www.europeana.eu/ro
https://www.europeana.eu/ro
https://www.europeana.eu/ro
https://www.europeana.eu/ro
https://www.europeana.eu/ro


Analiza mediului intern 

  

Softul pentru o bibliotecă digitală  - Greenstone 
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Puncte tari  Puncte slabe  

 Personal calificat în digitalizare şi experienţa de lucru cu 
softul: modul de acces si gestionare a conținutului 
digital 

 Lipsa specialiştilor IT în domeniul programării web și 
crearea bazelor de date la BNRM  

 Abilităţile personalului în domeniul tehnologiilor 
informaţionale (programare web, programare si 
administrare baze de date) sunt la un nivel scăzut, fapt 
care cauzează stoparea softului și nedezvoltarea 
acestuia 

 Soft de bibliotecă digitală gratuit, versiunea Greenstone 
potrivit pentru gestionarea  conținutului digital într-o 
bibliotecă națională. 

Greenstone este o suită software pentru a constitui şi distribui 
colecţii de biblioteci digitale. Acest software propune noi 
metode de organizare a informaţiei şi de publicare a acesteia 
pe Internet sau CD-ROM. Greenstone este produs de Proiectul 
Bibliotecii Digitale a Noii Zeelande al Universităţii din Waikato. 
Este dezvoltat şi distribuit în cooperare cu UNESCO şi Human 
Info NGO.  

 Uzura morală rapidă a versiunii softului odată cu 
trecerea timpului și /sau din neștiința dezvoltării unor 
module sau adaptării specificațiilor la colecțiilor de 
bibliotecă proprii 

 Finanţarea insuficientă sau lipsa acesteia pentru 
dezvoltarea și/ sau achiziționarea unor module avansate 
ale softului 

 Lipsa finanţării în vederea conservării pe termen lung a 
conținutului digital creat, prezervarea digitală necesită 
mijloace financiare substanţiale. 



Analiza mediului intern 

  

Softul pentru o bibliotecă digitală  - Greenstone 
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Este un software open-source, disponibil la 
http://greenstone.org. Acesta stă sub prevederile licenţei 
GNU General Public License. 
  

 Existența colecțiilor digitale doar cu documente legate 
și imagini, sunt lipsă colecții cu documente audio-
vizuale 

 Dezavantaje competitive, ca urmare a handicapului 
tehnologic în raport cu explozia de pe  piaţa IT şi cu 
orizontul de aşteptare al utilizatorilor 

Asigură acces facil şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la 
informaţie 

 Numărul de servicii şi facilităţi electronice oferite este 
prea mic, nu corespunde evoluţiilor cerinţelor unui 
sistem de bibliotecă digitală de nivel naţional 

 Portalul bibliotecii digitale permite accesul la resursele 
culturale online doar public, nu există mecanisme de 
restricționare la conținutul digital care cade sub 
prevederile legii cu privire la dreptul de autor și conexe 
(Web, prin aplicații mobile și prin API-uri specifice) 

 
 Suport (ghidaj și ajutor) din partea fundației CENL și 

EUROPEANA 
 
 Facilităţi reduse de accesare a fondurilor europene 

privind investiția ulterioară în softuri 
 



Model de Concept și linii directore 
pentru dezvoltarea conținutului 
digital 

BNRM propune un draft de document, care ar putea servi, permite inițierea 

și pregătirea unui plan / strategii de digitalizare a patrimoniului cultural la 

nivel național, participarea la elaborarea unui plan național pentru 

digitalizarea documentelor de patrimoniu din biblioteci a programelor și 

proiectelor de digitalizare, coordonarea și supravegherea implementării 

acestora. 
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Acest document deține următoarea structură: 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

II. II. OBIECTE DIGITALE DE PATRIMONIUL CULTURAL, CRITERII GENERALE DE SELECȚIE 

III. III. SCOP, PRINCIPII ȘI SARCINI ALE DIGITALIZĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL 

IV. IV. COORDONAREA DIGITALIZĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL 

V. V. DISPOZIȚII FINALE 

 

Model de Concept – cadru privind digitalizarea patrimoniului 

cultural național  
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▸ I. DISPOZIȚII GENERALE 

▸ II. SISTEMUL DIGITAL AL PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL SCRIS ȘI IMPRIMAT, FUNCȚIILE 

CENTRELOR DE DIGITALIZARE 

▸ III. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CREĂRII UNEI COLECŢII DIGITALE 

▸ IV. PROCEDURA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR DIGITALE 

▸ V. SELECTAREA OBIECTELOR DIGITALE 

▸ VI. STANDARDIZAREA CREAȚIEI, A STOCĂRII ȘI A ACCESULUI DE CONȚINUT DIGITAL 

▸ VII. ACCESUL PUBLIC ȘI  DIFUZAREA CONȚINUTULUI DIGITAL 

▸ VIII. DISPOZIȚII FINALE 

 

 

 

 

 

Model de Linii directore pentru crearea de conținut digital 
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RECOMANDĂRI: 

▸ Proiectarea de colecții noi pentru documente audio-vizuale (mecanisme care acceptă 

documente electronice în formate audio-video și suporturi media)  

▸ Achiziționarea de software-uri adiționale de OCR-izare (recunoaștere optică a caracterelor 

pentru  documentele digitalizate  - 1 soft de OCR-izare pentru căutarea informațiilor în full-textul 

documentelor, 1 soft adaptat pentru publicațile scrise cu caractere chirilice, alfabet de tranziție și 

slavon) 

▸ Inițierea și elaborarea unui draft  - Caiet de sarcini privind crearea softului unitar (soft integrat, 

cu interfață unică de acces, cu catalog național colectiv partajat și bibliotecă digitală, în care se 

poate realiza și circuitul de achizitie digitală, precum și cel de evidență al documentelor 

digitizate.). 

▸ Comunicarea publică a resurselor digitale prin integrarea lor în Catalogul Naţional Colectiv 

Partajat și integrarea Bibliotecii Naționale Digitale în SIBIMOL  

 

 

 

Provocări și vulnerabilități instituționale, la nivel de dezvoltare a  

Bibliotecii Digitale Moldavica 
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RECOMANDĂRI: 

▸ Capacitarea infrastructural tehnologică a bibliotecilor - este necesară 

instituirea unei linii guvernamentale de finanțare  (si/sau prin proiecte 

locale, naționale importante) în privința accesului la tehnologie. 

 

▸ Urgența creării  Bibliotecii Naţionale Digitale a Republicii Moldova - 

pentru a construi o bibliotecă digitală destinată utilizării naționale, se 

simte nevoia unui efort plenar național 

 

Provocări și vulnerabilități naționale: 



Concluzii: 

 Bibliotecii Digitale Moldavica i s-a oferit cea de-a doua 

Re(ins)Spirație,  

▸ dar o Bibliotecă Digitală Națională nu înseamnă doar 

tehnologie, ci și OAMENI,  

▸ și de aceea este nevoie de conștientizare și implicare 

plenară la toate nivelurile de responsabilitate, regândirea 

acesteia într-un spirit național și global. 
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Vă mulțumesc! 

Întrebări? 
Date de contact:  

▸ lupusor.diana@gmail.com  
▸ moldavica@bnrm.md 
▸ http://www.moldavica.bnrm.md/ 

mailto:lupusor.diana@gmail.com
mailto:moldavica@bnrm.md
http://www.moldavica.bnrm.md/

