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 “Conservă trecutul, dezvoltă viitorul!”

Cunoaşterea reprezintă motorul creşterii durabile. 
Într-o lume confruntată cu schimbări rapide, 

elementele care fac diferenţa sunt educaţia şi cercetarea, 
inovarea şi creativitatea. 

Cuvinte  cheie: biblioteca,  informaţia,  acces  deschis1,  webliografia,  bibliotecă  digitală,  bibliotecă
virtuală, bibliotecă electronică

În condiţiile în care există în secolul 21, o instituţie publică neutră, care asigură gratuit, accesul
la orice informaţie, documentare, cercetare, lectură prezentată atât oficial, cât şi de diverse mijloace
media, este necesar să fim mereu prezenţi în memoria cetăţeanului de rând, în viaţa culturală a unei
comunităţi.

Totala necunoaştere a misiunii şi obiectivelor unei asemenea străvechi instituţii de cultură de
către  comunitate  reduce  din start,  viziunea  şi  ceea ce poate oferi  biblioteca  care,  este,  de fapt,  un
laborator al cunoaşterii şi al ideilor, un adevărat centru cultural complex ce stă la dispoziţia societăţii în
zona în care activează. Astfel, pentru a elimina această necunoaştere din partea utilizatorilor activi ce
frecventează biblioteca şi  a celor pasivi  pe care-i  dorim utilizatori  trebuie să ne găsim canalele  de
comunicare şi de adaptare a informaţiei în funcţie de nevoia celor ce vin la bibliotecă. Se poate obţine
foarte  uşor  cel  puţin  un  răspuns  la  orice  întrebare  pe  care  o  are  utilizatorul: de  ordin  social,
administrativ, economic,  politic, filosofic, de ordin medical,  cultural,  sportiv, despre comunitatea în
care trăieşte, despre România, despre Uniunea Europeană, despre ale probleme globale, despre Terra...
o informaţie poate schimba cursul unei vieţi sau măcar o poate îmbunătăţi! Nu întâmplător, biblioteca a
fost  creată  pentru că,  rolul  principal  al  acesteia  este  de furnizor  de  informaţii  din toate  domeniile
cunoaşterii.

Pe lângă o politică de achiziţii bine pusă la punct cu toate noutăţile editoriale care se regăsesc în
secţiile  bibliotecii  este  necesară  şi  o  bancă  de  date  a  informaţiilor  electronice  conform  nevoii
utilizatorilor, pentru a fi accesată nu numai între pereţii fizici  ai bibliotecii  dar şi în afara ei adică,
oferind  o  informaţie  viabilă,  pertinentă  şi  gratuită  pentru  extinderea  unei  comunităţi  virtuale
monitorizată de pe pagina web a bibliotecii şi, constituind utilizatorii online ai bibliotecii noastre.

1 Declaraţia  IFLA  privind  accesul  deschis  –  clarificarea  poziţiei  şi  strategiei  IFLA,
[http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-open-access-ro.pdf] accesat în data de 19 septembrie
2013
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Astfel, biblioteca publică a acestui secol va servi şi intereselor utilizatorilor online cu acces la o
informaţie actuală,  sprijinând nivelul permanent la educaţie şi cultură a membrilor unei comunităţi,
făcând parte integrantă din ecuaţia dezvoltării durabile a unei societăţi civilizate.

Aşa cum, biblioteca este una dintre servicile civile de stocare şi difuzare a informaţiilor dintr-o
comunitate este necesar să inoculăm permanent publicului nostru să conştientizeze că, va exista mereu
un  spaţiu  doar  al  lor  -  biblioteca  publică  –  unde  vor  putea  consulta  şi  accesa  oricând,  gratuit  –
informaţia  special  selectată  şi  arhivată  pentru utilizator  de către  personalul  bibliotecar,  de care are
nevoie întotdeauna!

Digitizarea documentelor rezolvă problema protejării unor categorii de documente şi, parţial,
problema accesului la lectură şi la informare a cetăţenilor şi, de aceea, este bine ca biblioteca publică să
fie o instituţie atât a prezentului cât şi a viitorului, oferind informaţie şi în mediul virtual pentru că,
biblioteca este un spaţiu al culturii la standardele unei lumi civilizate şi bine informate.

Biblioteca este expresia viziunii şi creativităţii unei comunităţi; iar aceasta, se întâmplă doar
atunci când noi, bibliotecarii  îi  vom implica activ pe utilizatorii  noştri în procesul de decizie şi de
planificare a rolului unei biblioteci.

Biblioteca publică trebuie să asigure dezvoltarea serviciilor de bibliotecă de toate tipurile şi,
deci,  să  asigure  dezvoltarea  bibliotecii2 fără  să  le  fie  afectate  serviciile  tradiţionale  care  vor  fi  în
continuare solicitate.  Bibliotecarii  implicaţi  într-o lume a dezvoltărilor rapide, au rolul de a facilita
căutările utilizatorilor într-un viitor al informaţiei în forma digitală. 

În contextul societăţii informaţionale, ne stă la dispoziţie un instrument de lucru util potrivit
metodologiei  cercetării  şi documentării  în biblioteconomie şi ştiinţa informării  şi anume, internetul.
Acesta  trebuie  să  NU  devină  un  “hard-disk  extern  al  omului”,  al  propriului  creier.  Concluzia
cercetătorilor este că, deşi,  folosim motoare de căutare pentru a ajunge la informaţia de care avem
nevoie, acest lucru nu ne face mai slabi pregătiţi intelectual, ci doar schimbă modul în care gestionăm
informaţia.  În  plus,  internetul  ne  dezvoltă  memoria  transactivă.  Aceasta  se  referă  la  o  memorie
incompletă,  pe care o poţi  oricând îmbunătăţi  deoarece ştii  la cine să apelezi  pentru împrospătarea
memoriei.  

Astăzi, în biblioteca de orice tip din România este nevoie de bibliotecari foarte bine pregătiţi şi
informaţi profesional pentru a răspunde utilizatorilor la acelaşi nivel indiferent de categoria socială,
pregătirea  educaţională  şi  profesională  a  acestora: biblioteca  este  o  verigă  puternică  a  culturii,
informării, formării cetăţeanului de azi şi de mâine, o conexiune între comunitate şi factorii decizionali
la nivel local, naţional şi internaţional. 

Am citit  recent un articol  al  unui istoric  cunoscut de la Princeton3 unde,  englezoaica Zadie
Smith menţiona:”Bibliotecile bine conduse sunt pline de lume fiindcă o bibliotecă oferă ceea ce nu
poate fi găsit cu uşurinţă în altă parte: un spaţiu public de interior în care nu trebuie să cumperi ceva ca
să stai.” Accesul liber nu trebuie să însemne şi un acces greoi la documentele existente iar profesia de
bibliotecar nu mai trebuie să rămână închisă între zidurile bibliotecii sau în spatele colecţiilor.   

Lucrarea de faţă doreşte să prezinte cât mai succint, o serie de resurse utile atât profesiei noastre
din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării cât şi resurse informaţionale care pot fi de real folos
tuturor utilizatorilor noştri din biblioteca şi, în special, celor din biblioteca publică din Iaşi .

2 În lucrarea: Biblioteca digitală - O încercare de definire de conf. univ. dr. Elena Tîrziman, directorul general al Bibliotecii
Naționale a Românei, Bucureşti  [http://www.lisr.ro/7-tirziman2.pdf] accesat în data de 29 septembrie 2013 unde evoluţia
termenului de “bibliotecă” poate fi reprezentată linear, astfel:  Biblioteca tradiţională →  biblioteca hibrid → biblioteca
electronică → biblioteca digitală → biblioteca virtuală
3David A. Bell, The Bookless Library, [www.newrepublic.com/article/books-and-arts/magazine/david-bell-future-bookless-
library?  page  =  0,0] accesat în data de 24 septembrie 2013 :  “Well-run libraries are filled with people because what a good
library offers cannot be easily found elsewhere: an indoor public space in which you do not have to buy anything in order to
stay.”
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Le voi prezenta sub forma unei webliografii – concept al domeniului ştiinţei informării4 – care
include: autorul/creatorul  paginii  respective,  site-ului  de  web,  denumirea  portalului  sau  a  site-ului,
adresa URL şi data la care a fost accesat site-ul.

Webliografiile sunt puse la dispoziţia publicului atât în format tipărit, cât şi în format electronic,
printr-o hiperlegătură, de la pagina de web a bibliotecii5. 

I. Resurse profesionale:

1. Portal intelectual pentru bibliotecari
NPG – Nature Publishing Group, subdepartament al Macmillan Publishers Limited S.U.A. 
[http://www.nature.com/libraries/index.html] accesat în data de 24 septembrie 2013
Celebra  revistă  virtuală  săptămânală  “Nature  Publishing  Group:  science  journals,  jobs  and

information”  vorbeşte  despre  cercetarea  ştiinţifică,  constituindu-şi  un  stil  inedit  de  comunicare,
inaugurând un deosebit portal pentru bibliotecari, LIBRARIAN GATEWAY. 

2. OCLC – The World’s Libraries Connected  prin interfaţa WorldCat Registry
OCLC este format dintr-un consorţiu de biblioteci la nivel mondial, deţinut, guvernat şi susţinut

de membrii săi din 1967.
Adresa  URL  :[http://www.oclc.org/en-europe/home.html?redirect=true]  sau  prin  Catalogul

WorldCat [http://www.wordcat.org] accesat în data de 24 septembrie 2013
Un director  comprehensiv gratuit  pentru biblioteci  şi  utilizat  de acestea privind promovarea

tuturor tipurilor de servicii de bibliotecă. Este un portal specific domeniului biblioteconomiei şi ştiinţei
informării – cel mai important proiect al biblioteconomiei mondiale contemporane – care include o
bază de date a materialelor digitale a bibliotecilor de pe întreg mapamondul prin motoare de căutare
(google, yahoo şi windows live search). 

3. Europeana.eu – Gândeşte CULTURA!
Fondat de Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene
[http://europeana.eu] accesat în data de 24 septembrie 2013
Acest proiect a fost lansat în 2010, ca prototip; astăzi, este o megabază de date ce dispune de o

listă de link-uri:  imagini  (pictură,  desene,  hărţi,  fotografii,  picturi  ale obiectelor expuse în muzeele
lumii),  texte  (cărţi,  periodice,  scrisori,  jurnale şi publicaţii  arhivate  ale timpului),  sunete  (muzică şi
discuri de vinil, casete audio, benzi electrecord şi discursuri radio), video (filme, jurnal de actualităţi şi
emisiuni televizate) etc. Toate aceste resurse digitale sunt moşteniri şi comori ascunse ale Europei prin
muzee şi galerii de artă, arhive, biblioteci şi colecţii audio-vizuale ale continentului european.  

4.  World Digital Library
Partenerii acestui proiect şi-au stabilit fiecare partea sa de contribuţie, iar rezultatul cooperărilor

ar trebui să se numească de fapt, Biblioteca Numerică Mondială Partajată.
[http://www.worlddigitallibrary.org]  sau [www.wdl.org/en]  accesat  în  data  de 24 septembrie

2013

4 Acest produs informaţional digital – webliografia a înlocuit cu succes şi este mult mai elaborat decât denumirile la care 
sau renunţat în timp, anume: bibliografie electronică sau liste de site-uri. Acest concept în teoria şi practica biblioteconomei
şi  a  ştiinţei  informării  din  România  este  un  îndrumar,  resurse  sugerate  de  bibliotecar  ce  oferă  utilizatorilor  acces  la
informaţii  pe  o anumită  temă,  accesibile  în  mod gratuit  pe internet.  Articolul:  Webliografia:  un nou concept,  o  nouă
provocare , autori: Aurica Dvoracek şi Hermina G.B. Anghelescu [http://bjiasi.ro/ro/webliografii/57] accesat în data de 24
septembrie 2013 a fost publicat şi în Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 2 (20)/2004, Regia Autonomă “Monitorul
Oficial”  iulie  2005,  ISSN  1224-0184,  p.6  şi  pe  internet  [http://www.bibnat.ro/dyn-doc/REVBNR-2-2004.pdf]  p.  6-11
accesat în data de 24 septembrie 2013
5 Ca de exemplu, webliografia Consiliului Europei [http://bjiasi.ro/webliografie1.pdf] şi webliografia Convenţiei Culturale
Europene [http://bjiasi.ro/webliografie2.pdf] accesat în data de 24 septembrie 2013
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A fost lansat marţi, 21 aprilie 2009 şi este a treia bibliotecă digitală ca mărime, după Google
Book Search6 şi portalul Europeana.eu. 

5. Biblioteca Digitală Europeană a Uniunii Europene
O bibliotecă online a publicaţiilor instituţiilor europene. Este condusă de Oficiul de Publicaţii

ale Uniunii Europene din Luxemburg.
[http://bookshop.europa.eu] accesat în data de 24 septembrie 2013
Această bibliotecă oferă toate publicaţiile (în pdf şi în format tipărit) editate de Oficiul pentru

Publicaţii în numele instituţiilor Uniunii Europene, agenţilor şi altor organisme, începând cu anul 1952.
Biblioteca  este  o  sursă  de  informare  gratuită  pentru  cetăţeni,  jurnalişti,  profesionişti  din  domeniul
educaţiei, studenţi, bibliotecari, editori şi orice persoană interesată de problemele legate de Europa, în
50 de limbi de circulaţie internaţională. 

6. Portalul Ştiinţei Globale  - The Global Science Gateway
Site-ul este dezvoltat şi întreţinut de către OSTI - Office of Science and Technical Information

(Biroul de Informaţii Ştiinţifice şi Tehnice) cu sprijinul Departamentului de Energie al Statelor Unite
ale Americii.

[http://www.worldwidescience.org] accesat în data de 24 septembrie 2013
Portalul  online oferă comunităţii  ştiinţifice acces  gratuit  către  mai  mult  de 200 milioane de

pagini de informaţii de cercetare internaţională. O poartă de acces la diferite baze de date şi resursele
informaţionale din întreaga lume. 

O  sursă  utilă  de  informare  prezentă  în  lista  de  parteneri  naţionali  de  pe  prima  pagină,  o
constituie: Directory of Open Access Journals  (DOAJ) [http://www.doaj.org] care permite regăsirea
revistelor fie după titlu, în ordine alfabetică, fie după subiect/tematică. 

7. Portalul Bibliotecilor UNESCO
Portalul este dezvoltat şi întreţinut de către UNESCO - Organizaţia pentru Educaţie, Ştiinţă şi

Cultură a Naţiunilor Unite
[http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman.html#1] accesat  în data de 29

septembrie 2013
Bibliotecile sunt componente esenţiale ale oricărei strategii care vizează îmbunătăţirea accesului

la informaţii, atât pentru publicul larg cât şi pentru grupuri de specialitate. De la crearea sa, UNESCO a
contribuit la consolidarea acestor tipuri de servicii.

8. EBLIDA – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
(Biroul European al Asociaţiilor de Bibliotecă, Informare şi Documentare )

Site-ul este dezvoltat şi întreţinut de către o Asociaţie Independentă a Bibliotecilor din Olanda
precum şi a unor instituţii din Europa. 

[http://www.eblida.org] accesat în data de 24 septembrie 2013
EBLIDA  a  fost  fondată  pe  13  iunie  1992  în  Haga,  Olanda  şi  este  o  organizaţie

neguvernamentală care promovează interesele bibliotecilor şi ale profesiei de bibliotecar .
9. Colecţiile electronice IFLA -  International Federation of Library Associations and

Institutions (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci şi Instituţii )
Site-ul este dezvoltat şi întreţinut de către IFLA. Din 2009, are o nouă interfaţă: [www.ifla.org],
[http://archive.ifla.org/II/] accesat în data de 29 septembrie 2013
IFLA este organismul de conducere la nivel internaţional care reprezintă interesele bibliotecilor

şi  promovează  servicii  de  informare  pentru  utilizatorii  acestora.  Este  vocea  bibliotecilor  la  nivel
mondial.

10. Baze de date profesionale – EBSCO – Library, Information Science & Technology

6  vezi [http://books.google.com] accesat în data de 24 septembrie 2013
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Abstracts (LISTA)
Serviciile de Informare EBSCO oferă o soluţie completă de cercetare şi optimizare a muncii

prin punerea la dispoziţie a bazelor de date de cercetare, e-cărţi şi e-reviste. LISTA este disponibilă
gratuit în orice bibliotecă. Intenţia EBSCO este de a oferi acces la LISTA pe o platform comună la
[www.libraryresearch.com ].  Clienţii  care se abonează  în  prezent  la  alte  baze  de date  EBSCOhost
[http://search.ebscohost.com] pot alege să aibă LISTA adăugat la profilul său EBSCOhost.

 [http://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-technology-abstracts-lista]
accesat în data de 4 octombrie 2013.

11. Library Journal on Cinema Image Gallery - Bază de date full-text
Un suport web pentru bibliotecile academice şi publice în programele de studii cinematografice

şi cercetare precum şi publicului larg.
[http://www.ebscohost.com/academic/cinema-image-gallery]  accesat  în  data  de  5  octombrie

2013
Conţine: index-ul de artă retrospectivă 1929-1984; galeria de imagini a muzeelor de artă; index

către publicaţiile periodice; galeria de imagini cinema.
12. ProQuest 
[http://www.proquest.co.uk/en-UK/ ] accesat în data de 4 octombrie 2013
ProQuest face parte din Cambridge Information Group[www.cambridgeinformationgroup.com].

ProQuest  combină  din  anul  2007,  punctele  forte  ale  două  societăţi  informaţionale  de  conducere,
informare ProQuest şi învăţare şi CSA [www.csa.com]. 

ProQuest oferă acces nelimitat de navigare de cca. 125 de miliarde de pagini digitale privind
bursele din lume, oferind un flux de lucru  cercetătorilor în mai multe domenii, de la artă , literatură şi
ştiinţe sociale la ştiinţă , tehnologie şi medicină.

ProQuest  pune  la  dispoziţia  cercetătorilor  prin  bibliotecile  de  toate  tipurile  vaste  baze  cu
conţinut ştiinţific şi includ cea mai mare arhiva din lume digitală (ziare, baze de date periodice care
cuprind  producţia  de  aprox.  9.000  de  titluri  şi  care  acoperă  mai  mult  de  500  de  ani,  colectarea
disertaţiilor şi diverse alte colecţii ştiinţifice). 

13. Informaţii bibliografice 
Site-ul  cuprinde  informaţii  bibliografice  despre  literature  ştiinţifică  din  România  (ştiinţe

inginereşti, ştiinţe juridice, ştiinţe medicale, ştiinţe politice, ştiinţe umaniste, ştiinţele pământului, artă ,
astronomie,  arhitectură/design,  biologie,  chimie,  economie,  fizică,  istorie,  matematică,  ştiinţe
informatice).

[www.bibliografia.ro] accesat în data de 4 octombrie 2013
14. Cărţi virtuale full-text
Pagină web despre cărţi  şi lectură cu 2800 recenzii de cărţi.Cărţile virtuale sunt salvate sub

forma unor fişiere speciale care se deschid în prezenţa unor soft-uri specializate. Cele mai populare
sunt: lit (Microsoft Reader, descărcare gratuită),  epub (FB Reader),  fb2  (FB Reader); pentru benzile
desenate sunt arhive cu extensia cbr, cbz, cba ce se deschid cu c diplay sau covrew.

[www.bookblog.ro] accesat în data de 4 octombrie 2013
15. Oxford University Press
Oxford  University  Press  este  un  departament  al  Universităţii  din  Oxford.
[http://global.oup.com/?cc=ro] accesat în data de 5 octombrie 2013
Alte domenii cu acces online: 
 [http://oxforddictionaries.com/] accesat în data de 5 octombrie 2013
Este un site care oferă gratuit un dicţionar cuprinzător de engleză, orientare gramatică, puzzle-

uri şi jocuri, precum şi un blog – limbă engleză, dar şi dicţionare bilingve în limbile franceză, germană,
italiană şi spaniolă [http://www.oxfordlanguagedictionaries.com]. 

Oxford Bibliographies Online [www.oxfordbibliographies.com]; 
Oxford Reference Online [www.oxfordreference.com]; 
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Grove Music Online [www.oxfordmusiconline.com ];
16. Illuminea – Magazin despre OUP (Oxford University Press) pentru bibliotecari şi

profesionişti ai informaţiei din întreaga lume
 [http://www.oup.com/uk/academic/online/librarians/training/oaotest2/]  accesat  în  data  de  4

octombrie 2013
Illuminea  este  un buletin  informativ  trimestrial  publicat  de Oxford  University  Press  pentru

bibliotecarii din mediul academic şi profesioniştii din domeniul informaţiei. 
17. Oxford University Press - Centrul de Resurse online ale bibliotecarului
[http://www.oup.com/uk/academic/online/librarians/] accesat în data de 4 octombrie 2013
OUP produce o gamă largă de materiale pentru a ne sprijini să obţinem cele mai bune resurse

profesionale, inclusiv materiale promoţionale, materiale de instruire, demonstraţii de produse, precum
şi instrumente performante de marketing pentru o vizibilitate a instituţiei.

18. Cambridge University Press
Cambridge  University  Press  datează  din  1534  şi  are  menirea  să  disemineze  cunoştinţe  în

educaţie, învăţare şi cercetare la cel mai înalt nivel internaţional de excelenţă.
[http://www.cambridge.org/] accesat în data de 4 octombrie 2013
19. LIBER – Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (Liga Bibliotecilor de

Ştiinţă sau Asociaţia Bibliotecilor Europene de Cercetare)

LIBER este sprijinit financiar de: 
[www.libereurope.eu] accesat în data de 5 octombrie 2013
Asociaţia Bibliotecilor Europene de Cercetare este reţeaua principală de biblioteci de cercetare

din Europa. LIBER cuprinde mai mult de 400 de naţionale, universităţi şi alte biblioteci din peste 40 de
ţări.

20. ALA – American Library Assocation (Asociaţia Bibliotecilor Americane)
American Library Association (ALA), Chicago este cea mai veche şi cea mai mare asociaţie de

bibliotecă din lume,  oferind informaţii  de asociere,  ştiri,  evenimente şi  resurse de advocacy pentru
membrii, bibliotecarii şi utilizatorii bibliotecii.

Fondată pe 6 octombrie 1876 în timpul Expoziţiei Centennial7 în Philadelphia, misiunea ALA
este  de  a  asigura  managementul  pentru  dezvoltarea,  promovarea  şi  îmbunătăţirea  serviciilor  de
bibliotecă şi de informare şi  a profesiei de bibliotecar, cu scopul de a îmbogăţi procesul de învăţare şi
de a asigura accesul la informaţii.

[http://www.ala.org] accesat în data de 5 octombrie 2013
21. Catalog online INFO CARTE (Romanian Book in Print) 
Este iniţiat de Asociaţia Editorilor din România (AER), Fund for Central and East Europe Book

Project (CEEBP) Amsterdam şi Institutul Cultural Român.
Lansat pe 30 martie 2010, conţine: 1. toate cărţile cu ISBN publicate de editurile din România şi

disponibile pe piaţă; 2. recenzii, informaţii despre autori, traducători, editori, anticariate, distribuitori,
librării, importatori, exportatori de carte, biblioteci, legături cu site-urile relevante.

[http://www.infocarte.ro] accesat în data de 5 octombrie 2013
22. E-codices – Virtual Manuscript pentru Bibliotecile din Elveţia
Acces la manuscrise moderne medievale printr-o interfaţă a bibliotecii vituale elveţiene; conţine

659 manuscrise şi 28 ţări prin bibliotecile partenere implicate.
[http://www.e-codices.unifr.ch/en] accesat în data de 5 octombrie 2013
23. Portalul manuscriselor europene

7 vezi  Free  Library  of  Philadelphia,  cu  sprijinul  Institute  of  Museum  and  Library  Services
[http://libwww.library.phila.gov/cencol/] accesat în data de 5 octombrie 2013
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Manuscriptorium este o bibliotecă digitală  cu acces liber,  care permite  accesul la informaţii
concentrate pe resurse istorice prin intermediul instrumentelor de căutare sofisticate.  Serviciul oferă
acces nelimitat la mai mult de 5 milioane de imagini digitale.
            Proiectul Manuscriptorium susţine crearea unui mediu virtual de cercetare care oferă acces la
toate documentele digitale existente în domeniul resurselor de carte istorică (manuscrise, incunabule,
cărţi tipărite timpurii, hărţi, carte şi alte tipuri de documente istorice). 

 [http://www.manuscriptorium.com] accesat în data de 6 octombrie 2013
24. Manuscrisele de la Marea Moartă pot fi studiate online
Manuscrisele, descoperite între 1947 şi 1956, au fost ascunse de cei care le-au scris în peşterile

de  la  Marea  Moartă  în  jurul  anilor  70  d.Hr.,  când  românii  au  distrus  templul  din  Ierusalim,
scrie   www.Bloomberg.com. Până  acum,  părţi  ale  acestor  manuscrise  au  fost  expuse  în
aripa "Sanctuarul  Cartii" a  Muzeului  Israelului,  fiind  schimbate  la  fiecare  3-4  luni  pentru  a  evita
deteriorarea.  Din acelaşi  motiv,  publicul  larg putea  observa doar  un facsimil  al  Marelui  Sul  al  lui
Isaiah. 
Acum, însă, cu ajutorul aplicaţiei Google de pe [http://www.english.imjnet.org.il/home] Muzeului din
Israel, toate manuscrisele pot fi vizualizate. În plus, aplicaţia include o traducere în engleză a acestor
texte. Varianta electronică a manuscriselor poate fi accesată [http://dss.collections.imj.org.il/] accesat în
data de 6 octombrie 2013

CATALOAGE COLECTIVE ALE BIBLIOTECILOR DIN LUME

25. Catalogul Colectiv al Bibliotecilor din România 
Catalogul Colectiv al Bibliotecilor din România - biblio.ro este un punct de acces unitar la

întreaga informaţie bibliografică şi multimedia disponibilă în aceste biblioteci sau în celelalte biblioteci
afiliate la system ce utilizează soft-ul TinRead. 

Portalul  a  fost  realizat  cu  sprijinul  USAID  (Agenţia  Statelor  Unite  pentru  Dezvoltarea
Internaţională8) prin programul RITI Access (Ministerul Comunicaţiilor) şi a fost cofinanţat de IME
România.

 [http://www.biblio.ro/] accesat în data de 4 octombrie 2013
26. COPAC - Catalogul Colectiv al Bibliotecii Naţionale, Academice şi Specializate din

Marea Britanie şi Irlanda 
Copac este fondat de către Jisc [http://www.jisc.ac.uk/], ce livrează un serviciu către

comunitate pe baza unui acord stabilit cu RLUK [http://www.rluk.ac.uk/]. 
[http://copac.ac.uk/] accesat în data de 4 octombrie 2013
27. BIBSYS - Catalogul Colectiv al Bibliotecilor din Norvegia 
 [http://www.bibsys.no/] accesat în data de 4 octombrie 2013
28. Catalogul Colectiv al Bibliotecilor din Polonia 
NUKAT  este  o  bază  de  date  cu  informaţii  privind  cercetarea  poloneză  a  bibliotecilor

universitare - conţinutul său a fost construit începând cu iulie 2002.
 [http://www.nukat.edu.pl] accesat în data de 4 octombrie 2013
29. Catalogul Colectiv al Bibliotecilor Universitare din Franţa 
"Système universitaire de documentation” (Sudoc) - este un catalog colectiv francez creat de

către biblioteci de învăţământ superior şi de cercetare precum şi centre de resurse. Există aproape 10 de
milioane de înregistrări bibliografice în acest catalog care descriu toate tipurile de documente (cărţi,
dizertaţii,  comentarii,  resurse  electronice,  documente  audio-vizuale,  microfişe,  hărţi,  partituri,
manuscrise şi cărţi foarte vechi.) 

[http://corail.sudoc.abes.fr] accesat în data de 4 octombrie 2013
30. CCHAL – Collective Catalogue for Hellenic Academic Libraries - Catalogul Colectiv al

8 program american de asistenţă pentru dezvoltarea României timp de 17 ani (1989-2006)
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Bibliotecilor Academice din Grecia 
 [http://www.unioncatalog.gr/ucportal/] accesat în data de 4 octombrie 2013
31. Portal al Bibliotecii Europene
Conceput pentru a răspunde nevoilor comunităţii de cercetare la nivel mondial, portalul oferă

acces rapid şi uşor la colecţiile a 48 de biblioteci naţionale din Europa şi biblioteci de cercetare de top
din Europa. Utilizatorii pot trece, căuta şi reutiliza peste 18.753.922 obiecte digitale şi 119.625.291 de
înregistrări bibliografice.

Pentru a facilita  cercetarea mai  departe,  sunt link-uri  furnizate  către  alte  site-uri  din grupul
Europeana.eu.

 [http://www.theeuropeanlibrary.org] accesat în data de 4 octombrie 2013
32. KVK – Karlsruher Virtueller Katalog (Catalogul Bibliotecilor din Germania)
[http://www.bibliothek.kit.edu/cms/english/index.php] accesat în data de 4 octombrie 2013
33. Internet Culturale - Cataloghi e Collezioni Digitali delle Biblioteche Italiane (Catalogul

şi
Colecţiile Digitale ale Bibliotecii Italiene)
[http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/] accesat în data de 4 octombrie 2013
34. Swiss Virtual Catalogue (Meta-catalog pentru cercetarea bibliografică a cărţilor şi
periodicelor ale Bibliotecii din Elveţia )
[http://www.chvk.ch/vk_schweiz_fr.html] accesat în data de 4 octombrie 2013
35. Catalogul Colectiv al Bibliotecilor Berlin-Branderburg (KOBV)
[http://www.kobv.de/ ] accesat în data de 4 octombrie 2013
36. Catalogul Colectiv al Bibliotecilor din 7 landuri federale germane (GVK)
[http://gso.gbv.de] accesat în data de 4 octombrie 2013
37. Catalogul Bibliotecii Naţionale a Germaniei (DNB) 
[http://www.d-nb.de/] accesat în data de 6 octombrie 2013
38. Catalogul Bibliotecii Naţionale a Austriei 
[http://www.onb.ac.at/] accesat în data de 6 octombrie 2013
39. Catalogul Bibliotecii Naţionale a Australiei 
[http://catalogue.nla.gov.au] accesat în data de 6 octombrie 2013
40. Catalogul Bibliotecii Naţionale a Franţei 
[http://catalogue.bnf.fr] accesat în data de 6 octombrie 2013
41. Catalogul Bibliotecii Naţionale a Olandei 
[http://www.kb.nl/] accesat în data de 6 octombrie 2013
42. Catalogul Bibliotecii Naţionale a Poloniei 
[http://www.bn.org.pl/] accesat în data de 6 octombrie 2013
43. Catalogul Bibliotecii Naţionale a Portugaliei
[http://porbase.bnportugal.pt] accesat în data de 6 octombrie 2013
44. Catalogul Bibliotecii Naţionale a Rusiei 
[http://www.rsl.ru/] accesat în data de 6 octombrie 2013
45. Catalogul Bibliotecii Naţionale a Spaniei 
[http://www.bne.es/] accesat în data de 6 octombrie 2013
46. Catalogul Bibliotecii Angliei 
[http://catalogue.bl.uk/] accesat în data de 6 octombrie 2013
47. Catalogul Bibliotecii Congresului SUA 
[http://catalog.loc.gov/] accesat în data de 6 octombrie 2013
48. FEP – Federation of European Publishers (Federaţia Editurilor din Europa, Belgia )
[http://fep-fee.eu/] accesat în data de 6 octombrie 2013
FEP este vocea editurilor din Europa. Este o asociaţie independentă ce reprezintă 28 de asociaţii

naţionale ale editorilor de carte din Uniunea Europeană şi a Spaţiului Economic European.
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49. ODLIS  -  Online  Dictionary  for  Library  and  Information  Science  (Dicţionar  online
pentru

biblioteconomie şi ştinţa informării) autor: Reitz, Joan M.
cu acces gratuit [http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx ] accesat în data de 6 octombrie

2013
50. AIFBD  –  Association  Internationale  Francophone  des  Bibliothécaires  et

Documentalistes
(Asociaţia Internaţională a Bibliotecarilor şi Documentariştilor)

Una dintre scopurile Asociaţiei Internaţionale a Bibliotecarilor şi Documentariştilor este de a
de  oferi  documentaţia  actuală  de  bibliotecă  şi  informaţia  specifică  domeniului  biblioteconomic  în
spaţiile în care se vorbeşte limba franceză.

[http://aifbd.org/] accesat în data de 6 octombrie 2013
51. INASP – International Network for the Availability of Scientific Publications (Reţeaua

Internaţională pentru Accesul în Publicaţiile Ştiinţifice şi Academice din Oxford, Marea Britanie)
Este o organizaţie de caritate şi dezvoltare internaţională cu o reţea globală de parteneri pentru a

îmbunătăţi accesul, producţia şi utilizarea de informaţii de cercetare şi de cunoştinţe specifice astfel
încât,  ţările  implicate  sunt  echipate  conform  unei  metodologii  pentru  rezolvarea  problemelor  de
dezvoltare ştiinţifică.

[http://www.inasp.info/ ] accesat în data de 6 octombrie 2013
52. KOSSON – Platformă specifică bibliotecarilor români administrată de Nicolae

Constantinescu
Kosson.ro reprezintă un nod informaţional bazat pe servicii web destinat tuturor specialiştilor

români din domeniul ştiinţei informării (documentarişti, arhive, bibliotecari, curatori de muzee, etc.),
specialiştilor din sectorul eGuvernării (partea de gestiune a informaţiilor), studenţilor doritori de a se
informa cu privire asupra noilor tehnici şi tehnologii de gestionare şi comunicare a datelor, informaţiei,
cunoaşterii şi publicului larg. 

Kosson  nu  este  o  iniţiativă  asociată  zonei  academice  ci,  se  doreşte  a  fi  o  platformă  de
diseminare  a  materialelor  care  să  conducă  autorii  către  studii  ştiinţifice  de  mai  mare  amploare.
Materialele prezente în acest nod au un caracter informativ şi de popularizare a informaţiilor utile.

Membrii  comunităţii  înțeleg  valoarea  triunghiului  OOO:  open-source,  open-content,  open-
access şi susţin prin acţiunile lor o mai bună înţelegere a mediului digital liber. Membrii fondatori ai
comunităţii Kosson sunt susţinători şi semnatari ai Declaraţiei de la Budapesta privind accesul liber la
sursele de informaţie ştiinţifică. 

Nodul  Kosson  este  menţinut  prin  eforturile  colaborative  benevole  ale  membrilor  săi,  toate
costurile de întreţinere, precum şi operaţiunile de actualizare şi asistenţă, fiind contribuţii benevole. 

 [http://www.kosson.ro ] accesat în data de 6 octombrie 2013
53. EENC – European Network on Culture (Reţeaua Europeană de Experţi pentru Cultură)
Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură a Comisiei Europene a lansat Reţeaua Europeană

de Experţi pentru Cultură (în engleză, franceză, germană)
[http://www.eenc.info/] accesat în data de 6 octombrie 2013
54. Openbiblio.net – Open Bibliography and Open Bibliographic Data 
Datele Bibliografice Deschise – bibliografia naţională a Germaniei sub licenţă CCO (Creative

Commons)
[http://openbiblio.net/] accesat în data de 6 octombrie 2013
55. Biblioteci ale Uniunii Europene:
Biblioteca Centrală a Comisiei Europene  
[http://ec.europa.eu/libraries/] accesat în data de 6 octombrie 2013
Oficiul pentru Publicaţii ale Uniunii Europene
[http://publications.europa.eu] accesat în data de 6 octombrie 2013

9

http://ec.europa.eu/libraries/
http://www.bne.es/
http://www.eenc.info/
http://www.inasp.info/
http://www.inasp.info/
http://aifbd.org/
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx


Biblioteca XXI: Infrastructura Informaţiei şi Acces Deschis

EuroLib 
Printr-o colaborare inter-bibliotecă, EUROLIB caută să îmbunătăţească performanţele 

profesionale a personalului din bibliotecile statelor membre ale UE. EuroLib ajută bibliotecile 
participante să realizeze economii de investiţii în tehnologie, achiziţii şi servicii. Eurolib reprezintă 
fundamentul dezvoltării unor instrumente comune de control bibliografic şi furnizare de servicii de 
bibliotecă de înaltă calitate.

EUROLIB sprijină o abordare europeană comună a problemelor, cum ar fi furnizarea accesului 
la colecţiile istorice şi contemporane, de conservare şi a drepturilor de autor.

[http://www.eurolibnet.eu] accesat în data de 6 octombrie 2013
 ECLAS – Catalogul Bibliotecii Centrale a Comisiei Europene

[http://  ec.europa.eu/eclas] accesat în data de 6 octombrie 2013
DORIE – Bază de Documentare şi Cercetare pe Probleme Instituţionale Europene 
Dorie conţine documente sau extrase din documente, cum ar fi acte juridice, minute de întâlniri,

articole şi comunicate de presă, discursuri ale liderilor europeni, documente de lucru interne ale 
Comisiei. Aceste documente au fost digitizate în scopuri de depozitare şi sunt parţial disponibile în 
baza de date Dorie.

[http://ec.europa.eu/dorie/] accesat în data de 6 octombrie 2013
EUR-Lex oferă  acces  gratuit  la  legislaţia  Uniunii  Europene  şi  alte  documente  considerate

publice.  Site-ul  este  disponibil  în  24  de  limbi  oficiale  ale  Uniunii  Europene;  conţinutul  site-ului
cuprinde aproximativ 2 815 000 de documente cu texte datând din 1951. Baza de date este actualizată
zilnic unde se adaugă în fiecare an, în jur de 12 000 de documente.

Ofertele  EUR-Lex  sunt:  ediţiile  zilnice  ale  Jurnalului  Oficial  al  Uniunii  Europene  online,
posibilitatea de a afişa şi /  sau descărca documente (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadate analitice
pentru fiecare document.

[http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm] accesat în data de 6 octombrie 2013
N-Lex – portalul către legislaţiile naţionale ale statelor Uniunii Europene
[http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_ro.htm] accesat în data de 7 octombrie 2013
Biblioteca Colegiului Europei – Bruges
[http://  edc.coleurop.be] accesat în data de 6 octombrie 2013
Biblioteca Colegiului Europei - Varşovia
[http://www.library.coleurop.pl] accesat în data de 6 octombrie 2013
56. Sinteze legislative. Legislaţie europeană în lb. română – rezumate privind 32 de subiecte

specifice activităţilor Uniunii Europene
[http://europa.eu/legislation_summaries/] accesat în data de 7 octombrie 2013
57. Portalul European E-justiţie
[http://e-justice.europa.eu] accesat în data de 7 octombrie 2013
58. Baze de date tematice pe diferite domenii ale Uniunii Europene în lb. română
[http://europa.eu/publications/databases-subject/index_ro.htm] accesat  în  data  de 7 octombrie
2013
59. Lista Tratatelor Consiliului Europei full-text
[http://www.conventions.coe.int/] accesat în data de 7 octombrie 2013
60. IATE – InterActive Terminology for Europe -The EU’s multilingual term base (Bază de

date pentru terminologia Uniunii Europene) 
[http://iate.europa.eu/iatediff] accesat în data de 6 octombrie 2013
61. IMLS – Intitute of Museum and Library Services Washington D.C.  
Misiunea IMLS este de a inspira bibliotecile şi muzeele pentru a aplica conceptele de inovare,

învăţare pe tot parcursul vieţii, creativitate precum şi angajamentul cultural şi civic. Găsim informaţii
specifice pentru cercetare,  pentru elaborarea de politici  şi surse de finanţare nerambursabilă.  IMLS
sprijină problemele-cheie de interes naţional din toate domeniile cunoaşterii.
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[http://www.  imls.gov] accesat în data de 6 octombrie 2013
62. OpenAIRE – Open Access Infrastructure for Research in Europe  
Open  AIRE  oferă  îndrumări  şi  know-how  privind  politicile  europene,  accesul  deschis  şi

mandatele existente prntr-o reţea de asistenţă extinsă ce acoperă toate statele europene.
Accesul deschis are disponibilitate  imediată,  fără restricţii  cu privire la utilizarea de obicei,

impuse de acordurile de autor a editorului. Open Access include rezultatele pe care oamenii de ştiinţă le
oferă în mod normal gratis pentru publicare, acesta include articole de revistă evaluate de alţi colegi,
texte de conferinţă şi seturi de date pe diferite tipuri.

 [http://www.openaire.eu/] accesat în data de 6 octombrie 2013
63. Publicaţia online - The Judaica Europeana   
Judaica Europeana colaborează cu instituţiile culturale pentru a oferi acces integrat la conţinut

digital ce documentează prezenţa evreilor şi a patrimoniului din Europa.
Judaica  Europeana  este  una  dintre  iniţiativele  Europeana.eu  privind  conţinutul  digital  din

muzeele din Europa, bibliotecile şi arhivele on-line. 
Europeana are 26 de milioane de articole online, care pot fi căutate şi de pe acest site folosind

link-ul "Căutare Europeana Colecţii 'din meniu.
Judaica  Europeana  a  fost  co-finanţat  de  către  Comisia  Europeană  în  cadrul

eContentplusprogramme9 şi continuă să fie sprijinit de Fundaţia Rothschild (Hanadiv) Europa. Judaica
Europeana  este  implicată  prin  intermediul  Asociaţiei  Europene  pentru  Cultură  Evreiască  în
manuscrisele Digital a proiectului Europa (DM2E10), care dezvoltă noi instrumente şi servicii pentru re-
utilizare datelor Europeana în alte ştiinţe umaniste digitale.

[http://www.judaica-europeana.eu/] accesat în data de 6 octombrie 2013
64. ILN – International Librarians Network (Reţeaua Internaţională a  Bibliotecarilor)   
Reţeaua  Internaţională  a  Bibliotecarilor  este  un  program  internaţional  de  mentorat  pentru

bibliotecari facilitat prin crearea de reţele profesionale care vizează conectarea profesioniştilor dintr-o
bibliotecă cu alţii din întreaga lume (la iniţiativa unor bibliotecari australieni). 

Bibliotecarii din întreaga lume se înscriu în această reţea pentru că doresc să se ajute; toate
legăturile create în această reţea se fac direct pe baza intereselor comune exprimate de către bibliotecari
fiind ajutaţi de coordonatori voluntari.

Proiectul - pilot a început în ianuarie 2013 şi, acum, este perioada înscrierilor pentru participanţi
cât şi pentru coordonatori naţionali.

 [http://ilnetwork.wordpress.com/] accesat în data de 6 octombrie 2013
65. IPL2: Information you can trust 
ipl2 este o organizaţie de serviciu public şi o modalitate de învăţare / predare în mediul virtual. 

Până în prezent, mii de studenţi şi biblioteci din Europa care dispun de o echipă de voluntari şi 
profesionişti din domeniul biblioteconomic şi al ştiinţei informării au fost implicaţi pentru a răspunde la
întrebările de referinţă pe site-ul nostru. 

Întreabă un bibliotecar ipl2 şi vei primi răspunsuri pertinente în proiectarea, construirea, crearea
şi menţinerea colecţiilor ipl2 . Prin eforturile comune ale acestora, studenţii şi oricine apelează la ipl2 
continuă să prospere şi astăzi.

 [http://www.ipl.org/] accesat în data de 6 octombrie 2013
66. BIBLOS - Reţeaua Bibliotecilor universitare, publice, şcolare şi comunale din România
Această  reţea  este  administrată  de Biblioteca  Centrală  Universitară  “Mihai  Eminescu”  Iaşi.

Serverul de comunicaţii  de la BCU "Mihai Eminescu" din Iaşi  găzduieşte,  începând din 31 martie
1998, o listă de discuţii destinată bibliotecarilor.

9 vezi  Digital  Agenda for  Europe – A Europe 2020 Initiative  [http://ec.europa.eu/digital-agenda/]  accesat  în data de 6
octombrie 2013
10 vezi  Digital Manuscripts to Europeana [http://dm2e.eu/] accesat în data de 6 octombrie 2013
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 [http://www.bcu-iasi.ro/lista.php] accesat în data de 6 octombrie 2013
67. Catalog naţional RoLiNest – ROmanian Library Network Science & Technology
Catalogul RoLiNest este administrat de Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi

cu  sprijinul  financiar  al  ExLibris  şi  MetaLib.  Căutarea  se  face  în  mod  automat  prin  bibliotecile
universitare  şi  de  cercetare,  bibliotecile  naţionale,  bibliotecile  româneşti  şi  prin  RomDoc  (al
Universităţii Politehnica Bucureşti).

 [http://rolinest.edu.ro] accesat în data de 7 octombrie 2013
68. Spaţii de bibliotecă din întreaga lume
[http://www.scoop.it/t/espaces-de-bibliotheques] accesat în data de 6 octombrie 2013
69. EIFL – Electronic Information for Libraries 
Este un consorţiu de biblioteci din 50 de ţări (Africa, Asia, Europa) 
 [http://www.eifl.net/] accesat în data de 6 octombrie 2013
70. Webinare pentru bibliotecari – OEDb – Open Education Database (Leader in Digital

Librarianship and Learning)
De pe acest blog aflăm despre o serie de webinare (cursuri online/prezentări în direct) pe teme

importante pentru bibliotecă.  Ele vor fi oferite  gratuit şi oricine doreşte poate să se înscrie şi să le
urmărească în direct. Descrieri mai detaliate, informaţii despre prezentatori şi alte informaţii le putetţi
găsi,  înscriindu-vă pe paginile  dedicate  acestor prezentări.  Intervalul  de timp trebuie să fie adaptat
pentru fusul nostru orar. 

 [http://oedb.org/blog/] accesat în data de 7 octombrie 2013
71. Blog pentru bibliotecari 

ProLibro este un blog colaborativ dedicat în principal activității  bibliotecilor,  tematica fiind

deschisă oricăror subiecte care au legătură cu rolul jucat de informație și noile tehnologii în societate.

Pentru  a  face  parte  dintre  autori  sau  pentru  a  semnala  o  temă  puteți  scrie  la  următoarea  adresă:

grupulprolibro@  gmail.com

Administratorii și moderatorii blogului sunt: Claudia Șerbănuță și Marin Pruteanu

[http://www.prolibro.eu/] accesat în data de 7 octombrie 2013
72. Le grand dictionnaire terminologique (GDT) - Dicţionar cu traduceri adecvate

terminologiei anglofone nord-americane, inclusiv în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/] accesat în data de 7 octombrie 2013
73. Contra Costa County Public Law Library
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Înfiinţată în 1893, misiunea Contra Costa County Public Law Library este "de a oferi tuturor

membrilor  comunității  acces  la  materiale  de  cercetare  pentru  a  ajuta  la  înțelegerea  și  conservarea

drepturilor legale."
 [http://ccclib.org/] accesat în data de 7 octombrie 2013

II. Resurse pentru utilizatori:

74. România. 45 de ani în socialism  Autor: Ion Ştefanovici
Lucrare-document în care sunt prezentate realizările obţinute de poporul român în cei 45 ani

petrecuţi în socialism; sunt prezentate efectele negative resimţite în viaţa socio-economică românească,
ca urmare a transformărilor  socialismului democratic în  socialism autocratic cu accent pe cuplul
prezindenţial Ceauşescu

[http://www.45deani-in-socialism.ro] accesat în data de 6 octombrie 2013
75. Pogromul de la Iaşi
Site-ul  a  fost  creat  de o echipă  de cercetători  cu  scopul  de a  pune la  dispoziţia  publicului

materiale documentare privind pogromul de la Iaşi (iunie 1941). Acestea au fost adunate prin cercetare
ştiinţifică în arhive din România, Statele Unite şi Israel. Site-ul se adresează specialiştilor, studenţilor şi
tuturor celor interesaţi de istoria recentă a României. 

Pogromul  de  la  Iaşi  este  foarte  bine  documentat,  păstrându-se  zeci  de  mii  de  pagini  de
documente şi peste o sută de fotografii. Câteva dintre acestea, în bună parte inedite, pot fi consultate
direct pe acest site. 

[http://www.pogromuldelaiasi.ro] accesat în data de 6 octombrie 2013
76. Blog de istorie
Conceput şi întreţinut de Oprea Dumitru Horia, profesor de istorie
[http://istoriiregasite.wordpress.com] accesat în data de 6 octombrie 2013
77. Primul film documentar despre Eminescu, realizat în 1914
Acest film documentar se numeşte “Eminescu, Veronica, Creangă”, are 21 de minute şi a fost

realizat de Octav Minar (cercetător controversat al vieţii lui Mihai Eminescu) în 1914. 
Pelicula, considerată una dintre cele mai valoroase piese de tezaur, a fost descoperită, în urmă

cu câţiva ani, la Arhiva Naţională de Filme, de pasionaţii bibliofili Ion Rogojanu şi Dan Toma Dulciu.
[http://mihai-eminescu.ro/dosarul-eminescu/85-inedit-primul-film-documentar-despre-

eminescu-realizat-in-1914-qeminescu-veronica-creangaq] accesat în data de 7 octombrie 2013
78. MOODLE.com – Platformă open source 
Folosit de multe universităţi şi instituţii din lume pentru învăţământul la distanţă
[http://moodle.com] accesat în data de 6 octombrie 2013
79. MIZ - Deutsches Musikinformationszentrum (Centrul Informaţional German de Muzică)
Centrul German de Informaţii Muzicale (Deutsches Musikinformationszentrum, sau MIZ) este

instituţia centrală cu informaţii despre muzică şi viaţa muzicală în Germania.
MIZ face parte dintr-o reţea extinsă şi este în contact permanent cu multe instituţii şi iniţiative

privind viaţa muzicală din Germania,  inclusiv centre de documentare, arhive, asociaţii profesionale,
centre educaţionale şi de formare, institute de cercetare şi instituţii mass-media.

 [http://www.miz.org/],  varianta  în  engleză  [http://www.miz.org/musical-life-in-germany/]
accesat în data de 6 octombrie 2013

80. Portalul ConsumerClassroom
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Noua comunitate online a profesorilor care predau lecţii de educaţie consumatorilor (disponibil
în 21 limbi oficiale ale UE). O bibliotecă extinsă de peste 350 de resurse educaţionale din UE ce a fost
creată pentru a-i ajuta pe profesorii din învăţământul preuniversitar să creeze şi să distribuie lecţii către
elevii lor (12-18 ani) şi să colaboreze cu alţi profesori europeni.

Lansat de Comisia Europeană, acest portal a fost realizat de un consorţiu de firme format din
SIVECO  România,  ASTEC  Irlanda,  FEDER  Consumatori  Italia,  EURONET  Belgia  şi  ADETEF
Franţa. 

Permite dezvoltarea de parteneriate între şcoli din diverse ţări ale UE, precum şi elaborarea de
proiecte inter-şcolare.

 [http://www.consumerclassroom.eu/] accesat în data de 7 octombrie 2013
81. JurinDex (Indexul jurisprudenţei naţionale a României)
JurinDex-ul  este  un  serviciu  gratuit,  care-şi  propune  să  ofere  accesul  liber  la  hotărârile

judecătoreşti din România pronunţate de instanţe (full-text), inclusiv numele judecătorilor.
JurinDex se află sub egida Consiliului Superior al Magistaturii Bucureşti.
 [http://www.jurisprudenta.org/] accesat în data de 7 octombrie 2013
82. Baza de date Prominstat – inventarul complet al datelor statistice privind migraţia,

integrarea, discriminarea în Europa
[http://www.prominstat.eu/prominstat/database/] accesat în data de 7 octombrie 2013
83. Educaţia fără graniţe ! Servicii de consultanţă Integral Programe Educaţionale
Găsiţi toate detaliile necesare cum să vă petreceţi vacanţa studiind o limbă străină peste hotare,

cum să studiaţi la un liceu în străinătate şi cum să studiaţi la o universitate peste graniţă.  
[http://www.integraledu.ro/] accesat în data de 7 octombrie 2013

84. Cursuri video gratuite pentru internauţi
Cadre didactice de la cele mai prestigioase universităţi din lume oferă cursuri video 

gratuite pentru internauţi
 [http://www.coursera.ro/] accesat în data de 7 octombrie 2013

Webliografie:

1. David A. Bell, The Bookless Library
[www.newrepublic.com/article/books-and-arts/magazine/david-bell-future-bookless-library?  page  =  0,0]
accesat în data de 24 septembrie 2013 

2. Aurica Dvoracek, Hermina G.B. Anghelescu 
Articolul: Webliografia: un nou concept, o nouă provocare 
[http://bjiasi.ro/ro/webliografii/57] 
accesat în data de 24 septembrie 2013 

3. Elena Tîrziman, Biblioteca digitală - O încercare de definire 
[http://www.lisr.ro/7-tirziman2.pdf] 
accesat în data de 29 septembrie 2013

4. Declaraţia IFLA privind accesul deschis 
[http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-open-access-ro.pdf] 
accesat în data de 19 septembrie 2013
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5. Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 2 (20)/2004, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”
iulie 2005, ISSN 1224-0184

[http://www.bibnat.ro/dyn-doc/REVBNR-2-2004.pdf] 
accesat în data de 24 septembrie 2013

6. Digital Agenda for Europe – A Europe 2020 Initiative 
[http://ec.europa.eu/digital-agenda/] 
accesat în data de 6 octombrie 2013

7. Digital Manuscripts to Europeana 
[http://dm2e.eu/] 
accesat în data de 6 octombrie 2013

8. Free Library of Philadelphia
[http://libwww.library.phila.gov/cencol/] 
accesat în data de 5 octombrie 2013
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