


DIGITALIZAREA ARHIVELOR

O perspectivă europeană



Există arhive în Europa?

,,…[Consiliul] subliniază importanţa arhivelor pentru înţelegerea 
istoriei şi culturii Europei…”

Rezoluţia Consiliului Europei din 6 Mai 2003

„diversitatea situaţiei arhivelor în Europa… se datorează în 
principal culturilor şi tradiţiilor istorice şi administrative diferite şi… 
este încă şi mai evidentă odată cu noua lărgire a Uniunii Europene 
şi cu aderarea de noi State Membre.”

Report on archives in the enlarged European Union, 2004



Există o politică europeană 
în domeniul arhivistic?

• Diferite niveluri de operare:
unional, naţional, local

• Respectarea traditiilor arhivistice
• Alinierea la standarde moderne
• Încurajarea cooperării

– Prezervarea patrimoniului digital
– Realizarea unui portal european al documentelor

şi/sau arhivelor pentru cetăţenii europeni



Arhive electronice

• Prezervarea documentelor electronice

• Managementul documentelor electronice

• Emularea/retrodigitalizare documentelor

conventionale/analogice
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Prezervarea documentelor electronice

• Durabilitatea suportului informaţiei
• Alegerea de suporţi de calitate, cu durată lungă de viaţă

• Copiere periodică

• Durabilitatea formatului
• Salvarea în formate universale (pdf, xml, tiff etc.)



Emularea documentelor conventionale

• SCOP:
• acces
• prezervare

• ŢINTĂ:
• instrumente de regăsire
• documente

• MĂSURI PROPUSE:
• Crearea unui portal web
• Sprijinirea conversiei instrumentelor de regăsire păstrate pe hârtie şi pe

alte medii tradiţionale în formate digitale, accesibile on line
• Promovarea dezvoltării unor instrumente potrivite şi acccesibile pentru

descrierea documentelor şi arhivelor online



Emularea instrumentelor de regasire



Emularea documentelor

ŢINTA DIGITALIZĂRII DOCUMENTELOR:

•Colecţiile de documente care sunt cele mai solicitate de cercetători

•Colecţiile ce repreztă obiective ale Istoriei Comune europene, de pildă
documente de interes comun pentru mai multe ţări sau regiuni, în acelaşi
timp

•Documente foarte vechi, a căror pierdere sau distrugere reprezintă o 
pierdere irecuperabilă

•Documente care sint greu de manipulate şi cu un înalt grad de risc de 
deteriorare (pergamente, hărţi, planuri, postere, fotografii) 



Emularea documentelor

FAZELE DIGITALIZĂRII DOCUMENTELOR:

•scanarea/fotografierea digitală la o rezoluţie ridicată determinată a 
documentelor

•crearea copiilor de pe documente: copie de arhivă, copie de 
publicare/multiplicare, copie de lucru

•luarea în evidentă (control fizic/control intelectual: extragerea 
metadatelor)

•depozitarea imaginilor şi a metadatelor

Vezi 
http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm
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Intrebări?

bogdanpopovici@xnet.ro
www.bogdanpopovici.go.ro
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