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POTENŢIALUL PATRIMONIAL AL BIBLIOTECII 

ACADEMIEI ROMÂNE ÎN CONTEXTUL 

SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII 

CARMEN DOBRE, SVETLANA CĂZĂNARU 

Biblioteca Academiei Române 

 

Discursul cultural al ultimelor două decenii a fost invadat de o serie de termeni şi 

concepte care definesc realităţi cu totul noi, determinate în mod decisiv de 

dezvoltarea spectaculoasă a tehnologiei informaţiei. Trecerea de la societatea 

informaţională la societatea cunoaşterii impune adaptare, strategii de acţiune, 

mijloace şi metode noi de comunicare. Bibliotecile joacă un rol esenţial în transferul 

de cunoştinţe utile edificării societăţii cunoaşterii, misiunea lor fiind de a asigura 

resursele informaţionale într-un mod cât mai rapid şi complet. Lucrarea de faţă 

prezintă situaţia Bibliotecii Academiei Române, bibliotecă patrimonială, cu un bogat 

fond de colecţii speciale şi trece în revistă principalii agenţi activi care determină 

modul şi viteza de circulaţie a informaţiei patrimonial-culturale cu valoare naţională 

şi internaţională. 

Cuvinte-cheie: Biblioteca Academiei Române, patrimoniu, cercetare, colecţii 

speciale, digitizare, societatea informaţională, societatea cunoaşterii 

 

Cultural discourse of the past two decades has been invaded by a number of terms 

and concepts that define entirely new realities determined decisively by the 

spectacular development of information technology. Moving from the information 

society to the knowledge society requires adaptation, action strategies and new 

means and methods of communication. Libraries play an essential role in the transfer 

of useful knowledge for building knowledge society and their mission is to provide 

information resources in a quick and complete manner. This paper presents the 

Romanian Academy Library, a heritage library with rich special collections and 

reviews the main active agents that determine the manner and velocity cultural-

heritage information of national and international value circulate.  

Keywords: Library of Romanian Academy, heritage, research, special collections, 

digitization, information society, knowledge society 

 

1. Biblioteca Academiei Române – un tezaur de informaţie culturală 

„Pentru Europa patrimoniul cultural este o resursă stategică ce poate juca 

rolul pe care îl are petrolul pentru ţările arabe” (Gianni De Michelis)
1
. 

Statutul şi misiunea Bibliotecii Academiei Române, o bibliotecă patrimonială 

                                                

1 Gianni De Michelis. VENIVA ESPRIT Project and the Cultural heritage as a 

natural resource in the 21st Century, apud Florin Filip, Societatea Informaţională – 

Societatea Cunoaşterii: concepte, soluţii şi strategii pentru România. Bucureşti: 

Editura Expert, 2001, p. 144. 
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prin excelenţă, ne impune să abordăm lucrarea noastră din perspectiva acestei 

afirmaţii făcută de Gianni De Michelis în urmă cu aproximativ două decenii, 

în plină epocă informaţională, cea care a pregătit terenul instalării societăţii 

cunoaşterii cu tot cortegiul său de provocări, dar şi de oportunităţi.  

Timp de un secol şi jumătate, cât a trecut de la înfiinţarea sa, Biblioteca 

Academiei Române a evoluat în mod constant şi programatic, indiferent de 

epocă şi de încercările istoriei, spre o bibliotecă de tip patrimonial-

enciclopedic, cu o structură specială, unică în sud-estul Europei şi similară 

doar Bibliotecii Naţionale a Franţei şi Bibliotecii Regale Belgiene. Caracterul 

acesta special rezidă în diversitatea colecţiilor sale, care realizează sinteza 

dintre fonduri documentare de tip muzeal, arhivistic şi, desigur, 

biblioteconomic, ce acoperă un larg spectru de domenii şi teme. Principalele 

colecţii, dincolo de fondul de monografii ce aspiră spre exhaustivitatea 

producţiei româneşti de carte tipărită pe teritoriul României sau oriunde în 

lume şi care se apropie acum de un milion şi jumătate de unităţi, sunt: 

colecţia de periodice (cea mai bogată şi completă din România), colecţiile de 

manuscrise, carte veche şi rară, cărora li se adaugă colecţii de documente 

non-text, nespecifice unei biblioteci: numismatică, stampe şi desene, 

fotografie, hărţi şi atlase, muzică (fig. 1). Numărul unităţilor aparţinând 

fiecărei colecţii şi valoarea lor documentară şi de informaţie fac superfluă o 

ierarhizare valorică, toate fiind simultan reprezentative şi complementare 

pentru mai multe domenii ale cunoaşterii, putând fi utilizate convergent în 

tratarea unei teme de cercetare.  

Diversitatea, tendinţa spre completitudine a colecţiilor şi nu de puţine ori 

unicitatea documentelor, parte dintre ele cu valoare de tezaur, au conferit 

întotdeauna Bibliotecii Academiei Române un statut de bibliotecă de 

cercetare, deţinătoare a unui patrimoniu de interes nu numai naţional, ci şi 

universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Structura patrimoniului Bibliotecii Academiei Române, pe colecţii. Cifrele 

datează de la începutul anului 2011. 
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2. Domenii ale cunoaşterii acoperite de patrimoniul Bibliotecii 

Academiei Române 

Zonele de interes cele mai importante, derivate în mod firesc din structura 

conţinutului documentar, se circumscriu cu deosebire domeniului cultural, de 

tip umanist, privind istoria, artele şi istoria artei, folclorul, istoria cărţii şi a 

tiparului, literatura, lingvistica, geografia, atât în spaţiul românesc, cu 

extindere către Balcani şi Orientul Apropiat, cât şi vest-european şi chiar 

extrem-oriental, până în Japonia.  

Listăm în continuare, spre exemplificare, un eşantion de domenii de 

cercetare cu o bogată bază documentară în colecţiile Bibliotecii Academiei 

Române, menţionând ilustrativ câte 1-2 documente din sutele şi miile ce pot 

fi citate. Am optat pentru această procedură aridă şi puţin prietenoasă, în 

locul unei descrieri mai spectaculoase şi atractive a colecţiilor, din 2 motive: 

(1) cu scopul de a sugera bogăţia tematică şi vastul câmp de cercetare pe care 

Biblioteca Academiei Române îl oferă noii societăţi a cunoaşterii şi (2) 

pentru a reafirma necesitatea, recunoscută, de altfel, de toţi specialiştii, de a 

crea posibilitatea de căutare, filtrare şi bibliografiere a fondului patrimonial în 

întregimea sa, în funcţie de interesele de cunoaştere ale utilizatorilor. Ceea ce 

presupune înregistrarea tuturor unităţilor în sistemul integrat de bibliotecă. 

Procesul este în derulare, dar pe lângă specializare, minuţiozitate şi exigenţă, 

revendică un număr sporit de specialişti şi mult timp. Tocmai de aceea în fig. 

1 liniile ce conduc de la colecţii la sistemul integrat de catalogare ALEPH 

500 sunt întrerupte, nici una dintre colecţii nefiind în acest moment 

înregistrată integral on-line.  

ISTORIA ROMÂNILOR, cu multiple subdomenii, teme şi specializări 

Antichitate  

o colecţia de numismatică: monede greceşti şi romane de tip stater (ex.: 

Stater Macedonia tip Filip II, emis la Amphipolis, anii 323-315 

a.Chr., Stater de tip Lysimach, emis la Mesambria, mijlocul sec. III 

a.Chr. – unicat, Medalion roman Constantin I, sec. IV p.Chr.) 

o colecţia de carte rară (ex.: Plutarh, Cheroneul traducere foarte exactă 

în limba obişnuită a Paralelelor greceşti şi romane de Chir 

Constantin… fiul Domnului Ioan Constantin Basarab Brâncoveanu, 

1704) 

o colecţia de monografii 

Evul mediu românesc, întemerierea şi funcţionarea statelor române:  

o colecţia de hrisoave şi documente domneşti (emise în cancelariile 

voievodale de la curtea lui Ştefan cel Mare, Matei Corvin, Constantin 

Brâncoveanu, Simion Movilă, Alexandru Scarlat Ghica etc.) 

o colecţia de peceţi  
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o colecţia de hărţi şi planuri de moşii (ex.: Plan geometricesc a[l] 

moşii Făcuţii din ţănutul Eşii a Domnului Spatarului Iorgu Harturar, 

1842) 

o colecţia de monede medievale din Ţara Românescă şi Moldova 

o colecţia de stampe (Portretul lui Matei Bsarab, de Willem Hondius, 

Călăreţ valah la 1606, de Abraham Bruin) 

o colecţia de muzică (Tiberiu Brediceanu, Marşul lui Mihai eroul, G. 

Briaschi, Cântec ostăşesc atribuit lui Ştefan cel Mare 

Unirea principatelor şi Marea Unire 

o colecţia de presă (Albina românească, Curierul românesc, Timpul, 

Adevărul, Universul etc.)  

o colecţia de fotografie (desene şi picturi de Barbu Iscovescu, 

momentul 1848) 

o colecţia de stampe şi desene (Carol Popp de Szathmáry) 

o colecţia de muzică 

Casa regală a României:  

o colecţia de fotografie   

o colecţia de periodice (Adevărul, Timpul, Dimineaţa, Realitatea 

ilustrată ect. ) 

o colecţia de manuscrise (manuscrise ale reginei Elisabeta, cu 

adnotările lui Pierre Loti) 

o colecţia de carte rară (ediţiile princeps ale operei Reginei Elisabeta şi 

reginei Maria)  

o colecţia de numismatică (producţia monetară emisă de Regele Carol 

I, Regele Ferdinand regele Carol al II-lea) şi colecţia de medalii 

Istoria proviciilor româneşti: Basarabia, Bucovina, Transilvania 

o colecţia de presă (Universul, Viitorul, Adevărul, Dimineaţa, Aurora, 

Neamul românesc. În cazul de faţă am exemplificat tocmai cu aceste 

periodice întrucât ele au făcut obiectul unui contract de furnizare de 

informaţie, prin care Agenţia Informaţională de Stat Moldpres din 

Chişinău a obţinut materialul documentar pentru realizarea lucrării 

Cronica Basarabiei, 1918-1944. Mărturii din presa timpului) 

o colecţia de monografii  

o colecţia fotografie 

o colecţia de stampe şi desene  

Istoria războielor mondiale şi a războiului de independeţă 

o colecţia de presă 

o colecţia de monografii  

o colecţia fotografie 

o colecţia de stampe şi desene 
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Istoria regimului comunist  

o colecţia de presă: Scânteia, Scânteia tineretului, Săptămâna, Flacăra, 

Femeia 

o fondul special, al cărţilor interzise: de interes este cu deosebire lista 

autorilor şi titlurilor interzise 

ISTORIA BALCANILOR şi a popoarelor din Balcani: greci, bulgari, sârbi, 

albanezi etc.: 

o documentele de arhivă 

o colecţia de corespondenţa 

o colecţia de hărţi şi planuri 

o colecţia de presă 

o colecţia de fotografii 

o colecţia de stampe şi desene 

LEGISLAŢIE ŞI ISTORIA LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI 

o colecţia de carte veche (Primele culegeri de legi, editate în Ţara 

Românească: Pravila de la Govora – 1640, Îndreptarea legii –1652 

şi Moldova: Carte românească de învăţătură de la pravilele 

împărăteşti şi de la alte giudeţe sau Pravila lui Vasile Lupu – 1646 

o colecţia de periodice: colecţia Monitorul oficial 

o colecţia de monografii 

ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

o colecţia de carte veche: (Bucoavna – Bălgrad, 1699 şi Blaj 1759, 

Bucvariul – Viena, 1781, Abecedarul Mare – Bucureşti 1783, 

Gramatica românească a lui Ianache Văcărescu – Râmnic şi Viena, 

1787) 

o colecţia de monografii (manualele politizate din perioada regimului 

comunist, seriile de manuale alternative postdecembriste) 

o colecţia de fotografie 

ISTORIA TIPARULUI ŞI A CĂRŢII 

Istoria cărţii rare 

o Colecţia de incunabule, valoroase atât prin ornamentaţia manuală, 

ilustraţiile xilogravate şi legăturile de artă, cât şi prin completitudine 

şi starea de conservare:  

o italiene: Etymologicum magnum Graecum (1499, ediţie 

princeps Veneţia, tipărit de Zacharias Caliergis), 

Hypomnemata in Aristotelis categorias Graece (1499, ediţie 

princeps), Hypnerotomachia Poliphili de Columna 

Franciscus (1499, tipărit de Aldus Manutius Romanus, cu 

170 de gravuri). 
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o germane: Aeneas Sylvius Piccolomini, Epistolae familiares 

(1481), Liber Chronicorum (1493, cu peste 2000 de 

xilogravuri reprezentând ţări, oraşe, portrete) tipărite la 

Nürenberg, în tipografia lui Anton Koburger. 

o Colecţia de carte rară, exemplare preţioase datorită însemnărilor 

manuscrise ale celor care le-au citit sau care le-au dăruit: Petrarca, 

Tronphi, Sonetti et Canzone, tipărit de Bartholamio de Zani da 

Portese, 1497, bogate note marginale aparţinând la 2 lectori. Pe prima 

pagină Hrisant Notara, patriarhul Ierusalimului, dăruieşte volumul 

Şcolii de la Sfântul Sava din Bucureşti 

o Cărţi rare datorită materialelor preţioase pe care s-au tipărit: mătase, 

pergament, hârtie japoneză sau dimensiunilor excepţionale, ediţii 

liliput: Sanders D., Konversationis-Lexikon – Berlin, 1896 

(33x24/8mm, 465 p., 175.000 cuvinte), Tudor Arghezi, Poezii – 

1934, I.L. Caragiale, Versuri, 1935, Mihai Eminescu, Luceafărul, 

1933, toate ediţii format timbru poştal, editate la Mărţişor) 

Istoria legăturii de carte 

o Colecţia de carte rară, ilustrând legături de epocă: J.L. Decius, De 

vetustatibus Polonorul – Cracovia, 1521/3, Calendarium historicum 

(1556/8), Isocratis Scripta – 1571/9, precum şi legături moderne: 

realizate de Cabape, Corriez, René Kieffer. 

ISTORIA ARTELOR PLASTICE ROMÂNEŞTI 

o colecţia de stampe şi desen: lucrări de Aman, Grigorescu, Szathmary, 

Pallady 

o colecţia de periodice: Realitatea ilustrată, Universul, Gorjanul, 

România literară 

o colecţia de monografii 

ISTORIA GRAFICII OCCIDENTALE 

Desenul italian 

o colecţia de stampe şi desen (Bandinelli, Tizian, Vasari, Guercino, 

Guardi, Salvator Rosa) 

Istoria graficii germane, franceze, flamande 

o colecţia de stampe şi desen (Albrecht Dürer, Wolgemuth şi Wilhelm 

Pleydenwurf, Pablo Picasso, Nicolas Poussin, Fragonard, Bellage, 

Focillon, Delacroix)  

Istoria stampei japoneze şi răspândirea ei în colecţii străine 

o colecţia de stampe (artişi din secolele XVIII-XX: Hokusai, 

Hiroshige, Kuniyoshi, Utamaro, Tsuguharu Foujita). 
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3. Trecerea de la societatea informaţională la societatea cunoaşterii 

Sigur că oferta patrimonială a colecţiilor Bibliotecii Academiei Române a 

făcut ca, în contextul instalării şi traversării societăţii informaţionale (anii 

1995-2005), această instituţie să devină unul dintre principalii furnizori de 

conţinut pentru diversele platforme digitale, naţionale sau europene. Acest 

statut este păstrat şi acum, când contextul mondial al societăţii globalizate, 

generată de extinderea rapidă a tehnologiilor de comunicare, anunţă intrarea 

într-o altă etapă de evoluţie a umanităţii: cea a societăţii cunoaşterii.  

Dorim să semnalăm că realitatea numită societatea cunoaşterii nu este un 

concept abstract, un termen care să desemneze un proiect dezirabil, ci este o 

etapă concretă, în plină desfăşurare, trăită cu mare viteză în ţările dezvoltate. 

Acest ritm sporeşte şi mai mult defazajul, şi aşa considerabil, al ţărilor 

marcate de lipsa performanţei economice şi de posibilitatea achiziţionării de 

tehnologie a informaţiei. În 2003 academicianul Mihai Drăgănescu avertiza 

asupra retardului României şi în general al ţărilor din estul Europei în privinţa 

dezvoltării societăţii informaţionale: „În studiul meu pentru ESEN I
2
 din anul 

1999 constatam starea de subdezvoltare informaţională a României şi lipsa de 

voinţă politică, nu de bună voinţă, în contextul unui declin economic 

periculos“
3
. Această stare ameninţă să compromită sincronizarea realităţilor 

româneşti cu lumea occidentală, avansată tehnologic şi bazată pe utilizarea 

eficientă şi lucrativă, aducătoare de venituri. 

Transformarea societăţii informaţionale în societate a cunoaşterii 

presupune, în viziunea specialiştilor de la Academia Română, activarea a 

două categorii de vectori: tehnologici şi funcţionali.
4
 Principalii vectori 

tehnologici sunt internetul şi cartea electronică. Vectorii funcţionali au în 

vedere managementul cunoaşterii, cu cel puţin două valenţe, una 

operaţională, privind funcţionarea instituţiilor furnizoare, beneficiare sau 

creatoare de cunoaştere, cea de-a doua privind utilizarea morală a cunoaşterii 

în societatea globalizată. 

Din această perspectivă se dovedeşte necesar ca deţinătorii de informaţie, 

cum sunt bibliotecile şi arhivele, să iasă din condiţia de simpli utilizatori ai 

tehnologiei, în scopul administrării datelor şi prezervării documentelor, şi să 

adopte o atitudine proactivă, în sensul dezvoltării unei funcţionalităţi 

instituţionale care să vizeze creaţia producătoare de plus valoare 

informaţională şi de cunoaştere. De altfel, societatea cunoaşterii prin chiar 

această atitudine activă, creatoare se distinge de societatea informaţională, 

                                                

2 ESEN: Evaluarea stării economiei naţionale, proiect al Academiei Române. 
3Mihai Drăgănescu. De la Societatea informaţională la Societatea cunoaşterii. 

Bucureşti: Editura Tehnică, 2003, p. 2. 
4 Idem, p. 40 şi 191-193. 
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căreia îi succede temporal şi pe care o depăşeşte în termeni valorici. 

Societatea cunoaşterii se defineşte, aşadar, în termeni de scopuri, acţiuni şi 

corpuri de cunoştinţe, iar cunoaşterea este privită drept capacitatea, mai mult 

chiar, abilitatea oamenilor de a acţiona. În ceea ce priveşte situaţia Bibliotecii 

Academiei Române, am prezentat succint doar ultimul dintre cei trei termeni, 

anume corpul de cunoştinţe deţinut sub formă patrimonială. Scopurile şi 

acţiunile menite să atingă aceste scopuri trebuie însă redefinite în 

concordanţă cu exigenţele noii epoci, care impun trecerea de la misiunea de 

stocare, prezervare şi pune în circulaţie a bunurilor culturale patrimoniale la 

dezvoltarea accesului cetăţenilor la aceste bunuri şi stimularea acţiunilor 

creatoare. 

Rolul depozitarilor şi furnizorilor de cunoştinţe devine astfel unul 

primordial în contextul societăţii cunoaşterii, iar acţiunea acestora este văzută 

de academician Florin Filip, preşedintele Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia 

Informaţiei a Academiei Române, în sens larg umanist, vizând valorificarea 

patrimoniului cultural naţional „în interesul ţării, al cetăţenilor şi al agenţilor 

economici (tradiţionali sau noi)”
5
. 

În volumul Societatea Informaţională, Societatea Cunoaşterii, profesorul 

Florin Filip pledează pentru dezvoltarea unei economii a culturii, bazată pe o 

infrastructură care este de natură intelectuală. Regăsim în această pledoarie 

ideea anunţată de Gianni De Michelis, a culturii ca primă resursă economică 

europeană. Viitorul se anunţă, o dată în plus, a fi unul al oamenilor 

cunoscători şi capabili să decidă şi să acţioneze în virtutea prelucrării 

cunoştinţelor pe care le deţin.  

În virtutea celor două categorii de vectori (tehnologici şi funcţionali) 

capabili să transforme societatea informaţională în societatea cunoaşterii, în 

piaţa bunurilor culturale acţionează trei categorii de agenţi, cu scopuri 

diferite, dar viziune comună: mediul academic, lumea afacerilor şi acţiunea 

guvernamentală. Vom sintetiza modul acestora de a acţiona în piaţa bunurilor 

cuturale, în schema de mai jos. 

 

 

 

 

 

                                                

5
Florin Gheorghe Filip. Către o economie a culturii şi o infrastructură informaţională 

intelectuală. În: Societatea Informaţională - Societatea Cunoaşterii : concepte, soluţii 

şi strategii pentru România. Bucureşti : Editura Expert, 2001, p. 143. 
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Cum se poate observa, mediul academic este intersat de prezervarea 

bunurilor culturale şi de creşterea accesului liber la informaţie, mediul 

economic vizează în mod firesc obţinerea de beneficii financiare, prin 

creearea altor bunuri culturale, în timp ce mediul guvernamental are ca 

misiune elaborarea de strategii de facilitare a accesului la informaţie a 

cetăţeanului şi a instituţiilor, într-o dimensiune cooperantă convergentă, la 

nivel naţional şi regional. Statele Unite ale Americii, Franţa, Uniunea 

Europeană au conceput şi pus în aplicare proiecte de biblioteci digitale 

naţionale (Gallica) sau supranaţionale (European Library). 

Situaţia românească 

În România, la iniţiativa Ministerului Culturii, în anul 2009 a fost creat un 

pilon tematic numit „Biblioteci” – versiunea 01/30.10.2009
6
 pentru 

constituirea bibliotecii digitale naţionale, parte componentă a bibliotecii 

digitale europene, care are ca scop protejarea şi conservarea patrimoniului 

cultural naţional existent în bibliotecile româneşti şi promovarea colecţiilor, 

precum şi lărgirea accesului la informaţie. Biblioteca Digitală Naţională se 

poate realiza respectând principiul partajării digitizării resurselor, astfel încât 

materialul digitizat să fie identificat de către fiecare bibliotecă în parte, în 

funcţie de valoarea documentară, reprezentativitatea pentru un anumit 

domeniu, o anumite perioadă, regiune geografică (naţional şi internaţional), 

gradul de interes şi adresabilitate. 

                                                

6
 Biblioteca Naţională a României. Comisia de specialitate pentru digitizare - pilonul 

tematic "Biblioteci". Ghid de digitizare - pilonul tematic "Biblioteci" : versiunea 

01/30.10.2009. [Citat: 20.10.2013]. Disponibil: http://www.bibnat.ro/dyn-

doc/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2

009.pdf. 

http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf
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Cu zece ani în urmă demarase un alt proiect de digitizare a patrimoniul 

naţional de informaţie, numit Dacoromanica, proiect preluat pentru doi ani de 

Ministerul Culturii şi Cultelor, în 2002, care reunea 4 biblioteci bucureştene, 

Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Metropolitană Centrală 

Universitară şi Biblioteca Naţională
7
. În lipsa finanţării, proiectul a fost 

stopat în 2004, pentru a fi reluat în 2007, ca demers instituţional independent 

în raport cu factorii guvernamentali, pe baza unui parteneriat semnat între 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Biblioteca Academiei. 

Astfel, în acest moment în România funcţionează două platforme cu statut 

naţional, iar Biblioteca Academiei Române este partener şi furnizor de 

informaţie în ambele: Biblioteca Digitală Naţională şi Dacoromanica, 

dezvoltată în paralel, cu scopuri similare până la identitate. 

Dezimplicarea factorilor guvernamentali din România şi lipsa unei 

strategii naţionale de finanţare a condus în numai câţiva ani la acţiuni de tip 

individual sau de grup restrâns, ce riscă să compromită realizarea unei 

platforme unice, pe principii de eficienţă. Tot din această cauză, contribuţia 

adusă de fondul patrimonial cultural românesc la Biblioteca Digitală 

Europeană este neomogenă şi nu urmăreşte gradul de interes al utilizatorilor 

pentru un domeniu de cercetare. Spre exemplu, pentru platforma 

Dacoromanica, Biblioteca Academiei Române a furnizat documente 

referitoare la teme precum: istoria românilor şi romanităţii orientale, 

avagarda românească, columna lui Traian – monumentul european, Bucureşti, 

centrul spiritualităţii sud-est europene, Bucureştii în imagini, presă românească 

(http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R). Pentru platforma Europeana, materialul 

furnizat a fost cu deosebire iconografic, exclusiv din colecţia de Stampe, 

desen, fotografie, conţinând desenul italian din secolele XVI-XIX şi opera 

grafică fotografică şi a lui Szathmary (http://www.europeana.eu/portal/). 

În absenţa acţiunii guvernamentale, ceilalţi doi agenţi activi interesaţi în 

valorificarea patrimoniului cultural, anume mediul academic şi lumea 

economică, pot fi reuniţi într-o strategie comună, reglată de două principii: 

(1) prezervarea şi valorificarea spirituală a patrimoniului pe plan naţional şi 

internaţional şi (2) beneficiul material. În cadrul proiectului ESEN I şi II al 

Academiei Române, care a avut ca scop „elaborarea de viziuni de dezvoltare 

şi de propuneri de soluţii pentru marile probleme ale societăţii româneşti“, 

academician Florin Filip a conceput un model
8
 de economie culturală care 

integrează deopotrivă instituţiile culturale, bunurile culturale, conţinutul 

                                                

7
Florin Rotaru. Biblioteca virtuală a României: adaptare după "Gallica". [Citat: 

20.10.2013]. Disponibil: http://www.bibmet.ro/Uploads//9_2010/114424.pdf 
8 Florin Filip, op.cit., p. 148-149. 

http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.bibmet.ro/Uploads/9_2010/114424.pdf
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digitizat, furnizorii de servicii, publicul beneficiar, agenţi creatori, 

distribuitorii de bunuri culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Prezentare cibernetică a convergenţei IC (instituţii culturale) cu TIC 

(tehnologia informaţiei şi comunicării) 

Sistemul propus funcţionează după model cibernetic, iar piaţa bunurilor 

culturale se autoreglează în funcţie de ofertă, cerere şi scopuri, relaţiile dintre 

agenţii implicaţi fiind determinate în termeni financiari. 

Pornind de la aceasta realitate trebuie să luăm cu seriozitate în considerare 

afirmaţia lui Gianni De Michelis, care se constituie într-un avertisment în 

privinţa oportunităţilor pe care noua eră în care tocmai am intrat, societatea 

globalizată a cunoaşterii, le oferă statelor deţinătoare de informaţie culturală 

reprezentativă la nivel universal. Atenţie deci: patrimoniul cultural este o 

resursă economică importantă, valorează cât aurul, este asimilat cu petrolul, 

ca atare putem vorbi despre o altă sursă energetică, despre o altă energie, 

energia culturii, adică a spiritului.  
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