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REZUMAT 

Digitizarea documentelor tradiţionale în scopul conservării, prezervării colecţiilor şi al accesului rapid la informaţii este o prioritate a 

societăţii informaţionale. La Biblioteca Universităţii „Transilvania” din Braşov sunt dezvoltate proiecte şi cercetări în acest domeniu. 

Articolul prezintă stadiul actual al cercetărilor în domeniu, proiectele de digitizare axate pe formarea profesională şi cele de 

cercetare. Se prezintă o soluţie originală, ieftină, de creare a unei baze de date a documentelor digitizate şi a softurilor utilizate. Se 

finalizează tehnici, cu prezentarea unei metodologii a procesului de digitizare a cărţilor vechi. Rezultatul final poate contribui la 

dezvoltarea şi aprofundarea cercetării ştiinţifice în domeniul producţiilor cu conţinut digital. 

 

ABSTRACT 

The digitization of traditional documents aiming at collection conservation and preservation and aiming at an easy access to 

information stands for a priority of information society. Transilvania University Library of Braşov develops projects and research in 

this field. The article puts forward the current stage of research, the digitization projects focused upon professional training and the 

research projects. There is presented an original and inexpensive solution for creating a database of the digitized documents and 

the software and technique resorted to. The article closes by advancing a methodology of the digitizing process of old books. The 

final result may contribute to the development and deepening of scientific research in the field of the digital content outputs. 

 
1. STADIUL ACTUAL AL DIGITIZĂRII LA 

NIVEL MONDIAL 

 
Digitizarea documentelor tradiţionale în scopul 

conservării, prezervării colecţiilor şi accesului facil al 

utilizatorului la informaţii este un procedeu folosit deja în 

toate bibliotecile din lume. 

Primele începuturi în conversia digitizată a conţinutului 

cărţilor implicau dezmembrarea volumului, prin desprin-

derea paginilor, urmată de transferul lor într-un scanner cu 

alimentator automat. Dezavantajul major îl reprezenta 

degradarea inevitabilă a volumului. 

Singura alternativă care permitea prezervarea 

integrităţii volumului era digitizarea, prin captarea 

imaginilor sau textului prin întoarcerea manuală a 

paginilor, un procedeu în general lent şi costisitor. 

Pe plan mondial, proiectele de digitizare atrag tot mai 

mulţi cercetători, ingineri, specialişti în calculatoare sau în 

ştiinţa informării şi comunicării. Interesul mare în această 

direcţie se explică prin fondurile substanţiale care au 

început să fie investite în acest tip de cercetare de ultimă 

oră. Prezentăm câteva exemple: 
 Colorado Digitization Project a fost iniţiat în 1998 

şi a reunit eforturile bibliotecilor, muzeelor, 
societăţilor istorice şi arhivelor din Colorado pentru 
a creşte accesul utilizatorilor la colecţiile speciale şi 
resursele unice deţinute de aceste instituţii. 
Proiectul presupune un catalog comun de metadate 
şi a dezvoltat instrumente speciale pentru creatorii 
de baze de metadate. Acest proiect investighează în 
acelaşi timp folosirea Clasificării Zecimale Dewey 
prin WebDewey, pentru a permite accesul pe 
subiecte cheie la catalogul comun. 

 Un alt exemplu este cel al conferinţelor IFLA, care 
au iniţiat secţiuni speciale şi seminarii dedicate 
digitizării. Conferinţa IFLA din anul 2003, ţinută la 
Isik Universitesi Library din Turcia, a avut ca temă 
de dezbatere subiectul digitizării: „Introducing 
Digitization into Turkish Libraries: Current 
Attitudes and the Way Forward”. 

 Un alt proiect important şi complex de digitizare a fost 

lansat în Spania. AGID – Archivo General de Indias – 
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a iniţiat un proiect deosebit de ambiţios pentru 

digitizarea colecţiilor sale. Mai mult de un milion de 

pagini de documente privind istoria Spaniei au fost 

digitizate. Pe lângă complexitatea proiectului de 

digitizare, a accesului la documente digitale, s-au 

dezvoltat şi soluţii de hardware şi software. Ideea pe 

termen lung a proiectului nu este doar accesibilizarea 

documentelor, ci şi prezervarea lor. 

Noile tehnici de digitizare, recent dezvoltate, combină 

în mod optim robotica, electronica digitală şi tehnica de 

calcul prin crearea liniei de digitizare care oferă în 

premieră o soluţie complet integrată. Cele două avantaje 

majore ale liniei de digitizare sunt productivitatea foarte 

ridicată şi menţinerea integrităţii fizice a cărţii supuse 

procesului de digitizare. Manipularea documentelor, 

transferul şi digitizarea lor sunt automate, asigurându-se 

prezervarea fidelă a conţinutului informaţiei precum şi a 

formei originale a documentului indiferent de tipul 

acestuia (cărţi, reviste, colecţii de ziare). 

 În octombrie 2002, firma elveţiană 

4DigitalbooksASSY, cea care a conceput DIGITIZING 

LINE, a instalat un prim echipament de acest tip la Green 

Library, una dintre bibliotecile Universităţii Stanford, 

California. Rezultat direct al unui prototip pentru formatul 

maxim A4, prima versiune industrială a lui DIGITIZING 

LINE permite scanarea complet automată a volumelor sau 

a ziarelor până la formatul A2. Echipamentul realizează în 

premieră mondială intoarcerea automată a paginii pentru 

întreaga gamă de formate de pagină. 

Bibliotecile Universităţii Stanford au în total aproximativ 

opt milioane de cărţi digitizate printre care toate titlurile 

publicate de Stanford University Press, inclusiv conservarea 

lucrărilor începând cu 1923. 

În prezent, sistemul DIGITIZING LINE instalat la 

Stanford funcţionează la capacitate maximă pentru a scana 

câteva mii de cărţi anual. Michael Keller, director al 

Bibliotecii Universitatii din Stanford, explică: 

„Un avantaj: cărţile nu părăsesc niciodată mâinile 

noastre. Nu trebuie să le retragem din circuit şase sau chiar 

10 săptămâni. Dacă pentru procesarea unei cărţi de 300 

pagini sunt necesare 20 de minute, atunci un raft pe zi e o 

nimica toată. Produsul final e sub controlul 

nostru.(DigiBook, no. 4, June, 2004) 

 Proiectul prin care s-a dezvoltat linia de digitizare 

la Biblioteca Universităţii din Southampton se numeşte 

BOPCRIS. Una dintre principalele lui activităţi este 

scanarea documentelor parlamentare, rare şi istorice, 

folosind DIGITIZING LINE, un echipament de înaltă 

precizie, pentru prima dată folosit în iunie 2004 în Marea 

Britanie într-o bibliotecă de cercetare şi a doua din lume în 

acest domeniu. Simon Brackenbury, director de proiecte 

de digitizare la Southampton, afirmă: „Într-un anume fel, 

acest proiect este un studiu de caz în automatizare. Linia 

de digitizare are o productivitate ridicată (scanează 600 de 

pagini / oră, propunându-ne să scanăm 1 000 000 într-un an), 

permiţându-ne scanarea unui număr mare de documente, 

ceea ce va face posibil accesul la documentele istorice” 

(inaccesibile utilizatorilor până în acel moment).  

„Facilităţile de care dispune această linie de digitizare 

permite ca milioanele de pagini ale documentelor istorice 

tipărite să devină accesibile ca informaţii full-text pe 

Internet, în decursul câtorva ani” (DigiBook, nr. 9, 

December 2004). 

 O altă unitate a DIGITIZING LINE este instalată 

lângă Strasbourg, în La Walck, în cadrul uneia din secţiile de 

producţie ale companiei Infotechnique. Instalaţia, împreună 

cu alte trei, constituie un ansamblu menit să digitizeze mii de 

registre similare formatului A2. 

În parteneriat cu IBM, compania Infotechnique este 

implicată în digitizarea cărţii funciare (aplicaţia AMALFI). 

Ea asigură o logistică sigură pentru colecţia de 4 000 de 

volume, în 46 de birouri, compusă din circa 2 500 000 de foi 

scrise de mână, începând cu anul 1900, toată informaţia 

referindu-se la 1 800 000 de districte, 2 000 000 de 

proprietari şi 4 500 000 terenuri şi loturi în co-proprietate. 

Aceste cifre dau o idee asupra dimensiunii sarcinii de a 

prelua aceste date. Proiectul mobilizează în jur de 150 de 

persoane. David Gray, director al companiei Infotechnique, 

detaliază: „Investiţia noastră, de aproximativ 4 milioane euro 

în La Walck, prevede instalarea la începutul verii 2004 a 

patru scannere de acest tip, capabile să digitizeze şi 

proceseze 125 cărţi pe zi. Cu un astfel de proiect, ne vor 

trebui patru ani pentru a computeriza 46 de birouri în Alsacia 

Moselle”. (DigiBook, June 2004, no. 8) 

În România, guvernul a început să acorde interes tot 

mai mare acţiunilor de digitizare, în special a materialelor 

vechi, pentru a oferi acces mai mare şi pentru a prezerva 

documentele în acelaşi timp. Însă paşii sunt deocamdată 

mărunţi şi nu putem vorbi de nivelul atins de alte ţări în 

acest domeniu. 

Cele câteva exemple prezentate în cele ce urmează 

arată stadiul actual al digitizării în ţara noastră: 

 ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecilor 

Publice) – Comisia pentru digitizarea documentelor: 

propune un proiect de digitizare ca o metodă de păstrare şi 

conservare a documentelor în original; 

 CIMEC (Centrul Institutului de Memorie 

Culturală): lansează ideea digitizării de fotografii şi 

crearea unei baze de date; 

 Biblioteca Centrala Universitară din Bucureşti: 

propune soluţii moderne de conservare şi acces pentru 

manuscrise şi carte veche; printr-o firmă au digitizat 

colecţia de carte veche. Pretul plătit pentru o pagină A4 

scanată este de 0,4 euro. 

 Biblioteca Universitaţii „Transilvania” din Braşov: 

realizează o bază de date cu carte veche digitizată, pe baza 

unui proiect european de formare a specialiştilor în digitizare. 
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2. DIGITIZAREA DOCUMENTELOR LA 

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII 

„TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV 

 
Biblioteca Universităţii „Transilvania” a iniţiat 

programul „Leonardo da Vinci” în anul 2003. Începând cu 
acest an, proiectele dezvolate s-au dovedit a fi un real 
succes, derulând trei proiecte, dintre care la două suntem 
coordonatori, iar la unul, partener. Toate proiectele s-au 
conturat în jurul ideii de formare profesională în noile 
tehnologii de informare şi comunicare, în contextul noilor 
cerinţe de dezvoltare şi cercetare de înaltă performanţă, cu 
tehnologii de ultimă oră. 

Proiectul „Abordări inovatoare în cadrul bibliotecii 
universitare – formarea de bibliotecari şi specialişti 
specializaţi în comunicare electronică, web-design, 
transmisie de informaţie digitală, capabili să conceapă 
produse şi servicii utilizând ICT” din anul 2003 s-a 
finalizat cu realizarea de produse şi servicii de o calitate 
deosebită, fără precedent îin cadrul bibliotecilor 
universitare de cercetare, rezultate diseminate în cadrul 
universităţilor şi instituţiilor participante la proiect: 

Produse: Documente digitizate diseminate folosind două 
instrumente importante: Catalog Web şi catalog pe CD. 

Catalogul poate fi regăsit la adresa:  
http://www.unitbv.ro/biblio/ 

Servicii: Varietatea de resurse originale, incluzând 
cărţi, documente, hărţi, atlase, toate parte din fondul rar şi 
vechi şi, în acelaşi timp valoros, pus la dispoziţia 
publicului pe suport electronic; informaţii complete 
referitoare la fondul rar: titlu, scanarea coperţii şi a paginii 
de titlu, descriere bibliografică, clasificare zecimală 
universală (CZU) şi cuvinte cheie. 

Stagiul de pregătire s-a defăşurat la Biblioteca 
Universităţii şi Serviciul de Informare din Exeter, Marea 
Britanie, instituţie cu mare experienţă în domeniul 
informaţiei digitale. 

În anul 2004 s-a iniţiat un nou proiect „Leonardo da 
Vinci” de către Biblioteca Universităţii din Bergen, 
Norvegia, şi al cărui partener activ suntem, „Conservarea 
memoriei universale – Transcrierea, Protejarea, 
Descrierea şi Diseminarea Documentelor Rare şi Vechi pe 
Suport Electronic. 

 Metode de Prezervare a Conţinutului Digital – 
Codare de tipul XML, Extensible Markup Language, 
Catalogarea şi Clasificarea Cărţilor şi Metode de 
Diseminare folosind Instrumente de Marketing”, este 
coordonat de către partea norvegiană cu care creăm o 
bază de date comună de documente digitizate – 
http://www.ub.uib.no/AVDELING/spes/leonardoprosjekt 
et.htm 

Cele două proiecte au fost continuate în anul 2005 cu 
un nou proiect „Leonardo da Vinci”, al cărui promotor 
suntem şi pe care l-am câştigat cu un rezultat foarte bun. 
Proiectul „Migrare, emulare şi codificare durabilă – 
Formarea de experţi în managementul documentelor şi 

soft, în salvarea şi restaurarea documentelor, în tehnici de 
emulare şi codare XML a textelor, cu aplicaţie în cărţile 
rare şi vechi” aduce laolaltă instituţii de renume din 
Braşov, Prima Şcoala Românească, Arhivele Naţionale, 
filiala Braşov, şi Biblioteca Judeţeană Braşov şi are ca 
obiectiv final crearea unui Centru de Pregătire prin 
intermediul căruia să se asigure pregătirea profesională 
continuă în cadrul organizaţiilor, universităţilor, 
îmbunătăţirea serviciilor publice şi relaţiilor interuniversitare, 
interorganizaţionale, legăturile dintre universităţi şi 
instituţii sau alte companii, permiţându-le să acumuleze, 
să adapteze şi să înnoiască cunoştinţele, abilităţile şi 
competenţele în mod constant. 

Un alt pas important a fost făcut prin caştigarea 
grantului CNCSIS în anul 2003, „Cercetari privind 
metodele moderne de conservare a colecţiilor, cu aplicaţii 
în managementul bibliotecii digitale”. În acest proiect, 
echipa de cercetare a testat şi cercetat o nouă bază 
teoretică şi experimentală pentru proiectare şi realizare de 
sisteme tehnice de conservare şi arhivare a documentelor 
tradiţionale şi a celor electronice din biblioteci. S-a 
realizat astfel o bază de date, iar prin sisteme expert s-au 
generat structuri optime pentru diferite cazuri de 
documente şi scopuri finale de conservare. 

 
3. LINIA DE DIGITIZARE A DOCUMENTELOR, 

SOLUŢIA BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII 
„TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV 

 
Digitizing line, cea mai nouă soluţie în domeniu, este 

un produs realizat în Elveţia şi realizează scanarea 
documentelor (cărţi, reviste, ziare) cu ajutorul unei 
tehnologii foarte avansate, întoarcerea paginilor şi stocarea 
informaţiilor fără afectarea calităţii şi integrităţii documentelor. 

Digitizing line are un leagăn automat al cărţii, care 
asigură o poziţionare optimă a cărţii pentru a putea fi 
scanate foile. Asociată cu un detector automat al 
parametrilor cărţii, contribuie la optimizarea digitizării 
unei game largi de materiale. 

Acest aparat este dotat cu un scanner puternic, oferind 
o calitate foarte bună a scanării prin mişcarea traversei 
luminoase. 

Costul de achiziţionare al acestei linii este foarte mare, 
iar pentru generarea bibliografiilor on-line, soluţia aleasă 
de noi este mult mai ieftină şi va include procesele de 
accesare şi catalogare. 

 
3.1. Soluţia aleasă pentru construirea 

liniei de digitizare 
 

Soluţia aleasă pentru digitizarea documentelor va fi 
compusă dintr-un scanner cu alimentare automată a 
documentelor, un calculator pentru prelucrarea datelor, 
softul de digitizare şi, bineînteles, operatorul uman. 

http://www.unitbv.ro/biblio/
http://www.ub.uib.no/AVDELING/spes/leonardoprosjekt%0bet.htm
http://www.ub.uib.no/AVDELING/spes/leonardoprosjekt%0bet.htm
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Fig. 1. Linia de digitizare. 

 
3.2. Procesul de digitizare 

În cadrul procesului de digitizare se scanează fiecare 

pagină în parte, conţinutul acesteia este înregistrat, apoi 

are loc răsucirea paginii ce urmează a fi scanată. 

O carte electronică este de fapt un fişier executabil care 

conţine paginile formatate în limbaj html şi, de aceea, 

realizarea ei se aseamănă foarte mult cu crearea unui site 

web. Deci, pentru început trebuie realizate paginile 

respective în format html. 

Când utilizatorul deschide acest fişier, o interfaţă de tip 

browser va deschide o pagină de gardă care conţine 

legături către pagina index, exact ca şi cum aţi naviga pe 

internet. Pagina index conţine cuprinsul sau lista cu 

subiecte, din care cititorul poate selecta paginile pe care 

doreşte să le vadă, numai cu câteva apăsări pe butonul 

mouse-ului. 

Există câteva sute de editoare html. Unele sunt 

gratuite, iar altele sunt foarte scumpe. Odată ce paginile 

web sunt create, ele pot fi transformate uşor într-o carte 

electronică. Acest lucru este numit compilare şi se poate 

face foarte uşor cu un soft adecvat. 

Programul folosit în digitizarea cărţii ce face obiectul 

acestui proiect se numeşte DeskTop Author. 

DeskTop Author este un program descărcat de pe 

Internet, care, cu o mică modificare, ne-a ajutat la 

realizarea cărţii electronice. 

Paşii urmaţi în realizarea cărţii au fost: 

 

 crearea paginilor html folosind editorul disponibil; 

 lansarea „progrămelului” modificat şi selectarea 

fişierelor pe care dorim să le includem în e-book; 

 selectarea opţiunilor vizuale şi de securitate; 

 apăsarea butonului „compile” şi încheierea 

procesului de compilare care de obicei durează mai 

mult de 10 minute. 

Un element foarte important în cadrul acestui proiect 

este scanner-ul. Prin scanarea unui document se obţine o 

imagine raster ce poate fi stocată într-un calculator.  

La alegerea scanner-ului trebuie să ţinem cont de calitatea 

şi dimensiunile documentelor care trebuie scanate. 

Oricum, alegerea este influenţată şi de bugetul disponibil. 

Posibilitatea de a folosi o gamă largă de dispozitive 

scanner este una din caracteristicile importante ale unui 

sistem de imaging bun. 
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Fig. 2. Procesul de digitizare. 

 

 

3.3. Stabilirea tehnicii şi softul utilizat 

 

 Deşi pentru vizualizarea unei pagini de Internet este 

necesar un singur instrument, denumit browser, 

pentru construirea unui asemenea site avem nevoie 

de o serie de tipuri de programe.  

 În primul rând, orice pagină de Internet este scrisă 

în limbajul HTML (Hyper Text Markup Language).  

 Din orice browser putem vedea codul sursă al unei 

pagini de web. Acesta este scrisă în HTML, un 

limbaj care este interpretat de către browser în 

momentul încărcării unei pagini web. HTML este 

un limbaj simplu. Greutatea intervine abia în 

momentul conceperii unui site, în ceea ce priveşte 

conţinutul acestuia, schema de organizare şi 

elementele de design aferente. 
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 Pagina HTML poate fi creată într-un program 

simplu de redactare de text, ca de exemplu bine-

cunoscutul NotePad, distribuit împreună cu 

Windows 9x. 

 Altă modalitate de creare a unei pagini web este 

folosirea unui program utilitar. Şi acestea se împart 

în două categorii: programe de tipul WYSWYG 

(What You See Is What You Get) sau programe 

ajutătoare.  

 Pentru utilizarea programelor WYSWYG (de ex. 

Microsoft Front Page program pe care noi l-am 

utilizat) nu este necesară cunoaşterea limbajului 

HTML. Crearea site-ului are loc în mod intuitiv, 

programul facilitând transformarea în codul HTML 

corespunzător.  

 Un alt element de care a trebuit să ţinem cont în 

construirea unei pagini HTML este echilibrul dintre 

text şi imagini. 

 Pentru a crea imagini (în format GIF sau JPG) 

trebuie folosite diverse programe. În mod uzual se 

folosesc: Ulead Photoimpact, Adobe Photoshop, 

Paint Shop Pro.  

 După crearea cu succes a paginilor web, acestea 

sunt stocate pe calculatorul local. 

 Pentru transferarea acestora pe serverul de Internet 

este necesară folosirea unor programe utilitare 

pentru transferul fişierelor la distanţă, folosind 

Protocolul de Transfer al Fişierelor (FTP – File 

Transfer Protocol). În mod uzual sunt folosite 

programe utilitare (WS FTP, Cute FTP) ce folosesc o 

interfaţă tip Windows.  

 Programul utilizat de noi pentru a transfera pe 

server site-ul ce conţine catalogul de carte veche 

este Total Commander, iar protocolul, FTP. 

 Pentru a putea vizualiza paginile de Internet avem 

nevoie de un program denumit browser. Ca şi 

programele de e-mail, în general, poate fi obţinut în 

mod gratuit, de ex.: Internet Explorer, Netscape 

Communicator, Opera, Neo Planet. 

3.4. Metodologia procesului de digitizare 

a cărţilor vechi 

a. Scanarea pagină cu pagină a cărţii ce urmează a fi 

digitizată şi salvarea imaginilor în fişiere diferite în format 

gif. sau jpg. 

 

 

     
 

            Fig. 3. Coperta cărţii.                        Fig.4. Pagina 1. 

 

 

b. Aranjarea imaginilor în ordinea paginilor existente în carte 

şi crearea pentru fiecare imagine a unei pagini html. 

 

 
 

Fig. 5. Crearea paginilor html. 

 

c. Crearea butoanelor de comandă ce permit navigarea 

de la o pagină la alta a cărţii electronice cu ajutorul 

limbajului javascript. 
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Fig.6. Crearea butoanelor de comandă. 

 
 

Fig. 7. Limbaj JavaScript. 

Butoane de comandă 

pentru navigarea de la  

o pagină la alta 
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4. CONCLUZII 

 
Rezultatul final poate contribui la dezvoltarea şi 

aprofundarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul 
producţiilor cu conţinut digital, dezvoltarea resurselor 
umane pentru procesul didactic şi cel de cercetare şi la 
dezvoltarea bazei materiale pentru cercetare. Pentru a ne 
putea integra în structurile europene în ceea ce priveşte 
nivelul cercetării, calitate şi nivelul de aplicativitate, 
considerăm că abordarea şi rezolvarea tematicilor trebuie 
făcute în concordanţă cu cerinţele pieţei. Învăţământul 
universitar european se va baza mult pe studiul individual. 
Bibliotecile vor fi parteneri de bază în procesul instructiv-
educativ şi trebuie să ofere servicii noi. Linia automatizată 
de digitizare vine în sprijinul oferirii de documentaţie  
on-line selectată şi în concordanţă cu programele analitice. 

Cercetările vor optimiza procesele de scanare, tratare a 
imaginilor, catalogare etc. pentru a rezolva atât conservarea 
publicaţiilor cât şi calitatea documentelor electronice oferite. 

Se va crea un centru de instruire a tuturor bibliotecilor 
şi se va colabora cu instituţiile similare. 
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