Digitizarea colecțiilor de
periodice vechi
Biblioteca județeană „A.D. Xenopol” – Arad
2013 - 2017

Despre Proiect
• In 2013 Biblioteca Județeană "Alexandru D. Xenopol" Arad prin directorul sau Prof. Florin Didilescu, are inițiativa proiectului „Biblioteca digitală arădeană” - o
platformă online de acces la resursele electronice ale instituției și are ca obiectiv
general punerea în circulație în mediul online până la sfârșitul anului 2020, a
peste 50 de periodice arădene, relevante pentru istoria, cultura și timpul prezent
al județului și municipiului Arad.
• Remarcabil prin pionierat, proiectul pune la dispoziția cititorului in format digital,
căutabil după cuvinte, întreaga colecție de periodice de sec XIX – XX de limba
Romana, Maghiara si Germana.
• In vara aceluiași an, după finalizarea procesului de selecție si achiziție a serviciilor
începe derularea proiectului.
• Document Imaging Systems este onorata de parteneriatul derulat cu B.J. Arad si
adaugă acest proiect in lista sa de proiecte de referința alături de cele derulate
împreuna cu Muzeul Holocaustului de la Washington, Biblioteca Naționala,
Biblioteca Academiei Romane s.a

Fapte si Cifre:
• Toate colecțiile de periodice de limba Romana, Maghiara si Germana
de sec XIX – XX;
• Peste 500.000 pagini de periodice scanate la înalta rezoluție;
• Livrabile in format color master TIFF, si alb/negru cautabil;
• OCR din limbile: Romana, Maghiara si Germana;
• Imagini master dar si prelucrate si îmbunătățite;
• Formate diverse: A1, A2, A3, A4, A5;
• Proiect derulat etapizat in 5 ani;

Stadiul Proiectului:
• 2013- pana in prezent 403.995 pagini digitizate din 55 periodice,
intre care:
• in limba germana 2 titluri: Arader Kundschafts Blatt 1839-1946 cel
mai vechi titlu de limba germana si Arader Zeitung 1929-1944;
• in limba maghiara 1titlu: Aradi Kozlony 1885-1940;
• in limba romana 52 titluri, din care cele mai semnificative:
• Romanul 1911-1936; Știrea 1933-1944; Tribuna 1904-1912;
• Tribuna Poporului 1924-1930; Biserica si Scoală 1877-1948;
• Patriotul 1944-1949; Flacăra Roșie 1953-1989; Adevărul 1999-2008
• Umoristul 1865-1866 cel mai vechi titlu de limba romana

Rezultate tangibile:
• Actualmente se pot accesa cotidienele Știrea (1933 - 1944) și
Românul (1918), urmând ca până la sfârșitul anului să fie introdusă în
sistem toată colecția Românul, iar în următorii trei ani, treptat, să fie
introduse toate celelalte periodice digitizate.
• Ziarul Știrea este partajat deja pe platforma Europeana, urmare a
participării la proiectul LoCloud 2015 și sperăm ca pe viitor și celelalte
resurse existente pe platforma noastră să fie partajate pe platforma
europeană.
• Pe viitor, colecțiilor prezente pe platformă se vor îmbogăți cu alte
tipuri de resurse precum, fotografii, vederi, hărți, înregistrări video
etc.

Legături web:
• Biblioteca digitală arădeană: http://digitizare.bibliotecaarad.ro/
• Ziarul Știrea în platforma Europeana:
http://www.europeana.eu/portal/en/search?f%5BDATA_PROVIDER%
5D%5B%5D=Biblioteca+Jude%C8%9Bean%C4%83+%22Alexandru+D.+
Xenopol%22+Arad&locale=en&q=proxy_dcterms_isPartOf%3A%22Pe
riodice+ar%C4%83dene%22
• Proiectul LoCloud: http://www.bjc.ro/new/index.php?locloud
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