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Ce este Europeana ?
Descrierea data  de  Comisia Europeană ȋn ultimul

sau raport
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Europeana este platforma digitală europeană pentru
patrimoniu cultural
- finanțată ca infrastructură bine stabilită a serviciilor
digitale în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea
Europei (MIE), pentru:
- a oferi acces online la patrimoniul cultural digitizat

al Europei și pentru a promova utilizarea și
vizibilitatea transfrontalieră a acestuia în întreaga
Europă

- a oferi soluții pentru interoperabilitatea și
accesibilitatea transeuropeană a resurselor digitale
ale patrimoniului european
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Ce este Europeana ? ( 2)
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- a îmbunătăți în continuare condițiile de reutilizare și
a facilita utilizarea conținutului cultural digital și a
metadatelor în alte sectoare, de exemplu in
cercetare, educație, turism sau industriile creative

- a oferi un punct de acces multilingv accesibil
utilizatorilor la patrimoniul bogat și divers al
Europei.
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•

Ce este Europeana ?
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- Europeana oferă în prezent acces la peste 58 de
milioane de obiecte culturale digitale

- din colecțiile a peste 3 700 de biblioteci, arhive,
muzee, galerii și colecții audio-vizuale din Europa
sau de la publicul european

- prin intermediul portalului său principal
„Europeana Collections” (europeana.eu)

- și al interfețelor de programare de aplicații (API)
ale platformei

- Itemi in peste 50 limbi, portalul functionalitati in 28
limbi

https://www.europeana.eu/
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• Europeana Network Association - peste 1 800 de 
profesioniști în domeniul patrimoniului cultural, al 
domeniului creativ și tehnologic din Europa si din afara ei

• sprijină valorile și activitatea Europeana 
• promovează si realizează schimburi  de bune practici în 

domeniul digitizării și al standardizării metadatelor și 
stimulează consolidarea capacităților în comunitatea 
patrimoniului cultural

Asociatia Europeana Network  
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Europeana –rol in anul EYCH 2018
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Europeana contribuie la conservarea și promovarea 
culturii europene în era digitală 
- implică toate statele membre ale UE 
- susține obiectivele Anului european al patrimoniului 

cultural 2018:
- de a încuraja partajarea și aprecierea patrimoniului 

cultural european,
- de a spori gradul de conștientizare cu privire la 

istoria și valorile comune,
- precum și de a consolida sentimentul de 

apartenență la un spațiu european comun 
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Cui se adresează ?

8

Europeana furnizează servicii diferitelor grupuri de
utilizatori precum:
- parteneri de date (instituții culturale contribuitoare) și

profesioniști din domeniul patrimoniului cultural

- utilizatori finali (orice persoană interesată de cultură)

- reutilizatori (profesioniști din domeniul educației, al
cercetării și al sectorului creativ).
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Servicii oferite de Europeana

Publicarea de 
date

Căutarea ȋn
colectii/ baze de 
date

Ateliere finantari

- Parteneri
contributori
existenti
- Parteneri

contributori noi
-Agregatori mari

- Colectii
- Colectii tematice
- Expoziţii online
- Colaborare cu 

Wikimedia

Ateliere finantari
(Goteo)
Co-creare
(Wotify)
Granturi
Concursuri online

https://pro.europeana.eu/services/facilitating-innovation/crowd-and-matchfunding
https://pro.europeana.eu/services/facilitating-innovation/co-creation
https://pro.europeana.eu/services/facilitating-innovation/grants-programme
https://pro.europeana.eu/services/facilitating-innovation/take-the-challenge
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O inregistrare in  Europeana
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ȋmbogatiri lingvistice ȋn metadate
J.Stiller, P.Kiraly
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• consolidarea aspectelor multilingve pentru ca utilizatorii să 
exploreze, să beneficieze și să reutilizeze conținutul, 
indiferent de limba originală a materialelor culturale

• îmbunătățirea ofertei digitale prin utilizarea diferitelor 
abordări bazate pe inteligența artificială, a prelucrării 
limbajului natural și a unor mari volume de date pentru a 
automatiza, în măsura în care este posibil, crearea, 
gestionarea și prezentarea conținutului și a metadatelor

Recomandari ale  CE pentru Europeana
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….dar in final ramane limbajul universal  al operei
de arta
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• Nu trebuie să silim materialele să vorbească în limba noastră, ci 
trebuie să le aducem până la acel punct, unde alţii vor înţelege
limba lor.
Constantin Brâncuşi

Rugăciunea (1907) | Constantin Brâncuși
View at INP - National Heritage Institute, 
Bucharest

https://www.europeana.eu/portal/en/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_70D9F6DB133A49DE98A926EE04D68C32.html?l%5Bp%5D%5Bq%5D=Constantin+Br%C3%A2ncu%C8%99i&l%5Br%5D=11&l%5Bt%5D=63&q=Constantin+Br%C3%A2ncu%C8%99i
http://www.europeana.eu/api/RbWPAapQ6/redirect?shownAt=http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k%3D70D9F6DB133A49DE98A926EE04D68C32&provider=AthenaPlus&id=https://www.europeana.eu/resolve/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_70D9F6DB133A49DE98A926EE04D68C32&profile=params+rich+facets
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