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europeana.eu (acum) 



europeana.eu (viitor) 



europeana.eu: căutare 



europeana.eu: fișa 



europeana.eu: resursa 



europeana.eu: ce este ? 

• catalog colectiv (transnațional) de resurse 
culturale digitale expuse de țările membre ale 
Uniunii Europene (și alte țări europene); 

• are (și) ambiții tehnice importante; 

• stochează și expune metadatele (i.e. fișele 
catalografice ale) obiectelor digitale; 

• obiectele digitale: expuse pe saiturile 
furnizorilor, deci într-un mod foarte distribuit. 

 



europeana.eu - „resursele” 



europeana.eu: resursa digitală 

• adresa web (URL) (pe saitul furnizorului) 
stabilă (pe termen lung); 

• „stabilă pe termen lung”: garanția de 
persistență (10 ani ?); YouTube, Wikimedia, 
Flickr, GoogleBooks se califică ? 

• calitate acceptabilă, i.e. 
– imagini de bună rezoluție; 

– dimensiuni rezonabile; 

– să nu necesite instrumente neuzuale; 

– conexiune rezonabil de rapidă. 

 



europeana.eu: cine impune condițiile 

• resursa fizică: deținătorul drepturilor 
intelectuale sau proprietarul/deținătorul; 

• reprezentarea/obiectul digital(ă): furnizorul de 
conținut; 

• previzualizarea: DEA [Data Exchange 
Agreement] + furnizorul de conținut; 

• metadatele: CC0 1.0 Universal [Creative 
Commons 0 – Public Domain Dedication]. 



europeana.eu: metadatele 



europeana.eu: metadatele 

Să fie scrise cu 
diacriticele corecte ! 



Să fie scrise cu diacriticele corecte ! 
(ș vs. ş, ț vs. ţ) 

Vechi Nou 

ş U+015F ș U+0219 

Ş U+015E Ș U+0218 

ţ 
 

U+0163 ț U+021B 

Ţ U+0162 Ț U+021A 



europeana.eu: problemele legale 

• furnizorul să obțină drepturi depline de 
(re)publicare a obiectelor digitale 
– nu e o problemă în cazul operelor din domeniul public 

(deși, în cazul operelor vizuale, de regulă, chiar dacă 
originalul — e.g. tabloul — este în domeniul public, 
reproducerea sa digitală e sub copyrightul 
fotografului); 

– problemă în cazul operelor orfane și, mai ales, a celor 
sub copyright („gaura neagră a secolului XX”, i.e. lipsa 
masivă a operelor de secol XX, din pricina absurdei 
limite [viață + 70 de ani] din legile europene ale 
drepturilor de autor; 

• furnizorul să furnizeze metadatele sub licența 
Creative Commons CC0 [„No rights reserved”]. 
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DPLA: The Digital Public Library of America 


