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Ce este ATHENA? 

• Proiectul european ATHENA este o Reţea 
europeană de bune practici în cadrul 
programului eContentplus, iniţiat de reţeaua 
MINERVA (2008 - 2011). 

• În acest proiect au fost implicate 20 de State 
Membre + 3 observatori extraeuropeni, peste 
100 de muzee şi alte instituţii culturale, ca 
parteneri direcţi sau asociaţi, în 20 de limbi 
europene.  

• Coordonat de către Ministerul Italian al 
Bunurilor și Activităților Culturale. 
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MOTTO: 

 

Only those who show themselves will 

be seen 

 

Numai cei care se prezintă vor fi văzuți 



Obiective politice 

• să întărească, să sprijine şi să încurajeze 

participarea muzeelor şi a altor instituţii din 

sectorul patrimoniului culturale care nu sunt încă 

implicate serios în Europeana; 

• să identifice conţinutul digital existent în muzeele 

europene; 

• să contribuie la integrarea diferitelor sectoare 

ale patrimoniului, în cooperare cu alte proiecte 

ce se focalizează mai direct asupra bibliotecilor 

şi arhivelor, cu obiectivul final de a integra toate 

aceste diferite contribuţii în Europeana; 



Obiective tehnce 

• să producă un set de instrumente scalabile, de 

recomandări şi ghiduri care să se concentreze 

pe multilingvism şi semantică, pe metadate şi 

tezaure, pe structuri de date şi chestiuni de 

drepturi de autor, pentru a fi utilizate de muzee 

în activităţile interne de digitizare şi pentru a 

facilita integrarea conţinutului lor digital în 

Europeana; 

• să dezvolte o infrastructură tehnică care să 

faciliteze interoperabilitatea semantică cu 

Europeana. 

 



Contribuții 

• Strânge laolaltă instituții şi deţinători de conţinut 

patrimonial din întreaga Europă 

• Integrează standarde şi instrumente pentru a 

facilita includerea de conţinut digital nou în 

Europeana 

• Stimulează digitizarea patrimoniului cultural din 

colecțiile muzeale 

• Lasă moștenire studii, standarde și instrumente 

soft, experiență de cooperare 



www.athenaeurope.org 

 



Seminarii, grupuri de lucru, conferințe 

Konstanz, 2009 

Lund, 2009 

Roma, 2011 



www.athenaeurope.org 

  
 

  

Digitisation Standard Landscape 
Download English Version PDF (297 kb) 

Download Russian Version 

Guidelines for geographic information 
Download PDF (2450 kb) 

  

     

Persistent identifiers: 
recommendations 

Download PDF (275 kb) 

Lightweight Information  
Describing Object: LIDO) 
Download PDF (512 kb) 

 
  

Broșuri 

http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=435
http://www.minervaplus.ru/publish/standards_landscape.pdf
http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=787
http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=779
http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=786
http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=786
http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=786


http://www.athenaeurope.org/athena
wiki/index.php/Main_Page 

 



www.athenaeurope.org 

Video 



www.athenaeurope.org 

Revista 

„Uncommon 

culture” 

 

tipărită și 

online 
 

Vol. 2, no. 1/2 (2011) 
 



Valoare adăugată 

• IMAGINI (2,161,326) 

• TEXT (490,617) 

• SUNET (15,262) 

• VIDEO (890) 
 

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:IMAGE
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:IMAGE
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:IMAGE
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:IMAGE
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:TEXT
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:SOUND
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:SOUND
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:SOUND
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:SOUND
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:SOUND
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:SOUND
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_provider:"Athena" OR europeana_country:"Athena"&qf=TYPE:VIDEO


Contribuția noastră 

• Bunuri mobile clasate 

http://clasate.cimec.ro 

 

• Obiective din muzee în 
aer liber 

http://etnomon.cimec.ro  

• Texte literare clasice: 
Caragiale, Vasile Pârvan 
etc. 

www.cimec.ro  

http://clasate.cimec.ro/
http://etnomon.cimec.ro/
http://www.cimec.ro/


Contribuția noastră 



Baza de date online clasate.cimec.ro 

 



Contribuția noastră 



Contribuția noastră 





http://www.cimec.ro/Proiecte/Athena/Athena/FAQ.html 

http://www.cimec.ro/Proiecte/Athena/Athena/FAQ.html


Plusuri și minusuri 

• Integrarea a peste 
15.000 de obiecte 
digitale românești în 
EUROPEANA 

• Avantajul bazelor de 
date naționale: 
informație 
standardizată, 
centralizată 

• Echipă interdisciplinară 
la CIMEC 

 

• Slab interes din partea 
muzeelor 

• Puțin patrimoniu 
digitizat 

• Lipsa unei strategii 
naționale implementate 

• Lipsa unui program 
național de suport 



www.athenaeurope.org 
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