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Institutul Național al Patrimoniului 

 

Expunerea în Europeana Collections. Ghid practic pentru contributori [v. 0.3] 
 

NB. Acest ghid se adresează (în primul rând) informaticienilor din instituțiile care 
doresc să expună resurse culturale în Europeana Collections [Biblioteca Digitală 
Europeană]. 

 
A. Europeana. Prezentare 

 
Europeana Collections [www.europeana.eu], i.e. Biblioteca1 Digitală Europeană, este o platformă 
online destinată publicului larg, care expune resurse culturale variate, precum: 
 

 texte, 

 imagini, 

 audiograme, 

 videograme, 

 reprezentări 3D de obiecte tridimensionale. 
 
Cu alte cuvinte, „exponatele” ei provin atât din biblioteci, cât și din muzee și arhive.  
 
Dezvoltarea Bibliotecii Digitale Europene a început în iulie 2007, iar portalul a fost lansat public pe 20 
noiembrie 2008. În prezent (decembrie 2019), oferă acces la peste 57 de milioane de exponate 
digitale, provenite din colecțiile a peste 3.700 de instituții culturale din întreaga Uniune Europeană 
(plus instituții din câteva țări din afara UE, e.g. Norvegia, Statele Unite, Elveția, Serbia, Israel, Rusia). 
 

 
 
Misiunea Europeana este formulată astfel2: 
 

„Transformăm lumea prin cultură ! Dorim să ne dezvoltăm bazându-ne pe bogatul patrimoniu 

cultural al Europei și să-l facem mai ușor accesibil lumii, pentru învățare, pentru activități 

profesionale, sau pentru pură desfătare.” 

 
1 E denumită „bibliotecă” în lipsa unui termen generic pentru tipurile tradiționale de instituții culturale. 
2 http://www.europeana.eu/portal/en/about.html 
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În principiu, expunerea unei resurse culturale digitale în Europeana Collections presupune 
următoarele: 
 

 expunerea online a reprezentării digitale a respectivei resurse culturale pe saitul propriu al 
instituției furnizoare (sau pe un sait-gazdă), la o adresă web (URL) persistentă pe termen lung; 

 transmiterea către portalul Europeana Collections (operat de către Fundația Europeana, cu 
sediul la Haga) a metadatelor (i.e. a fișei catalografice, i.e. descriptive a) respectivei resurse 
culturale, transpuse în formatul metadatal specific, adică EDM [Europeana Data Model]3. 

 
E important de reținut că Europeana Collections este un portal, adică nu stochează pe saitul propriu 
obiectele digitale pe care le expune. Europeana Collections este în fapt un catalog colectiv al 
instituțiilor contributoare (stocat într-o bază de date specifice), ceea ce înseamnă că instituțiile 
furnizoare sunt responsabile de disponibilitatea online a reprezentărilor digitale ale resurselor 
culturale expuse. De unde și importanța: 
 

 persistenței adreselor web ale obiectelor digitale; 

 capacității conexiunilor web ale instituțiilor furnizoare (i.e. lărgimea de bandă, mai ales cea de 
upload). 

 
Important: contributorii relaționează indirect cu operatorul Europeana Collections (i.e. Fundația 
Europeana4), adică doar prin intermediul „agregatorului național” al României, și anume  Institutul 
Național al Patrimoniului [INP]5. 
 

Persoană de contact: Dan Matei [dan.matei@patrimoniu.ro; dan@cimec.ro]. 
 
 
B. Procedura administrativă 

 
a) Furnizor nou: 
 
Pasul 1: furnizorul semnează  cu Fundația Europeana (prin intermediul agregatorului național) 
protocolul „Europeana Data Exchange Agreement”6. Principalele cerințe ale acestuia sunt: 
 

 Metadatele (i.e. fișa catalografică, i.e. descrierea) asociate resursei culturale digitale expuse 
sunt publicate sub licența CC0 [Creative Commons Zero Public Domain Dedication]7. 

 Fiecare resursă culturală digitală expusă (inclusiv imaginea-timbru) trebuie să aibă atașată 
vizibil mențiunea explicită de copyright. 

 Dacă resursa culturală expusă este în domeniul public, acest lucru trebuie semnalat explicit. 
 
Pasul 2: înainte de prima livrare efectivă, agregatorul transmite echipei de la Haga un set de 
metadate, pentru teste. 
 
 
 
 

 
3 https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/edm-documentation 
4 https://pro.europeana.eu/our-mission/office-employees 
5 https://patrimoniu.ro/ 
6 https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/DEA/Europeana%20Data%20Exchange%20Agreement.pdf 
7 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode 
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b) Furnizor înregistrat: 
 
La livrarea fiecărui set de metadate: 
 

 contributorul transmite agregatorului setul de metadate (în formatul agreat de cele două 
părți); 

 dacă metadatele nu sunt deja formatate EDM, agregatorul efectuează conversia acestora la 
EDM; 

 agregatorul transmite operatorului Europeana Collections setul de metadate, iar acesta îl 
validează (prin intermediul sistemului său de ingerare Metis); 

 setul valid este pre-expus [preview], pentru a obține confirmarea contributorului; 

 setul confirmat este publicat (în maximum trei săptămâni). 
 
 
C. Metadatele (de livrat) 

 
Metadatele care se livrează la către Europeana Collections (și apoi sunt expuse online, însoțind 
reprezentările digitale ale resurselor culturale pe care le descriu) trebuie să fie conforme modelului 
de date: EDM [Europeana Data Model]8.  
 

Memento: nu e obligatoriu ca furnizorii să transmită agregatorului seturile de date în formatul 
EDM. În cazul nostru (până în prezent), agregatorul național a convertit la EDM metadatele 
primite (în formatele convenite cu fiecare furnizor în parte). 

 
O înregistrare EDM cuprinde „fișa” resursei culturale propriu-zise (edm:aggregatedCHO) și cele ale 
„entităților contextuale” asociate acesteia, i.e. 
 

Agenții (persoane sau organizații sau grupuri) edm:Agent 

Locul edm:Place 

Perioada (sau intervalele temporale) edm:TimeSpan 

Conceptele skos:Concept 

 
Se cere ca fiecare obiect digital să aibă: 
 

 descriere individuală (transpusă într-un fișier EDM/XML valid); 

 un identificator unic. 
 
EDM: elementele impuse (în fișa resursei culturale): 
 

Elementul 
Elementul EDM ce-i 

corespunde 
Comentarii 

 și/sau 
Titlul dc:title unice (în cadrul setului de 

metadate) Descrierea dc:description 

 
8 
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Prime
r_130714.pdf 
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation//EDM_Defin
ition_v5.2.8_102017.pdf 
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  Limba dc:language 
pentru texte și materiale 
audiovizuale 

  Categoria obiectului digital edm:type 
valori admise: TEXT, IMAGE, 
SOUND, VIDEO, 3D 

 și/sau 

Tipul resursei culturale dc:type 

  Subiectele: concepte dc:subject 

Subiectele: locuri dcterms:spatial 

Subiectele: perioade dcterms:temporal   

  Instituția furnizoare edm:dataProvider   

  Agregatorul edm:provider   

  
Licența (i.e. drepturile de acces 
și reutilizare) sub care e expus 
obiectul digital 

dc:rights   

 și/sau 

Adresa paginii web a resursei 
culturale 

edm:isShownAt 
pagina web ce conține obiectul 
digital 

Adresa reprezentării digitale a 
resursei culturale 

edm:isShownBy 
obiectul digital scos din 
contextul paginii sale 

 
Ilustrare: dacă dorim să expunem în Europeana Collections „Portretul lui Ilarie Voronca” de Victor  
Brauner: 
 

 consemnăm în elementul isShownAt URL-ul obiectului digital, în contextul paginii sale de pe 
saitul furnizorului9 [Fig. 1]. 

 consemnăm în elementul isShownBy URL-ul obiectului digital propriu-zis10, scos din contextul 
paginii [Fig. 2]11. 

 
NB. Disponibilizarea reprezentării digitale propriu-zise a resursei culturale este utilă pentru eventuale 
includeri ale ei în expoziții virtuale (sau antologii, în cazul textelor) elaborate de terți. 
 
Pe lângă elementele EDM impuse, următoarele sunt (călduros) recomandate: 
 

Elementul Elementul EDM care-i corespunde 

Localizarea actuală  edm:currentLocation 

Creatorul/creatorii  dc:creator 

Formatul resursei culturale  dc:format 

Editorul  dc:publisher 

Suportul fizic  dcterms:medium 

Contributorul/contributorii  dc:contributor 

Data/perioada creării  dcterms:created 

Data/perioada publicării  dcterms:issued 

Asocierile resursei culturale cu alte entități (resurse 
culturale, evenimente, persoane, locuri etc.) 

 edm:hasMet 

 

 
9 http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=112C80A75AAE11DBA0615254ABDD25F5 
10 http://www.culturalia.ro/image/object/112C80A75AAE11DBA0615254ABDD25F5-L-Brauner-Portretul-lui-Ilarie-Voronca.jpg 
11 În Anexa 2 poate fi văzută fișa EDM a piesei 
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Fig. 1 
 
D. Calitatea12 

 
Europeana Collections expune acum (decembrie 2019) peste 57 de milioane de resurse culturale. 
Așadar, criteriul cantitativ nu mai este prioritar. Prin urmare, criteriul calitativ este încurajat acum13. 
Așadar, Europeana Collections solicită obiectele digitale și metadatele la o „calitate” superioară14. 

 
D.1. Calitatea metadatelor 

 
Europeana clasifică fișele metadatale ale obiectelor digitale pe nivele. Acestea sunt: 
 
Nivelul A: Europeana Collections ca platformă de căutare [Tier A: Europeana Collections as a basic 

search platform] 
• Minimum unul dintre elementele recomandate. 

 
Nivelul B: Europeana Collections ca platformă de explorare [Tier B: Europeana Collections as an 

exploration platform] 
• Minimum 3 dintre elementele recomandate; 
• Minimum o entitate contextuală, cu link la (măcar) unul dintre vocabularele acceptate. 

 

 
12 E vorba de calitate „formală”, nu de cea „culturală”, i.e. relevanță, valoare etc. 
13 https://pro.europeana.eu/post/publication-policy 
14 https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20Content%20Strategy.pdf 
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Nivelul C: Europeana Collections ca platformă de cunoaștere [Tier C: Europeana Collections as a 

knowledge platform] 
• Minimum 3 dintre elementele recomandate; 
• Minimum două entități contextuale, cu link la (măcar) unul dintre vocabularele acceptate. 

 

 
 

Fig. 2. 
 
NB. Începând din 2020, România va livra doar metadate de nivel C15. 

 
15 Dacă contribuția cantitativă a României la Europeana este așa de modestă, măcar contribuția calitativă să fie mai lăudabilă. 
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Practic, asta înseamnă ca măcar 2-3 descriptori din fișă (i.e. elemente ce pot folosi drept cuvinte-
cheie la căutări, i.e. entități contextuale) trebuie să fie „echivalați” cu termeni din fișierele de 
autoritate internaționale, acceptate de Europeana. Acestea sunt: 
 

Getty AAT [Art & Architecture Thesaurus]  https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/ 

 Getty TGN [Thesaurus of Geographic Names]  https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/ 

 Getty ULAN [Union List of Artist Names]  https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/ 

 Geonames  https://www.geonames.org/ 

 VIAF [The Virtual International Authority File]  http://viaf.org/ 

 Wikidata  https://www.wikidata.org/ 

 
Această „aliniere” la vocabulare canonice internaționale este foarte utilă. Europeana Collections   
folosește aceste asocieri pentru a „îmbogăți” [enrichment] fișele descriptive ce vor fi publicate online 
(mai ales cu sinonime). Așadar, dacă unui descriptor inclus în metadate i se asociază (printr-un link) 
conceptul dintr-un vocabular, Europeana Collections preia de acolo informații suplimentare. 
 
De pildă, dacă asociem: 
 
"dans" cu http://vocab.getty.edu/aat/300054144 [i.e. „dance (performing arts genre)”], 
 
Europeana Collections preia din înregistrarea AAT sinonimele: 
 

 dance 

 dancing 

 舞蹈 

 wǔ dào 

 wu dao 

 wu tao 

 danza 
 
Deci atunci când un utilizator caută „danza” va găsi și obiectele digitale indexate (la origine) cu 
„dans”. 
 
Sau, dacă asociem: 
 
„guașe” cu http://vocab.getty.edu/aat/300078928 [i.e. „ gouaches (paintings)”], 
 
Europeana Collections preia nu doar sinonimele: 
 

 gouaches (schilderingen) 

 gouache (painting) 

 gouache (schildering) 

 gouache 

 gouache drawings 

 gouache paintings 

 Gouachen (Aquarelle) 

 Gouache (Aquarell) 

 Guasch (Gouache) 

 Guaschen (Gouachen) 
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 Guaschmalerei (Gouache) 

 Guaschmalereien (Gouachen) 

 guazzo (painting) 

 aguadas (obra visual) 

 aguada (obra visual) 

 aguazo 

 guache (aguada) 

 pintura a la aguada 
 
ci și genericele acestui concept: 
 

 visual works (works) 

 paintings (visual works) 

 watercolors (paintings) 
 
desigur, cu sinonimele lor. 
 
Așadar, un utilizator care va căuta „ouvrage peint” (i.e. echivalentul al lui „paintings”) va regăsi și 
obiectele digitale indexate cu „guașă”. 
 
Pentru a ajuta furnizorii de conținut, agregatorul național lucrează la „alinierea” descriptorilor cel mai 
frecvent utilizați și va publica la începutul lui 2020 prima listă a acestora (urmând ca apoi această listă 
să fie continuu îmbogățită). 
 
D.2. Calitatea reprezentărilor digitale 

 
Europeana Publishing Guide16 distinge patru nivele de calitate a obiectului digital expus (se pot vedea  
în Anexa 1). 
 
NB. Începând din 2020, România va expune în Europeana Collections doar obiecte digitale de nivel 3 
și 4. Acestea sunt: 
 

 
Imagini Texte 

Nivelul 3: 
reutilizări non-
comerciale  

• timbru disponibil; 
• rezoluție >= 0.95 Mpx (1.200x800); 
• licență de acces și reutilizare liberă 

sau restrictivă; 

• pdf disponibil sau imagine cu rezoluție 
>= 0.95 Mpx (1.200x800); 

• licență de acces și reutilizare liberă 
sau restrictivă; 

Nivelul 4: 
reutilizări 
libere 

• timbru disponibil; 
• rezoluție >= 0.95 Mpx (1.200x800); 
• licență de acces și reutilizare liberă; 

• pdf disponibil sau imagine cu rezoluție 
>= 0.95 Mpx (1.200x800); 

• licență de acces și reutilizare liberă. 

 
În Anexa 2 se poate vedea înregistrarea EDM (care, desigur, nu e destinată ochiului, ci unui soft) a 
lucrării lui Brauner pomenită mai sus. 
 
 
  

 
16 https://pro.europeana.eu/post/publication-policy 
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Anexa 1. Nivele de calitate a obiectului digital 

 
Nivel Imagini Fonograme Videograme Text 3D 

1  edm:type = 
IMAGE 

 o imagine-
timbru e 
disponibilă 

 imaginea 
expusă are 
rezoluția >= 0,1 
mpx 

 edm:type = SOUND 

 fișierul-audio aflat 
la URL-ul înscris în 
edm:isShownAt 
este operațional 

 edm:type= VIDEO 

 o imagine cu rezoluție 
>= 0,1 mpx este 
disponibilă la URL-ul 
înscris în  edm:object 
(pentru generarea 
imaginii-timbru) 

 fișierul-video aflat la 
URL-ul înscris în 
edm:isShownAt este 
operațional 

 edm:type = TEXT 

 o imagine cu 
rezoluție >= 0,1 mp 
este disponibilă la 
URL-ul înscris în  
edm:object (pentru 
generarea imaginii-
timbru) 

 fișierul-text aflat la 
URL-ul înscris în 
edm:isShownAt este 
procesabil de către 
orice browser 

 edm:type = 3D 

 fișierul 3D aflat 
la URL-ul înscris 
în 
edm:isShownAt 
este procesabil 
de către orice 
browser  

2  edm:type = 
IMAGE 

 o imagine-
timbru e 
disponibilă 

 imaginea 
expusă are 
rezoluția >= 
0,42 mpx 
(~800x533) 

 edm:type = 
SOUND 

 fișierul-audio aflat 
la URL-ul înscris în 
edm:isShownAt 
este operațional 
SAU cel aflat la 
URL-ul înscris în 
edm:isShownBy 
este încorporabil 

 edm:type= VIDEO 
 o imagine cu rezoluție >= 

0,1 mpx este disponibilă 
la URL-ul înscris în  
edm:object (pentru 
generarea imaginii-
timbru) 

 fișierul-video aflat la URL-
ul înscris în 
edm:isShownAt este 
operațional și are 
rezoluția verticală >= 480 
px SAU cel aflat la URL-ul 
înscris în edm:isShownBy 
este încorporabil 

 edm:type = TEXT 
 o imagine cu 

rezoluție >= 0,42 mpx 
este disponibilă la 
URL-ul înscris în  
edm:object (pentru 
generarea imaginii-
timbru)  

 fișierul-text aflat la 
URL-ul înscris în 
edm:isShownAt este 
în formatul pdf 

 edm:type = 3D 
 fișierul 3D aflat 

la URL-ul înscris 
în 
edm:isShownAt 
este procesabil 
de către orice 
browser 

3  edm:type = 
IMAGE 

 o imagine-
timbru e 
disponibilă 

 imaginea 
expusă are 
rezoluția >= 
0,95 mpx 
(1.200x800) 

 imaginea este 
expusă fie sub 
o licență 
deschisă, fie 
sub una 
restricționată 

 edm:type = SOUND 
 fișierul-audio aflat 

la URL-ul înscris în 
edm:isShownAt 
este operațional 
SAU cel aflat la 
URL-ul înscris în 
edm:isShownBy 
este încorporabil 

 fișierul-audio este 
expus fie sub o 
licență deschisă, fie 
sub una 
restricționată 

 edm:type= VIDEO 
 o imagine cu rezoluție >= 

0,1 mpx este disponibilă 
la URL-ul înscris în  
edm:object (pentru 
generarea imaginii-
timbru) 

 fișierul-video aflat la URL-
ul înscris în 
edm:isShownAt este 
operațional și are 
rezoluția verticală >= 480 
px SAU cel aflat la URL-ul 
înscris în edm:isShownBy 
este încorporabil 

 fișierul-video este expus 
fie sub o licență deschisă, 
fie sub una restricționată 

 edm:type = TEXT 
 o imagine cu 

rezoluție >= 0,95 mpx 
(1.200x800) este 
disponibilă la URL-ul 
înscris în  edm:object 
(pentru generarea 
imaginii-timbru) 

 fișierul-text aflat la 
URL-ul înscris în 
edm:isShownAt este 
în formatul pdf 

 fișierul-text este 
expus fie sub o 
licență deschisă, fie 
sub una 
restricționată 

 edm:type = 3D 
 fișierul 3D aflat 

la URL-ul înscris 
în 
edm:isShownAt 
este procesabil 
de către orice 
browser 

 fișierul-3D este 
expus fie sub o 
licență 
deschisă, fie sub 
una 
restricționată 

4  edm:type = 
IMAGE 

 o imagine-
timbru e 
disponibilă 

 imaginea 
expusă are 
rezoluția >= 
0,95 mpx 
(1.200x800) 

 imaginea este 
expusă sub o 
licență 
deschisă 

 edm:type = SOUND 
 fișierul-audio aflat 

la URL-ul înscris în 
edm:isShownAt 
este operațional 
SAU cel aflat la 
URL-ul înscris în 
edm:isShownBy 
este încorporabil 

 fișierul-audio este 
expus sub o licență 
deschisă 

 edm:type= VIDEO 
 o imagine cu rezoluție >= 

0,1 mpx este disponibilă 
la URL-ul înscris în  
edm:object (pentru 
generarea imaginii-
timbru) 

 fișierul-video aflat la URL-
ul înscris în 
edm:isShownAt este 
operațional și are 
rezoluția verticală >= 480 
px SAU cel aflat la URL-ul 
înscris în edm:isShownBy 
este încorporabil 

 fișierul-video este expus 
sub o licență deschisă 

 edm:type = TEXT 
 o imagine cu 

rezoluție >= 0,95 mpx 
(1.200x800) este 
disponibilă la URL-ul 
înscris în  edm:object 
(pentru generarea 
imaginii-timbru) 

 fișierul-text aflat la 
URL-ul înscris în 
edm:isShownAt este 
în formatul pdf 

 fișierul-text este 
expus sub o licență 
deschisă 

 edm:type = 3D 
 fișierul 3D aflat 

la URL-ul înscris 
în 
edm:isShownAt 
este procesabil 
de către orice 
browser 

 fișierul-3D este 
expus sub o 
licență deschisă 
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Anexa 2. Exemplu de înregistrare metadatală EDM. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" 
xmlns:wgs84_pos="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" 
    xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:rdaGr2="http://rdvocab.info/ElementsGr2/" 
xmlns:oai="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" 
    xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 
xsi:schemaLocation="edm edm.xsd" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <edm:Agent rdf:about="#MuzeulDeArtaVizualaGalati"> 
        <skos:prefLabel xml:lang="ro">Muzeul de Artă Vizuală Galați</skos:prefLabel> 
        <skos:prefLabel xml:lang="en">Galați Museum of Visual Arts</skos:prefLabel> 
    </edm:Agent> 
    <edm:Agent rdf:about="#INP"> 
        <skos:prefLabel xml:lang="ro">Institutul Național al Patrimoniului, București</skos:prefLabel> 
        <skos:prefLabel xml:lang="en">National Heritage Institute, Bucharest</skos:prefLabel> 
    </edm:Agent> 
    <edm:Place rdf:about="http://vocab.getty.edu/tgn/1050135"> 
        <skos:prefLabel xml:lang="ro">Galați</skos:prefLabel> 
    </edm:Place> 
    <skos:Concept rdf:about="http://vocab.getty.edu/aat/300054216"> 
        <skos:prefLabel xml:lang="ro">pictură (tehnică)</skos:prefLabel> 
    </skos:Concept> 
    <skos:Concept rdf:about="http://vocab.getty.edu/aat/300178684"> 
        <skos:prefLabel xml:lang="ro">pictură în ulei</skos:prefLabel> 
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