
Anul I, nr. 4, octombrie-decembrie 2013   LECTURN 1 

 
 

Editorial 

Fondul „Banatica” în format digital 

de Vasile Docea 

 

Antecedente 

n ultimul deceniu au avut loc mai multe încercări de 

digitizare a bibliografiei Banatului. Inițiate de 

persoane particulare sau de instituții, făcute pe cheltuială 

proprie sau finanțate prin granturi, ele au fost tentative 

sectoriale, așadar fără pretenții de exhaustivitate. Astfel 

de încercări nu ar fi fost posibile fără cercetări 

bibliografice serioase, întreprinse în timp. Deja lista 

bibliografiilor Banatului numără câteva zeci de titluri, 

acoperind fie anumite perioade din istoria regiunii, fie 

diferite domenii, de la literatură, muzică și istorie până la 

geografie și științele naturii. O listă mult prea lungă 

pentru a o reproduce aici. 

e asemenea, digitizarea nu ar fi fost posibilă fără 

identificarea colecțiilor în care documentele se 

păstrază în format fizic. Bibliotecile din zonă, arhivele și 

muzeele păstrează astfel de colecții, dar ele se regăsesc și 

la colecționari privați. 

n ce privește digitizarea propriu-zisă, merită amintit 

aici proiectul derulat de Centrul Interdisciplinar de 

Studii Regionale de la Universitatea de Vest din 

Timișoara, în anii 2006-2008, intitulat „Practici 

memoriale în context intercultural. Studiu de caz: 

Banatul”, proiect  coordonat de Smaranda Vultur. Prin 

acel grant s-a alcătuit, în format electronic, bibliografia 

surselor cu caracter memorial, tipărite și manuscrise, 

referitoare la Banat și a început digitizarea lor. O muncă 

de echipă, ale cărei rezultate pot fi accesate online, la 

adresa www.memor iabanatului . ro .  

Proiectul BIBLIOIDENT 

ncepând cu luna decembrie 2012, Biblioteca Centrală 

Universitară „Eugen Todoran” derulează proiectul 

„Biblioteca, instrrument de consolidare a identității 

regionale și a coeziunii sociale”, în cadrul Programului 

Uniunii Europene de cooperare transfrontalieră 

România-Serbia. Pe scurt: Proiectul BIBLIOIDENT. 

Una dintre componentele acestuia constă în digitizarea, 

împreună cu partenerul nostru, Biblioteca regională din 

Zrenjanin, Serbia, a cărților din fondul „Banatica” până 

la 1900. E vorba de cărți din diferite domenii, care au ca 

temă Banatul, de cărți scrise de autori din regiune și de 

lucrări tipărite aici. Cărțile sunt cât se poate de relevante 

pentru caracterul multicultural al regiunii. Ele au fost 

tipărite în limbile germană, maghiară, română și sârbă. 

Multe sunt în latină. Simpla trecere în revistă a 

imaginilor cu care ilustrăm acest număr al revistei, alese 

oarecum la întâmplare, dezvăluie interculturalitatea 

Banatului. 

a încheierea proiectului, în iunie 2014, biblioteca 

noastră va dispune de o colectie de 200 de cărți din 

fondul amintit, în format electronic,  accesibile online. De 

asemenea, vom avea un catalog online ce va conține 1000 

de titluri din aceeași colecție. Iar acesta este doar începutul. 
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