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Comunicat de presă
Arhivele Naționale ale României anunţă lansarea bazei de date www.arhivamedievala.ro,
creată în proiectul ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale
României”, implementat de Universitatea din București în parteneriat cu Arhivele Naționale
ale României, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Arhivele Naționale ale
Norvegiei în perioada Decembrie 2014 – Octombrie 2016, în cadrul Programului PA16/RO12
”Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, finanțat prin Mecanismul
Financiar SEE 2009-2014.
Lansarea va avea loc vineri, 27 Mai 2016, ora 11,00, la Universitatea din București,
Facultatea de Istorie, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, etaj 1, Amfiteatrul Nicolae Iorga.
Alte două conferinţe de promovare vor avea loc la Arhivele Naţionale Ungare din Budapesta
în 31 mai a. c. și la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în 2 iunie a. c.
Programul lansării include: prezentarea stadiului proiectului, prezentarea bazei de date cu
demonstrații de utilizare, dialog cu publicul şi o Conferință de presă.
Baza de date www.arhivamedievala.ro este primul proiect amplu de digitalizarea arhivelor,
care va cuprinde la final peste 50.000 de documente anterioare anului 1600, păstrate în circa
38.000 de unități arhivistice deţinute de Arhivele Naţionale din România. Metadatele aferente
fiecărui document – dată, emitent, rezumat, indici onomastici, toponimici, de materii etc. –,
precum și imaginile documentelor din baza de date sunt accesibile gratuit şi permit
utilizatorului un acces facil la informaţie.
Baza de date relevă bogăţia tezaurului nostru arhivistic medieval şi valoarea lui pentru
cunoaşterea istoriei României, a popoarelor şi ţărilor dimprejur. Integrată platformei
Europeana, ea va fi larg accesibilă şi pe plan internaţional. Prin utilizarea digitalizatelor,
documentele originale vor putea fi mai bine conservate pentru generaţiile viitoare. Cu această
realizare, Arhivele Naţionale inaugurează un obiectiv al strategiei lor pentru perioada
următoare şi se înscriu în programele naţionale şi europene de promovare şi protejare a
valorilor culturale.

