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Colecții regionale

Bibliotecile au colecții regionale, legate 
tematic de municipiu și județ, precum și
literatură a autorilor locali.

În colecții se găsesc publicații compacte și
continue și documente ale vieții sociale (cărți
de informare, broșuri, dosare, hărți, 
calendare etc.).

Materialele colectate reprezintă o sursă
importantă de informații despre viața socio-
culturală, economică și istorică a regiunii.



Colecții regionale

Pe lângă cărți, se colectează și reviste
regionale arhivate publicate în municipiu sau
județ. Colecțiile sunt disponibile la fața
locului, în Sala de lectură principală.

Biblioteca oferă, de asemenea, acces gratuit
la versiunile electronice ale cărților și
revistelor științifice din biblioteca de
împrumut Academica - o colecție digitală a
Bibliotecii Naționale.

Baza de date poate fi consultată pentru a
găsi publicații și informații referitoare la
regiune.



Presa locală

Presa regională este foarte populară și a devenit în
ultima vreme extrem de dorită. 
În multe regiuni există diferite ediții ale presei regionale
care abordează aceleași situații în mod diferit. 
Dacă presa regională a câștigat atât de mulți cititori
fideli, trebuie să existe motive întemeiate pentru
aceasta. 

Deci, care sunt avantajele speciale ale presei regionale?

Fără îndoială, cel mai mare avantaj al presei regionale îl reprezintă domeniul de aplicare regional. 
Acesta se concentrează exclusiv pe un anumit teritoriu și se ocupă numai de problemele care 
privesc această regiune. Descrie evenimentele care au loc într-o zonă mai mică, ajungând astfel la 
cele mai importante evenimente pentru public. Aceasta aduce publicul mai aproape de 
evenimentele din viața locală care îl interesează cel mai mult.



Presa locală

Un alt aspect este că presa regională acoperă doar evenimentele
relevante, cele mai importante. 
Nu urmărește să stârnească senzaționalism sau să atragă atenția
cititorilor asupra unei probleme. 
Scopul său este doar de a informa publicul cu privire la probleme
importante sau, eventual, de a încuraja anumite activități locale.

Presa regională este, de asemenea, un loc bun pentru a prezenta
planurile de schimbări pe care autoritatea locală dorește să le 
introducă. Datorită acoperirii sale locale și a faptului că ajunge
efectiv la un public mai larg, presa regională este adesea folosită
pentru dialogul dintre locuitori și autoritățile locale.

Presa regională este de mare valoare pentru cercetători, 
regionaliști, jurnaliști și istorici locali.



Documente ale vieții socjale – sunt diverse 

materiale care, datorită naturii lor specifice, nu 

sunt colectate și stocate în arhive, ci în biblioteci. 

Documentele sociale nu sunt documente oficiale. 

Nici nu sunt (de obicei) distribuite în librării. 

Acestea sunt, în primul rând, documente cu o 

valoare practică de scurtă durată și, de obicei, sunt

o mărturie a vieții contemporane a unei anumite

societăți.

Documente ale vieții sociale



Documentele privind viața socială includ:
• prospecte;
• anunțuri;
• programe ale diferitelor evenimente 

artistice, culturale, politice, științifice, 
sportive etc;

• orare de transport public;
• afișe
• pliante
• invitații
• liste de prețuri

Documente ale vieții sociale

• cataloage
• broșuri de vânzări,
• cărți de adrese
• printuri de propagandă
• clepsidre
• formulare
• chestionare
• specimene de cărți de identitate, de 

exemplu, și multe alte documente de 
acest tip.

În arhive, acestea se numesc materiale efemere.



Acestea pot lua forma ambelor:
• manuscris,
• dactilografiat,
• tipărit
• hectografiat
• litografiat

De asemenea, poate fi:
• fotografie,
• microfilm
• bandă,
• placă, etc.
• reviste ale diferitelor asociații, societăți, 

organizații sociale și locuri de muncă, 
sindicate etc., destinate uzului intern.

Documentațiile există într-o varietate de forme.

Documentație regională



Documentele sunt colectate în biblioteci pentru valoarea lor actuală, actualizată. Acest lucru
se datorează faptului că acestea vor fi o sursă esențială de informații pentru viitoarele
cercetări în domeniul științelor sociale.

Colectarea și prelucrarea materialelor trebuie să se bazeze pe o clasificare adecvată a 
tipăriturilor, ținând cont de multidimensionalitatea acestora în ceea ce privește conținutul, 
emoția și arta.

Documentele individuale ale vieții sociale din biblioteci nu sunt tratate ca unități separate de 
inventar (catalog). Pentru necesitățile studiului, acestea sunt combinate în grupuri cu 
următorul character:
• chronologic
• material
• formal

Documentație regională



Modalități de achiziționare a colecțiilor regionale:

• cumpărare

• donație

• împrumut

• depozit

• oferte de la persoane fizice

• transmiterea de

• reproducerea de tipărituri vechi

• exemplar obligatoriu de bibliotecă

Documentație regională



Biblioteca, cu anumite excepții, colectează

a) documente în formă originală și

achiziționează sau creează versiunile digitale

ale acestora să completeze colecțiile și să le 

pună la dispoziția utilizatorilor;

b) anexe la publicații, atunci când fac 

parte dintr-o descriere sau fac obiectul

principal al unei descrieri sau includ conținutul

documentului principal și cele care sunt de 

sine stătătoare materiale de bibliotecă.

Dezvoltarea și conservarea colecțiilor



Criterii de selecție a materialului regional

• autorul provine din regiune (criteriu etnic) 

• subiectul se referă la regiune (criteriul teritorial)

• publicație regională (criteriu de conținut)

Criterii de selecție a 
materialului regional



Bibliografia regională este un registru de cărți, extrase și recenzii ale acestora, articole din 

reviste, hărți, partituri muzicale, documente scrise importante ale vieții sociale și documente

audiovizuale. 

Acoperirea teritorială a acestuia corespunde limitelor administrative relevante la data 

publicării. 

Criteriul de bază pentru selecție este valoarea informativă a publicației. Sunt selectate

materiale referitoare la evenimente curente, știri recurente, reportaje de la evenimente și

rezultate sportive.

Criterii de selecție a materialului regional



De ani de zile, bibliotecile colectează cu scrupulozitate documente care conțin informații

despre regiunea în care își desfășoară activitatea. Se păstrează un dosar regional, care conține

numeroase decupaje de presă, fotocopii ale articolelor din cărți, broșuri, publicații și materiale

care privesc întreaga regiune și sate individuale. Deci acestea sunt știri pe diverse subiecte

care nu sunt furnizate de surse independente de informare. De ani de zile, bibliotecile

colectează cu scrupulozitate documente care conțin informații despre regiunea în care își

desfășoară activitatea. Se păstrează un dosar regional, care conține numeroase decupaje de 

presă, fotocopii ale articolelor din cărți, broșuri, publicații și materiale care privesc întreaga

regiune și sate individuale. Deci acestea sunt știri pe diverse subiecte care nu sunt furnizate de 

surse independente de informare.

Dosar regional



Sisteme de informații și căutare create de instituția
cauzală sau de entitățile cooperante în care sunt colectate
colecții ordonate de resurse digitale, adică documente în
forma digitală originală (născut digital) și documente
digitalizate care reproduc documente în formă
tradițională, puse la dispoziție gratuit pe web folosind
software specializat pentru a crea și gestiona o bibliotecă
digital. 

Misiunea bibliotecii digitale este de a oferi utilizatorilor
acces la patrimoniul cultural sub formă de colecții digitale
și de a le conserva (în formatele relevante) pentru
posteritate printr-un proces de arhivare pe termen lung.

Depozite digitale / Biblioteci digitale



Vă mulțumim pentru atenție


