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1. Prezentarea proiectului 

Proiectul Istoria locală@biblioteca ta publică (Local History@Your Public Library) s-a născut 

din trei dorinţe fireşti: 

  

- de a valorifica colecţiile tradiţionale de documente privind istoria şi, în general, 

cunoaşterea locală, iniţiativa având şi rol de prezervare a informaţiilor, pentru evitarea 

degradării/dispariţiei lor o data cu suportul fizic 

- de a crea această posibilitate şi pentru parteneri - biblioteci sau alţi tezaurizatori de 

astfel de documente (arhive, muzee etc.) 

-  de a oferi on-line, gratuit, tuturor celor interesaţi, conţinutul de informaţii pe suport 

tradiţional existent în bibliotecile noastre sau în locuri care ne sunt accesibile.  

Acest site nu este doar o culegere de obiecte digitale, ci se doreşte a fi o bază de date 

complexă, cu informaţii care combină textul şi multimedia, în folosul utilizatorului modern. La 

creşterea conţinutului site-ului pot contribui instituţii (biblioteci, muzee, arhive etc.), dar şi 

persoane fizice care deţin informaţii relevante pentru cunoaşterea şi - de ce nu? - 

promovarea memoriei locale. Orice bună intenţie de a contribui cu informaţii la acest site va 

fi luată în considerare cu toată responsabilitatea.  

Proiectul - prima iniţiativă de acest fel la nivel naţional, demarată de reprezentanţi ai unor 

biblioteci publice - este înfăptuit ca urmare a participării subsemnaţilor-membri ai Echipei de 

proiect la Programul de Training pentru Lideri si Inovatori al Centrului Mortenson, din 

http://www.istorielocala.ro/
http://istorielocala.blogspot.ro/
http://istorielocala.blogspot.ro/
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cadrul din cadrul Universităţii din Illinois, SUA. Cu sprijin şi prin aderarea la proiect şi a altor 

biblioteci judeţene din România, www.istorielocala.ro poate deveni în relativ scurt timp un 

instrument eficient de studiu şi de cunoaştere pentru elevi şi studenţi, de ajutor în procesul 

educaţional pentru cadrele didactice, dar şi de informare/ formare, în general, pentru publicul 

larg (evident, utilizator de Internet).  

Considerăm importantă atragerea în proiect şi a altor biblioteci judeţene din România, 

dacă este posibil a tuturor, pentru că ne dorim ca informaţiile despre istoria şi 

memoria  locală a oricărui colţ de ţară să fie scoase o  dată pentru totdeauna din 

circuitul restrâns bazat pe colecţiile tradiţionale şi introduse în acest site, unde să 

devină accesibile on-line.  

 Iniţiatorii proiectului sunt: 

● Delia Pantea, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor 

● Corina Ciuraru, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila 

● Sorina Stanca, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj 

● Valentin Smedescu, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea 

● Gabriel Cărăbuş, Biblioteca Bucovinei „I.C. Sbierea” Suceava 

  

Blogul proiectului, care prezinta etapele poate fi găsit la adresa: 

http://istorielocala.blogspot.ro/  

  

Dorim să mulţumim celor fără de care acest proiect nu ar fi prins viaţă şi anume:  

● Centrul Morteson din cadrul Universităţii din Illinois, SUA şi, în mod special, lui Susan 

Schnuer, care ne-a susţinut şi îndrumat atunci când proiectul era doar o idee; 

● Electronic Information for Libraries (EIFL) şi Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România pentru că, prin intermediul lor, am putut beneficia 

de finanţarea fără de care acest proiect nu s-ar fi putut concretiza; 

● IREX Romania şi Programului Biblionet, pentru că ne-au oferit oportunitatea să 

cunoaştem nemijlocit modelul american de biblioteci, deţinător al multor iniţiative 

asemănătoare din care ne-am putut inspira. 

  

Echipa de proiect 

 

 

2. Prezentarea portalului şi modalităţi de regăsire a informaţiei 

Portalul www.istorielocala.ro a fost proiectat şi realizat astfel încât să fie un instrument de 

lucru cât mai simplu pentru toţi cei care caută anumite informaţii de memorie culturală şi 

istorie locală. 

Conţine o serie de meniuri care au rolul de a oferi acces la informaţii după diverse criterii 

într-un mod intuitiv. 

Privind pagina principală (fig. 1), observăm că există un meniu orizontal care oferă informaţii 

generale despre proiect şi care conţine următoarele opţiuni: 

 

http://www.istorielocala.ro/
http://www.bibliobihor.ro/
http://www.bjbraila.ro/
http://www.bjc.ro/
http://www.bjai.ro/
http://www.bbsv.ro/
http://istorielocala.blogspot.ro/
http://www.library.illinois.edu/mortenson/
http://www.eifl.net/
http://www.anbpr.org.ro/
http://www.anbpr.org.ro/
http://www.irex.ro/
http://www.biblionet.ro/
http://www.istorielocala.ro/
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● Acasă: returnează pagina principală 

● Despre noi: câteva cuvinte despre proiect care se regăsesc şi în această lucrare la 

capitolul 1 

● Termeni şi condiţii: precizări referitoare la condiţiile în care pot fi folosite informaţiile 

incluse în acest portal 

● Contact: oferă posibilitatea de a contacta iniţiatorii proiectului. 

 

Fig. 1 Pagina principală 

În stânga şi în dreapta paginii există două meniuri sub formă de coloană. Meniul din stânga 

grupează articolele din punct de vedere al conţinutului tratat, adică următoarele categorii 

identificate ca fiind de interes din punct de vedere al istoriei locale: 

○ Istorie: articole cu temă istorică 

○ Personalităţi. Genealogii: personalităţi locale şi studii genealogice 

○ Arhitectură peisagistă: articole despre parcuri, străzi, monumente, statui, 

clădiri etc 

○ Instituţii: informaţii care privesc diverse instituţii, organizaţii, societăţi etc 

○ Tradiţii. Obiceiuri: aici se vor include şi anumite evenimente, dacă este 

cazul 



4 

○ Geografie. Turism: istoria unor locuri care prezintă interes turistic 

○ Resurse utile: legături către alte pagini web care pot veni în completarea 

portalului www.istorielocala.ro 

○ Recomandările bibliotecarului: publicaţii şi lucrări care pot interesa 

○ Istoria pentru copii: elemente de istorie locală prezentate de copii sau 

create pentru copii 

Al doilea meniu, care se găseşte în partea dreaptă a paginii grupează articolele după judeţul 

de unde provin, în acest moment având contributori din Bihor, Brăila, Cluj, Vâlcea şi 

Suceava, la care sperăm să se mai afilieze şi alţii. 

O primă căutare se face folosind aceste meniuri astfel încât să utilizatorul să se apropie de 

ceea ce îl interesează din punct de vedere al conţinutului sau al repartizării teritoriale a 

informaţiei. 

În zona centrală a paginii principale există o listă cu ultimele articole postate de la fiecare 

categorie din meniul din stânga. 

Dacă dăm click pe titlul articolului, acesta se poate vizualiza complet, se pune la dispoziţia 

utilizatorului posibilitatea să listeze la imprimantă conţinutul, să-l trimită prin e-mail şi altor 

persoane sau să posteze comentarii prin completarea unui mic formular. 

La finalul articolului mai există câteva opţiuni utile (fig. 2) cum ar fi: 

○ partea de Informaţii adiţionale, adică descrierea bibliografică a articolului 

prezentată la capitolul 4 

○ posibilitatea de a aprecia articolul folosind câteva reţele de socializare cum ar 

fi Tweeter, Facebook sau Google + 

○ o mică listă a unor articole recente publicate de aceeaşi bibliotecă 

○ şi alte articole aflate în relaţie sau cu subiect asemănător cu cel studiat 
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Fig. 2 Informaţii suplimentare 
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O parte care oferă interactivitate şi atractivitate site-ului este alocată comentariilor. Există o 

casetă (fig. 3), în care, după completarea datelelor minime de indentificare solicitate, se pot 

scrie aprecieri, sugestii sau observaţii asupra articolului lecturat. 

 

Fig. 3 Zona rezervată comentariilor primite de la utilizatori 

 

Cea mai eficientă căutare se poate face utilizînd caseta de căutare poziţionată în colţul din  

dreapta sus al paginii web (fig. 1). Prin intermediul ei se poate căuta după un anumit termen 

în titlu, conţinut, subiecte şi etichete. Este un principiu utilizat de marea majoritate a 

motoarelor de căutare şi care are o simplitate şi o eficienţă foarte ridicată. 
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3. Administrarea portalului şi modalitatea de afiliere la conţinutul acestuia 

d crearea contului de utilizator 

e administrarea contului 

Portalul www.istorielocala.ro are două posibilităţi de accesare a informaţiei existente şi mai 

multe nivele de autoritate acordate utilizatorilor înscrişi. 

a. back-end: utilizat doar de administratorul tehnic al portalului şi se foloseşte pentru 

crearea de noi utilizatori, acordarea de drepturi, acţiuni de administrare, instalări de noi 

module etc. Acest modul nu face obiectul lucrării de faţă. 

b. front-end: accesarea se face direct din prima pagină a site-ului, printr-o casetă specială 

numită Autentificare (fig. 3). 

 

Fig. 3 Meniul de autentificare 

http://www.istorielocala.ro/
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Acordarea de drepturi de postare de acest portal se face solicitând acest lucru unuia dintre 

membrii fondatori: 

http://istorielocala.ro/index.php?option=com_contact&view=category&id=4&Itemid=209 

Aceştia vor lua legătura cu administratorul tehnic al paginii şi vor facilita legătura între 

administratorul tehnic al paginii şi cel care solicită cont, pentru finalizarea operaţiunii. 

După obţinerea contului, respectiv a drepturilor de postare, completând în zona 

Autentificare numele de utilizator, precum şi parola, se poate accesa un meniu specific 

(Fig. 4) care conţine: 

- Adaugă un articol nou: se deschide un editor de text prin intermediul căruia se pot posta 

texte şi alte obiecte digitale. Modul de lucru se va descrie pe larg în capitolele următoare. 

- Pagina mea: conţine o listă cu toate articolele postate de acel utilizator ordonate după cel 

mai recent postat, cu posibilitate de revenire asupra textului în cazul unor modificări. 

- Contul meu: orice utilizator are posibilitatea configurării contului personal, care poate 

conţine câteva date personale, precum şi o imagine reprezentativă, dacă se doreşte. 

- Moderare comentarii la articolele mele: eventualele comentarii formulate de orice 

persoană care accesează site-ul pot fi aprobate sau respinse de către biblioteca care a 

postat articolul respectiv şi deţine cont de utilizator pe site. Nu se pot modera comentarii 

pentru postări realizate de alţi membri ai site-ului. 

 

Fig. 4 Meniul utilizatorului 

http://istorielocala.ro/index.php?option=com_contact&view=category&id=4&Itemid=209
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Este recomandat după o sesiune de lucru pe acest portal folosirea funcţiei Deautentificare, 

astfel încât să nu existe posibilitatea accesării contului de către persoane neautorizate. 

4. Introducerea de date (postarea articolelor şi descrierea lor) 

f folosirea editorului 

g completarea campurilor de descriere bibliografica 

h atasarea de obiecte digitale 

După autentificare, meniul personal al utilizatorului conţine comanda Adaugă un articol 

nou. Se deschide fereastra editorului încorporat pe site (fig. 5). 

 

 

Fig. 5 Fereastra de editare 

 

Este recomandat să fie completate toate câmpurile deoarece informaţii respective conduc la 

o regăsire mai eficientă a informaţiilor găzduite de portal. 
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Titlu: se completează titlul articolului 

Alias titlu: nu este un câmp obligatoriu, se va completa automat de către sistem 

Categorie: câmp obligatoriu, se alege cu atenţie categoria unde este încadrat articolul. S-au 

prevăzut următoarele categorii: 

○ Istorie 

○ Personalităţi. Genealogii 

○ Clădiri. Monumente 

○ Arhitectură peisagistă 

○ Instituţii 

○ Tradiţii. Obiceiuri 

○ Geografie. Turism 

○ Resurse utile 

○ Recomandările bibliotecarului 

○ Istoria pentru copii 

Regăsirea articolelor postate după aceste categorii se poate face accesând meniul din 

stânga paginii, de aceea este importantă încadrarea corectă a lor. 

Etichetele (sau tag-uri): sunt o variantă suplimentară după care se face regăsirea 

articolelor si poate conţine orice cuvânt care are legătură cu subiectul articolului şi reprezintă 

relevanţă pentru acesta. Aşa cum prevăd şi instrucţiunile de sub această zonă, se scrie în 

interiorul casetei termenul dorit şi se tastează apoi Enter. Dacă un termen se doreşte a fi 

eliminat, atunci se apasă micul X care există lângă cuvântul respectiv şi acesta va fi sters. 

Trebuie reţinut că numărul cât mai mare de etichete va conduce la o vizibilitate mai sporită a 

articolului respectiv. 

Recomandat şi Publicat sunt două butoane care în funcţie de alegerea autorului au ca 

efect ceea ce şi afirmă, articolul va fi recomandat şi/sau vizibil publicului. 

Urmează cea mai importantă zonă şi anume fereastra de editare propriu-zisă. 

Partea superioară conţine următoarele tab-uri: 

● Conţinut articol 

● Imagine 

● Media 

● Câmp suplimentar 

● Ataşamente 

Conţinut articol are o zonă de butoane de formatare (fig. 6) utilizate în majoritatea 

editoarelor de text. Vom face referire doar la câteva dintre cele, cele mai importante şi 

obligatorii de folosit atunci când postăm. Pentru restul se pot face diverse teste astfel încât 

să de identifice funcţionalitatea lor, în cazul în care ea nu este deja cunoscută de utilizator. 
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Fig. 6 Conţinut articol. Butoanele de formatare a textului 

Sub aceste butoane există “pagina” în care se introduce corpul de text al articolului. El se 

poate culege pe loc, lucru nerecomandat pentru că există posibilitatea pierderii fără 

recuperare a datelor sau se poate copia lui dintr-un editor specializat cum ar fi Microsoft 

Word sau dintr-o altă pagină web. 

Copierea unui text se va face respectând cu stricteţe următoarele reguli: 

- se copiază textul din sursa originală cu comanda Copy 

- în fereastra de editare a portalului NU se foloseşte DIRECT combinaţia de taste CTRL+V, 

ci butonul Paste cu subcomanda Paste. Se deschide o fereastră (fig. 7) şi se urmăresc 

instrucţiunile: abia în acea fereastră se foloseşte CTRL+V şi apoi butonul Insert. 

Nerespectarea acestor instrucţiuni duce la modificări în modul de vizualizare al  meniurilor 

din paginile site-ului! 

 

Fig. 7 Fereastra de inserare de text în editor 
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- după o inserare de text se vor şterge formatările preluate folosind butonul cu pictograma 

unei radiere şi cu eticheta Remove formatting. 

- textele trebuie să fie cu acelaţi tip de font, Arial, şi cu aceeaşi mărime, 10 pt. Acest lucru se 

poate stabili după etapa de ştergere a formatării anterioare, folosind listele ascunse Font 

Family şi Font Size. 

Butonul Insert/Edit Image este folosit pentru a insera imagini in text. Se poziţionează 

cursorul acolo unde intenţionăm să adăugăm o fotografie şi apoi apăsăm acest buton. Se 

deschide o fereastră de încărcare (upload). Pentru o organizare mai bună, fiecare utilizator 

trebuie să lucreze în directorul alocat judeţului din care provine. Pentru cei mai experimentaţi 

se pot crea în directoarele alocate judeţelor propriile sub-directoare pentru imagini. 

Încărcarea unei imagini în text comportă două etape: identificarea imaginii folosind butonul 

upload şi apoi inserarea propriu-zisă a ei în text. Există, pentru utilizatorii mai experimentaţi, 

diverse posibilităţi de aranjare a imaginii relativ la text, crearea de distanţe faţă de textul 

respectiv, precum şi alte configurări la care se poate reveni în orice moment după ce am 

executat etapa de introducere (inserare) în text. 

Un ultim buton important este pe bara de jos a ferestrei de editare a conţinutului si se 

numeşte Read More (fig. 8). În cazul articolelor lungi acest buton lasă pe prima pagină doar 

cîteva fraze din text (noi decidem cât) restul urmând să fie vizualizat doar apăsând opţiunea 

Citeşte mai mult. Trebuie să folosim şi acest buton ca să nu creem un efect neplăcut pe 

prima pagină şi pentru a da sanse egale şi altor articole să fie vizualizate uşor din prima 

pagină. 

 

Fig. 8 Butonul Read More 
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Imagine este următorul tab (fig. 9) care este folosit atunci când dorim să ataşăm o imagine 

în afara textului articolului. Se pot ataşa imagini stocate de pe staţia de lucru sau deja 

încărcate pe serverul unde este găzduit portalul. Imaginile nu trebuie să depăşească 2 MB şi 

să fie în format jpg. În acest fel nu se poate ataşa decât o singură imagine. 

 

Fig. 9 Introducerea de imagini externe textului 

Faţă de imaginile inserate în text, după modelul prezentat mai sus, această imagine ataşată 

se poate deschide într-o fereastră separată la un click asupra fotografiei şi poate fi vizionată 

la o calitate mai bună. 

Se mai pot ataşa fişiere media folosind tab-ul Media (fig. 10). Avem mai multe posibilităţi să 

încărcăm clipuri video sau prezentări aflate pe calculatorul propriu, existente pe un server 

extern cum ar fi You Tube sau înserând un cod HTML. Această opţiune este utilă în 

momentul în care la un articol avem şi informaţii de tip multimedia: audio sau video şi dorim 

să le afişăm şi pe acestea alături de text. 

 

Fig. 11 Zona de introducere de fişiere multimedia 

Tab-ul Câmp suplimentar (fig. 11) este important pentru că aici se poate completa partea 

de descriere bibliografică necesară oricărei înregistrări. Am folosit câmpurile Dublin Core 

într-o formă adaptată necesităţilor acestui portal, pe care le vom enumera mai jos şi vom 

preciza ce trebuie să conţină fiecare. 
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Fig. 11 Zona câmpurilor suplimentare 

Autor: se referă la autorul articolului original, nu al celui digitizat. 

Data apariţiei: data apariţiei articolului, nu data digitizării. 

Localitate: se completează în funcţie de judeţul la care se face referire în articol 

Creator: creatorul al obiectului original (analog sau nativ digital) 

Subiect: termeni care fac referire la subiectul obiectului original (analog sau nativ digital). 

Poate fi multiplicat şi se poate face regăsirea cu ajutorul lui. 

Descriere: descrierea obiectului original (analog sau nativ digital) 

Editor: entitatea care facilitează accesul la resursa respectivă. 

Contributor: entitatea responsabilă de realizarea postării şi poate fi o persoană, o 

organizaţie sau un serviciu. Editorul şi contributorul pot fi identici atunci când crează şi 

postează aceeaşi informaţie pe portal. În cazul portalului www.istorielocala.ro este vorba de 

instituţia/biblioteca care a postat înregistrarea respectivă. 

 

 

 

 

http://www.istorielocala.ro/
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Fig. 12 Zona câmpurilor suplimentare (continuare) 

 

Tip: acest element este utilizat pentru cele patru tipuri generale suportate text, imagine, 

sunet şi video 

Format: poate include dimensiunile tipului media sau dimensiunile resursei. Ca exempe de 

format pot fi mărimea şi durata. Formatul poate fi utilizat pentru a determina software-ul, 

hardware-ul  sau alte echipamente necesare pentru a vizualiza sau opera resursa. 

Identificator: se referă la idenftificatori cum ar fi un URL sau un ISBN, adică un şir  sau 

nişte numere care sunt conforme cu un sistem de identificare formal. 

Sursa: face referire la numele resursei originale din care este derivat conţinutul. De 

exemplu, putem scrie: “Imagine de la pagina 45, Romeo şi Julieta, ediţia din 1992” 

Limba: limba folosită în resursă 

Suport: se referă la suportul resursei originale 

Tip articol: a fost stabilit pentru gruparea mai precisă a articolelor care pot fi încadrate la 

bibliografii tematice, articole şi studii, recomandări ale bibliotecarului (prezentări ale unor 

materiale mai ample, care nu pot fi postate pe acest portal, cum ar fi lucrări de specialitate) 

sau resurse utile (legături web către alte site-uri cu acelaşi tip de conţinut). 

Ultimul tab din ferestra de editare este Ataşamente (fig. 13). Fisierele care pot şi încărcate 

aici au avantajul că pot fi descărcate de către persoanele care accesează aceste resurse. 

Se respectă regula conform căreia aceste fişiere nu pot să depăşească 2MB. 
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Fig. 13 Introducerea de fişiere ataşate 

După completarea tuturor zonelor descrise mai sus este foarte importantă salvarea datelor 

introduse prin folosirea butonului Salvează. Apăsarea butonului Închide fără Salvează duce 

la pierderea datelor introduse anterior, deci, mare atenţie în folosirea acestora! 

 

Încheiere 

Acest ghid este o trecere sumară în revistă a principalelor informaţii pe care un utilizator nou 

trebuie să le cunoască despre acest portal. Orice alte date suplimentare legate de 

funcţionalitatea portalului www.istorielocala.ro pot fi obţinute scriind la adresa:  

corina_ciuraru@bjbraila.ro (Corina Ciuraru) 

 

Succes! 

http://www.istorielocala.ro/
mailto:corina_ciuraru@bjbraila.ro

