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Cuprinsul, lista proiectelor de-a lungul anilor: 
 

Biblioteca universitara a participat alaturi de cele mai importante biblioteci nationale si de cercetare din Europa, organizate in The 
European Library (TEL) la proiectele culturale: 
 
1. Europeana Libraries: Aggregating digital content from Europe's libraries, 2011-2012 
  - 19 participanti, 4.3 milioane obiecte digitale (carti, articole din reviste, teze, scrisori), 850,000 imagini, 1,200 filme si  video clipuri 
( aici detalii despre proiect ) 

2. Europeana Cloud: New Spaces for Sharing Content, 2013-2016 
- faciliteaza trimiterea colectiilor digitale in Europeana, si pune la dispozitia cercetatorilor noi unelte pentru utilizarea si imbogatirea 
resurselor disponibile; 
- are in lucru o noua infrastructura bazata pe tehnologia cloud ; 
- aduce un nou set de date digitale (2.4 milioane noi inregistrari de metadate si 5 milioane obiecte digitale in infrastructura  de tip 
cloud ( aici detalii despre proiect ) 

3. Europeana 1914-1918 
- proiectul strange povestiri, memorii, marturii din perioada Primului Razboi Mondiarl (1914-1918) 
- contributori din toate partile Europei sunt chemati sa-si aduca aportul prin materiale digitizate stranse in 
colectii dedicate, aflate aici: http://europeana1914-1918.eu/en . 

 
4. #AllezLiterature - Campanie de promovare a literaturii romane, printr-o colectie digitala in DSpace de pagini cu poezii 
de dragoste, furnizate in Europeana, #allezliterature. 

5. Europeana Migration Collection Days, 13-14 iulie 2018, Sibiu, sau 
Prima campanie de colectare și digitizare de documente despre migrație, la Biblioteca ULBS, descrisa in pagina web 
dedicata. 
Cele mai interesante povești legate de migratie, colectate si incarcate intr-o colectie dedicata, se regăsesc la adresa: 
https://www.europeana.eu/ro/europeana-migration-collection-days  

 

http://www.europeana.eu/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://bcu.ulbsibiu.ro/europeana-libraries.html
https://pro.europeana.eu/project/europeana-cloud
http://europeana1914-1918.eu/en
http://digital-library.ulbsibiu.ro/xmlui/handle/123456789/3020
https://pro.europeana.eu/tags/allezliterature
https://www.europeana.eu/ro/europeana-migration-collection-days
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In anul 2014 se implinesc 100 ani de la izbucnirea Primului Razboi Mondial si in intreaga Europa sunt planificate multe 

manifestari sub egida Comisiei Europene si "Europeana". 

Proiectul Europeana 1914-1918 din Romania, desfasurat anul trecut in doua etape, la Biblioteca Academiei Romane si la 

Cluj, poposeste acum la Sibiu, unde la Biblioteca ULBS se organizeaza in zilele de 23-24 mai a.c., o caravana de adunare a 

amintirilor de tot felul din perioada 1914-1918. 

"Europeana"-biblioteca, muzeul și arhiva digitală a Europei, marcheaza Centenarul izbucnirii Primului Război Mondial 

prin proiecte  menite  să colecteze și să publice pe internet amintiri de familie și povești personale de război, pentru a 

ajuta generațiile viitoare să înțeleagă mai bine impactul acestui eveniment asupra oamenilor obișnuiți de pe continentul 

nostru. 

Proiectul intitulat Europeana 1914-1918 a adunat peste 50.000 de fotografii reprezentând obiecte, scrisori și jurnale 

scanate din perioada Primului Război Mondial pe site-ul www.europeana1914-1918.eu. 

Proiectul s-a desfășurat cu succes în Germania, Anglia, Irlanda, Luxemburg, Slovenia, Danemarca, Italia, Cipru, Franta, 

începând cu 2011, reușind să atragă mii de oameni. Aceștia au contribuit cu povești și amintiri originale, nepublicate 

anterior, îmbogățind astfel arhiva digitală care ofera noi surse pentru cercetare, educație, expoziții și evenimente 

comemorative. 

In Romania au avut loc deja doua campanii de colectare a amintirilor de familie: la Biblioteca Academiei Romane din 

Bucuresti in data de 27 si 28 septembrie si la Biblioteca Judeteana din Cluj Napoca in 4 si 5 octombrie 2013. 

Data fiind valoarea de simbol cultural si istoric al orasului Sibiu, ca si faptul ca amintirile si experientele soldatilor romani 

si ale populatiei din Transilvania in Primul Razboi Mondial au fost pe nedrept mai putin studiate si  popularizate, este 

extrem de oportuna realizarea unei campanii de colectare a amintirilor de familie și poveștilor personale de război. 

Biblioteca ULB Sibiu va oferi spatiul generos destinat acestei manifestari, si personal specializat care va realiza 

interviurile cu publicul si prelucrarea digitala a materialului. 

http://bcu.ulbsibiu.ro/news/2014/europeana_1914.htm


Evenimentul va fi ilustrat pe site-ul Europeana 1914-1918 si pe blogul Europeana iar materialele adunate in timpul 

campaniei vor fi adapostite pe site-ul Europeana 1914-1918 intretinut de Universitatea din Oxford. 

Ii asteptam cu bucurie pe toti cei interesati, cei care dispun de diferite materiale: poze, obiecte-medalii, uniforme, care 

au de povestit amintiri, toate legate de primul razboi mondial. 

In zilele de 23-vineri-24-sambata mai 2014, intre orele 10-17:30, usile Bibliotecii ULBS sunt deschise publicului sibian si 

din imprejurimi. 

Biblioteca ULBS / http://bcu.ulbsibiu.ro / E-Mail: bcu@ulbsibiu.ro 
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Invitatia de participare 



 

Afisul de promovare a proiectului 

 

 



Proiectul Europeana 1914-1918 la Biblioteca ULBS 

Desfasurarea, rezultate 

 

Europeana 1914-1918 la Biblioteca ULBS –  
peste 200 de documente digitizate şi povestea celui mai în vârstă veteran de război 

 
Campania Europeana 1914-1918 i-a determinat pe sibieni să facă un drum la Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu pentru a contribui cu documente, amintiri, poveşti la biblioteca digitală a Europei şi la re-crearea memoriei 
colective cu privire la evenimentele, oamenii, instituţiile din perioada primului război mondial. 
 
Vineri şi sâmbătă, Biblioteca Academiei Române, reprezentată de d-na Cristina Roiu, cu sprijinul Bibliotecii ULBS, au 
organizat campania de colectare a datelor în sediul bibliotecii universitare sibiene, dupa ce evenimente similare au avut 
loc la Bucureşti şi Cluj. 
 
Documentele contributorilor au fost digitizate, înregistrate apoi în baza de date Europeana 1914-1918 
(http://www.europeana1914-1918.eu/en) şi înapoiate, iar fiecare obiect a fost însoţit de o poveste relatată de 
proprietarii obiectelor. 
Astfel, Sibiul a contribuit cu peste 150 de imagini de război din publicaţii istorice, reviste şi cărţi, 36 de fotografii, 28 de 
cărţi poştale şi alte obiecte personale (acte de identitate, cărţi de vizită , carnete de student etc) precum şi decoraţii. 
 
Un moment emoţionant l-a reprezentat întâlnirea cu cel mai în vârsta veteran de război din Sibiu, Mr.(r) Ioan Floca, în 
vârsta de 101 ani, membru al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, filiala Sibiu- „Gl. Traian Moşoiu“ ,care a fost 
vizitat la domiciliu de Coodonatorul Europeana România, d-na Cristina Roiu, împreună cu membri ai colectivului 
Bibliotecii ULBS şi cu col. (r.) Victor Neghină, care a făcut posibilă această întâlnire. Ioan Floca a reconstituit din amintiri 
scene de pe front, din al doilea război mondial, la care a fost părtaş, dar şi din primul război mondial, amintindu-şi de 
unchii săi, Antonie şi Iacob, răpuşi în luptă. 
Evenimentul a constituit un prilej de a lua contactul cu reprezentanţi ai instituţiilor de cultură din Sibiu şi de a găsi 
oportunităţi de colaborare pentru acest proiect şi pentru proiecte viitoare. 
 
Mulţumim reprezentanţilor presei care au mediatizat evenimentul: TV Sibiu, Tribuna Sibiu, Turnul Sfatului, Mesagerul, 
Allgemeine Deutsche Zeitung, Hermanstäter Zeitung. 
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Întâlnirea cu cel mai în vârsta veteran de război din Sibiu, Mr.(r) Ioan Floca, 

în vârsta de 101 ani, şi cu col. (r.) Victor Neghină 
 

 
Voluntari români din Ardeal în luptele est 1919 



 

 



 

 
 

 
Colectivul Bibliotecii ULBS și d-na Cristina Roiu, organizatorii campaniei de la Sibiu, mai 2014 

 
 
 



 
 

 
  



   
Decoratia si ofiterul Carol Volosciuc, ofiter in Armata austro-ungara, 1918 

 
Imparatul german Wilhelm II in vizita Sibiu pe data de 25 septembrie 1917 

  



   

 
Viktor von Njegovan, general de Infanterie al Armatei Cezaro - Craiesti 



 

Medicul sibian Egon Gundhart a luptat in Primul Razboi Mondial ajungand cu batalionul sau pana in Galitia, 1918 

 


