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Biblioteca ULBS - furnizor de colecții digitale în Europeana  
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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/
https://www.europeana.eu/ro/europeana-migration-collection-days


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 dedicata 

Cele mai interesante povești legate de migratie, colectate si incarcate intr-o colectie dedicata, se regăsesc la adresa: 

https://www.europeana.eu/portal/ro/collections/migration 

 

 

Afisul evenimentului 

http://bcu.ulbsibiu.ro/news/2018/Migration-Sibiu-2018.htm
https://www.europeana.eu/portal/ro/collections/migration


Prima campanie de colectare și digitizare de documente despre migrație, la Biblioteca ULBS 

(Europeana Migration Collection Days, Sibiu, 13-14 iulie 2018) 

 

Locație: Biblioteca Universității "Lucian Blaga" Sibiu, 

Program: 13-vineri: 10-16 ; 14-sambătă: 10-14 

 

Europeana , Biblioteca Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu şi Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române 

din Sibiu  invită deopotrivă oameni în vârstă cât şi tineri să contribuie la realizarea unei colecţii online dedicată migraţiei 

şi să spună  astfel împreună o poveste importantă - povestea Europei şi a oamenilor care trăiesc aici. 

Cu toţii avem obiecte care spun de unde venim şi ce evenimente importante ne-au modelat viaţa. 

Împărtăşeşte povestea ta de migraţie şi adaugă un obiect care o ilustrează participând la Campania de colectare de 

documente  de la public Europeana Migration ce se desfăşoară la Biblioteca Universitatii "Lucian.Blaga" din Sibiu 

 

Mulțumim și vă așteptăm! 

 

* * * 

Campanie de colectare documente si marturii despre migratie la Biblioteca ULBS: 

 

Biblioteca Universitatii “Lucian Blaga” Sibiu împreuna cu Europeana – platforma digitala dedicata patrimoniului cultural 

al Europei si Institutul de Cercetari Socio-Umane al Academiei Române din Sibiu organizeaza prima campanie de 

colectare si digitizare de documente despre migratie, la Biblioteca ULBS. 

Scopul acestei campanii este de a strânge cât mai multe documente, marturii orale, povesti, obiecte personale legate de 

fenomenul migratiei, larg raspândit în Europa. Evenimentul este dechis publicului larg sibian si are loc vineri, 13 iulie 

2018, orele 10 -16 si sâmbata, 14 iulie 2018, orele 10 -14. Sunt cautate dovezi documentare si povestiri personale care 

reflecta miscarile migratiei în Europa de-a lungul multor secole, precum si modul în care acestea au afectat artele si 

stiintele. 

La eveniment va participa Cristina Roiu, membru pentru România în Consiliul Europeana, care va raspunde întrebarilor 

celor interesati de biblioteca digitala a Europei. 

Echipa Bibliotecii ULBS va prelucra povestile, documentele, marturiile prezentate de persoanele care vor fi prezente 

pentru a le împartasi, apoi aceste povesti vor fi încarcate pe portalul europeana.eu, alaturi de alte marturii de pe întreg 

teritoriul Europei, contribuind la povestea ei si a oamenilor care locuiesc aici. 

Primul eveniment al acestei campanii a avut loc în 15 martie, în parteneriat cu Casa de Istorie Europeana, la Bruxelles, iar 

evenimente similare se vor desfasura în Dublin, Viena, Belgrad, Luxemburg. 

Cele mai interesante povesti legate de migratie, colectate pâna acum, se regasesc 

accesând https://www.europeana.eu/portal/ro/collections/migration Aici puteti citi despre migranti faimosi, calatoria 

unei bibliotecare, patrii pierdute, retete secrete, povestile bunicilor, istorii de iubire, asa cum au ales cei care au 

împartasit pâna acum amintiri sa- si intituleze istoriile traite. 

Cu totii avem obiecte care spun de unde venim si ce evenimente importante ne-au modelat viata. Împartaseste 

povestea ta de migratie si adauga un obiect care o ilustreaza participând la Campania de colectare de documente de la 

public Europeana Migration ce se desfasoara la Biblioteca Universitatii Lucian Blaga din Sibiu. 

 

Mai multe detalii aici : 

https://www.facebook.com/events/356245551565377/ 

https://www.ulbsibiu.ro/ro/stiri/news.php?news_id=3103 

 

 

https://www.europeana.eu/portal/ro/collections/migration
https://www.facebook.com/events/356245551565377/
https://www.ulbsibiu.ro/ro/stiri/news.php?news_id=3103


 

 

Scrisori din inchisoare “cusute” pe bucati de camasa / Letters from prison "embroidered" on pieces of my shirt 

Am emigrat din Romania in Germania in anul 1968 ducand cu mine ca obiecte de mare pret si aceste “scrisori “ cusute 
pe bucati de panza, care imi amintesc de cea mai grea perioada a vietii mele. 
Intre anii 1958-1964 am indurat regimul din inchisorile comuniste din Romania pentru vina “de a fi primit o scrisoare de 
la o persoana din Germania “. 

<iframe src="https://embed.europeana.eu/2084002/contributions_7219f250_af69_0136_3ccc_6eee0af44847" 
width="2048" height="1152"></iframe> 

  



Promovarea campaniei în presa locala: 

http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/biblioteca-ulbs-aduna-documente-si-marturii-despre-migratie-136573.html 

 

 
* * * 

http://www.turnulsfatului.ro/2018/07/11/sibienii-asteptati-la-biblioteca-ulbs-cu-documente-si-marturii-despre-

migratie/ 

 

http://transilvania24.ro/?s=Sibienii%2C+a%C8%99tepta%C8%9Bi+la+Biblioteca+ULBS+cu+documente+%C8%99i+m%C4

%83rturii+despre+migra%C8%9Bie&search= 

 

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/07/11/comunicat-de-presa-universitatea-lucian-blaga-sibiu-10-30-47 

 

Evenimentul este anunțat oficial și pe site-ul europeana, cu detalii în limba engleză: 

https://pro.europeana.eu/event/europeana-migration-collection-day-sibiu-roads-of-remembrance-and-identity-

migration-stories-from-Romania 

 

Europeana Migration Collection Day, Sibiu: Roads of Remembrance and Identity - Migration Stories from Romania 

Europeana and University Library Lucian Blaga in Sibiu are inviting communities from Sibiu and beyond to this event to 

share their personal migration stories - and objects such as pictures, diaries, videos and letters - to our migration 

collection. 

Strada Lucian Blaga 2A 

Sibiu 550169, Romania 

 

http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/biblioteca-ulbs-aduna-documente-si-marturii-despre-migratie-136573.html
http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/biblioteca-ulbs-aduna-documente-si-marturii-despre-migratie-136573.html
http://www.turnulsfatului.ro/2018/07/11/sibienii-asteptati-la-biblioteca-ulbs-cu-documente-si-marturii-despre-migratie/
http://www.turnulsfatului.ro/2018/07/11/sibienii-asteptati-la-biblioteca-ulbs-cu-documente-si-marturii-despre-migratie/
http://transilvania24.ro/?s=Sibienii%2C+a%C8%99tepta%C8%9Bi+la+Biblioteca+ULBS+cu+documente+%C8%99i+m%C4%83rturii+despre+migra%C8%9Bie&search=
http://transilvania24.ro/?s=Sibienii%2C+a%C8%99tepta%C8%9Bi+la+Biblioteca+ULBS+cu+documente+%C8%99i+m%C4%83rturii+despre+migra%C8%9Bie&search=
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/07/11/comunicat-de-presa-universitatea-lucian-blaga-sibiu-10-30-47
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/07/11/comunicat-de-presa-universitatea-lucian-blaga-sibiu-10-30-47
https://pro.europeana.eu/event/europeana-migration-collection-day-sibiu-roads-of-remembrance-and-identity-migration-stories-from-Romania
https://pro.europeana.eu/event/europeana-migration-collection-day-sibiu-roads-of-remembrance-and-identity-migration-stories-from-Romania


Descrierea în engleză de pe site-ul oficial: 

https://www.europeana.eu/portal/en/collections/migration/collection-days.html 

 

Throughout 2018, the European Year of Cultural Heritage, Europeana along with museums, galleries, libraries and 

archives across Europe, will run a series of migration collection days and events. 

People, young and old, will be encouraged to contribute to and explore Europeana Migration by participating at events 

where they can add their personal migration stories, with material such as pictures, diaries, videos and letters, to the 

collection. 

 

JULY 

· 6-7 July 2018, Wales Millennium Centre, Cardiff (in partnership with People's Collection Wales and Tiger Bay Tales) 

· 13-14 July 2018, University Library Lucian Blaga, Sibiu, Romania (in partnership with Institute of Social Sciences and 

Humanities of the Romanian Academy) 

  

Sibiu, iunie 2018 

 

Europeana Migration Collection Days, Sibiu, 13-14 iulie 2018 

sau 

Prima campanie de colectare și digitizare de documente despre migrație, la Biblioteca ULBS 

 
La Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu s-a desfasurat prima campanie de colectare si digitizare de documente 

despre migratie, pe parcursul a doua zile, 13 si 14 iulie 2018. 

Evenimentul s-a adresat publicului sibian, invitat sa faca cunoscute documente, marturii orale, povesti, obiecte 

personale legate de fenomenul migratiei, larg raspândit în Europa. 

 

Sub coordonarea doamnei Cristina Roiu, membru pentru România în Consiliul Europeana, echipa Bibliotecii ULBS a 

preluat povesti, diferite marturii prezentate de persoanele care au raspuns invitatiei. 

Aceste povesti vor fi încarcate pe portalul europeana.eu, alaturi de alte marturii de pe întreg teritoriul Europei, 

contribuind la povestea ei si a oamenilor care locuiesc aici. 

 

Cele mai interesante povesti legate de migratie, colectate pâna acum, se regasesc 

accesând https://www.europeana.eu/portal/ro/collections/migration 

https://www.europeana.eu/portal/en/collections/migration/collection-days.html
https://www.europeana.eu/portal/ro/collections/migration
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