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Introducere 

BB
iblioteca digitală „Manuscriptorium”1

este una dintre sursele cele mai
cunoscute şi mai utilizate de cărţi vechi,

rare sau documente istorice existente în spaţiul virtual.
Proiectul „Manuscriptorium”, iniţiat şi coordonat de
Biblioteca Naţională a Cehiei, îşi are originile în iniţiativa
UNESCO „Memory of  the World” din 1992. Republica
Cehă a participat în acest program cu proiectul
„Memoriae Mundi Series Bohemica”, ce a permis
identificarea şi reprezentarea în context electronic a
cărţilor vechi. Experienţa acumulată a făcut posibilă
dezvoltarea ulterioară, începând cu 2002, a proiectului
„Manuscriptorium” cu scopul de a crea o bibliotecă

virtuală care să permită accesul prin Internet la carte
veche, manuscrise, carte rară sau bibliofilă şi, în egală
măsură, să creeze un context electronic de informare,
documentare şi cercetare. Bibliotecile, muzeele, arhivele
sau orice altă instituţie culturală deţinătoare de
documente de acest tip poate deveni contribuitor şi
partener al acestui proiect de bibliotecă digitală
specializată în manuscrise şi carte rară. 

Aspecte tehnice. Structura şi evoluţia
„Manuscriptorium”

Obiectivul „Manuscriptorium” este de a oferi acces
online la documente de patrimoniu cultural scris datate
înainte de 1800, cu precădere manuscrise şi carte veche,
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dar şi alte tipuri de documente din categoria
documentelor arhivistice (documente istorice, acte
administrative, hărţi etc.) ca prioritate secundară. Toate
documentele digitale din „Manuscriptorium” reprezintă
copia unui document original existent fizic într-o
colecţie sau copia unui document care nu mai există în
format fizic (documentul digital este realizat după o
copie a documentului original). „Manuscriptorium” este
structurat după principiile consacrate ale bibliotecilor
digitale, deţinând şi oferind spre acces catalogul
documentelor şi, în cazul multor dintre documente,
varianta full-text.

Platforma „Manuscriptorium” întruneşte condiţiile
tehnice şi informatice pentru a fi considerată un portal
informaţional. Sistemul informatic a fost proiectat
pornindu-se de la cerinţele utilizatorilor, realizându-se
o interfaţă de acces către serviciile cele mai solicitate de
utilizatori în consultarea bazelor de date. S-a avut în
vedere posibilitatea trecerii de la un document istoric la
altul, proceduri de acces şi comunicare, utilizarea unei
interfeţe unitare indiferent de pe ce calculator se solicită
accesul şi unde este amplasat acesta. Dincolo de
posibilitatea de căutare unitară în colecţii disparate aflate
în instituţii diferite şi de posibilitatea utilizării imaginilor
regăsite, valoarea adăugată a bibliotecii digitale
„Manuscriptorium” este dată şi de instrumentele şi
aplicaţiile de regăsire, evaluare şi utilizare oferite. Un
exemplu relevant este sprijinul în regăsirea informaţiei
utile şi a documentelor în contextul multilingv creat în
„Manuscriptorium”. Dificultatea o constituie nu numai
multitudinea limbilor utilizate şi regăsite în această
bibliotecă digitală, cât şi faptul că sunt limbi utilizate în
anumite perioade istorice, în anumite spaţii geografice,
scrise în diferite alfabete, reprezentând chiar şi dialecte
sau aspecte gramaticale nefolosite astăzi. Este vorba de
documente în alfabetele latin, slav, grec, arab, indian, din
diferite etape istorice şi arii geografice. Prin urmare,
pentru a se realiza o aplicaţie de regăsire unitară şi
integrată a fost nevoie de munca a numeroşi lingvişti şi
specialişti în diferite aspecte ale studierii acestor
documente şi, de asemenea, a fost necesară utilizarea
aplicaţiilor locale ale bibliotecilor deţinătoare de
asemenea documente. 

Biblioteca digitală „Manuscriptorium” este rezultatul
colaborării dintre furnizorii de conţinut digital şi
administratorii acestei platforme informatice. Orice
instituţie culturală de tip bibliotecă, muzeu, arhivă care
deţine documente pretabile a fi integrate în această
bibliotecă digitală şi întruneşte minimum de condiţii
tehnice poate fi partener. Principiile de cooperare la
dezvoltarea „Manuscriptorium” s-au cristalizat în acelaşi
timp cu evoluţia acestei biblioteci digitale şi s-au
concretizat într-un contract tehnic şi un contract legal
de participare. Din punct de vedere tehnic, în
„Manuscriptorium” sunt implicate două categorii de
parteneri:

– parteneri care au dezvoltat proiecte de colecţii şi

biblioteci digitale şi care au infrastructura IT care să
permită comunicarea, interoperabilitatea prin protocolul
OAI-PMH;

– parteneri care nu au posibilitatea de a asigura
interoperabilitatea prin protocolul OAI-PMH, dar care
au colecţii digitale sau cel puţin documente digitizate.

Pentru fiecare categorie de parteneri, metodologia
de lucru este diferită: în cazul primilor, culegerea
informaţiilor şi integrarea lor în biblioteca digitală se
realizează prin culegerea automată a descrierilor
bibliografice ce sunt apoi incluse în catalogul bibliotecii
digitale, iar în cazul celei de-a doua categorii, se utilizează
aplicaţia M-TOOL, care permite realizarea descrierilor
necesare pentru documentele digitizate.

Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un
document pentru a putea fi inclus în
„Manuscriptorium” sunt: 

– valoarea şi semnificaţia documentului în raport cu
obiectivele bibliotecii digitale „Manuscriptorium”;

– utilizarea din punct de vedere tehnic a informaţiei
despre document (metadatele) şi a informaţiilor incluse în
document (textul complet, imaginea, sunetul, dacă există);

– calitatea şi fiabilitatea datelor.
Biblioteca Naţională a Republicii Cehe îşi asumă

decizia finală de includere a unui document în sistemul
„Manuscriptorium”. 

În momentul actual, „Manuscriptorium” este cea
mai mare bibliotecă digitală de manuscrise şi cărţi vechi
din Europa, oferind acces la peste 6 milioane de pagini
de manuscrise, cărţi vechi, hărţi sau alte documente
istorice digitizate. Catalogul are peste 305 000 de
înregistrări bibliografice, din care aproximativ 24 900
reprezintă volume digitizate integral, şi, conform
statisticilor, a avut vizitatori din 160 de ţări. Partenerii
„Manuscriptorium”2 (peste 120, din care 75 sunt
biblioteci şi instituţii din exteriorul Republicii Cehe),
colecţiile deţinute, precum şi repartiţia geografică sunt
o dovadă a succesului acestui proiect. Importanţa şi
dimensiunea cooperării internaţionale sunt demonstrate
şi de prezenţa în „Manuscriptorium” a unor parteneri
precum: Biblioteca Universităţii Complutense din
Madrid (Spania, 2 902 de documente), Mânăstirea „Sf.
Treime-Sf. Serghie” din Serghiev Posad (Rusia, 2 668 de
documente), Biblioteca Universitară Wroclaw (Polonia,
1 839 de documente), Biblioteca Universitară din Köln
(Germania, 1 634 de documente), Biblioteca Naţională
a Italiei din Florenţa (Italia, 1 566 de documente),
Biblioteca Naţională a Spaniei (Spania, 1 444 de
documente), Biblioteca Naţională şi Universitară din
Islanda şi Fundaţia „Ární Magnússon” din Reykjavík
(Islanda, 1 176 de documente), Biblioteca Universităţii
din Vilnius (Lituania, 1 085 de documente), Biblioteca
Universitară Heidelberg (Germania, 1 025 de
documente), e-Codices Digital Library (Elveţia, 889 de
documente), Biblioteca Naţională a României, Bucureşti
(România, 393 de documente), Biblioteca Universitară
din Bratislava (Slovacia, 241 de documente) etc3. 
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Prezenţa Bibliotecii Naţionale a României în
„Manuscriptorium”

Documente din colecţiile Bibliotecii Naţionale a
României au fost adăugate în a doua etapă de evoluţie a
bibliotecii digitale, atunci când obiectivul a fost
agregarea virtuală a informaţiilor privind documente
patrimoniale vechi, în special manuscrise şi incunabule
şi alte documente istorice, astfel încât să se furnizeze
accesul neîngrădit la documente patrimoniale vechi din
diferite instituţii de cultură din Europa şi să se creeze
un spaţiu virtual partajat de cercetare. Această etapă de
dezvoltare a „Manuscriptorium” a fost susţinută de
proiectul european „ENRICH”4 – European
Networking Resources and Information concerning
Cultural Heritage. 

Biblioteca Naţională a României a contribuit la
proiectul „Manuscriptorium/ENRICH” cu 393 de
documente, dintre care 109 (carte românească) din
Colecţiile Speciale din Bucureşti şi 284 din colecţiile
Filialei „Batthyaneum” din Alba Iulia. Documentele în
format electronic se află pe serverul de stocare al
bibliotecii, iar metadatele au fost create folosind
M-TOOL, o aplicaţie specializată furnizată gratuit în
platforma „Manuscriptorium” şi apoi încărcate în
format XML în platformă.

Cărţile româneşti vechi datând din secolele
XVI-XVIII din Colecţiile Speciale din Bucureşti
adăugate acestei biblioteci digitale europene au o valoare
istorică şi artistică deosebită. Cea mai mare parte a
acestor documente de patrimoniu o reprezintă lucrările
religioase, dar sunt de asemenea şi cărţi de drept sau
istorice şi chiar de lingvistică şi filosofie. Lucrările sunt
editate în mai multe limbi (română, greacă, slavonă,
latină, germană, maghiară, precum şi ediţii bilingve
română şi slavonă, română şi greacă, greacă şi arabă).
Cele mai multe dintre lucrări sunt publicate în Ţara
Românească – 64 de titluri; Moldova – 17 titluri,
Transilvania – 25 de titluri, Uniev – două titluri,
Amsterdam – un titlu. 

Prezentăm spre exemplificare câteva titluri care
ilustrează valorile existente în colecţiile speciale ale
Bibliotecii Naţionale a României:

Liturghier slavonesc. Târgovişte, Mănăstirea Dealu, 1508
Tipărită de ieromonahul de origine muntenegreană

Macarie, din porunca domnitorului Radu cel Mare, este
prima carte tipărită pe teritoriul românesc, dar şi primul
liturghier ortodox tipărit. Lucrarea este un volum in-4°
mic, cu 128 de file, împărţite în 17 caiete de câte 8 file,
cu excepţia primului şi a ultimului caiet, care au doar
câte 4 file. Textul este imprimat în două culori: textul
obişnuit este imprimat cu negru, iar titlurile capitolelor,
culese cu litere mari combinate în ligaturi ca în
hrisoavele vremii, precum şi titlurile subcapitolelor sunt
tipărite cu roşu. Textul este în slavonă. Exemplarul
Bibliotecii Naţionale a României păstrează legătura de
epocă, în stil bizantin, din piele, pe scoarţe de lemn.
Coperţile sunt ornamentate cu modele geometrice şi

florale. Pe pagina de gardă se află o însemnare
manuscrisă în slavonă. Volumul a fost restaurat şi se află
în stare de conservare foarte bună.

Liturghier grecesc şi arăbesc. Snagov, 1701
În anul 1701, în Tipografia Domnească de la Snagov,

Antim Ivireanu realizează, la îndemnul lui Constantin
Brâncoveanu, un Liturghier cu text paralel în limbile
greacă şi arabă, spre folosul ortodocşilor arabi. Cartea
cuprinde serviciul liturghiei după tipicul Bisericii
Ortodoxe, în greacă şi arabă, iar rugăciunile numai în
arabă. Tipărită cu negru şi roşu, pe două coloane, cu
textul grecesc la stânga şi cel arăbesc la dreapta, cartea
este un in folio de 14 file nenumerotate şi 253 de pagini
numerotate de la dreapta la stânga. Lucrarea este
ornamentată cu viniete, frontispicii şi xilogravuri.
Exemplarul Bibliotecii Naţionale, aflat în foarte bună
stare de conservare, are o legătură în piele maron. Prima
copertă este ornamentată cu chenar dublu, cu motive
florale, şi un medalion central reprezentându-l pe Iisus
Hristos. Ultima copertă este ornamentată cu chenare cu
motive fitomorfe.

Pravila lui Vasile Lupu. Iaşi, 1646
Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti

şi de la alte alte giudeaţe, cu dzisa şi cu toată cheltuiala lui Vasile
voievodul şi domnul Ţării Moldovei den multe scripturi tălmăcită
den limba ilenească pre limba românească, cunoscută ca Pravila
lui Vasile Lupu, este realizată în Moldova pe cheltuiala
voievodului moldovean. Lucrarea reglementează
elemente de drept agrar şi penal, fără a înlătura obiceiul
pământului. Pravila este structurată în două părţi: prima
cuprinde o serie de legi privitoare la viaţa agrară (traduse
după o colecţie de legi bizantine, alcătuită în secolul al
VIII-lea de împăraţii Leon şi Constantin Isauricul, din
elemente extrase din codurile lui Justinian), iar cea de-a
doua este legată de literatura juridică a Italiei de la
sfârşitul Evului Mediu şi cuprinde capitole referitoare la
delicte de drept penal, traduse din opera unui mare
jurisconsult italian. Exemplarului Bibliotecii Naţionale,
deşi aflat într-o stare excelentă de conservare, îi lipseşte
pagina de titlu, care a fost înlocuită cu o filă tipărită şi
cu una manuscrisă. În colecţia de manuscrise se
păstrează şi o copie după acesta pravilă, realizată în anul
1799.

Biblia lui Şerban Cantacuzino. Bucureşti, 1688
În Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale se

găsesc mai multe exemplare din această primă
imprimare integrală a Bibliei în limba română.
Exemplarul publicat în „Manuscriptorium” poartă
însemnări manuscrise şi se evidenţiază prin frumuseţea
legăturii vechi, în stil brâncovenesc, realizată din piele
brună pe scoarţe din lemn, împodobită cu chenare aurite
cu motive vegetale şi mici ornamente florale. Pe prima
copertă se află un medalion cu icoana Învierii
Domnului, iar pe ultima copertă, tot într-un medalion,
sunt reprezentaţi Fecioara Maria cu Pruncul, împreună
cu sfinţii Mihail şi Gavril. Tranşele sunt verzi,
ornamentate cu motive vegetale aurite.
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Biblia de la Blaj, 1795 
Unul dintre exemplarele aflate în colecţiile Bibliotecii

Naţionale are numeroase însemnări manuscrise, din care
putem extrage informaţii privind circulaţia şi preţul
cărţii. La sfârşitul volumului există mai multe însemnări
referitoare la diferite momente din viaţa de familie a
foştilor proprietari: căsătorii, naşteri, botezuri sau
decese. Legătura este din piele brună, pe scoarţe de
lemn, cu încuietori din aramă. 

Alte lucrări care merită menţionate sunt: Apostol
slavonesc. Târgovişte, 1547, tipărit de Dimitrie Liubavici
împreună cu ucenicii săi, Oprea şi Petre, din porunca
domnitorului Mircea Ciobanul, exemplar unic în ţară;
Sbornic slavonesc. Sas-Sebeş, 1580, tipărit de diaconul Coresi
în Sas-Sebeş la comanda mitropolitului Ardealului,
Ghenadie; Evangheliar slavonesc. 1579, tipărit de diaconul
Coresi şi Mănăilă în limba slavonă, poate fi considerat
o reeditare a celui din 1562; Triod slavonesc, 1578, tipărit
de diaconul Coresi din porunca lui Alexandru al II-lea,
domnitor al Ţării Româneşti, şi a fiului său, Mihnea al
II-lea Turcitul, pentru a fi dăruit bisericilor; Pravila.
Govora, 1640, lucrare juridică ce cuprinde elemente de
drept civil şi dispoziţii de drept bisericesc, realizată cu
susţinerea financiară a Domnitorul Matei Basarab şi din
iniţiativa mitropolitului Teofil; de imprimare s-au ocupat
egumenul mănăstirii Govora, Meletie Macedoneanul,
împreună cu ieromonahul Ştefan din Ohrida, succesorul
său; Psaltirea în versuri. Uniev, 1673 realizată de Dosoftei,
Mitropolitul Moldovei; Cazania lui Varlaam. Iaşi, 1643. 

Din colecţiile filialei Batthyaneum au fost
selecţionate, pentru includerea în „Manuscriptorium”,
284 de documente reprezentând manuscrise şi
incunabule deosebit de valoroase pentru cultura
europeană şi universală. Exemplificăm cu două lucrări
semnificative:

Codex aureus – Evangelium Secundum S. Mattheum ET
S. Marcum. Tetraevangheliarul realizat în anul 810 la
Aachen, la comanda lui Carol cel Mare (768-814), este
cel mai important manuscris medieval occidental
anluminat din România, atât datorită ilustraţiei, cât şi a
textului scris cu cerneală de aur pe pergament. Lucrarea
reprezintă un caz unic: cel al unui manuscris care se
găseşte în trei ţări – jumătate din acesta se păstrează la
Museo Sacro din Vatican, împreună cu una dintre
copertele autentice, sculptată în fildeş şi aur, iar a doua
copertă se păstrează la Victoria and Albert Museum din
Londra. Fragmentul de la Alba Iulia numără 111 file [=
222 pagini] in folio. Textul este scris cu cerneală de aur
pe două coloane, cu 31 de linii în caractere unciale.
Începuturile capitolelor sunt scrise cu unciale de culoare
roşie. Cele 101 file de text (202 pagini) sunt decorate cu
chenare policrome. De asemenea, sunt anluminate cele
12 pagini ale canoanelor, precum şi cele patru tablouri
reprezentând portretul Evanghelistului Matei, al
evanghelistului Marcu, portretul lui Iisus Christos şi un
frontispiciu cu Genealogia lui Iisus. Se adaugă paginile
cu scriere ornamentală de la începutul Evangheliilor.

Manuscrisul are colontitlu şi rubrici. 
Codex Justinianus, manuscris anluminat pe pergament

în latina de la mijlocul secolului al XIII-lea. Manuscrisul
are, în primul rând, o valoare istorică şi juridică, fiind
primul cod de legi emis de împăratul Iustinian. Este
Codul care va sta la baza dreptului canonic, inclusiv al
Bisericii ortodoxe, fiind preluat peste secole în alte
scrieri. Manuscrisul este ornat cu un motiv decorativ în
bandă, de factură bizantină, desenat în peniţă, cu motive
geometrice şi vegetale. Este reprezentat portretul
împăratului Iustinian în semiprofil, amplasat într-un
portal. Manuscrisul mai cuprinde rubrici, coloncifru.
Legătura este din lemn îmbrăcat în pergament alb,
completată de un lanţ metalic şi de două curele din piele,
intacte. 

Tot din colecţiile bibliotecii Batthyaneum sunt
adăugate în biblioteca digitală „Manuscriptorium” şi o
serie de incunabule precum: Opera Gr. Aristoteles,
Veneţia, 1496; Opera Gr. Aristoteles, 1496; Opera Gr.
Aristoteles, 1496; Opera Gr. Aristoteles, 1497; Opera Gr.
Aristoteles, 1498; De civitate dei. Augustinus, Aurelius,
Veneţia, 1489; Historiae Romanae decades. Livius, Titus,
Roma, 1469; Biblia. Lat., Nuremberg, 1482; Polyhistor.
Solinus, Gaius Iulius, Veneţia, 1473; Epigrammata.
Martialis, Marcus Valerius, Veneţia, 1475; Adversus
calumniatorem Platonis. Bessarion, Iohannes Basilius,
Roma, 1469; Opera, Asclepius, Apuleius Madaurensis,
Roma, 1469.

Perspectivele colaborării Bibliotecii Naţionale a
României cu proiectul „Manuscriptorium”
Biblioteca Naţională a României îşi propune să-şi

îmbogăţească colecţiile din „Manuscriptorium” prin
adăugarea de noi documente relevante pentru cultura şi
civilizaţia românească. Un prim demers în acest sens
este includerea documentelor digitizate în proiectul
european „Rediscover”. „REDISCOVER” (Reunion
of  Dispersed Content: Virtual Evaluation and
Reconstruction)5 (2009-2010), realizat în cadrul
programului de cooperare europeană „Culture Program
2007-2013”, este un exemplu de valorificare a
potenţialului oferit de documentele digitizate în scopul
promovării patrimoniului cultural european. Pornind de
la obiectivele specifice ale programului, de a oferi un
suport circulaţiei transnaţionale a operelor şi bunurilor
culturale şi promovarea dialogului intercultural, patru
biblioteci naţionale (Biblioteca Naţională a Republicii
Cehe, Biblioteca Naţională a Poloniei, Biblioteca
Naţională a Lituaniei şi Biblioteca Naţională a României)
şi-au propus să adune, să reconstruiască virtual şi să facă
accesibile colecţiile dispersate în Evul Mediu târziu şi
epoca modernă timpurie, în special din timpul
Războiului de 30 de Ani (1618-1648), perioadă în care
s-au produs mari distrugeri în spaţiul germanic şi în
zona cunoscută astăzi ca Europa Centrală. Documentele
selectate conform acestor criterii au fost digitizate şi
integrate în biblioteca digitală pe platforma
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Manuscriptorium.com. Fiecare ţară participantă a
organizat o expoziţie care să ilustreze conceptul ce a stat
la baza selecţiei materialelor valorificate în cadrul
proiectului. 

Biblioteca Naţională a României a selectat din
fondurile de incunabule şi carte veche străină ale
Serviciului Colecţii Speciale 323 volume acoperind
perioada 1477-1620. Conceptul expoziţiei româneşti a
fost felul în care Europa, aflată în pragul modernităţii,
a descoperit spaţiul locuit de români. Documentele au
fost scanate, prelucrate şi încărcate în serverul de stocare
al bibliotecii, iar descrierile bibliografice au fost realizate
în aplicaţia de gestiune a documentelor de bibliotecă
Aleph (format UNIMARC). În biblioteca digitală a
Bibliotecii Naţionale a României, descrierile
bibliografice au fost importate şi convertite în format
Marc21. Pentru integrarea în biblioteca digitală
„Manuscriptorium”, cei doi parteneri (Biblioteca
Naţională a Cehiei şi Biblioteca Naţională a României)
testează soluţia utilizării protocolului OAI-PMH (Open
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting),
astfel încât să fie evitată redundanţa activităţii de
catalogare prin realizarea unei noi descrieri bibliografice. 

Ulterior, vor fi integrate şi alte colecţii digitale
precum cele de documente istorice şi arhivistice
disponibile acum în biblioteca digitală dezvoltată de
Biblioteca Naţională a României6.

Concluzii 
Participarea Bibliotecii Naţionale a României la

biblioteca digitală „Manuscriptorium” înseamnă, în
primul rând, prezenţa patrimoniului naţional
documentar în spaţiul universal. Moştenirea culturală
românească se adaugă şi completează moştenirea
culturală europeană şi universală. În al doilea rând, se
măreşte vizibilitatea colecţiilor româneşti, care sunt,
implicit, mult mai utilizate pentru documentare şi
cercetare, „Manuscriptorium” fiind un spaţiu digital de
cercetare. 

Prin intermediul bibliotecii digitale
„Manuscriptorium”, documente şi colecţii româneşti se
regăsesc şi în alte baze de date şi biblioteci digitale
europene la care „Manuscriptorium” este agregator sau
contribuitor de conţinut digital. Documentele din această
bibliotecă digitală se regăsesc în Biblioteca Europeană
(The European Library – TEL) şi în Europeana; prin
urmare, orice document adăugat în „Manuscriptorium”
va avea un potenţial mult mai mare se regăsire şi utilizare. 

Din perspectivă strict biblioteconomică, implicarea
într-un proiect european a oferit posibilitatea îmbogăţirii
experienţei profesionale privind activităţile de digitizare,
prelucrare, editare, publicare şi utilizarea standardelor şi
normelor internaţionale de lucru, precum şi a
experienţei activităţilor de colaborare în mediul cultural,
ştiinţific şi profesional european. 

Note:

1. Manuscriptorim. Building Virtual Research Environment for the
Sphere of  Historical Resources, disponibil la adresa web
http://www.manuscriptorium.com/, accesat la 27 ianuarie
2014.
2. Manuscriptorium Partners, disponibil la adresa web
http://manuscriptorium.com/index.php?q=content/partne
rs, accesat la 20 aprilie 2011.
3. Adolf  Knoll, Manuscriptorium: Seamless Access to old European
Written Heritage. [Document inedit], 2013.
4. Zdenek Uhlir, Adolf  Knoll, Manuscriptorium and ENRICH
Project: Means for Dealing with Digital Codicology and Palaeography.
În: Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter = Codicology
and Palaeography in the Digital Age, coord. Malte Rehbein,
Patrick Sahle, Torsten Schaßan. Norderstedt, Books on
Demand GmbH, 2009, p. 65-77. 
5. Adriana Dumitran, Proiecte culturale europene:
REDISCOVER (2009-2010). În: Revista Bibliotecii Naţionale a
României, anul XV, 1-2/2009, p. 78-79. 
6. Biblioteca Digitală Naţională, Biblioteca Naţională a României,
disponibil la adresa web http://digitool.bibnat.ro:8881/R,
accesat la 5 februarie 2014. 
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