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REZUMAT 
O modalitate de evidenţiere şi promovare a celor mai 
importante şi semnificative elemente ale tezaurului 
multicultural naţional este valorificarea acestora prin 
intermediul tehnologiilor bazate pe Internet. Lucrarea 
prezintă interfaţa utilizator a sistemului interactiv pentru 
managementul şi promovarea conţinutului multicultural 
din spaţiul românesc „DigiMultiCult”, aflat în fază de 
testare. Sistemul oferă, prin intermediul unui portal web, 
servicii de prezervare şi promovare a patrimoniului 
multicultural naţional, cu relevanţă la nivel european.  

Cuvinte cheie 
Multiculturalism, model funcţional, ontologie, metadate, 
Punct de Contact Unic (PCU). 

Clasificare ACM 
H.5.1. Multimedia Information Systems. 

INTRODUCERE 
Politica în domeniul culturii promovată de Comunitatea 
Europeană are în vedere respectarea şi promovarea 
identităţii culturale a unei naţiuni sau colectivităţi 
regionale şi favorizarea dialogului dintre culturi [1, 2]. 
În acest context, devine evidentă necesitatea protejării şi 
promovării diversităţii culturale (multiculturalismului) din 
spaţiul românesc, a tuturor valorilor culturale specifice 
românilor şi minorităţilor naţionale, ce constituie 
patrimoniul multicultural naţional. 
Multiculturalismul poate fi definit [4] ca fiind conceptul 
de includere atât a persoanelor native dintr-o regiune, cât 
şi a persoanelor venite din afara regiunii pentru 
dezvoltarea unor relaţii de durată între comunităţile etnice 
şi religioase, încurajându-le să participe pe deplin în 
societate prin creşterea nivelului de integrare economică, 
socială şi culturală a lor în cultura gazdă. 
Multiculturalismul din spaţiul românesc se caracterizează 
atât prin elemente comune tuturor etniilor, cât şi prin note 
particulare, individuale, ale fiecărei etnii în parte [3]. 
O modalitate de evidenţiere şi promovare a celor mai 
importante şi semnificative elemente ale tezaurului 
multicultural naţional constă în valorificarea acestora prin 
intermediul tehnologiilor bazate pe Internet [6, 7].  
Prin urmare, s-a decis realizarea sistemului integrat 
DigiMultiCult ca Punct de Contact Unic de colectare a 
datelor şi acces la informaţiile despre produsele culturale 
din zonele selectate ca model de multiculturalitate. 

Funcţionalitate 
Sistemul DigiMultiCult, aflat în fază de testare, îşi 
propune valorificarea şi prezervarea patrimoniului cultural 
naţional, precum şi diminuarea inegalităţilor socio-umane 
şi a disparităţilor regionale. Pentru atingerea acestui 
obiectiv, sistemul oferă următoarele funcţionalităţi de 
bază: 
• localizarea la nivel de regiune istorică, zonă 

etnografică, subzonă geografică şi administrativ 
teritorială a elementelor patrimoniului multicultural; 

• achiziţia şi prelucrarea documentelor provenite din 
biblioteci (catalogare, clasificare, indexare etc.);  

• colectarea, clasificarea şi prezentarea colecţiilor de 
obiecte culturale aflate în patrimoniul muzeelor şi 
caselor memoriale, din zonele cercetate cu impact 
multicultural; 

• gestionarea fluxurilor informaţionale; 
• furnizarea de instrumente şi acordarea suportului 

tehnic necesar promovării elementelor de patrimoniu 
multicultural;  

• servirea informaţională a beneficiarilor care implică 
accesul publicului la baza de date şi transferul de 
informaţii către alte sisteme; 

• promovare turistică prin prezentarea unor elemente 
specifice zonelor cercetate. 

Ontologia domeniului multicultural 
Proiectarea sistemului DigiMultiCult a avut la bază 
dezvoltarea unei ontologii specifice domeniului 
multicultural prin definirea şi reprezentarea conceptelor, 
atributelor şi relaţiilor dintre acestea. Această ontologie a 
fost folosită în structurarea şi personalizarea resurselor 
multiculturale şi în furnizarea unui mecanism clar, lipsit 
de ambiguitate, de transfer al acestor informaţii între 
utilizator şi componentele sistemului.  
Ontologia domeniului multicultural descrie modelul de 
promovare multiculturală din şase regiuni istorice ale 
României. Promovarea se realizează pe trei direcţii 
distincte: bibliotecă digitală (multiculturală), resurse 
multiculturale şi promovare turistică. Fiecare direcţie are 
asociat cel puţin un obiect (multi)cultural. 
Promovarea multiculturalităţii reprezintă prezentarea 
tuturor caracteristicilor fiecărui obiect, specifice direcţiei 
de care aparţin. 
Fiecare obiect multicultural reprezintă o resursă digitală ce 
aparţine unei colecţii de obiecte. Caracteristicile acestuia 
sunt descrise prin intermediul unui catalog sau index. O 
colecţie de obiecte multiculturale aparţine unui furnizor de 
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siguranţă. Drupal este conceput şi realizat în sistem 
modular, fiind permisă adăugarea de numeroase alte 
funcţii sistemului de bază [13].  
Sistemul asigură un punct de contact unic şi de acces 
permanent la funcţiile şi informaţiile sale prin intermediul 
portalului Web asociat accesibil de oriunde la adresa 
http://195.82.131.100:83/DigiMulticult/, adaptat automat 
la tipul dispozitivului folosit de utilizator.  

Management de conţinut 
Componenta Management conţinut reprezintă blocul 
funcţional fundamental al sistemului şi facilitează 
organizarea, controlul şi publicarea de documente 
culturale sau a resurselor multimedia asociate. 
Această componentă permite utilizatorului autentificat cu 
drepturi corespunzătoare să introducă / modifice / elimine 
conţinut structurat, după şabloane predefinite, în baza de 
date a sistemului. 
Principalele funcţii ale componentei de management 
conţinut sunt: 
• colectarea / modificarea / eliminarea şi transferul de 

conţinut multicultural;  
• atribuirea de roluri şi responsabilităţi diferitelor 

categorii de conţinut; 
• validarea datelor de către sistem pentru fiecare 

introducere / actualizare de informaţii de către 
utilizatori;  

• informarea utilizatorilor înregistraţi despre 
modificările aduse conţinutului lor înainte de validare 
sau pentru a-şi modifica singuri conţinutul dacă 
acesta nu este corespunzător; 

• semnalarea oricărei modificări sau respingeri atât 
utilizatorului validator, cât şi autorului de conţinut; 

• afişarea / sortarea înregistrărilor sau a unor porţiuni 
din ele, în acord cu cerinţele utilizatorilor; 

• listarea cataloagelor în întregime sau parţial şi a 
indexurilor asociate; 

• generarea de rapoarte specifice utilizatorilor cu 
informaţii de audit privind activitatea pe site (data 
ultimei logări, timpul petrecut, aplicaţii consultate), 
informaţii despre numărul de vizitatori pe pagina de 
conţinut, mesaje primite, număr de comentarii; 

• generarea de rapoarte de administrare prin care 
administratorul de sistem poate solicita rapoarte cu 
privire la obiectele sistemului (aplicaţii, utilizatori, 
forum etc.) în vederea realizării unor statistici, 
optimizări, decizii; 

• gestionarea fluxurilor de lucru permite setarea unor 
fluxuri de lucru interne de decizie cu privire la 
acordarea permisiunii de introducere în baza de date 
a informaţiilor. 

Administrare, Aplicaţii şi Comunicaţii 
Componenta de Administrare este utilizată de 
administratorul de sistem pentru a gestiona mediul de 
execuţie, constituit din aplicaţie şi baza de date, precum şi 
parametrii aplicaţiei pentru buna desfăşurare a 
operaţiunilor în sistem. 
Principalele funcţii ale componentei de administrare sunt: 

• definirea utilizatorilor printr-un profil specific care 
permite accesul acestora numai la funcţionalităţile la 
care au dreptul, în conformitate cu atribuţiile definite; 

• gruparea utilizatorilor sistemului în funcţie de 
rolurile pe care aceştia le deţin în cadrul acestuia; 

• alocarea drepturilor de acces oferă utilizatorilor 
drepturi pe acces pe zone funcţionale şi pe tipuri de 
acţiuni posibile în sistem; 

• manipularea datelor în baza de date presupune 
operaţii de încărcare, prelucrare, regăsire date; 

• arhivarea / salvarea / restaurarea / configurarea 
bazei de date; 

• monitorizarea sistemului permite auditarea tuturor 
evenimentelor de autentificare, autorizare şi 
administrare, precum şi avertizări legate de 
componentele soluţiei. 

Componenta Aplicaţii cuprinde o serie de aplicaţii 
necesare utilizatorilor în prezentarea conţinutului, a 
noutăţilor şi evenimentelor, precum şi ca suport pentru 
comunicare şi feedback.  
Componenta Comunicaţii realizează toate comunicaţiile 
legate de sistem, şi anume comunicarea între sistem şi 
utilizatori, comunicarea între modulele funcţionale şi baza 
de date, comunicarea între utilizatori. 
Contribuţia originală a sistemului în promovarea 
domeniului multicultural este reprezentată de: 
• abordare nouă, unitară pe care sistemul o aduce 

înglobând funcţii, aplicaţii şi servicii electronice puse 
la dispoziţia comunităţii bazate pe triunghiul: 
furnizor de cultură - consumator - dezvoltare 
turistică;  

• construirea unui serviciu public pentru informarea şi 
interacţiunea factorilor interesaţi privind obiectele 
(multi)culturale dispuse pe teritoriul regiunilor 
selectate; 

• promovarea individuală a valorilor multiculturale la 
nivel naţional şi mondial prin instrumente adecvate. 

Drepturi de acces 
Din motive de securitate şi pentru o interactivitate sporită, 
fiecărui utilizator i se asociază drepturi. Astfel există două 
categorii de utilizatori: publici şi înregistraţi. 
Utilizatorul public poate: să consulte colecţiile de obiecte 
multiculturale, să se înregistreze în sistem, să participe pe 
forum de discuţii, să comenteze tipul de conţinut vizitat.  
Utilizatorul înregistrat şi validat de sistem poate fi:  
• utilizator obişnuit ce are acces la funcţii precum 

căutare / vizualizare / localizare obiecte 
multiculturale, editare / salvare / partajare preferinţe 
de căutare, comunicare extinsă, acces cont utilizator; 

• furnizor de conţinut instituţional sau independent ce 
poate să îşi promoveze instituţia şi conţinutul specific 
domeniului său cultural sau turistic, să-şi editeze 
cataloagele de prezentare şi să comunice cu ceilalţi 
utilizatori;  

• administrator care gestionează baza de date a 
sistemului, asigură securitatea acestuia, acordă roluri 
utilizatorilor, validează conformitatea conţinutului 
multicultural cu politica sistemului şi cu profilul 
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utilizatorului şi moderează discuţiile purtate pe 
forum. 

Interfaţa utilizator dispune de două secţiuni: secţiunea 
publică şi secţiunea privată [14, 15].  
Secţiunea publică este acea parte generală din portal ce 
poate fi consultată sub restricţia termenilor şi condiţiilor 
de utilizare, în orice moment. Această parte permite 
accesul la produse culturale despre multiculturalitate 
cuprinse în cataloagele bibliotecilor, în colecţiile muzeelor 
şi în resursele multiculturale puse la dispoziţie de către 
sistem aşa cum se vede în figura 4. 

 
Figura 4. Secţiunea publică a interfeţei utilizator (exemplu 

afişare catalog patrimoniu scris)  

Secţiunea privată este destinată membrilor înregistraţi în 
sistem, accesibilă doar pe bază de înscriere şi emitere de 
către administratorul sistemului a unui nume utilizator şi a 
unei parole. Aici se pot consulta / modifica informaţiile 
personale, produsele culturale încărcate în sistem plus 
toate opţiunile destinate secţiunii publice aşa cum se 
observă în figura 5. 

 
Figura 5. Secţiunea privată a interfeţei utilizator (exemplu 

adăugare / import informaţii în secţiunea Muzee)  

Colectarea informaţiilor se realizează prin completarea de 
către furnizorul de conţinut înregistrat în sistem a unui 
formular specific domeniului multicultural ales sau, în 
funcţie de nivelul de compatibilitate, se vor putea importa 
şi stoca în baza de date a sistemului metadate (descrieri) 
ale obiectelor din cataloagele virtuale deţinute de furnizor.  

CONCLUZII 
Sistemul DigiMultiCult şi-a propus să acopere trei arii 
tematice importante şi anume: biblioteca multiculturală ca 
poartă de acces spre o societate culturală diversificată, 
patrimoniul etnofolcloric ca parte componentă a 

moştenirii noastre culturale şi de protejare a diversităţii 
acesteia şi promovare turistică pentru dezvoltarea 
economică şi eliminarea disparităţilor regionale. 
Sistemul DigiMultiCult reprezintă un punct de informare 
unic: Punct de Contact Unic (PCU) ce oferă acces la 
aplicaţii şi servicii cu scop cultural-educativ, destinate 
diseminării informaţiilor (multi)culturale digitale, 
dispunând de o bază de date care conţine informaţii 
referitoare la produsele culturale din zone rurale 
reprezentative. 
Portalul realizat constituie un instrument multimedia care 
permite accesul direct al cetăţenilor şi specialiştilor la 
bazele de date în vederea consultării, actualizării şi 
diversificării acestora. 
Sistemul DigiMultiCult deţine o metabază de date cu 
informaţii despre obiectele digitale existente în diferite 
instituţii culturale şi stabileşte modalitatea de interacţiune 
online dintre acestea şi utilizatori.  

MULŢUMIRI 
Mulţumim Bibliotecii Municipale „Ion Barbu” din 
Câmpulung Muscel pentru furnizarea materialului 
bibliografic şi multimedia necesar testării sistemului. 
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