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Platforma digitală Culturethèque 
MOD DE UTILIZARE 

Datele de contact (Identifiant si Mot de passe) pentru a accesa 
platforma www.culturetheque.com se transmit personal fiecărui 
utilizator. 
Consultarea documentelor nu este contorizată, fiecare utilizator 
putând consulta documentele în baza contului. 
Fiecare cont are un caracter individual, deci poate fi folosit doar 
de către și în folosul utilizatorului pe numele căruia a fost creat. 
Utilizatorul acceptă acest lucru și înțelege că nerespectarea aces-
tei obligații poate duce la anularea de către Institutul Francez a 
contului și la pierderea de către utilizator a accesului la 
platformă și la conținut. 
Toate materialele disponibile pot fi consultate pe calculatoare 
(Windows și Mac). 
Consultarea cărților necesită instalarea în prealabil a progra-
mului Adobe Digital Editions. 
Pentru Iphone și Ipad este necesară instalarea aplicației Numilog 
Reader. 
Pentru tablete si telefoane Android este necesară instalarea 
applicației BlueFire Reader. 

http://www.culturetheque.com/
https://www.adobe.com/ro/solutions/ebook/digital-editions.html
https://www.numilog.com/application-ebook
https://www.numilog.com/application-ebook
https://www.bluefirereader.com/bluefire-reader.html
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BARA DE MENIU 

Cele patru capitole 
LIRE – ECOUTER – APPRENDRE – JEUNESSE 
cuprind materialele care pot fi consultate sau împrumutate on-
line 

1. În mod orizontal, fiecare capitol (Lire, Ecouter, Regarder,
Apprendre, Jeunesse) prezintă doar recenzii, noutăți, prezen-
tare albume filmate, cărți audio clasate pe nivel A1–B2.

2. În mod vertical, pe lista derulantă «TOUT»:
Lire, Ecouter, Apprendre, Jeunesse

Selectând unul dintre acestea, un « enter » în spațiul alb și veți 
avea descrierea întregului capitol: TYPE DE DOCUMENT (în 
partea stângă).  
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A. Având deschis capitolul LIRE (de ex. sus în Meniu), puteți
căuta o anumită tematică.

LIVRE NUMERIQUE : cărțile se pot 
tria în funcție de autor, subiect, colecție, 
nivel (A1–B2) etc. și sunt prezentate în 
format ePub sau Pdf. 
Bazele de date (Bases interrogées) sunt 
ultimele menționate și vă dau posibi-
litatea să accesați cărțile din platforma 
respectivă. 
Cyberlibris : cărți în limbile franceză și 
engleză, romane, cărți documentare, 
ghiduri de călătorie. Materialele pot fi 
consultate on-line, înregistrate sau 
imprimate. 
Storyplay’R: cărți pentru copii, în 
limbile franceză, engleză sau germană, 
clasate în funcție de vârstă sau tematică. 
Feedbooks: clasici ai literaturii fran-
ceze. 
Dilicom: doar noutăți editoriale. Se pot 
împrumuta sau rezerva în cazul în care 
documentul nu este disponibil. 
Messaggio: cărti și reviste diverse, cla-
sate pe teme, edituri, autori. 

Epresse: reviste clasate pe teme și colecții. Fiecare utilizator 
poate consulta/citi 15 numere lunar. 
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BD NUMERIQUE – platforma Iznéo: benzi desenate clasate 
pe teme, bilingve, colecții, editură, atât pentru copii cât și pentru 
adulți. 
LIVRE AUDIO NUMERIQUE: romane audio. 

B. ECOUTER - materiale video (webdocumentare), emisiuni 
radio, cărți audio și albume diverse, clasate pe teme, interpreți.

C. APPRENDRE - materiale pentru pregătire sau evaluarea 
cunoștințelor într-o limbă străină. Toate platformele oferă mate-
riale ce se pot consulta doar online și nu pot fi descărcate.

D. JEUNESSE - cărti și benzi desenate pentru copii disponibile 
pe două platforme, Iznéo și Storyplay’r.
Pentru o rapidă accesare a cărtilor pentru copii din Storyplay’R, 
vă recomandăm să dați un clic pe prima carte din lista deschisă 
la Consulter le document. Veți avea în partea stânga sus o 
săgeată rosie care vă trimite pe Storyplay’R. În meniul 
Bibliothèque aveți opțiunea catalogue français/anglais, cărțile 
se pot tria în funcție de vârsta și tematică. 
Poveștile se pot citi, asculta sau înregistra cu vocea părintelui și 
sunt însoțite de jocuri. 


