I am @europeanaeu: gasiti-va eroul(eroina) in @Europeanaeu
De la Asta Nielsen la Zoroaster, există o serie de figuri istorice faimoase în Europeana. Bătrâne,
tinere, familiare sau uneori uitate. Cine vă inspiră şi de ce?
Dorim să ne spuneţi azi, în orice limbă doriţi, cine este eroul sau eroina voastră culturală in
Europeana şi de ce aţi făcut alegerea folosind expresia ‘I am @Europeanaeu’ şi hashtag
#AllezCulture! Sperăm ca acestă iniţiativă să crească interesul utilizatorilor pentru Europeana şi
să contribuie la sustenabilitatea financiară a acesteia.

Când v-aţi ales eroul sau eroina puteţi ilustra postarea cu un portret, sau cu o operă favorită a
lui/ei, un video sau un clip audio. Dacă vă simţiţi creativ/ă puteţi face un GIF sau un colaj.
Asiguraţi-vă că aţi trecut link-ul din Europeana pentru a putea şi alţi utilizatori să se bucure de
descoperirea voastră!
Este uşor să vă implicaţi. Când creaţi un tweet cu un item din colecţiile Europeana, va fi creat
automat un card Twiter. Acesta va permite celor ce vă urmăresc pe Twiter să vadă o
previzualizare a obiectului.

Un exemplu a unui card Twiter
Vă solicităm să respectaţi faptul că unele obiecte nu pot fi distribuite prin reţelele de socializare
şi să vă asiguraţi că obiectul selectat poate fi reutilizat căutând informaţii legate de drepturile de
autor pe care furnizorii de conţinut le-au stabilit şi care sunt menţionate în partea dreaptă a
paginii, aşa cum vedeţi mai jos.*

Ca să vă fie mai uşor, puteţi folosi filtrul ‘Can I use it?’ („Se poate utiliza?”) din dreapta oricărei
pagini ce afişează rezultatele căutării, selectând opţiunea ‘Yes with attribution’ (‘Da, cu
atribuire’). Selectând această opţiune veţi obţine numai rezultate care se pot descărca şi
distribui pe reţelele de socializare.
Dacă doriţi să descărcaţi obiecte pentru a le distribui şi remixa, există o scurtătură care vă poate
fi de folos! Selectarea filtrului ‘Only items with direct links to media’ („Doar obiectele cu legătură
directă la reţelele de socializare”) vă garantează că veţi găsi doar obiectele disponibile pentru
descărcare direct din Europeana.

Sperăm să vă alăturaţi campaniei şi să vă căutaţi eroul/eroina în Europeana. #AllezCulture!
Începeţi căutarea aici.

* Dacă doriți să știți mai multe despre ce înseamnă diferitele afirmații privind drepturile pe care
le întâlniți în Europeana, le-am explicat aici.

