
Serviciile mele LoCloud 
LoCloud lansează o competiţie internaţională pentru a încuraja utilizarea servciilor LoCloud 
de către dezvoltatori, agregatori sau instituţii culturale.  

Finaliştii vor fi invitaţi să îşi prezente lucrările la evenimentul final LoCloud, care va avea loc 
în Amersfoort (Olanda), în data de 5 februarie 2016. Câştigătorul va primi un premiu 
constând într-un ceas inteligent, iar lucrarea sa va fi promovată de către LoCloud şi 
Europeana.   

Cine poate participa? 

Încurajăm participarea dezvoltatorilor, agregatorilor şi instituţiilor culturale. 

Ce fel de lucrări sunt aşteptate? 

Lucrări care să ilustreze modul în care ați folosit orice Serviciu LoCloud pentru a colecta date 
sau pentru a le face accesibile pentru utilizatori. Serviciile includ: 

• Colecţiile LoCloud 
• Depozitul MoRe 
• Serviciile de îmbogăţire – realizarea linkurilor din spate şi ajustarea vocabularului 
• Serviciul de geolocaţie 
• Aplicaţia de geocodare 
• Serviciul de denumiri istorice ale locurilor 
• Serviciile de vocabular 
• Aplicaţia Wikimedia 
• Instrumentele de etichetare pregătite pentru crawler 

Pentru mai multe informaţii despre aceste servicii, a se vedea: http://support.locloud.eu/

Lucrarea dumneavoastră poate fi: 

• O implementare a Colecţiilor LoCloud, realizată de către instituțiile culturale, pentru 
gestionarea datelor și pentru accesul online. 

• O implementare a depozitului MORe și a microserviciilor LoCloud, realizată de către 
un agregator 

• O nouă aplicație bazată pe API-urile LoCloud, realizată de către un dezvoltator, de 
exemplu, pentru îmbogățirea metadatelor sau crowd sourcing. 

Lucrarea dumneavoastră ar trebui organizată sub forma unei prezentari sau a unui material 
video care să demonstreze implementarea și contextul realizării acesteia. Aplicațiile care au 
continuat să fie dezvoltate, în urma hackathon-urilor LoCloud, sunt eligibile pentru acest 
concurs. 

Informaţii & servicii 

Informaţiile despre serviciile LoCloud şi despre API-urile lor sunt disponibile la 
http://support.locloud.eu/. Mai multe informaţii pot fi oferite la cerere. 

http://www.locloud.eu/LoCloud-Collections
http://www.locloud.eu/Resources/MORe-repository
http://www.locloud.eu/Resources/LoCloud-enrichment-services
http://www.locloud.eu/Resources/Geolocation-Enrichment-tools
http://www.locloud.eu/Resources/Geolocation-Enrichment-tools
http://www.locloud.eu/Resources/Historical-placenames-service
http://www.locloud.eu/Resources/LoCloud-Vocabulary-Service
http://www.locloud.eu/Resources/Wikimedia-application
http://support.locloud.eu/
http://support.locloud.eu/


Cum vă înscrieţi? 

Pentru a putea participa la concurs trebuie sa completaţi formularul de înscriere.  De 
asemenea, trebuie să includeţi un link unde lucrarea sau demo-ul dumneavoastră pot fi 
vizualizate online. 

Date importante 

Lansarea competiţiei: 16 martie 2015 

Transmiterea lucrărilor organizatorilor naţionali până la: 1 octombrie 2015 

Transmiterea nominalizărilor comitetului internaţional LoCloud: 1 noiembrie 2015 

Evenimentul final şi decernarea premiilor: 5 februarie 2016 

Reprezentanţii finaliştilor vor fi invitaţi să participe la ceremonia decernării premiilor, iar 
costurile de cazare şi călătorie ale acestora vor fi suportate de LoCloud. 

 

A fost constituit un comitet internațional de selecție, care să analizeze toate 
nominalizările transmise pentru componenta “Serviciile mele LoCloud” din cadrul Competiţiei 
LoCloud şi care va selecta câştigătorul. Din acest comitet fac parte: 

Gunnar Urtegaard, Arhivele Naţionale ale Norvegiei 

Jill Cousins, Europeana 

Henk Alkemade, Cultureelergfoed Netherlands 

Kate Fernie, 2Culture Associates 

Date de contact 

Pentru orice informaţii suplimentare despre Competiţia LoCloud, vă rugăm 
contactaţi: info@locloud.eu. 

Notă: Toate lucrările trebuie transmise în limba engleză. 

 

 

http://www.locloud.eu/LoCloud-Competition/Applications
mailto:info@locloud.eu
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