
Moştenirea mea locală 
Ca parte a proiectului LoCloud, s-a lansat o competiţie internaţională pentru a-i impulsiona 

pe oameni să exploreze, prin intermediul  Europeana, locuri preferate sau părţi din istoria lor 

locală şi să publice online experienţa lor, pe pagini web, pe bloguri sau prin materiale video. 

Finaliştii vor fi invitaţi să îşi prezinte lucrările la evenimentul final LoCloud,  care va avea loc 

în Amersfoort (Olanda), în data de 5 februarie 2016. Toate lucrările de pe lista scurtă vor fi 

promovate pe pagina web a proiectului LoCloud. 

Câştigătorii competiţiei vor primi un premiu constând într-o tabletă PC (urmează a se 

confirma), iar lucrările lor vor fi promovare prin intermediul LoCloud şi Europeana. 

Cine poate participa? 

Dorim să încurajăm participarea curatorilor şi a voluntarilor din instituțiile culturale locale, a 

istoricilor locali și a studenților. 

Ce fel de lucrări sunt aşteptate? 

Lucrări care să ilustreze modul în care aţi explorat istoria voastră locală sau un loc preferat, 

cu ajutorul Europeana. A se vedea, de exemplu, http://vimeo.com/62602290.  Lucrarea 

dumneavoastră ar trebui: 

 Să fie antrenantă   

 Să împărtăşească din experienţa dumneavoastră de descoperire a patrimoniului 

local, cu ajutorul imaginilor, a filmelor, a textelor, a sunetelor și a tehnologiei 3D 

o Să împărtăşească din experienţa dumneavoastră în utilizarea Europeana   

o Să prezinte vizual concluziile  

Lucrarea dumneavoastră poate fi sub forma unui set de pagini web, a unui blog sau a unui 

videoclip, de exemplu: 

 o expoziţie despre un loc preferat 

 o poveste despre oraşul dumneavoastră 

 un itinerariu pe care alţii să îl urmeze, în vecinătatea zonei dumneavoastră 

Lucrarea trebuie să fie disponibilă online. 

Conţinut 

Puteți reutiliza conținutul digital (imagini, documente, clipuri video, înregistrări audio) pe care 

îl găsiţi la http://europeana.eu, dar nu uitaţi să verificaţi înainte dacă licența permite acest 

lucru. Pentru informații referitoare la licențe a se vedea: 

http://creativecommons.org/licenses/. Căutaţi conținut în Europeana care este etichetat ca: 

 Domeniu public 

 CC-BY 

 CC BY-SA 

http://www.europeana.eu/
http://vimeo.com/62602290
http://europeana.eu/
http://creativecommons.org/licenses/


 CC BY-NC 

 CC BY-SA-NC 

Pentru conţinutul etichetat cu alte licenţe, ar trebui să contactaţi instituţia al cărei conţinut 

este şi să cereţi permisiunea acesteia, înainte de a folosi conţinutul în lucrarea 

dumneavoastră.  

Anticipăm că lucrarea dumneavoastră va fi foarte atractivă din punct de vedere vizual. Puteți 

include text sau conţinut oral în orice limbă europeană. De vreme ce, însă, lucrările 

câștigătoare vor fi prezentate oamenilor din întreaga Europă, vă sugerăm să păstrați textul 

simplu, astfel încât toată lumea să se poată bucura de lucrarea dumneavoastră. Exemplul 

nostru ilustrează modul în care se poate face acest lucru: http://vimeo.com/62602290.  

Cum vă înscrieţi? 

Pentru a putea participa la concurs trebuie sa completaţi formularul de înscriere.  De 

asemenea, trebuie să includeţi un link unde lucrarea dumneavoastră poate fi vizualizată 

online. 

Date importante 

Transmiterea lucrărilor organizatorilor naţionali până la: 1 noiembrie 2015 

Transmiterea nominalizărilor comitetului internaţional LoCloud: 1 decembrie 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. 

Comitetele de selecţie 

Comitetele naţionale de selecţie vor fi constituite de către fiecare coordonator naţional 

LoCloud, cu scopul de a analiza toate lucrările din ţara respectivă şi de a transmite trei 

nominalizări comitetului internaţional. 

A fost constituit şi un comitet internațional de selecție, care să analizeze toate 

nominalizările transmise de fiecare ţară și să selecteze câştigătorii competiţiei LoCloud. 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: georgeta.topan@bjc.ro  

http://vimeo.com/62602290
mailto:georgeta.topan@bjc.ro

