
 

 
 
Conţinut local într-un cloud Europeana: 32 de parteneri din 28 de ţări lansează Reţeaua celor 
mai bune practici LoCloud 
  
În 19 şi 20 martie, la Arhivele Naţionale ale Norvegiei din Oslo, a fost lansat oficial proiectul 
Reţeaua celor mai bune practici LoCloud. La reuniune au participat 32 de parteneri din 28 de ţări 
care au prezentat, au planificat şi au discutat despre activităţile care se vor desfăşura în proiect în 
următorii trei ani.  
 
Materialele din instituţiile locale mici şi mijlocii, cum sunt muzeele, arhivele şi bibliotecile, sunt 
încă slab reprezentate în spaţiul digital european. Tehnologia cloud-based poate fi o soluţie 
accesibilă şi prietenoasă cu utilizatorul, care să faciliteze postarea online a materialelor acestor 
instituţii 
. 
LoCloud îşi propune să dezvolte tehnologia şi serviciile cloud-based pentru a ajuta instituţiile locale 
mici şi mijlocii să îşi grupeze resursele lor digitale şi să le facă accesibile on-line, prin intermediul 
Europeana.eu, Biblioteca, Muzeul şi Arhiva Europeană. 
 
Proiectul va explora potenţialul unei infrastructuri tehnologice cloud-based pentru agregarea 
conţinutului local. Acesta va dezvolta, de asemenea, o serie de micro-servicii oferind geo-locaţie şi 
îmbogăţirea metadatelor, vocabulare multilingve pentru istoria şi arheologia locală, un repertoriu 
al numelor de locuri istorice şi o aplicaţie Wikimedia pentru gestionarea conţinutului relevant 
furnizat de către membrii comunităţii. 
 
Ca urmare a activităţilor din cadrul proiectului LoCloud, vor putea fi accesate peste 4 milioane de 
obiecte cu conţinut digital, prin intermediul Europeana. 
 
LoCloud se bazează pe un grup numeros de parteneri tehnici, furnizorii de conţinut, servicii şi 
parteneri de agregare cu expertiză specifică, care alcătuiesc un consorţiu foarte puternic. Gunnar 
Urtegård, de la Arhiva Naţională a Norvegiei, coordonatorul proiectului, a afirmat la sfârşitul 
reuniunii: "Dacă putem să facem ca lucrurile să fie simple pentru furnizorii de conţinut şi pentru 
utilizatori, atunci acest proiect va fi unul de succes". 
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Note pentru editori 
 
Europeana.eu asigură acces la conţinutul digital din galeriile, bibliotecile, muzeele, arhivele şi 
colecţiile audiovizuale din Europa. Aceasta cuprinde, în prezent, peste 26 de milioane de cărţi, 



 

fotografii, picturi, filme, înregistrări audio şi materiale de arhivă din peste 2.200 de instituţii din 
fiecare stat european membru. 
Mai multe informaţii pot fi găsite la http://www.europeana.eu/portal/. 
LoCloud este unul dintre proiectele finanţate de către Comisia Europeană, destinate dezvoltării 
Europeana şi conţinutului său. Acesta va explora potenţialul tehnologiilor de cloud computing 
pentru Europeana, cu accent pe instituţiile mici şi mijlocii. Proiectul are ca scop sprijinirea acestor 
instituţii în furnizarea de materiale şi metadate către Europeana.eu. În acest scop, va fi elaborat un 
set de servicii şi instrumente care vor contribui la reducerea barierelor tehnice, semantice şi de 
competenţe şi la dezvoltarea Europeana.  
 
LoCloud îşi propune să continue două proiecte anterioare de reţele de bune practici: CARARE - în 
identificarea unui agregator-depozitar pentru patrimoniul arheologic şi arhitectural; şi Europeana 
Local - în activitatea sa cu instituţiile locale şi cu agregatorii lor regionali şi naţionali, care a avut ca 
rezultat colectarea a peste 5 milioane de obiecte digitale în Europeana. 
 
Pagina web a proiectului LoCloud va fi activă de la sfârşitul lunii aprilie, la: www.locloud.eu. 
 
LoCloud este co-finanţat prin Programul Comisiei Europene de Suţinere a Politicii TIC.  
 
 
Partenerul local din România este Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj. 
www.bjc.ro  
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