
Нека и други чују за ваш крај! 
Учествујте на међународном конкурсу LoCloud 

 

 
Да ли сте креативна особа? 
 
Да ли вас занима локална историја? 
 
Да ли бисте желели да искажете своју креативност и 
урадите нешто ново? 
 
Да ли бисте желели то да поделите са читавом 
Европом? 

 
 

Онда је конкурс пројекта LoCloud за вас! 
 

 
 

 

LoCloud је расписао међународни конкурс који се фокусира на локално културно наслеђе. Конкурс 

има две категорије: 

1) Моје локално културно наслеђе (My Local Heritage): подстиче људе да истражују своје омиљено 

место или део из њихове локалне историје коришћењем онлајн извора Еуропеане, као и да 

представе сопствено искуство путем веб странице, блога или видеа. Видео би требало да буде 

дужине 5-8 минута. (Погледајте као пример овај видео: http://vimeo.com/62602290) 

2) Моји LoCloud сервиси (My LoCloud Services): намењен програмерима, агрегаторима и 

институцијама културе као пример како они користе неки од многих сервиса развијених током 

пројекта LoCloud.  За више информација о овим сервисима посетите: http://support.locloud.eu 

 

Рок за пријаву је 1. октобар 2015. 

 

Добитници ће бити проглашени на завршној конференцији пројекта LoCloud  која ће се одржати у 

Амерсфорту (Холандија) 5. фебруара 2016. Из буџета пројекта су обезбеђена средства за путовање 

и смештај по два учесника из сваке категорије.  

Награде за победнике и финалисте у обе категорије су таблет рачунар или паметни сат. Награђени 

радови ће бити промовисани кроз LoCloud и Еуропеану. 

http://www.locloud.eu/LoCloud-Competition/My-Local-Heritage
http://vimeo.com/62602290
http://www.locloud.eu/LoCloud-Competition/My-LoCloud-Services
http://support.locloud.eu/


 
Речи Гунара Уртегарда (Gunnar Urtegaard), координатора пројета, из Националног архива 
Норвешке: 

"Мислим да будућност културног сектора лежи у услугама заснованим на 
клауд технологији и инфраструктури. Ови сервиси ће помоћи установама 
да понуде боље услуге и више квалитетног садржаја корисницима широм 
Европе. Позивам вас да узмете учешће у ова два конкурса и помогнете нам, 
на креативан начин, да препознамо нове могућности и обезбедимо даљи 
напредак." 

 
 

LoCloud 

Један од циљева пројекта LoCloud је допринос нова 4 милиона дигиталних објеката који потичу из 

институција културе широм Европе Еуропеани, онлајн порталу који обезбеђује приступ милионима 

јединица дигитализоване грађе из европских музеја, библиотека, архива и мултимедијалних 

колкција. LoCloud је започео 1. марта 2013. као пројекат мреже примера добре праксе. 

Суфинансиран је из програма CIP ICT-PSP Европске комисије. Једини партнер из Србије је Библиотека 

града Београда. Траје три године. 

 
Информације/Контакти: 
 
Детаљније информације и правила конкурса доступни су на:  

http://locloud.eu/LoCloud-Competition   
 
или их можете затражити путем имејла:   

competition@locloud.eu или predragd@bgb.rs 
 
 

 

 

За више информација о самом пројекту, молимо вас посетите: http://www.locloud.eu 
 

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

