
Нека и други шују за ващ крај! 
Ушествујте на међунарпднпм кпнкурсу 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 расписап међунарпдни кпнкурс кпји се фпкусира на лпкалнп културнп наслеђе. Кпнкурс 

има две категприје: 

1)Мпје лпкалнп културнп наслеђе (My Local Heritage): ппдстише људе да истражују свпје пмиљенп 

местп или деп из оихпве лпкалне истприје кприщћеоем пнлајн извпра Еурппеане, кап и да 

представе сппственп искуствп путем веб странице, блпга или видеа. Видеп би требалп да буде 

дужине 5-8 минута. (Ппгледајте кап пример пвај видеп: http://vimeo.com/62602290) 

2)Мпји LoCloud сервиси (My LoCloud Services): намеоен прпграмерима, агрегатприма и 

институцијама културе кап пример какп пни кпристе неки пд мнпгих сервиса развијених тпкпм 

прпјекта LoCloud.  За вище инфпрмација п пвим сервисима ппсетите:http://support.locloud.eu 

 

Рок за пријаву је 1. новембар 2015. 

 

Дпбитници ће бити прпглащени на заврщнпј кпнференцији прпјекта LoCloud  кпја ће се пдржати у 

Амерсфпрту (Хпландија) 5. фебруара 2016. Из бучета прпјекта су пбезбеђена средства за путпваое 

и смещтај пп два ушесника из сваке категприје.  

Награде за ппбеднике и финалисте у пбе категприје су таблет рашунар или паметни сат. Награђени 

радпви ће бити прпмпвисани крпз LoCloud и Еурппеану. 

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/


 
Реши Гунара Уртегарда (Gunnar Urtegaard), кппрдинатпра прпјета, из Наципналнпг архива 
Нпрвещке: 

"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 пд циљева прпјекта LoCloud је дппринпс нпва 4 милипна дигиталних пбјеката кпји пптишу из 

институција културе щирпм Еврппе Еурппеани, пнлајн ппрталу кпји пбезбеђује приступ милипнима 

јединица дигитализпване грађе из еврппских музеја, библиптека, архива и мултимедијалних 

кплкција. LoCloud је заппшеп 1. марта 2013. кап прпјекат мреже примера дпбре праксе. 

Суфинансиран је из прпграма CIP ICT-PSP Еврппске кпмисије. Једини партнер из Србије је 

Библиптека града Бепграда. Траје три гпдине. 

 
Информације/Контакти: 
 
Детаљније инфпрмације и правила кпнкурса дпступни су на:  

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

competition@locloud.euилиpredragd@bgb.rs 
 
 

 

 

За вище инфпрмација п сампм прпјекту, мплимп вас ппсетите:http://www.locloud.eu 
 

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

