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• Проектът цели създаване на мрежа от добри 
практики.  Официално стартирал през месец март 
2013 г., той разработва технология и услуги, за да 
подпомогне местните институции да обединят 
своите дигитални ресурси и да ги направят 
достъпни on-line, чрез Европеана 

    http://europeana.eu 

Обща информация 



• Партньори – 33 организации от 28 държави 

• Цели: 
Да се установи структура за агрегиране на данни, като 

предостави около 5 милиона записа в Европеана  

Да се използват възможностите на облачните 
технологии, за да се минимизират оперативните и 
административните разходи на всеки един участник 

Да се осигурят инструменти, които да намалят разходите 
за техническо обслужване, а също така и да преодолеят 
семантичните бариери   

Да се осигури агрегиране на данни от малки институции 
с минимални или липсващи технически умения в 
областта на създаването на дигитални колекции.  
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Инструменти 

Схеми с 
метаданни 

MORE MINT 
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подготвяне на 

метаданни 

Създаване на 
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поставяне на етикети 

към данните 



• Дигитално съдържание и метаданни  
• Софтуерна инфраструктура 

 Система за управление на дигиталната библиотека  

• Хардуерна инфраструктура 
 Сървъри, системи за резервиране на информацията ... 
Мрежово оборудване и интернет връзка 
 ... и сигурно и обезопасено място за  
     цялото оборудване  

• Персонал, отговарящ за 
 дигиталното съдържание и метаданните 
 софтуерната инфраструктура  
 хардуерната инфраструктура 

Базови компоненти на  
дигиталните библиотеки 



• Всички по-горе изброени компоненти генерират разходи 
• Малките организиции може да нямат необходимата 

хардуерна инфраструктура, която да се използва в 
дигиталните библиотеки  

• Липса на експертен опит за управление  
     на ИТ инфраструктурата 
• Как да се намалят разходите по  
     поддръжка на дигитална  
     библиотека, без да се  
     ограничава нейната  
     ползваемост от крайните  
     потребители?   

Базови компоненти на  
дигиталните библиотеки 



LoCloud Collections 



• Лесна за настройване система 

 

 

LoCloud Collections 

Предназначена за малки културни институции 

Поддържа различни видове дигитални обекти 

Поддържа различни формати данни 



LoCloud Collections 

Персонализация на потребителския интерфейс 



LoCloud Collections 

Он-лайн поддръжка и  помощ 

Заплащате само това, което ползвате 



LoCloud Collections 

Без необходимост от инвестиции в ново оборудване 



LoCloud Collections 

Мултиезичност на потребителския интерфейс 



LoCloud Collections 

Изцяло съвместима с Европеана 



LoCloud Collections 

Подробна статистика за потреблението 



LoCloud Collections 

Гъвкавост на използвания обем данни 

Достъпност на данните 24/7/365 Защитеност на колекциите 
Оптимизация за търсещите машини 





















• Играят важна роля в LoCloud 

Свързват обекти, релевантни на географските точки  

Отключват потенциал за изследване на местното 
съдържание от потребители, използващи мобилни 
устройства 

• Съдържанието, предоставяно от музеи, библиотеки и 
архиви, често не съдържа географски координати, 
които са нужни, за да се свърже обекта с 
геолокацията 

Геомаркери 



• Екипът на проекта идентифицира нуждата от: 

Верифициране на точността на автоматично назначените 
координати  

Осигуряване на възможност обогатените метданни да се 
върнат обратно на 

    агрегатора/ 

    доставчика на  

    данни 

Разширяване на  

    географските  

    индекси 

Обогатяване на  
геомаркери 



Имена на  
исторически места 

• Идеята на този инструмент е да се даде възможност на 
местните културни институции да си сътрудничат в 
създаването на индекси на исторически обекти и места 

• Могат да се използват вече съществуващи индекси: 
– Great Britain Historical Geographical Information System, 

– Getty Thesaurus of Geographic names 

– Pelagios project 

– Google Ancient Places 

– Alexandria Digital Library Project  
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