Sponge te invită la Coliberator 2014, conferința națională organizată de
Fundația Ceata! 7-8 iunie e sfârșitul de săptămână al libertății digitale în România.
Vino sambata, 7 iunie, intre 12:00 si 13:00, Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucuresti pe
Splaiul Independentei, nr.204 (langa caminele studentesti Grozavesti), sa asculti prezentarea despre
cultura libera a lui Krystian Woznicki, fondatorul revistei digitale Berliner Gazette.
Krystian a lucrat ca media producer in Berlin. Printre proiectele sale media colaborative se numara
o arhiva digitala a globalizarii (2001 - 2006), o antologie in formatul unei reviste (2002 - 2004) si
Berliner Gazette (berlinergazette.de). El este publisherul Berliner Gazette, o publicatie despre massmedia digitala si arta. Articolele sale au aparut in peste 40 de publicatii print si on-line in limba
germana si alte sase limbi.
Ceata se ocupa cu activismul pentru programe libere, cu organizarea de evenimente pe tema
libertatii digitale si cu realizarea de programe libere si de lucrari de cultura
libere. Fundatia Ceata este o fundatie romaneasca partenera in cadrul proiectului Sponge, dedicata
libertatii digitale si aliniata la filozofia programelor libere a proiectului GNU.
Ai o propunere de prezentare, atelier sau hacaton? Fii si tu un coliberator si trimite-o la
coliberator@ceata.org. Vezi cine sunt vorbitorii, care este programul si inregistreaza-te ca
participant aici - http://coliberator.ro
Coliberator 2014 este a doua editie a conferintei anuale a Fundatiei Ceata in Bucuresti despre
programe libere, cultura libera si aparatura libera. Coliberator este o sarbatoare romaneasca a
libertatii digitale care prezinta publicului programe libere de succes si proiecte nou eliberate.
Pentru mai multe informatii:
Coliberator - Tibi Turbureanu, 0749057880
Sponge - Stefan Candea, 0740309073
Sponge este un laborator media experimental care conectează organizații din domeniul media,
tehnologia informației și a transparenței. Experimentăm cu noi unelte digitale de eliberare a
informației de interes public. Promovăm informația liberă, relevantă și verificabilă sub formă de
articole sau aplicații. Organizăm ateliere, hacatoane, cursuri și conferințe. Partenerii Sponge sunt
Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, ActiveWatch, Fundația Ceata, geo-spatial.org,
Asociația pentru Tehnologie și Internet și Facultatea de Științe Politice - Universitatea București.
Această activitate este finanțată prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Găsești mai multe informații aici.

Intră în comunitatea SPONGE: aici.
Scrie-ne: contact@thesponge.eu
Vizitează-ne: www.thesponge.eu

