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 sâmbătă, 7 iunie, între 9:30 și 11:30, la Facultatea de Filosofie, Universitatea București pe
Splaiul Independenței nr. 204 (lângă căminele studențești Grozăvești), să asculți discursul din
deschidere susținut de Richard Stallman, părintele programelor libere, ca să afli care sunt
libertățile tale de utilizator și cum se aplică etica în domeniul tehnologiei informației.
Odată cu proiectului GNU, Stallman a inițiat mișcarea pentru programe libere (engl. = Free
Software Movement), a devenit unul dintre pionierii conceptului de stâng de autor (engl. =
Copyleft) și s-a implicat ca autor principal în redactarea mai multor licențe libere care aplică acest
concept, printre care și Licența Publică Generală GNU, care este și cea mai folosită licență pentru
programe libere la nivel mondial.
Ceata se ocupă cu activismul pentru programe libere, cu organizarea de evenimente pe tema
libertății digitale și cu realizarea de programe libere și de lucrări de cultură
libere. Fundația Ceata este o fundație românească parteneră în cadrul proiectului Sponge, dedicată
libertății digitale și aliniată la filozofia programelor libere a proiectului GNU.
Ai o propunere de prezentare, atelier sau hacaton? Fii și tu un coliberator și trimite-o la
coliberator@ceata.org. Vezi cine sunt vorbitorii, care este programul și înregistrează-te ca
participant aici - http://coliberator.ro
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.
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