PROGRAME LIBERE
Viata privata, securitate si anonimitate pe Internet.
Cultura libera. Date libere, si societatea civila. Programe si tehnologii libere.

Daca te intereseaza subiectele de mai sus, in luna septembrie fii cu ochii pe Sponge!
Pe scurt, programele libere sunt programe de calculator, care respecta drepturile utilizatorilor lor
de a le folosi, studia, modifica si distribui. Aceasta definitie scurta este in conformitate cu definitia
programelor libere formulata de proiectul GNU. Astfel, un program este liber daca utilizatorii sai au
cele patru libertati fundamentale: sa ruleze programul in orice scop, sa studieze cum functioneaza
programul si sa il modifice astfel incat sa functioneze asa cum isi doresc (accesul la codul sursa este
o preconditie), sa redistribuie copii pentru a-i ajuta si pe altii, sa distribuie copii ale versiunii
modificate ca intreaga comunitate sa beneficieze de modificarile facute.
In luna septembrie invata de la sustinatorii programelor libere din Fundația Ceata, in cadrul
laboratorului media experimental Sponge, despre programe licentiate liber (utilizatorii nu
trebuie sa ceara permisiuni speciale de la dezvoltator pentru a se folosi de drepturile acordate
prin licenta libera).
Laboratorul media experimental Sponge propune in fiecare luna o tema de discutii / dezbateri /
informari virtuale pe care le puteti urmari si la care puteti contribui personal pe site-ul
laboratorului - http://thesponge.eu. Fiecare luna se incheie cu un atelier practic.
Tema lunii septembrie este PROGRAME LIBERE. Daca esti deja pasionat si vrei sa te conectezi la
comunitatea celor care promoveaza o lume digitala libera, sau daca iti suna interesant si vrei sa
vezi cu ce se mananca treaba asta, urmareste articolele de pe site-ul http://thesponge.eu. Daca vrei
sa contribui cu un articol pe aceasta tema, trimite-l la adresa contact@thesponge.eu si inscrie-te pe
lista noastra de discutii.
Fundația Ceata este o fundatie romaneasca dedicata libertatii digitale si aliniata la filozofia
programelor libere a proiectului GNU. Inca de la formarea sa, 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. Cele mai importante momente din istoria proiectului
Ceata sunt inscrise pe pagina dedicata. Scopul Fundatiei Ceata este sa elibereze utilizatorii romani
de restrictiile din arta si din tehnologie, cu respectarea legislatiei romane in vigoare. Deviza
fundatiei este „Ceata elibereaza artele si tehnologiile actuale”, al carei acronim (recursiv) este
„Ceata”.

Sponge este un laborator media experimental care conecteaza organizatii din domeniul media,
tehnologia informatiei si a transparentei. Experimentam cu noi unelte digitale de eliberare a
informatiei de interes public. Promovam informatia libera, relevanta si verificabila sub forma de
articole sau aplicatii. Organizam ateliere, hacatoane, cursuri si conferinte. Partenerii Sponge sunt
CRJI, Active Watch, Ceata, Geo-spatial, ApTI si Facultatea de Stiinte Politice - Universitatea
Bucuresti.

Aceasta activitate este finantata in cadrul proiectului „Sponge - conectarea retelelor si
comunitatilor de inovatori din domeniul media, tehnologia informatiei si a comunicarii”. Pentru
perioada aprilie 2014 – martie 2015, proiectul beneficiaza de o finantare in valoare de 74 163 de
euro prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Pentru informatii oficiale
despre granturile SEE si norvegiene, accesati: www.eeagrants.org

Intra in comunitatea SPONGE: aici.
Scrie-ne: contact@thesponge.eu
Viziteaza-ne: www.thesponge.eu

