16 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
OPEN DATA BAR, COPYRIGHT JURY

Η Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr), τα
Creative Commons Greece (www.creativecommons.gr) και το Ερευνητικό Κέντρο “ΑΘΗΝΑ”
(https://www.athena-innovation.gr/) διοργανώνουν στο πλαίσιο του Athens Science Festival
(http://www.athens-science-festival.gr/) δύο ιδιαίτερα events:
•

Τετάρτη 18 Μαρτίου, 9-10 μμ: Εικονικό “δικαστήριο”: Πνευματικά δικαιώματα στην εποχή
του διαδικτύου, Αίθουσα Δ7

•

Πέμπτη 19 Μαρτίου, 9-10 μμ: Open Data Bar: Δημόσια δεδομένα και ιδιωτικότητα στο
διαδίκτυο, κτίριο INNOVATHENS (www.innovathens.gr)

στην Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι.

Εικονικό “δικαστήριο”: Πνευματικά δικαιώματα στην εποχή του διαδικτύου
Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στον Δημόσιο Τομέα και την πνευματική ιδιοκτησία; Τι θα πει Δίκαιη Χρήση
και τι πειρατεία; Συμφωνούν νόμος και κοινή λογική ως προς το τι μπορούμε και τι όχι να
αντιγράφουμε ή το τι είναι η Αντιγραφή;
To Copyright Jury φέρνει στην ελληνική πραγματικότητα το the Piracy Project των AND publishing για
να εξερευνήσει μερικές βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας: εάν ρωτήσουμε ένα σώμα από
ενόρκους που απαρτίζεται από μη ειδικούς και κάποιους δικηγόρους να αποφασίσουν σε σχέση με τις
επιτρεπόμενες από την πνευματική ιδιοκτησία χρήσεις ενός έργου, θα πάρουμε την ίδια απάντηση;
Διερευνώντας το ερώτημα αυτό μέσα από θεατρικές μεθόδους, ο «εισαγγελέας» μας φέρνει μια σειρά
από έργα (ήχο, oπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, εικόνα και λογισμικό) για να αποφανθούμε πάνω στο
ερώτημα του έαν είναι «ένοχα» για την παραβίαση του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία ή όχι. Δύο
δικηγόροι επιχειρηματολογούν υπέρ και κατά της ενοχής τους και το κοινό, που έχει στο μεταξύ λάβει
μια πράσινη και μια κόκκινη κάρτα την υψώνει σε μια ψηφοφορία που απαντά στο τι καταλαβαίνουμε
ως παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας και τι όχι.
Ο «δικαστής» μας ανακοινώνει την τελική απόφαση, αλλά είναι το κοινό, εσείς, που τελικά
αποφασίζετε για το τι συνιστά παραβίαση και τι όχι.
Σας περιμένουμε την Τετάρτη 18.03.15 στο Innovathens να αποφασίσουμε μαζί!
Συμμετέχουν:

Αντιγόνη Τραχαλιού
Αλέξανδρος Νούσιας @alexnousias
Πρόδρομος Τσιαβός @prodromos
Πως συμμετέχω:
Στέλνω σχόλια, ερωτήσεις παρατηρήσεις στο @eellak @InnovAthens @AthensSciFest #copyrightjury
Open Data Bar!: Δημόσια δεδομένα και ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο
Δύο φίλοι σε ένα μπαρ συζητούν για τα ανοιχτά δεδομένα, τα όρια και τους περιορισμούς τους. Τι είναι
ανοιχτά δεδομένα; Τι θα κερδίσω από αυτά; Πως συνδέουμε την ανοιχτότητα με την προστασία των
προσωπικών δεδομένων; Τι είναι η οικονομία του διαμοιρασμού και γιατί θα πρέπει να με ενδιαφέρει;
Είναι το ανοιχτό περιεχόμενο που σκότωσε τον δημιουργό; Τι είναι τα κοινά; Και –το ποιο σημαντικόυπάρχει ελεύθερη μπύρα;
Το κοινό, μέρος του εικονικού μας μπαρ και με τα ποτά του στο χέρι παρακολουθεί και συμμετέχει
στην συζήτηση για τα ανοιχτά δεδομένα. Συντονιστής της συζήτησης είναι ο μπάρμαν-σερβιτόρος.
Μερικές φορές παρεμβαίνει στη συζήτηση, κάποιες άλλες κάθεται και μιλάει κι αυτός με τους δύο
φίλους, παίρνοντας όχι παραγγελίες αλλά ερωτήσεις από το κοινό. Είναι ο μπάρμαν που οδηγεί την
συζήτηση σε αναπάντεχα μονοπάτια, αλλά πάντοτε με στόχο να γίνουν έννοιες όπως τα ανοιχτά
δεδομένα ποιο κατανοητές και άρα ποιο ανοιχτές για έναν ολοκληρωμένο και βασισμένο σε στοιχεία
δημόσιο διάλογο.
Σας περιμένουμε την Πέμπτη 19.03.15 στο Innovathens για μια δωρεάν (και ελεύθερη) μπύρα
και μια πολύ ζωντανή συζήτηση!
Συμμετέχουν:
Αλέξανδρος Νούσιας @alexnousias
Παναγιώτης Κρανιδιώτης @kranidiotis
Πρόδρομος Τσιαβός @prodromos
Πως συμμετέχω:
Στέλνω σχόλια, ερωτήσεις παρατηρήσεις στο @eellak @InnovAthens @AthensSciFest #opendatabar
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Λόγω περιορισμένων θέσεων παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής.

-Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008,

σήμερα αποτελείται από 29

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να

συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών
Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων
και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα
και τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και
πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην
ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την
υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των
μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού,
Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα
Creative Commons(http://wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA(http://www.communia-association.org/), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute(http://opendatainstitute.org/),

είναι

μέλος

του

Open

Budget

tive(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/).
Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr
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