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Każdego roku, wraz z pierwszym dniem stycznia, do domeny publicznej przechodzi twórczość
kolejnych artystów. Rozrastanie się tego rezerwuaru naszego wspólnego dziedzictwa świętujemy co
roku podczas Dnia Domeny Publicznej. Tegoroczne obchody odbędą się w dniu 29 stycznia w lokalu
Solec 44 (Warszawa, ul. Solec 44).
Organizatorzy w czasie spotkania przybliżą twórczość i zdigitalizowane zasoby artystów, którzy
właśnie zasilili domenę publiczną. Dowiemy się również, jacy twórcy dołączą do zbioru w najbliższych
latach. Wydarzenie składa się z części warsztatowej, na którą obowiązuje rejestracja oraz części
otwartej, podczas której odbędzie się wspólne świętowanie.
Tu dowiesz sie, czym jest domena publiczna.
Warsztaty
Od 15.30 można wziąć udział krótkich spotkaniach warsztatowo-dyskusyjnych dotyczących potencjału
zasobów z domeny, ich właściwego oznaczania i udostępniania, animowania działań wokół nich oraz
kwestii prawnych, które należy znać i rozumieć, aby swobodnie poruszać się w tym obszarze.
Warsztaty poprowadzą między innymi: Karol Piekarski (Medialab Katowice), Natalia Mileszyk (Centrum
Cyfrowe), Kamil Śliwowski (Koalicja Otwartej Edukacji), Katarzyna Strycharz (Creative Commons
Polska) oraz Borys Kozielski (Wikiradio). Na wszystkie warsztaty obowiązuje rejestracja.
W tym samym czasie, między 15.30 a 18.00 trwać będą warsztaty dla dzieci Dobrze się składa! wokół
zasobów z domeny publicznej prowadzone przez Magdalenę Kreis z Centrum Sztuki WRO.
Szczegóły na stronie!

Wspólne świętowanie
Od 18.00 do 19.30 zapraszamy na sesję krótkich prezentacji, prezentujących inspirujące przykłady,
ciekawe praktyki i możliwości wykorzystania zasobów z domeny publicznej. Wśród gości znajdzie się
między innymi Grzegorz Uzdański, twórca Nowych wierszy sławnych poetów, Jarosław Lipszyc
(Nowoczesna Polska), Krzysztof Machocki (Wikimedia Polska), Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS).
Wśród atrakcji znajdzie się także prezentacja utworów z domeny publicznej z wprowadzeniem Sonii
Wronkowskiej z Biblioteki Narodowej, w wykonaniu pianisty zespołu Jazzpospolita, Michała Załęskiego.
Od 20.00 zaś zapraszamy do wspólnych celebracji i degustacji potraw przygotowanych na podstawie
przepisów z domeny publicznej przez Aleksandra Barona, szefa kuchni w Solcu 44 oraz spotkania w
wesołej atmosferze z udziałem Klubu Komediowego.

strona 1 / 2

Pobrano z portalu Mapa Kultury

Miejsce: Klub Solec 44 (Warszawa, ul. Solec 44)
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