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Karta, tampanti atvira

2014 10 20-26 d.

KUR?

MOKSLINĖS komunikacijos IR
informacijos CENTRAS
Saulėtekio al. 5

Visi „Atvirosios prieigos savaitės 2014“
renginiai Vilniaus universiteto
bibliotekoje yra nemokami

10.21 11:00-12:00
213 kab. (A korpusas)

MASINIAI ATVIRIEJI KURSAI INTERNETE:
SIMULIACINIS UŽSIĖMIMAS
Emilija Kučinskaitė, informacijos vadybininkė
Vilniaus universiteto biblioteka
Masačiusetso Technologijų instituto, Harvardo, Stanfordo, Yale’io ir kitų žymių universitetų
kursai internete nemokamai? Kur, kas ir kaip – šio užsiėmimo metu.
Vietų skaičius ribotas. Dalyvių registracija el.p. emilija.kucinskaite@mb.vu.lt iki 2014-10-17.

10.23 10:30–12:00
Konferencijų salė

Įėjimas laisvass

PUBLIKAVIMAS PER ATVIRĄJĄ PRIEIGĄ MOKSLINĖS LEIDYBOS
YBOS PLĖTROS
KONTEKSTE: „SPRINGER“ ATVIROSIOS PRIEIGOS INICIATYVA (anglų k.))
Megan Friedman, pardavimų direktorė
BioMed Central | SpringerOpen | Papers

KŪRYBINĖS BENDRIJOS: KAS NAUJO?
Kūrybinių bendrijų projekto savanorių komandos atstovas

10.23 14:00–14:45
Konferencijų salė

Įėjimas laisvass

PECHA KUCHA PRISTATYMŲ SESIJA
„Pecha-Kucha“ – tai trumpi, 6 minutes ir 40 sekundžių trunkantys pristatymai, kurių metu pranešėjai dalijasi
savo mintimis, atsižvelgdami į skaidrėse pateiktus paveikslėlius, automatiškai besikeičiančius kas 20 sekundžių.
Renginio tema – „Karta, tampanti atvira“ – kiekvieno gali būti suprasta ir interpretuojama skirtingai. Gal kažkam
rūpi atvirasis mokslas? Gal kažkas dalinasi savo kūriniais laisvai ir nevaržomai internete? Šių pristatymų metu,
žmonės dalinsis savo mintimis, idėjomis, patirtimi apie tai, ką jiems reiškia būti ir vadintis „atvirais“.

10.23 15:00–16:45
Konferencijų salė

Įėjimas laisvass

KINO FILMO „INTERNETO SŪNUS: AARONO SWARTZO ISTORIJA“
PERŽIŪRA (originalo kalba - anglų, subtitrai - lietuvių)
Režisierius: Brianas Knappenbergeris
2014, JAV
Dokumentinis
luminantmedia.com
Kuo galėtų nusikalsti 26-erių metų jaunuolis, jog jam grėstų 35 metai nelaisvės bei 1 milijonas dolerių
baudos? Kokie ryšiai jį sieja su Harvardo universiteto teisės profesoriumi bei „Kūrybinių bendrijų“ organizacijos įkūrėju Lawrence’u Lessigu? Kokį vaidmenį šioje istorijoje vaidina saityno kūrėjas Timas BernersLee? Ši istorija – apie socialinio naujienų tinklo „Reddit“ sumanytoją, vieną iš RSS technologijos kūrėją bei
interneto aktyvistą Aaroną Swartzą.

Vilniaus
universiteto
biblioteka
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