Newsletter – Lipiec 2012
WITAMY
W tym numerze znajdziecie informacje o:
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Podsumowanie
Nowy lokal Projektu: Polska w Warszawie
NaprawmyTO w Poznaniu i Przemyślu – podsumowanie
Otwarte Zabytki
Spacery w ramach projektu Otwarte Zabytki
Nowa strona Centrum Cyfrowego
Reforma prawa autorskiego dla bibliotek
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Zapowiedzi
Letnia rada stowarzyszenia w Poznaniu
Staże w Projekcie: Polska
Nowy serwis o prawie autorskim
Letnia Szkoła Infografiki

Życzymy inspirującej lektury!
Projekt: Polska
Podsumowania
Nowy lokal Projektu: Polska w Warszawie
Zaczynamy od najważniejszej wiadomości:. Od piątku 03.08.2012 oficjalnie mamy nowe fantastyczne miejsce
na działalność stowarzyszenia i fundacji. Więcej na stronie. W tej chwili jesteśmy na etapie prac budowlanych,
przygotowywania szczegółowego programu i domykania listy partnerów lokalu. Zachęcamy Was do zgłaszania
pomysłów na wydarzenia.
NaprawmyTo w Poznaniu i Przemyślu – podsumowanie
W lipcu koło Poznań i Przemyśl prowadziły ostatnie działania w ramach pilotażowego wdrażania projektu
NaprawmyTo. Projekt okazał się dużym sukcesem.
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem projektu już dziś!
Otwarte zabytki
„Otwarte zabytki” to największy w Polsce projekt crowdsourcingowy. Zakończyliśmy pierwszy etap projektu
polegający na tworzeniu obywatelskiego katalogu zabytków, w oparciu o dane pochodzące z państwowego rejestru
zabytków. Już na początku września zapraszamy do współtworzenia katalogu Otwartych Zabytków w nowej odsłonie.
Będziemy w nim gromadzić znacznie więcej informacji niż dotychczas, na przykład umożliwimy alertowanie o stanie
zabytku i dodawanie nowych . Więcej o projekcie na stronie.
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Spacery w ramach projektu Otwarte Zabytki
Uzupełnianiu bazy danych w projekcie Otwarte Zabytki towarzyszyły mniejsze akcje społeczne, prowadzone przez
członków Stowarzyszenia Projekt: Polska w dziewięciu polskich miastach, miały one niecodziennych charakter spacerów po zabytkach polskich miast zakończony społecznym czynem cyfrowy przy ciastku i herbatce. Więcej na
stronie.
Nowa strona Centrum Cyfrowego
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska uruchomiło nową stronę internetową – www.centrumcyfrowe.pl Zapraszamy do
odwiedzenia!
Reforma prawa autorskiego dla bibliotek
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych będzie jednym z siedmiu
ogranizacji realizujących narodową kampanię wspierającą reformę prawa autorskiego. Celem projektu „Reforma
prawa autorskiego dla bibliotek” jest nagłośnienie kwestii znaczenia zrównoważonego systemu dozwolonego użytku,
gwarantującego bibliotekom możliwość skutecznego działania w środowisku cyfrowym. Więcej na stronie.
Zapowiedzi
Letnia Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich na letnią Radę Stowarzyszenia Projekt: Polska, która odbędzie się 25-26
sierpnia w Poznaniu. Więcej szczegółów na stronie.
Staże w Projekcie: Polska
Studenci! Większość z Was zobowiązana jest do odbycia praktyk i staży studenckich. Nie ma nic bardziej przyjemnego
niż odbywanie staży/praktyki w biurze Projektu: Polska w Warszawie  Wszystkich chętnych zapraszamy! Ilość
miejsc ograniczona. Prosimy o kontakt z Joanną Grabarczyk email:jgrabarczyk@projektpolska.pl
Nowy serwis o prawie autorskim
Jesienią ruszamy z nowym serwisem o prawie autorskim. Szczegóły już wkrótce!
Letnia Szkoła Infografiki
Zapraszamy na Letnią Szkołę Infografiki która odbędzie się 7.09 – 11.09 w Narewce w sercu Puszczy Białowieskiej.
Skierowana jest do dziennikarzy pracujących w lokalnych gazetach i portalach, blogerów oraz pracowników
i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Rejestracja trwa do 15.08.2012 więcej na stronie.
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