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PACKED vzw: onderdeel van VIAA
vanaf 2019
Op 28 september 2018 maakte Sven Gatz, Vlaams
minister van Cultuur, bekend dat de werkingen van
PACKED en Lukas vanaf 2019 door VIAA onder de
vleugels genomen worden. Eén van de krachtlijnen in
het beleid van minister Gatz is samenwerking en
afstemmi...
MEER LEZEN

PACKED vzw: TRACKSintervisietraject archiefzorg met
vrijwilligers
De partners rond TRACKS, de Toolbox en Richtlijnen
voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector,
kozen ervoor om in 2018 geen grootschalig
publieksmoment te organiseren voor de hele
kunstensector. Ter vervanging worden gericht kleinere
momenten...
MEER LEZEN

PACKED vzw: workshop capteren
inhoud van oude dragers
Herinner je nog de computerdiskette? Heb je er nog
liggen? PACKED vzw organiseert, in samenwerking met

liggen? PACKED vzw organiseert, in samenwerking met
LIMA en het Algemeen-Nederlands Verbond, een gratis
hands-on workshop waarbij je data van
computerdiskettes en andere verouderde dragers leert
hale...
MEER LEZEN

PACKED vzw: zelfevaluatietool
digitale maturiteit
De laatste update over de aangekondigde
Zelfevaluatietool digitale maturiteit dateert van
augustus 2018. Dat betekent echter niet dat we de
afgelopen maanden hebben stilgezeten. PACKED vzw
werkte in opdracht van minister Gatz en het
Departement CJM é...
MEER LEZEN

PACKED vzw: Michiel Hendryckx
daagt uit om deel te nemen aan
Wiki Loves Heritage
Wikipedia is een van de meest gebruikte websites ter
wereld. De online encyclopedie valt niet meer weg te
denken uit ons dagelijkse leven. De informatie over
ons erfgoed is helaas vaak onvolledig. Om daar iets
aan te doen slaan de Vlaamse overheid, W...
MEER LEZEN

VIAA: voorstelling vernieuwde
'Nieuws in de klas'
Op dinsdag 2 oktober 2018 werd in aanwezigheid van
Sven Gatz, Vlaams minister van cultuur, media, jeugd
en Brussel, het vernieuwde ‘Nieuws in de Klas’
voorgesteld, vroeger 'Kranten in de Klas'. Het doel blijft
om jongeren in aanraking te brengen met ...
MEER LEZEN

Beeld en Geluid: blogposts linked
data voor dummies
Linked data is al jaren een hype, ook in de
erfgoedsector. Er worden pagina’s vol geschreven in
beleidsdocumenten over het verbinden van data van
erfgoedinstellingen. Tegelijkertijd ontbreekt het vaak
nog aan laagdrempelige, praktische toepassingen. ...
MEER LEZEN

Wikimedia: gift van 1 miljoen dollar
van Amazon
Amazon belooft om een miljoen dollar, omgerekend
0,85 miljoen euro, te doneren aan de Wikimedia
Endowment, dat ﬁnanciële ondersteuning biedt om de
ambities van Wikipedia en zijn zusterprojecten te
realiseren. Het e-commercebedrijf doet dat omdat zij...

MEER LEZEN
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