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Na een succesvol begin eerder dit jaar biedt Gewina een
tweede serie webinars aan, ditmaal gewijd aan Open Science.
De laatste jaren lijken hervormingsbewegingen die
zich richten op structurele veranderingen van het
wetenschapssysteem steeds meer aan terrein winnen.
De Open Science-beweging is daarvan misschien wel
de opvallendste. Deze losjes georganiseerde groep
wetenschappers maakt zich hard voor een meer transparantie
in en over wetenschappelijk onderzoek.
Dat is meer dan louter een reactie op de replicatiecrisis in
de sociale wetenschappen. De ambitie van de Open Sciencebeweging is ook om onderzoek en samenleving beter op
elkaar aan laten sluiten.
Het wordt tijd dat ook wetenschaps- en universiteitshistorici
zich gaan mengen in deze beweging. Daarom heeft Gewina
een aantal mensen gevraagd om te reflecteren op zowel
de idealen als de concrete oplossingen die Open Sciencehervormers voorstellen.
Dat doen we in een serie van vijf maal twee lezingen, gegeven
door zowel wetenschapshistorici als andere specialisten.
Elke ‘sessie’ bestaat uit twee lezingen van ongeveer twintig
minuten, waarna we twintig minuten inbouwen voor vragen.
De voertaal is Nederlands en Engels (met een * aangegeven).
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13 november 2020, 15.00 uur (online)
Open Science als historisch fenomeen
Sprekers: Ivan Flis en Dirk van Miert
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27 november 2020, 15.00 uur (online)
Het ideaal van een open wetenschap* (i.c.m. HHV)
Sprekers: Klaas van Berkel en Lea Beiermann
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11 december 2020, 15.00 uur (online)
Open Science Publiceren
Sprekers: Noortje Jacobs en Jeroen Sondervan
15 januari 2021, 15.00 uur (online)
Open Science as Eurocentrisch fenomeen*
Sprekers: Irinia Podgorny (University of La Plata) en
Marta Lourenço (University of Lisbon Museum)
22 januari 2021, 15.00 uur (online)
Wetenschapsgeschiedenis & Open Science-beweging
Sprekers: Dorien Daling en Frank Miedema

Voor deze serie is geen aanmelding vereist maar
(uiteraard) wel een apparaat dat verbinding met het
internet kan maken. Bezoek op de dag van de lezing
www.gewina.nl, waar een link klaarstaat die u toestaat
de webinars bij te wonen.

www.gewina.nl

