Hönnunarmessur á Alþjóðlegum Degi Opinna Gagna

Þann 23. febrúar er fólki hvatt til að taka þátt í „International
Open Data Hackathon“ með því að skipuleggja viðburði þar
sem áhugasamir fá tækifæri til að vinna saman að gerð
forrita, myndefnis, greininga eða annars sem nýta opin gögn,
þ.e.a.s. gögn sem almenningur hefur frjálsan og óheftan
aðgang að. Markmiðið með verkefninu er að vekja athygli á mikilvægi þess að gögn sem
skipta máli fyrir almenning, t.d. um menntamál, heilbrigðismál, atvinnumál, o.s.frv. séu
aðgengileg og gagnleg fyrir þá sem þurfa á þeim að halda.
Þegar þetta er ritað hefur enginn íslenskur viðburður verið skráður á vef Open Data Day og
því spurning hver vilji eiga frumkvæði að því?
Til eru fjöldi íslenskra gagnasafna sem mætti nýta, t.d. gagnasöfn Hagstofu Íslands. Þá er líka
vert að hugsa um hvaða gögn íslendingar hafa ekki greiðan aðgang að eða vita ekki af sem
mættu nýtast, t.d. gögn sem hafa safnast í hinum ýmsu rannsóknum á menntun og tengdum
málum.
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