Uitnodiging
World War One goes World Wide Web – 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War

Honderd jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kan
het grote publiek dankzij 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War alles te weten komen over de „Grote
Oorlog“. Coördinator van het project is de Freie Universität
Berlin, voor de financiering zorgt de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 1914-1918-online put uit het meest recente
internationaal historisch onderzoek én de voordelen van het
Semantisch web. Geschiedkundigen over de hele wereld kunnen
zo gebruikmaken van geavanceerde digitale ressource.
De Eerste Wereldoorlog is voor het transnationale en wereldwijde historische bewustzijn een belangrijk ijkpunt. Daarnaast is

dit thema ook bij uitstek geschikt om het debat aan te gaan over
de wortels en de vooruitzichten van de Europese integratie. Nu
we weer verwikkeld zijn in een economische en politieke crisis is
het onze plicht om deze „oercatastrofe van de twintigste eeuw“
uitgebreid onder de loep te nemen.
De online-encyclopedie zal officieel worden gepresenteerd en
gelanceerd in Brussel op 8 oktober 2014, in samenwerking met
de deelstaten Berlijn en Noordrijn-Westfalen en het Comité
van de Regio’s. Daarnaast zal een internationaal panel de Eerste
Wereldoorlog bespreken in het licht van het Europese historisch
bewustzijn.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Hoogachtend,
Angelica Schwall-Düren, minister van Bondsaangelegenheden, Europa en Mediazaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Staatssecretaris Hella Dunger-Löper, gevolmachtigde van de deelstaat Berlijn voor Europese aangelegenheden
Oliver Janz, docent moderne en hedendaagse geschiedenis aan de Freie Universität Berlin
Nicolas Apostolopoulos, hoofd van het Center für Digitale Systeme, Freie Universität Berlin
Agenda
•

Woord van welkom Michel Lebrun CvdR-voorzitter (nog te bevestigen)

•

Toespraak door Hella Dunger-Löper, gevolmachtigde van de deelstaat Berlijn voor Europese aangelegenheden en staatssecretaris

•

Toespraak door de voorzitter van de Freie Universität Berlin, Peter-André Alt

•

Presentatie van 1914-1918-online door de hoofdredacteur, Oliver Janz

•

Panel „De Eerste Wereldoorlog en het Europese historisch bewustzijn“ met Heather Jones (geschiedkundige en algemeen redacteur van
1914-1918-online), Adam Krzeminski (journalist), Paul Dujardin (directeur van BOZAR in Brussel) en Santanu Das (literatuuronderzoeker
en geschiedkundige, gespecialiseerd redacteur van 1914-1918-online); Gespreksleider: Melinda Crane (journalist)

•

Slottoespraak door de minister van Bondsaangelegenheden, Europa en
Mediazaken van Noordrijn-Westfalen, Angelica Schwall-Düren

•

Receptie met mogelijkheid tot uitproberen van de online-encyclopedie

De voertaal tijdens de conferentie is Engels, met simultane vertolking in het Frans, Duits en Nederlands.
Datum: woensdag 8 oktober 2014, van 14 tot 17 uur (de ontvangstbalie gaat open om 13.30 uur).
Plaats: Comité van de Regio’s, Belliardstraat 99, zaal JDE62, receptie vanaf 16 uur in Atrium 6
Gelieve u vóór 30 september 2014 in te schrijven op www.1914-1918-online.net/public_launch/registration_nl/index.html
Wie niet aanwezig kan zijn, kan de conferentie volgen via de videostream op onze website.
Voor vragen kunt u terecht op: berlin@1914-1918-online.net

Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met het Comité van de Regio‘s, onder auspiciën van de Duitse Ambassade in Brussel en Allianz S. E.

