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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εργαστήριο για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Με επιτυχία διεξήχθη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας το εργαστήριο για τον εμπλουτισμό της Wikipedia
στα Ελληνικά. Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, στελέχη φορέων της τοπικής κοινωνίας και
άλλοι πολίτες κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Wikipedia, τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που
χρησιμοποιείται και συντάσσεται από εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές για τη σύνταξη της Wikipedia και στη συνέχεια οι
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν έμπρακτα τρόπους συγγραφής και επιμέλειας των
λημμάτων της εγκυκλοπαίδειας. Επίσης συζητήθηκαν εμπειρίες συμμετοχής στην ελληνική wikipedia από
παλαιότερους έμπειρους χρήστες, που συμμετείχαν στο εργαστήριο. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν τη χρήση και αξιοπιστία της wikipedia, αλλά και την ποιότητα του υλικού που αναρτάται στην
διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια.
Η εκδήλωση ήταν η πρώτη από μια σειρά δράσεων που έχουν προγραμματιστεί σε πανελλαδικό επίπεδο στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά. Στόχος των εκδηλώσεων
είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η εξοικείωση με την Wikipedia (Βικιπαίδεια), ώστε να
αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή της ελληνικής κοινωνίας.
Παράλληλα, οι εκδηλώσεις στοχεύουν στον εμπλουτισμό των λημμάτων της Wikipedia στα Ελληνικά μέσω
της συμμετοχής ομάδων, κοινοτήτων αλλά και εθελοντών που θέλουν να είναι ενεργά μέλη της Κοινωνίας
της Γνώσης, μιας γνώσης που δεν περιορίζεται σε επαΐοντες αλλά αναπτύσσεται με την εθελοντική
συνεισφορά, την τεκμηρίωση και τη συστηματική χρήση της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ A.E.) , την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού
Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και τους συντάκτες της Βικιπαίδειας στο πλαίσιο του έργου “Δες την Ψηφιακά 2.0”.
Οι παρουσιάσεις και η δραστηριότητα του εργαστηρίου έχουν αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους της
πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά: http://mywikipedia.gr/ και της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης Βέροιας: http://libver.gr

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Είναι εταιρεία
με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ
στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να
αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του.
Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr, http://mywikipedia.gr/

