
 

 

 

 

 

∆ελτίο Τύπου 

Εκδήλωση για την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia 

από την Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
 

Ηµεροµηνία., 8.4.2011 
 
 
Με επιτυχία διεξήχθη την Τρίτη 5 Απριλίου, από τη Βικελαία ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη, το σεµινάριο-εκδήλωση µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 10 χρόνων 
λειτουργίας της  Wikipedia, της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας που χρησιµοποιείται και 
συντάσσεται από εκατοµµύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη.  

 
Στο σεµινάριο συζητήθηκε  η νέα κατάσταση που εισάγει η wiki συγγραφή 

ληµµάτων στη γνώση (εξέλιξη άρθρου µε παράλληλη συγγραφή και συνεχώς 
αναµορφούµενο περιεχόµενο), συζητήθηκαν εµπειρίες συµµετοχής στην ελληνική 
wikipedia από χρήστες, συγγραφείς ληµµάτων αλλά και ανθρώπων που συµµετέχουν µε 
άλλους τρόπους, όπως εικαστική παρέµβαση, µετάφραση, ορθογραφική ορθότητα 
κειµένων, κ.λπ. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν τη χρήση και αξιοπιστία 
της wikipedia, αλλά και την ποιότητα του υλικού που αναρτάται στην διαδικτυακή 
εγκυκλοπαίδεια και τέλος οι συµµετέχοντες έκαναν επιτόπου συγγραφή άρθρων της 
επιλογής τους (hands-on workshop). 

 
Στο σεµινάριο συµµετείχαν, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, επαγγελµατίες, στελέχη οργανισµών και υπηρεσιών,  οι 
οποίοι έδειξαν ενεργά το ενδιαφέρον τους για τη συµµετοχή στην κοινότητα της 
ελληνικής  Wikipedia. 

 
Το σεµινάριο, εντάσσεται σε µια σειρά εκδηλώσεων που έχουν προγραµµατιστεί  σε 

πανελλαδικό επίπεδο για το επόµενο διάστηµα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για τον 
εµπλουτισµό της ελληνικής Wikipedia ή Βικιπαίδειας.  Στόχος των εκδηλώσεων είναι η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και η εξοικείωση µε την 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 Βικιπαίδειας µέσω της  συµµετοχής οµάδων, κοινοτήτων αλλά και 
φυσικών προσώπων που αισθάνονται ότι είναι µέρος της Κοινωνίας της Γνώσης, µιας 
γνώσης που δεν περιορίζεται σε επαΐοντες αλλά αναπτύσσεται µε την εθελοντική 
συνεισφορά, την τεκµηρίωση και την αµφισβήτηση της µονοδιάστατης αυθεντίας. 

 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία 

µε το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ), την  Εταιρεία Ελεύθερου 
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Λογισµικού /Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και τους συντάκτες της 
Βικιπαίδειας και διεξάχθηκε στο «Πολύκεντρο Νεολαίας» του ∆ήµου Ηρακλείου.  

 
Η κοινότητα της ελληνικής έκδοσης της Wikipedia επιδιώκει η Βικιπαίδεια να 

γίνει µια από τις καλύτερες διεθνώς, αυξάνοντας ποσοτικά και ποιοτικά τα λήµµατά της, 
µε τη συστηµατική προσθήκη νέου περιεχοµένου. Η πορεία της προς αυτό τον στόχο θα 
ενισχυθεί µε επιπλέον ανάπτυξη και  αξιολόγηση περιεχόµενου µε ανοιχτή διαδικασία 
στην οποία θα µπορούν να συµµετέχουν όλοι, µέσα από την δράση http://mywikipedia.gr/ 
. 

 

http://www.heraklion.gr/municipality/library 
http://mywikipedia.ellak.gr 

           
 

        
 

 

 

 

 

 


