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Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en allmännyttig ideell förening som verkar
för att sprida fri kunskap. Föreningen är en lokal stödförening till
Wikimedia Foundation som driver några av världens största fria
kunskapskällor inklusive Wikipedia, Wikimedia Commons och
Wikidata. Wikimedia Sverige har ett fyrtiotal systerföreningar över
hela världen.

I den här korta presentationen finns några av de projekt
som Wikimedia Sverige genomfört inom kulturarvsområdet. Trots
att föreningen endast har funnits sedan 2007 har vi hunnit med
en hel del. Men vi har hunnit med mycket annat inom andra
områden också, och det vill vi förstås passa på att berätta om.

Exempelvis har vi medverkat med svärmfotografer på Bok
& Biblioteksmässan under flera år, vilket har resulterat i tusentals
bilder på författare och andra kulturpersonligheter. Vi har haft ac
krediterade fotografer på kronprinsessebröllopet, kronprinsesse
dopet, presentationen av nobelpristagarna, Eurovision Song
Contest, och fler tillställningar. Fotografierna är fria för alla att
kopiera och sprida, utan att man behöver fråga om lov  precis
som när det gäller Wikipedia. Det enda man behöver göra är att
ange upphovspersonen och licensen.

Dessutom har vi flera projekt inom utbildningssektorn. Vi
samarbetar med flera universitet och gymnasier, och visar hur
skolor kan låta eleverna skriva på Wikipedia som en del av
skolarbetet. Eftersom eleverna redan använder Wikipedia som in
formationskälla är det bra om de lär sig hur man kan bidra till
Wikipedia också.

Det är inte bara skolor som vill lära sig hur man kan bidra
till Wikipedia. Bland annat håller vi regelbundet kurser, där man
får lära sig lite av det som vana wikipedianer gör när de arbetar.

På Wikimedia Sveriges blogg skriver vi regelbundet om
aktuella frågor. Exempelvis har vi en lång serie inlägg om en av
Wikipedias stora utmaningar, nämligen att kvinnor bara utgör
ungefär en tiondel av alla som bidrar till Wikipedia. Vad beror det
på och vad kan vi göra åt det? Men bloggen innehåller mycket
annat också, och är en bra ingång för den som är nyfiken på vad
som händer inom Wikipediavärlden. Läs mer på
http://wikimediasverige.wordpress.com.

Wikimedia Sverige stöttar naturligtvis dem som skriver på
Wikipedia och dess systerprojekt. Vi har en teknikpool med ka
meror, mikrofoner och mycket annat, som man kan få låna när
man vill skapa fritt material. Därutöver hjälper vi till med refe
renslitteratur, kontakter och ackrediteringsbrev så att den som vill
ska kunna göra Wikipedia och dess systerprojekt bättre.

Det kostar bara 100 kronor per år att bli medlem i
Wikimedia Sverige, eller 1000 kronor per år för organisationer. Då
hjälper du oss att sprida fri kunskap och att stötta Wikipedia. Be
sök http://donera.wikimedia.se för att bli medlem eller skänka
pengar. Tack för ditt bidrag!

Lennart Guldbrandsson,
volontär i Wikimedia Sverige

http://wikimedia.se
info@wikimedia.se

PS. Alla bilder i det här dokumentet är fria att kopiera och sprida,
så länge man anger källa, upphovsman och licens. En lista över
länkar till alla bilder finns i slutet.



Varje år sedan 2010 hålls fototävlingen Wiki Loves
Monuments (till vänster den första vinnaren). Tävllingen
är numera världens största fototävling, enligt Guinness
Rekordbok, och den växer för varje år. På följande sidor
finns vinnarna från åren 20112013.



2011



2012



2013



Wikimedia Sverige samarbetar gärna med
kulturarvsinstitutioner. Tillsammans kan vi sprida
kunskap om historiska händelser, föremål och liknande.
Hittills har vi bland annat arbetat med Centralmuseernas
samarbetsråd, Regionarkivet i Västra Götaland,
Livrustkammaren, Skokloster slott med stiftelsen
Hallwylska palatset. På följande sidor visas några av de
bilder som arkiven och museerna har lagt upp på
Wikimedia Commons fritt för alla att kopiera och sprida.









Tillsammans med ett trettiotal institutioner har Wikimedia
Sverige producerat en guide för kulturarvsinstitutioner
som funderar på att digitalisera sina samlingar och göra
dem tillgängliga på internet. Kulturskatter på nätet har
hittills kommit ut i två upplagor.



Med hjälp av QRkoder har wikipedianer och kommuner
gjort det lättare för turister att lära sig mer om
kulturarvet. När man scannar koden länkas man till en
Wikipediaartikel på sitt eget språk. Med hjälp av
crowdsourcing kan de viktigaste artiklarna översättas till
många språk på kort tid.

Wikimedia Sverige arbetar bland annat med
projektet Umepedia, där QRkoder placeras i närheten
av Umeås kulturarv och sevärdheter.
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