Wolne licencje
Celem projektów Wikimedia jest gromadzenie i bezpłatne
udostępnianie całości ludzkiej wiedzy, tak by była łatwo dostępna dla każdego. Dlatego zasoby Wikipedii i jej projektów
siostrzanych są wolne – można z nich za darmo korzystać,
nie tylko czytając, ale także kopiując, publikując i tworząc na
ich podstawie utwory zależne (tłumaczenia, adaptacje,
remiksy). Jest to możliwe dzięki temu, że zarówno teksty jak
i materiały ilustracyjne zostały udostępnione przez twórców
zgodnie z zasadami wolnej kultury. Podstawową licencją,
na której udostępniana jest zawartość Wikipedii jest Creative
Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach
(w skrócie oznaczana jako CC BY-SA). Licencja ta pozwala
korzystać z materiałów w dowolnym zakresie, pod warunkiem wskazania autorów, źródła i objęcia swojej kopii lub
utworu zależnego tą samą licencją. Ponadto projekty Wikimedia zawierają liczne utwory, zwłaszcza ilustracje, na innych wolnych licencjach oraz obszerny zbiór materiałów
z domeny publicznej.

Creative Commons Uznanie Autorstwa
– Na tych samych warunkach 3.0
Skrót: CC BY-SA 3.0
Wymagane: podanie autora i źródła pracy, publikacja na takiej samej lub podobnej licencji, podanie
linku do treści licencji, podanie dla utworu zależnego źródła pracy.
Treść licencji:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl

Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0
Skrót: CC BY 3.0
Wymagane: podanie autora, podanie linku do treści
licencji, podanie dla utworu zależnego źródła pracy,
a przy zmianie licencji także licencji oryginału,
Treść licencji:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

GNU Free Documentation License
Skrót: GFDL
Wymagane: podanie wszystkich autorów pracy,
publikacja na takiej samej licencji, podanie wraz
z pracą całości treści licencji
Treść licencji:
http://www.gnu.org/licenses/fdl.html

Domena publiczna
• Można korzystać bez ograniczeń autorsko-majątkowych
• Możliwe ograniczenia z tytułu innych praw, jak
np. w przypadku polskich symboli państwowych
• Utwory zależne można udostępniać na dowolnych
licencjach
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Stowarzyszenie Wikimedia Polska powstało w 2005 r. i liczy
ponad 120 członków. Jest jedną z 39 podobnych organizacji
na całym świecie, zrzeszających osoby tworzące projekty
Wikimedia. Organizacje te zajmują się promowaniem i wspieraniem projektów Wikimedia w lokalnych językach. Pełnią
też rolę reprezentantów lokalnych społeczności wolontariuszy związanych z Wikimediami, nie mają natomiast uprawnień do wpływania na merytoryczną zawartość projektów.
Stowarzyszenie Wikimedia Polska organizuje warsztaty,
szkolenia i spotkania dla wikipedystów oraz osób zainteresowanych edytowaniem, prowadzi system mikrograntów
dla twórców projektów, wspiera inicjatywy mające na celu
pozyskiwanie materiałów faktograficznych, fotograficznych
i źródłowych dla projektów Wikimedia, w tym konkursy
fotograficzne i wikiekspedycje. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz z instytucjami państwowymi, a także
prowadzi program GLAM, w ramach którego pozyskuje i udostępnia zasoby archiwów, galerii, bibliotek i muzeów. Wydaje
publikacje książkowe oraz nagrania płytowe. Promuje ideę
wolnej wiedzy i upowszechnia wiedzę o wolnych licencjach.
Czy wiesz że...?
...i Ty możesz wspomóc rozwój projektów
Wikimedia, przeznaczając 1% swojego
podatku dochodowego jako darowiznę
dla Stowarzyszenia Wikimedia Polska,
posiadającego status organizacji pożytku
publicznego (OPP).
Numer KRS: 0000244732

http://opp.wikimedia.pl/

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
ul. Tuwima 95, pok. 15, 90-031 Łódź
+(48) 790 290 842 (biuro),
+(48) 790 290 766 (rzecznik prasowy)
e-mail: zarzad@wikimedia.pl
pl.wikimedia.org • blog.wikimedia.pl
Fb: WikimediaPolska • Twitter: WikimediaPL
Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2014. Tekst: Tomasz Ganicz, Natalia SzafranKozakowska, Małgorzata Wilk. Skład i projekt graficzny: Marek Kozakowski.
Tekst, zdjęcia i projekt graficzny udostępniony na licencji: CC-BY-SA 3.0.pl
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/). Logo Wikipedii, Wikimedia
i projektów siostrzanych stanowią zastrzeżone znaki towarowe należące do
Wikimedia Foundation Inc.

”

Wyobraź sobie świat,
w którym każda osoba
na naszej planecie ma dostęp
do sumy ludzkiej wiedzy.
2014-12-18 17:59:53

Wikipedia

http://pl.wikipedia.org

Wikipedia, wolna encyklopedia internetowa,
to największy projekt edukacyjny w dziejach
ludzkości. Obecnie jest szóstą najchętniej odwiedzaną stroną internetową na świecie, jedyną spośród 10 najbardziej popularnych, która nie emituje reklam i ma charakter niekomercyjny.
Tworzona jest w około 300 wersjach językowych,
liczących łącznie ponad 32 miliony artykułów,
które powstały w wyniku ponad 1,7 miliarda
pojedynczych edycji.
Polska Wikipedia powstała kilka miesięcy po
anglojęzycznej i bardzo długo utrzymywała się
w pierwszej piątce największych pod względem
objętości wersji językowych tej encyklopedii.
Obecnie zawiera ponad milion artykułów i jest
największą polskojęzyczną encyklopedią. Jest też
najczęściej odwiedzaną polską stroną internetową
w kategorii „Edukacja” oraz 8. w rankingu najczęściej odwiedzanych polskich stron.
Treść Wikipedii tworzona jest w całości przez
wolontariuszy. Do ich grona dołączyć może każdy. Wikipedia zawdzięcza swój sukces zarówno
otwartości, jak i przyjętym przez siebie zasadom. Reguła neutralności umożliwia uczestniczenie w projekcie każdemu, na równych warunkach, niezależnie od wyznawanych poglądów.
Do sukcesu przyczynia się także nacisk na weryfikowalność, czyli konieczność opatrzenia podawanych informacji wiarygodnym zewnętrznym
źródłem. Niezależne
badania potwierdzają, że poziom wiarygodności Wikipedii nie odbiega
od tego, jaki prezentują tradycyjne encyklopedie.
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Wikipedia jest najbardziej znanym projektem w rodzinie
Wikimediów, jednak istnieje również kilkanaście innych,
związanych z nią i działających na podobnych zasadach:
mają charakter niekomercyjny, tworzone są przez wolontariuszy, do których każdy może dołączyć i są udostępniane
na wolnych licencjach zgodnych z licencją Wikipedii.

Wikisłownik
Wikisłownik to wielojęzyczny, ilustrowany
słownik, łączący w sobie elementy słownika
etymologicznego, frazeologicznego i poprawnościowego. Jego polska wersja liczy obecnie
ponad 500 000 haseł. Pod wieloma względami jest projektem unikatowym: jest to najobszerniejszy słownik
języka polskiego, największy słownik arabsko-polski,
największy słownik języka jidysz wydany po wojnie
i jedyny słownik hawajsko-polski. Zawiera także unikalny zasób znaków polskiego języka migowego.
http://pl.wikionary.org

Wikinews
Wikinews jest serwisem dziennikarstwa
obywatelskiego, którego celem jest dostarczanie wysokiej jakości informacji na aktualne tematy. Cała zawartość Wikinews jest
neutralna światopoglądowo i nastawiona na unikanie
wiadomości sensacyjnych i plotkarskich. Dostępnych
jest 28 wersji językowych Wikinews. Wersja polska
zawiera ponad 13 600 artykułów prasowych.
http://pl.wikinews.org

Wikipodróże
Wikipodróże to otwarty przewodnik turystyczny, zapewniający czytelnikom dostęp
do rzetelnych, zweryfikowanych własnym
doświadczeniem informacji. Twórcy projektu
opisują miejsca i szlaki turystyczne z całego świata,
tworzą także informatory poświęcone zagadnieniom
związanym z podróżowaniem oraz rozmówki turystyczne. Polska wersja językowa Wikipodróży zawiera
ponad 3000 artykułów.
http://pl.wikivoyage.org/

Wikimedia Commons
Commons to obszerny zbiór dostępnych na
wolnych licencjach zdjęć, grafik, plików muzycznych i filmów. Obecnie zawiera ponad
24 miliony plików. Jego zasoby wykorzystywane
są przez wszystkie projekty Wikimedia, ale mogą być
także używane w zewnętrznych publikacjach, w mediach czy na stronach internetowych – pod warunkiem
zachowania zasad licencji.
http://commons.wikimedia.org

Wikibooks
Wikibooks to kolekcja podręczników na wolnych licencjach z najróżniejszych dziedzin
– od kulinariów po fizykę kwantową. Istnieje
ponad 100 wersji językowych tego projektu. Polski
zawiera ponad 6000 modułów (rozdziałów), które składają się na ok. 340 podręczników. Częścią Wikibooks
jest także projekt Wikijunior – kolekcja ilustrowanych
książek edukacyjnych dla dzieci do lat 12.
http://pl.wikibooks.org

Wikiźródła
Wikiźródła stanowią repozytorium starannie
przepisanych materiałów źródłowych, takich
jak teksty i dokumenty historyczne, a także
oryginalne utwory literackie lub ich tłumaczenia dokonane przez twórców projektu, nazywanych
wikiskrybami. W polskich Wikiźródłach jest obecnie
ok. 150 000 tekstów ponad 900 autorów. Zamieszczone
materiały należą do domeny publicznej lub dostępne są
na wolnej licencji.
http://pl.wikisource.org

Wikicytaty
Wikicytaty stanowią kolekcję maksym,
sentencji i cytatów z wypowiedzi znanych
osób oraz z utworów literackich, filmowych
czy muzycznych. Spośród 50 aktywnych wersji
językowych tego projektu, polska jest najobszerniejszą
i liczy ponad 25 tysięcy stron.
http://pl.wikiquote.org
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