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Dziennikarstwo Obywatelskie
● uprawiane przez nieprofesjonalnych 

dziennikarzy
● działa w interesie społecznym
● rozwój razem ze wzrostem popularności 

Internetu – medium umożliwiającego 
tworzenie i kolportację każdemu po 
niskich kosztach



  

Czym jest Wikinews
● Serwis informacyjny opisujący aktualne 

wydarzenia
● Pisany z uwzględnieniem Neutralnego 

Punktu Widzenia, bez indywidualnych 
przemyśleń autorów

● Publikacja wiadomości dotyczących spraw 
lokalnych i globalnych

● Opiera się na współpracy – każdy artykuł 
może mieć wielu autorów, którzy wspólnie 
zbudują hasło



  

Czym Wikinews nie jest
i pewnie długo nie będzie

● gazetą z wyznaczoną normą długości 
artykułu – nie mamy limitów miejsca

● serwisem z płatnym archiwum 
wiadomości

● gazetką z reklamami
● miejscem, gdzie poprawia się historię – 

tylko aktualne wiadomości, w starych co 
najwyżej link do nowszych artykułów



  

Czym Wikinews nie jest
i pewnie długo nie będzie

● serwisem, który cenzuruje i objawia, co 
jest słuszne, a co nie

● miejscem do tworzenia osobistej strony 
WWW

● serwisem z recenzjami, felietonami, 
osobistymi przemyśleniami

● forum dyskusyjnym



  

Wikinews jest wolne
● Prawie wszystkie treści dostępne na 

licencji Creative Commons, pozwalającej 
na:

– kopiowanie
– modyfikowanie
– rozpowszechnianie

● Jedynym warunkiem jest podanie 
autorstwa artykułu, który się wykorzystuje 
i podanie linku do treści licencji. 

– Licencja CC nie znaczy, że autor traci prawa 
autorskie do swoich artykułów!



  

Otwarta Agencja 
Informacyjna

Wikinews nie jest samo! Rynek wolnych 
mediów cały czas powiększa się. Chęć 

udostępniania treści na wolnych 
licencjach zadeklarowało już kilkanaście 

serwisów.
Kto współpracuje?

e-polityka.pl, konflikty.pl, linux.pl, osnews.pl,  pro-
cycling.org, s24.pl, thecamels.org, wolnabialorus.pl 

pełna lista jest o wiele dłuższa i ciągle się powiększa



  

Dlaczego warto czytać 
Wikinews

● Artykuły pisane w sposób neutralny; by 
informować, a nie nabijać kliknięcia

● Materiały autorskie – rzeczy ciekawe, 
których nie ma w zwykłych serwisach

– np. wywiady z przedstawicielami 
ciekawych inicjatyw społecznych

● Wieści z Wikipedii – szybciej niż inni, 
lepsze zrozumienie tematu



  

Śmiało modyfikuj strony
czyli podstawowa zasada Wikimediów

● Strony Wiki bez Twoich zmian nie będą 
działać.

● Dlaczego są błędy? Bo nie udało Ci się ich 
znaleźć i poprawić ;)

● Mamy nadzieję, że pomożesz nam znaleźć 
i poprawić literówki, będziesz dodawał 
informacje etc. Tylko tak to może działać.

● Twoje poprawki będą poprawiane – 
chcemy uczynić z Wikinews najlepsze 
źródło informacji.



  

Wikilove i Wikietykieta
czyli jak zachowywać się w Wikinews?

● kochaj nowo przybyłych jeszcze mocniej
● zakładaj dobrą wolę drugiej strony 
● mów jak najczęściej miłe rzeczy
● moderuj zbyt gorące dyskusje
● nie angażuj się przesadnie
● pochwal zanim skrytykujesz 
● krytykuj za pomocą pytań
● wybaczaj i zapominaj



  

NPOV
czyli jak być neutralnym

Neutralny punkt widzenia (NPOV) jest jedną 
z podstawowych zasad obowiązujących 
w projekcie Wikinews. Każdy artykuł musi 
być zgodny z tą zasadą.

Najkrótszą definicją Neutralnego Punktu 
Widzenia jest:

rzetelne, 

bezstronne prezentowanie różnych 
poglądów 

bez wskazywania, który z nich jest słuszny.



  

Prawo autorskie

W Wikinews nie można umieszczać (ze 
względu na ochronę przez prawa autorskie) 
skopiowanych „z Internetu” artykułów.



  

Prawo autorskie
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy 
przejaw działalności twórczej
● do ochrony nie są potrzebne żadne 

formalności

– nie trzeba pisać „wszelkie prawa 
zastrzeżone”

● nie jest istotna wartość estetyczna ani 
przydatność.



  

Prawo autorskie
Jednak ochrona prawem autorskim 
obejmuje formę, a nie treść artykułu – nie 
można zabronić rozpowszechniania 
informacji.

Można korzystać z informacji zawartych 
w artykule objętym prawem autorskim pod 
warunkiem, że nie powtórzy się 
sformułowań z oryginału.



  

Dozwolony użytek
Dozwolony użytek to instytucja w polskim 
prawie autorskim regulująca możliwość 
wykorzystywania materiałów zastrzeżonych 
prawem autorskim bez oryginalnego 
zezwolenia osoby i/lub firmy posiadającej 
dane prawa.

Na Wikinews dotyczy głównie do zdjęć 
i grafik.



  

Dozwolony użytek

Na Wikinews można umieszczać:
● logotypy i znaki zastrzeżone
● załączniki z publikacji prasowych
● zrzuty ekranów 

Co nie podlega pod dozwolony użytek:
● zdjęcia zamieszczone w agencjach 

informacyjnych
● użycie grafiki w celach dekoracyjnych



  

Co pisać w Wikinews
Wikinews oferuje możliwość zamieszczania 
w nim różnych form swojej dziennikarskiej 
pracy. W szczególności zachęcamy do 
zamieszczania:
● wywiadów
● materiałów autorskich
● fotoreportaży
● informacji uzyskanych z innych mediów
● informacji zawartych w serwisach OAI
● tłumaczeń



  

Wywiad
Wywiad – najlepsza okazja dla wikireportera, by 
porozmawiać na ciekawe tematy z interesującymi 
ludźmi ;)

Dotychczas na rozmowę udało nam się namówić 
m.in:

● Jarosława Lipszyca

● Tomasza Ganicza – prezesa Stow. Wikimedia Polska

● Leszka Olszańskiego – autora książki 
„Dziennikarstwo internetowe”

● Jerzego Wrzosa – autora „Wielkiego Futbolu”

Wielu znanych tylko czeka na propozycję...



  

Materiał autorski
Materiał autorski to relacja z wydarzenia 
tworzona od podstaw przez Ciebie, przy 

wykorzystaniu informacji, które sam 
zdobywasz z pierwszej ręki.

Coś ciekawego wydarzyło się w twojej okolicy? 

Chciałbyś powiadomić innych o bulwersującym 
wydarzeniu?

Opisać ważne wydarzenia, których byłeś świadkiem?



  

Fotoreportaż
Lubisz robić zdjęcia?

Miałeś swój aparat podczas koncertu?

Meczu?

A może przez przypadek natknąłeś się na ważne 
wydarzenie i zdołałeś zrobić zdjęcia?

Podziel się informacjami z innymi. 

Może Twoje zdjęcia zasłuży na tytuł

„Picture of the Year”?



  

Informacje z innych mediów
Jeżeli jesteś fanem Wolnej Kultury przetwarzanie 

informacji z innych mediów jest dla Ciebie.

Dzięki Twojej działalności wiadomość o ważnym 
wydarzeniu może stać się wolna. Dzięki Tobie każdy 

będzie się mógł o TYM dowiedzieć i podzielić się wiedzą 
z bliskimi.

Może po prostu chciałbyś pomóc, a nie masz za wiele 
czasu?

Napisanie jednego (porządnego) newsa na podstawie 
informacji zawartych w innych mediach to zaledwie 

20-30 minut. 



  

Tłumaczenia
Znasz lub uczysz się języków obcych?

Chcesz wzbogacić znajomość języka i 
dowiedzieć się o najnowszych 

wydarzeniach?

Poinformować jako pierwszy w Polsce o 
ważnych zdarzeniach?

Przetłumacz artykuł z obcojęzycznych 
wersji Wikinews

Lub napisz własnego newsa na podstawie 
zagranicznych źródeł 



  

Warsztaty
Koniec z teorią.

Chcesz zobaczyć, jak wziąć się do rzeczy?

Przyjdź, zorganizowaliśmy praktyczne 
warsztaty specjalnie dla Ciebie!

sala 2.05, budynek C-13

od 17 do 19


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23

