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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
credit: Eric Pouhier (cc-by-sa 2.5)



  

Χαρακτηριστικά

COM:POTY

●Πρωτοέτρεξε το 2006
●Στόχος η επιλογή της καλύτερης 
εικόνας από τις αξιόλογες της 
χρονιάς
●Πάντα μιλάμε για εικόνες με 
ελεύθερη άδεια ή κοινό κτήμα



  

2014: Julia butterflies
credit: Amalavida.tv (cc-by-sa 2.0)



  

2011:Tracy Caldwell Dyson
credit: NASA (Public Domain)



  

2008: Fire breathing
credit: Luc Viatour (gnu fdl + cc-by-sa)



  

ΚΑΝΟΝΕΣ
● 2 γύροι αξιολόγησης εικόνων

● 1ος: Αξιολόγες εικόνες της χρονιάς με 
πολλαπλή ψήφο 

● 2ος: Οι 30 πρώτες του 1ου γύρου με 
μοναδική ψήφο 

● Περίοδος ψηφοφορίας σε κάθε γύρο: 
περίπου 20 ημέρες 

● Επιλεξιμότητα: Account 20 ημερών και 
75 κατ' ελάχιστον επεξεργασίες



  

WIKI LOVES MONUMENTS
credit:Konstantin Brizhnichenko (cc-by-sa 4.0)



  

2012

35 χώρες 

350.000 εικόνες στα Commons 

15.000 συμμετέχοντες 



  

2014

39 χώρες 

321.571 εικόνες στα Commons 

8.913 συμμετέχοντες 



  

ΚΑΝΟΝΕΣ
● Η μεταφόρτωση γίνεται εντός του 
Σεπτεμβρίου

● Να δίνονται με ελεύθερη άδεια χρήσης

● Να αναπαριστούν ένα αναγνωρισμένο μνημείο 

● Να έχουν κηρυχθεί υποψήφιες μέσω ενός 
τοπικού/εθνικού διαγωνισμού

● Ο ίδιοι οι δημιουργοί οφείλουν να 
ανεβάσουν τις φωτογραφίες στα Commons 



  

Κριτήρια επιλογής
● Τεχνική ποιότητα (ευκρίνεια, χρήση φωτός, προοπτική 
κλπ.) 

● Πρωτοτυπία, αισθητική 

● Χρησιμότητα της εικόνας για τη Βικιπαίδεια

● Υπάρχουν εθνικοί διαγωνισμοί και οι νικήτριες 
φωτογραφίες μεταπηδούν στο διεθνή διαγωνισμό. Μια 
διεθνής επιτροπή αναλαμβάνει να αναδείξει τις 
καλύτερες εικόνες μνημείων της χρονιάς 

● Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αυτόν τον διαγωνισμό 
λόγω απουσίας Freedom of Panorama 



  

Η νικήτρια του 2015
credit: Blackmysterieux (cc-by-sa 4.0)



  

WIKI LOVES EARTH
credit: Сергій Криниця (cc-by-sa 3.0)



  

Τι αφορά; 
● Φωτογραφήσεις σε Προστατευμένες 
περιοχές, Εθνικά πάρκα, Περιοχές 
Natura, είδη πανίδας & φυτά κλπ. 

● Πρώτος Εθνικός διαγωνισμός έγινε 
το 2013 στην Ουκρανία 

● Πρώτος Διεθνής διαγωνισμός το 
2014: 16 χώρες, 70.000 
φωτογραφίες, 3.000 συμμετέχοντες



  

ΚΑΝΟΝΕΣ

Pretty much the same σε ότι αφορά 
άδειες, διάκριση εθνικού και 
διεθνούς, προϋποθέσεις επιλογής 
φωτογραφιών, ανάδειξη κριτικής 
επιτροπής στο διεθνή διαγωνισμό, 
διακριτά βραβεία κλπ.  
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