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Wikipedie není jen encyklopedie

● česká Wikipedie
– vedle 370 tisíc encyklopedických článků dalších 600 tisíc stránek:

– kategorie, rozcestníky, diskusní stránky, komunitní stránky,...

– lidé: čtenáři, přispěvatelé, kontroloři

● dalších 290 Wikipedií s více jak 40 miliony článků
● úložiště médií s více jak 37 miliony obrázků, videí apod.
● Wikidata – databáze s velkými ambicemi
● Wikizdroje, Wikicitáty, nadace Wikimedia...
● hnutí Wikimedia



  

Hnutí Wikimedia

● kyberprostor/internet
● cíl: informace bez bariér
● formy

– svobodná kultura a tvorba

– třídění, údržba

– vzdělávání

● veřejná služba

● fyzický prostor (převážně)
● cíl: informace bez bariér
● formy

– zpřístupňování, půjčování

– třídění, údržba

– vzdělávání

● veřejná služba

Knihovny



  

Wikimedia Česká republika

● spolek, pobočka americké nadace 
Wikimedia Foundation

● vstupujeme do veřejného, fyzického 
prostoru

● podporujeme a propagujeme 
svobodnou tvorbu

● přirozené partnerství s knihovnami

Obrázek: Logo Wikimedia Česká republika; autor: Zirland; licence: CC-BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Czech_Republic-logo.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs


  

Možnosti spolupráce

● propojení na internetu přes odkazy (synergický efekt)
– Wikipedie > web knihovny

– web knihovny > Wikipedie

● sdílení obsahu (texty, fotografie,...)
● Ptejte se knihovny
● kampaň #1lib1ref (nástroj Citation Hunt)
● Uč (s) Wiki (pro školy)
● Senioři píší Wikipedii

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ptejte_se_knihovny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:1Lib1Ref
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:U%C4%8D_(s)_Wiki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii


  

„Je škoda, když mají 
senioři pocit, že o jejich 
zkušenosti a znalosti nikdo 
nestojí, a přitom by mohli 
velmi užitečně přispět ke 
vzdělávání mladé 
generace.“

– prof. Jan SokolObrázek: Jan Sokol, autor: Ben Skála, licence: CC-BY-SA 3.0

Senioři píší Wikipedii

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan-Sokol2012b.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs


  

Senioři píší Wikipedii

● kurzy psaní Wikipedie ve spolupráci s knihovnami
● zajistíme lektora
● nebo proškolení vašich pracovníků
● příklady dobré praxe:

– Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

– Krajská vědecká knihovna v Liberci

– Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

– Masarykova vědecká knihovna ve Vsetíně

– Městská knihovna Česká Lípa

Obrázek: Logo Senioři píší Wikipedii; autor: Dominik Matus; licence: CC-BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs


  

Senioři píší Wikipedii

● přes desítku zapojených měst
● stovky zapojených účastníků
● tisíce vytvořených editací
● stovky nových i archivních fotografií
● desítky kvalitních nových či rozšířených článků z mnoha oborů

– pář příkladů: Giovanni Battista Piranesi, Rentgenka, Skupina Máj 57, 
Obří hrnce, Sakrisøy, Finanční výkazy,... 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Files_uploaded_by_Senior_Citizens_Write_Wikipedia_participants_in_2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Piranesi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skupina_M%C3%A1j_57
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%99%C3%AD_hrnce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sakris%C3%B8y
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%BDkazy


  

Kontakt
● Web Wikimedia ČR: wikimedia.cz
● Senioři píší Wikipedii:

– seniori.wikimedia.cz

– seniori@wikimedia.cz

● Facebook:
– Wikipedie (stránka a skupina)

– Senioři píší Wikipedii

– Wikiknihovny (skupina)

● Kontakt na mě: Vojtěch Veselý, vojtech.vesely@wikimedia.cz

Prezentace Wikipedie jako partner pro knihovny, 14. března 2017, autor: Vojtěch Veselý; licence: CC-BY-SA 4.0

https://www.wikimedia.cz/web/Hlavn%C3%AD_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%F8i_p%ED%9A%ED_Wikipedii
https://www.facebook.com/wikipedie/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/974929302642186/
https://www.facebook.com/SenioripisiWikipedii
https://www.facebook.com/groups/1341882352513118/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedie_jako_partner_pro_knihovny.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs
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