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Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2012

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων λειτουργίας της Wikipedia, της διαδικτυακής
εγκυκλοπαίδειας που χρησιμοποιείται και συντάσσεται από εκατομμύρια ανθρώπους σε
ολόκληρο τον πλανήτη, το Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με σκοπό την
ενημέρωση του κοινού στα θέματα του εγκυκλοπαιδισμού και του Ανοιχτού Περιεχομένου,
καθώς και στη χρήση και σύνταξη εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου μέσα από το συνεργατικό
παράδειγμα της Wikipedia. Η εκδήλωση θα προσφέρει ένα ανοιχτό βήμα διαλόγου σε όσους
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συνεισφέρουν στην πρωτοβουλία για τον εμπλουτισμό,
τη βελτίωση και τη διάδοση της ελληνικής Wikipedia.
Στην ημερίδα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους:
-

Μπάμπης Εγγλέζος, Συνεργάτης Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

-

Πρόδρομος Τσιαβός, Δικηγόρος,Συνεργάτης ΕΕΛ/ΛΑΚ (Ειδικός στα Creative Commons)

-

Γρηγόρης Πασχαλίδης, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε,
Α.Π.Θ.

-

Ανδρέας Βέγλης, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε, Α.Π.Θ.

-

Γιώργος Καλλίρης, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε, Α.Π.Θ.

-

Έλσα Δεληγιάννη, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε, Α.Π.Θ.

-

Δήμητρα Δημητρακοπούλου, εκλ. λέκτορας, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε, Α.Π.Θ.

Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που έχουν προγραμματιστεί σε πανελλαδικό
επίπεδο στο πλαίσιο του έργου “Δες την Ψηφιακά 2.0” στο οποίο εμπεριέχεται η δράση για
τον εμπλουτισμό της ελληνικής Wikipedia. Στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης και η εξοικείωση με την Βικιπαίδεια, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό
εργαλείο για την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, οι
δράσεις στοχεύουν στον εμπλουτισμό των λημμάτων της Βικιπαίδειας μέσω της συμμετοχής
ομάδων /κοινοτήτων αλλά και φυσικών προσώπων που αισθάνονται ότι είναι μέρος της
Κοινωνίας της Γνώσης, μιας γνώσης που αναπτύσσεται με την εθελοντική συνεισφορά, την
τεκμηρίωση και την αμφισβήτηση της μονοδιάστατης αυθεντίας.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε. και το
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ. σε
συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
και τους συντάκτες της Βικιπαίδειας.
Η κοινότητα της ελληνικής έκδοσης της Wikipedia επιδιώκει η Βικιπαίδεια να γίνει μια από τις
καλύτερες διεθνώς, αυξάνοντας ποσοτικά και ποιοτικά τα λήμματά της, με τη συστηματική
προσθήκη νέου περιεχομένου Η πορεία της προς αυτό τον στόχο θα ενισχυθεί με επιπλέον
ανάπτυξη και αξιολόγηση περιεχόμενου με ανοιχτή διαδικασία στην οποία θα μπορούν να
συμμετέχουν όλοι, μέσα από την δράση http://mywikipedia.gr/.

Για πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της
οργανωτικής Επιτροπής:
Ανδρέας Βέγλης, τηλ.: 2310992092, veglis@jour.auth.gr
Γιώργος Καλλίρης, τηλ.: 2310994280, gkal@jour.auth.gr
Δήμητρα Δημητρακοπούλου, τηλ.: 6936 713727, dimitrakopouloud@gmail.com

