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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
WIKIPEDIA – ΕΕΛ/ΛΑΚ
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ με χαρά ανακοινώνει το πρώτο εργαστήριο με θέμα την εκμάθηση συγγραφής λημμάτων
για τον εμπλουτισμό της wikipedia στα ελληνικά, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, την
Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, ανοίγοντας ένα κύκλο σεμιναρίων που θα καλύψουν όλη την Ελλάδα και
στοχεύουν στον εμπλουτισμό της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας και τη διεύρυνση της κοινότητας των
συντακτών και των χρηστών της. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ στο πλαίσιο του
έργου “Δες την Ψηφιακά 2.0” στο οποίο εμπεριέχεται η δράση για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα
ελληνικά.
Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη νέα πραγματικότητα του 21ου αιώνα όπου εκατομμύρια
δημιουργικοί άνθρωποι συμμετέχουν εθελοντικά σε συνεργατικά έργα αξιοποιώντας ο καθένας την
εμπειρία και τη γνώση των πολλών και συνεισφέροντας ανάλογα με τη δική του δυνατότητα. Έτσι
δημιουργούνται μεγάλα έργα με σημαντική χρησιμότητα για όλους όπως είναι το λειτουργικό σύστημα
Linux, η εφαρμογή γραφείου Open Office και το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet Mozilla Firefox.
Ταυτόχρονα δημιουργούνται μερικά από τα μεγαλύτερα έργα λόγου και ανοιχτού περιεχομένου στην
ιστορία της ανθρωπότητας όπως είναι η εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, με κινητήρια δύναμη την
πεποίθηση πως η γνώση αποτελεί δημόσιο κοινωνικό αγαθό.
Σήμερα, η Wikipedia, η σύγχρονη ενσάρκωση της Εγκυκλοπαίδειας στην εποχή του Διαδικτύου, του
ανοικτού περιεχομένου και των διαδικτυακών συλλογικοτήτων, έχει κάνει εφικτό τον στόχο της
πρόσβασης στην γνώση για το σύνολο της ανθρωπότητας ενσαρκώνοντας τον διαρκή στόχο που έθεσε
και η πρώτη “Encyclopédie”. Η Wikipedia, η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που συντάσσεται από
εκατομμύρια εθελοντές σε 279 γλώσσες, μπορεί να αποκτήσει ακόμη πιο ουσιαστική παρουσία και
στα ελληνικά (http://el.wikipedia.org/). H σημασία της Wikipedia στην εκπαίδευση και την τοπική
ανάπτυξη είναι πολλαπλή και πολύ σημαντική μιας και είναι ο 6ος πιο δημοφιλής δικτυακός τόπος
παγκοσμίως και είναι προφανές ότι τα άρθρα που γράφονται για τα αξιοθέατα και τις ιδιαιτερότητες
μιας περιοχής και μάλιστα στις βασικές γλώσσες, έχουν μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη
παρουσία στο διαδίκτυο, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα.
Είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση
και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής
Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,
ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο
Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του. Αυτό υλοποιείται με την ενεργή συνεργασία της ελληνικής
κοινότητας χρηστών και δημιουργών (developers) εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και όλων των ιδιωτικών και
δημόσιων φορέων. Οι φορείς αυτοί είναι είτε δημόσιοι, εκπαιδευτικοί, επιχειρήσεις και εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και συμβάλλουν
στην ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών καθώς και εργαστήρια των ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών
Κέντρων της χώρας που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν ελεύθερο λογισμικό. Επικοινωνία:
Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr, mywikipedia.ellak.gr

