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Segítsen bővíteni és javítani az 1956-ról szóló szegedi

tartalmat a Wikipédián!

 

12 órás Wikipédia

szerkesztőmaratont rendez

1956-ról október 20-án a SZTE

Klebelsberg Könyvtár. Az

esemény során profi

segítőkkel támogatva lehet

majd beletanulni a Wikipédia

szerkesztésébe, és egyúttal

növelni és javítani a weben

található 1956-ról szóló

tartalmat, különös tekintettel a

szegedi eseményekre és a

DélmagyArchív anyagára.

 

Az esemény reggel 9-től este

9-ig tart a könyvtár 3. emeletén a számítógépes kabinetben, és egész nap

tanfolyamok és frissítők várják az érdeklődőket. Várják érdeklődő történészek,

helytörténészek, hallgatók, SZTE-s és szegedi wikipédisták jelentkezését.

Kérdésekre a info@ek.szte.hu címen válaszolnak.

 

Az esemény részletes és folyamatosan frissülő programja a

Wikipédián található. A megírásra, bővítésre, javításra váró szócikkekről lista is

készült; ha valakinek egy kisebb projekthez van kedve, ugyancsak talál

magának szerkeszteni valót.

Hasznos linkek az előkészülethez, anyaggyűjtéshez:

56-os primer történelmi források: DélmagyArchív, Hungaricana (vidéki hírlapok

és sok minden más forrás digitális gyűjteménye), 56-os dokumentumok
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Wikipédia szerkesztőmaraton 1956-ról

hirdetés

HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ
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11AjánlomAjánlom

hirdetés

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár 1956-hoz

kapcsolódó relikviák gyűjtését is

meghirdeti. Az egyetemi könyvtár arra

kéri a szegedieket, hogy 2016. október

17-19-én 10 és 14 óra között az Ady tér

10 szám alá olyan fényképeket,

röplapokat, leveleket, tárgyakat, más

emlékeket vigyenek be, amelyeket a

helyszínen digitalizálhatnak. (A szerzői

jogi kötöttségek miatt a könyvtárban

csakis a tulajdonos vagy örökös által

bevitt anyagok digitalizálhatók, ezért,

ha a szomszédban tudnak relikviákról,

kérjék meg a tulajdonost: vigye be.)

Népszerű

Drágul a kenyér, ha
nő a szakmunkások
bére

Hármas
karambolban halt
meg a motoros

Hirdetés

hirdetés

Ingatlanvásárlás befektetői szemmel 2.
A korábban említett belvárosi ingatlanok mellett
szintén jó befektetési hozamot érhetünk el
panellak...

Ingatlanvásárlás befektetői szemmel 1.
A banki befektetések elértéktelenedése és a
bróker cégek bukása után felmerülhet a kérdés,
hogy hova...

Partnereinktől

A rendőrség szerint
nem zaklatták Tari
Ferencet

"Tele géppel,
madzaggal..." - babák,
akik korábban…

Halálra verte élettársát
- Keresi a rendőrség

Botrányba fulladt
Demjén Rózsi koncertje

Hosszúék hét pontos
ultimátumot küldtek
Gyárfásnak
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a MEK-ben és az EPA-ban, OSA 1956-os digitális repozitóriuma, és az 1956-os

Intézet. 1956-os linkgyűjtemény, Terror Háza.

 

Témák: 1956 Szeged SZTE Klebelsberg Könyvtár

MEFESZ-nagygyűlés a szegedi egyetem bölcsészkarának Auditórium Maximum
termében 1956. október 20-án. A Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből.

Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

Wikipédia szerkesztőmaraton 1956-ról

1 hozzászólás

1 megosztás

Hozzászólok a Facebookon

Megosztom a cikket a Facebookon

Rajtad kívül 84 ismerősöd kedveli.

hirdetés

hirdetés
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Kisalfold.hu ajánlja

Szétverem a pofád - Részegen rabolta ki
a diákot egy 21 éves férfi a Győr közeli
iskolában

A rovat legfrissebb cikkei

ÚtON: a József Attila
sugárúton egy autó
villamossal, egy másik
két kisteherautóval
ütközött a Bertalan
hídon

Mi alapján választja ki gyermeke
számára az általános iskolát?
Szavazzon!

Lanciát, Volkswagent és Fordot fogtak
Röszkén és Nagylakon

Még a pótkerékben is drog volt:
kábítószerrel kitömött BMW-t fogtak
Röszkén - videóval

Szolgáltatások

Még több ingatlan »

KIADÓ

Szeged, ingatlan,
lakás, 52 m2,
10.400.000 Ft
Részletek »

Szeged, ingatlan,
ház, 169 m2,
27.000.000 Ft
Részletek »

ELADÓ

Déliapró

Autó, Használt autó

Albérlet, Lakás, Családi ház

Számítástechnika, Mobil

Háztartási gépek

Mezőgazdasági gépek, Szerszámok

Állat, növény

Utazás, üdülés

Társkeresés
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