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Maratoni Wikipédia-szerkesztést szervezett az SZTE Klebelsberg Könyvtár az 1956-os

forradalom évfordulója alkalmából, a 12 órás eseményen főleg a szegedi

eseményekhez kapcsolódó szócikkeket bővítik.

“A maratoni Wikipédia-szerkesztéssel azt a célt tűztük ki, hogy a szegedi események

hangsúlyosabb megjelenést kapjanak a virtuális enciklopédiában. A budapesti 1956-os

eseményekről sokat tudunk, köszönhetően többek között a filmeknek, és ez így helyes,

viszont mi szegediek szeretnénk még jobban ismerni a helyi történéseket” – foglalta

össze portálunknak Szabó Gilinger Eszter, a Klebelsberg Könyvtár kommunikációs

munkatársa a 12 órás szerkesztőmaraton célját. Az Őszi Kulturális Fesztivál keretében

megvalósuló rendezvény apropója az 1956-os események 60. évfordulója.

A könyvtár munkatársa felhívta az érdeklődők figyelmét, a programhoz bárki

csatlakozhat, akár otthonról is. Egyetlen kikötése a szerkesztésnek, hogy ne személyes

történetekkel bővítsék a Wikipédia szócikkeit, hanem hivatkozható forrásokra

támaszkodjanak. Az egyetemi könyvtár, illetve a Somogyi-könyvtár munkatársai

körülbelül 10-15 fővel folyamatosan szerkesztik az ’56-os szócikkeket, de Szabó Gilinger

Eszter hangsúlyozta, hallgatókat, gyakorlott és kezdő Wikipédia-szerkesztőket egyaránt

szívesen várnak. “A könyvtárban wikipédiás kollégák segítenek a szövegszerkesztésben,

segítséget tehát a harmadik emeleti tanulótérben kaphatnak. Szeretjük a

számítógépeket, de a személyes kommunikáció mégis pótolhatatlan, jó közösség

kovácsolódhat össze a maraton közben.”

Szabó Gilinger Eszter hozzátette, a szerkesztéseket néhány napos átfutási idővel élesítik

a virtuális enciklopédiánál dolgozó moderátorok, ha pedig egy szócikken belül ellentétes

tartalomra bukkannak, a szerzőket vitafórumra invitálják. A Klebelsberg Könyvtár

Szeged eseményeiből már készített egy feldolgozást múlt pénteken, mely várhatóan a
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mai nappal kap publicitást. A maratoni szerkesztésre egészen 21 óráig várják az

érdeklődőket.

A	HÉT	KÉRDÉSE:

ÖN	SZERINT	MIKORRA	KÉSZÜL	EL	AZ
ÚJ	SZEGEDI	FEDETT	USZODA?

2018 végére, ahogy a polgármester ígéri.

A 2019-es önkormányzati választásra.

Ebből már megint nem lesz semmi...

  SZAVAZOK  

Eredmények
megtekintése

LEGUTÓBBI	HOZZÁSZÓLÁSAINK

koko09:27: 27! Óriási tévedésben vagy te

szerencsétlen, püspök névvel takarózó...

L.G.09:14: Ez a csapat már most szimpatikus a

hozzáállásuk akarásuk miatt. Csak...

húúúha08:42: Figyelj Koko! Kicsit tényleg uncsi már a

szöveg! Elhiszem, h szúrja...

püspök08:36: Látom Vitos Gyuri elgurult a

gyógyszered! Ennyire felbőszít, hogy nem...

bubu08:23: Ha tabellát igértek, akkor kérjük.

Tóth János08:22: Mára eldőlt minden. Lakattal le van

zárva SZEOL pálya.

f.c.u.k.06:25: Nekem az a gyanúm, hogy itt egy ember

elég jól elbeszélget magával.

Messi05:30: Nemrég óta nézegetem az itt leírt

kommenteket,de döbbenetes a

gyűlölködés.Néhányan...

Tizenkét órán át 1956-os Wikipédia-szócikkeket szerkesztenek a Klebe... http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/10/tizenket-oran-at-1956-os-wikip...

2 / 4 2016.11.22. 10:25



Szegedma Hírportál
körülbelül egy hónapja

Bárki bekapcsolódhat a szerkesztésbe, egészen 21 óráig nyitva a könyvtár.
http://szegedma.hu/?p=673443
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