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Wikipédia-nap
2016. január 16.
A magyar Wikipédia szerkesztői közössége 2016. január 16-án ünnepelte
meg az enciklopédia alapításának 15. évfordulóját. Az ünnepi találkozóra
a Wikipédia önkéntes szerkesztői mellett a 2015. év végi Tudomány
képekben pályázatának résztvevői is kaptak meghívót, és a találkozó
keretében került sor a pályázat eredményhirdetésére, valamint a díjak
átadására is. Az ünnepi hangulatot a díjak mellett egy szülinapi torta és a
jó társaság segítette.

Együttműködési megállapodás a KSH Könyvtárral
2016. február 26.
Hosszabb előkészítést követően 2016.
február 26-án a KSH Könyvtár és a
Wikimédia Magyarország Egyesület
együttműködési megállapodást kötött,
melynek célja, hogy a Wikipédia önkéntes szerkesztői könnyebben férjenek hozzá az online
enciklopédia szerkesztéséhez és ellenőrzéséhez szükséges forrásanyagokhoz, így segítve a
megbízható minőségi ismeretterjesztő tartalmak születését a magyar Wikipédiában. A
megállapodás keretében a magyar Wikipédia rendszeres szerkesztői díjmentesen válthatnak ki
kölcsönzésre is jogosító éves olvasójegyet a KSH Könyvtárba, a Wikimédia Magyarország
Egyesület pedig évente három újonnan megjelent, idegen nyelvű kiadványt szerez be a
könyvtár részére a szabad kultúra, digitális kultúra vagy az információtechnológia
témakörében. Ezen túlmenően a megállapodás további jövőbeli együttműködésekre és közös
programokra is keretet biztosít.

Online felmérések
2016. március és szeptember
A Wikimédia Magyarország Egyesület 2016-ban két online felmérést is végzett a Wikimédiaközösség és Wikipédia-szerkesztőség körében. Az elsőben március folyamán arról kérdezte az
egyesület a közösséget, hogy ki mit gondol a wikitalálkozókról. A felmérésre 54 szerkesztő
válaszolt és a felmérés összesített eredménye elérhető a Wikipédián. A második felmérés
szeptember folyamán a Wikipédia-szerkesztőség igényeiről és az egyesülettel kapcsolatos
elvárásairól szólt „Mit szeretnél a Wikimédia Magyarországtól?” címmel. A felmérésre
kevesebb mint 2 hét alatt 92 válasz érkezett, és a válaszok összesített eredménye elérhető a
Wikipédián. A felmérések eredményét az egyesület a jövőbeli prioritásainak, programjainak
és aktivitásának tervezésénél fogja figyelembe venni.
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Közép- és kelet-európai tavasz
2016. március 21. és május 31. között
A második alkalommal megrendezett, több mint két hónapos
nemzetközi szócikkíró verseny célja a közép- és kelet-európai régióval
kapcsolatos ismeretek terjesztése és megosztása a régión belül a
különböző nyelvi és kulturális csoportok között. A pályázat szabályai
szerint a részt vevő szerkesztőknek a saját nyelvükön kellett Wikipédiaszócikket írniuk úgy, hogy bármely, régión belüli témát választhattak,
azonban az nem lehetett a saját országukkal és nyelvükkel kapcsolatos.
A 2016-os pályázatban 30 ország nagyjából négyszáz Wikipédiaszerkesztője vett részt, és a pályázat ideje alatt összesen több mint
10 000 szócikkel gazdagították a Wikipédiát. A magyar résztvevők
közül a Wikimédia Magyarország Egyesület hat Wikipédia-szerkesztőt
díjazott kiváló munkájáért.

Szigethalmi találkozó
2016. április 2.
2016. április elején egy Wikipédia-önkéntes kezdeményezésére és szervezésében egész napos
szabadtéri szerkesztői találkozóra került sor. A találkozó programja tartalmazta a szigethalmi
múzeumfalu, történelmi park meglátogatását, a helyi vadaspark és a helytörténeti kiállítás
megtekintését, valamint a település és környékének megismerését, OpenStreetMap számára
történő térképezését és a Wikimédia Commons számára történő fotózását. Emellett pedig
természetesen tartalmas beszélgetéseket és közös időtöltést.

Tavaszi közgyűlés és wikitalálkozó
2016. április 9.
2016. április 9-én tartotta a Wikimédia Magyarország Egyesület a tavaszi közgyűlését. A
közgyűlés napirendi pontjai tartalmazták többek között az egyesület 2015-ös évről szóló
beszámolóinak, valamint a 2016. évre vonatkozó program- és pénzügyi tervének megvitatását
és elfogadását is. A közgyűlés jegyzőkönyve elérhető az egyesület weboldalán. A közgyűlést
követő ebéd után került sor az önkéntes Wikipédia-szerkesztők és más Wikimédiaközreműködők részére meghirdetett találkozóra, melyen „Az év szócikke” verseny díjazottjai
is átvehették díjaikat. A délutáni programra egy közösen elfogyasztott ünnepi torta tette fel a
pontot.
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Wikimedia Conference 2016
2016. április 20–24.
A Wikimédia-szervezetek évente tartott konferenciájának
2016-ban is Berlin és a német társszervezet adott otthont.
A
találkozó
célja
a
szervezetek
vezetőinek
tapasztalatcseréje, a különböző közös programok
megbeszélése, hivatalos és informális személyes
találkozók, egyeztetések, valamint a jövő évre vonatkozó
kérdésekkel kapcsolatos eszmecserék. A program keretén
belül lehetőség volt a szervezetek vezetői és alkalmazottjai
részére különböző képzéseken, tréningeken való
részvételre is. A találkozóra valamennyi elismert Wikimédia-szervezet küldhetett képviselőt,
így a világ szinte minden országából voltak résztvevők. A Wikimédia Magyarország
Egyesület két résztvevőt küldött a magyar nyelvű Wikimédia-közösség képviseletére.

Wikimánia 2016
2016. június 21–28.
A Wikimédia-mozgalom évente megrendezett nemzetközi
találkozójára és konferenciájára 2016 júniusában került sor
és egy észak-olaszországi, a svájci határhoz közeli kis
település, Esino Lario adott otthont neki. A bárki számára
nyitott rendezvényen egy héten keresztül reggeltől késő
estig számos különböző találkozóra, előadásra,
workshopra került sor különböző témakörökben, és a
párhuzamosan futó 5-6 programból mindig lehetett valami
érdekeset választani. A néhány száz fős kis hegyi
településre szervezett hatalmas rendezvény a világ minden
részéről érkezett kb. 1200 résztvevője között megtalálható
volt a magyar Wikimédia-közösségből is két önkéntes, akik részben a Wikimédia Alapítvány,
részben a Wikimédia Magyarország Egyesület ösztöndíjának segítségével tudtak részt venni.
Az egyik résztvevő eseményről készített beszámolója a Wikipédián olvasható.
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Találkozó a magyar Wikipédia 13 éves évfordulója alkalmából
2016. július 9.
A magyar Wikipédia jelenlegi formájában 2003.
július
8-án
indult
el. Az
évforduló
megünneplésére az egyesület egyik tagja július 9ére egy közös szerkesztőségi kirándulást
szervezett a Tündér-hegyi kőfejtőbe. A találkozó
lehetőséget biztosított a Erzsébet-kilátó, az János-hegyi-átjáró barlang, a Haggenmacher-villa,
a Disznófő-forrás meglátogatására és Budapest panorámájának megtekintésére a Tündérszikláról és az Istenszeme-rétről.

Wikimedia CEE Meeting 2016
2016. augusztus 26–29.
2016-ban Örményországban került sor a
Wikimédia-mozgalom közép- és kelet-európai
régiójának közös találkozójára. A találkozón 26
ország Wikimédia-közösségének képviselői és a
Wikimédia Alapítvány több vezető munkatársa
vett részt. A találkozó fő célja, hogy a régió
közösségei között minél több együttműködés,
kooperáció alakuljon ki, hogy a hasonló
kulturális, intézményi, történelmi és gazdasági háttérrel résztvevők tanulhassanak egymástól
megosztva mind a pozitív, mind a negatív tapasztalataikat. A találkozó a nagy nemzetközi
konferenciákhoz, találkozókhoz (pl. Wikimedia Conference, Wikimánia) képest
hatékonyabbnak és produktívabbnak tűnt, egyrészt a kisebb létszám, másrészt a többékevésbé homogén háttérrel rendelkező résztvevők és azok közös érdeklődése, ügyei miatt;
valamint nyugodt légkört teremtett a Wikimédia Alapítvány vezetőivel való informális
beszélgetésekre is. A magyar közösséget és a Wikimédia Magyarország Egyesületet két fő
képviselte. Az eseményről készített részletesebb beszámolók itt és itt olvashatóak.

Az osztrák társszervezet középtávú stratégiája
2016. szeptember 10.
2016. szeptemberben az osztrák Wikimédia-szervezet egy megbeszélést tartott tagjainak
Bécsben az egyesület középtávú stratégiájáról, a következő két év programtervéről,
költségvetéséről és tervezett projektjeikről. A megbeszélés jó lehetőséget teremtett a
szomszédos szervezettel és tagjaival való kapcsolatépítésre, egymás megismerésére, a magyar
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szervezet számára is aktuális stratégiai és többéves
programtervezéssel kapcsolatos tanulásra, valamint a magyar
közösség számára a két ország közötti szorosabb, hatékony
együttműködés kialakítására a jövőbeli közös projektek
érdekében. Ezen a megbeszélésen az osztrák egyesület
meghívására és a magyar egyesület anyagi támogatásával vett
részt az egyesület egyik elnökségi tagja.

1956-os szócikkíró verseny
2016. október 1. és november 15. között
A Wikimédia Magyarország Egyesület az
1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából
2016. október 1. és november 15. közötti
időszakra nemzetközi szócikkíró versenyt
hirdetett. A pályázatra jelentkezni bármilyen,
az 1956-os eseményekkel kapcsolatos témában
megírt szócikkel, vagy már létező szócikkkezdemény jelentős bővítésével lehetett. A
pályázatra hét ország 71 szerkesztője
jelentkezett pályaművekkel, és eredményeképpen 392 új szócikk készült és 11 Wikipédiaszócikk bővült jelentősen nyolc különböző nyelven a magyar történelem ezen fontos
eseményéről. A Wikimédia Magyarország Egyesület a nemzetközi koordináció mellett a
magyar pályázatot is szervezte, valamint díjakat biztosított a legjobb ukrán, fehérorosz,
eszperantó és magyar nyelvű szócikkek készítőinek.

Bevezetés a Wikipédia-univerzumba
2016. október 19.
2016. október 19-én került sor a KSH Könyvtár és a Szépírók Társasága által szervezett,
Wikipédiával kapcsolatos előadássorozat első előadására Bevezetés a Wikipédia-univerzumba
1. címmel. Az előadást egyesületünk egyik tagja tartotta több tucat érdeklődő számára. Az
első rész a Wikipédia létrejöttével, rövid történetével, legfontosabb útmutatóival,
minőségbiztosítási alapelveivel és a működését meghatározó legfontosabb szerzői jogi
tudnivalókkal foglalkozott, míg a második felében a résztvevők megismerhették a Wikipédia
alapvető szerkesztési alapelveit, a különböző sablonok és szövegdobozok használatát,
valamint egy új Wikipédia-szócikk létrehozásának menetét.
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1956-os szerkesztőmaraton Szegeden
2016. október 20.
Az 1956-os forradalom évfordulójának
ünneplésére a Szegedi Tudományegyetem
Klebelsberg Kuno Könyvtára 12 órás
szerkesztőmaratont szervezett a Wikimédia
Magyarország Egyesülettel közösen. A
rendezvény részben az SZTE Őszi Kulturális
Fesztiváljához, részben pedig a Wikimédia
Magyarország Egyesület 1956-os szócikkíró
pályázatához kapcsolódott. Az eseményen az
érdeklődők egyszerre kaptak lehetőséget
tapasztalt wikipédisták és könyvtárosok segítségével beletanulni a Wikipédia szerkesztésébe,
és növelni, javítani az interneten található, 1956-ról szóló szabad tartalmakat. A programot a
nap folyamán a Wikimédia Magyarország Egyesület részéről több bemutató és előadás is
színesítette a Wikipédia szabályairól, szerkesztésének fogásairól, a Wikipédia múltjáról,
valamint jövőjéről. A rendezvény keretében legalább 17 új, tartalmas szócikk készült a
helyszínen. Az eseményről Újszászi Ilona készített helyszíni riportot a Szegedi Egyetemi
Magazin számára, a Wikimédia Commonsban pedig az eseményről készült képek között
böngészhetnek az érdeklődők.

Shakespeare szerkesztőmaraton
2016. november 18–19.
A Wikimédia Magyarország Egyesület november közepére a
Magyar Shakespeare Bizottsággal, a Petőfi Irodalmi Múzeummal
és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen szervezett
egy „Shakespeare szerkesztőmaraton” nevű rendezvényt. A
kétnapos esemény a William Shakespeare halálának 400.
évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat része volt.
A szerkesztőmaraton keretében Shakespeare-rel, drámai-költői
életművével, korával és kortársaival kapcsolatos Wikipédiaszócikkek írására, szerkesztésére, és a Wikipédiával való
ismerkedésre volt lehetősége az érdeklődőknek tapasztalt
wikipédisták és Shakespeare-kutatók segítségével. A Wikipédiaszerkesztést egyéb, eseményhez kapcsolódó programok is
színesítették: 18-án Dr. Ewan Fernie, a Shakespeare Institute professzora tartott tudományos
előadást, 19-én pedig a Roman Polański rendezésében készült 1971-es Macbeth vetítésére
kerül sor. A rendezvényen legalább 10 új, igen színvonalas szócikkel gazdagodott a Wikipédia
magyar, angol és orosz nyelven.
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A Wiki Loves Monuments 2016 díjkiosztója és egy berlini fotóprojekt
2016. november 24–27.
A Wikimédia-mozgalom által évente megrendezett Wiki
Loves Monuments nemzetközi fotópályázat „A világ
legnagyobb
fotópályázata”
Guinness-rekorddal
is
rendelkezik, és évről évre egyre több országból csatlakoznak
hozzá résztvevők. A pályázat célja a világ épített
örökségének, műemlékeinek megörökítése, bemutatása és
népszerűsítése. Bár 2016-ban szervezett formában a
Wikimédia Magyarország Egyesület nem csatlakozott a
nemzetközi pályázathoz, voltak így is magyar résztvevői, és a
korábbi évekhez hasonlóan Thaler Tamás idén is a díjazottak
közé került. A Wikimédia Magyarország Egyesület az ő
berlini díjkiosztóra való utazását támogatta, amit a díjazott egybekötött egy háromnapos
berlini fotóprojekttel, melynek keretében a díjkiosztón kívül több tucat képet készített
nevezetes berlini épületekről, utca- és városképekről, valamint kiállított múzeumi
gyűjteményekről is.

Őszi közgyűlés és tisztújítás
2016. november 27.
Az egyesület 2016-ban november végén tartotta az őszi közgyűlését. Az elnökség az egyesület
aktuális helyzetéről szóló beszámolóját követően sor került a kétévente esedékes tisztújításra,
melynek eredményeként a közgyűlés megbízta az újonnan megválasztott elnökséget a
következő két évi munkával. Ezt követően a közgyűlés hosszan tárgyalta az egyesület
következő programjaival és jövőjével kapcsolatos kérdéseket, majd a közgyűlés lezárását
követően a tagság néhány tagja leltározta az egyesület raktárában található tárgyakat. A
közgyűlés részletes jegyzőkönyve elérhető az egyesület weboldalán.

Nyomtatott és elektronikus sajtóval való kapcsolattartás, általános
tájékoztatás
Az év folyamán az egyesület számos megkeresést kapott a Wikipédiával vagy a Wikimédiamozgalom valamely más projektjével, eseményével, hírével kapcsolatban, és ezeket
igyekezett lehetőség szerint gyorsan és pontosan megválaszolni annak érdekében, hogy a
témában megjelenő információk megbízhatóak legyenek.
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A Wikimédia Magyarország Egyesület a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlása
kapcsán indított kampánya és a Wikimédia Alapítvány magyarországi adománygyűjtése
kapcsán is rengeteg, Wikimédiával kapcsolatos kérdést, érdeklődő levelet kapott, melyeket az
egyesület önkéntesei igyekeztek segítőkészen és tárgyszerűen megválaszolni.
2016. december közepén a magyar Wikipédia átlépte a 400 ezres szócikkszámot, melynek
alkalmából a Wikimédia Magyarország Egyesület egy sajtóközleményt küldött ki. Az
eseményt kiemelt érdeklődés követte, és az egyesület önkéntesei igyekeztek megválaszolni a
média részéről felmerülő kérdéseket és eleget tenni az ezzel kapcsolatos megkereséseknek.

A felhasznált illusztrációk forrása, szerzői, és felhasználási feltételei:
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