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Wikipédia-napi rendezvény
2020. január 18-ára wikipédistatalálkozót szerveztünk a Wikipédia 19. születésnapjának
megünneplésére. Az ünnepi találkozónak a Petőfi Irodalmi Múzeum adott otthont. A
találkozón a szellemi és a testi táplálékot egy, az idegen írásrendszerek átírásáról szóló
érdekes előadást követően szendvicsek és egy Wikipédia-torta biztosították.

Önkéntesek megtartását szolgáló program
A Wikimédia Magyarország Egyesület a 2015-ben
kidolgozott stratégiájával és a 2018. májusi közgyűlési
döntésével összhangban a következő évek legfontosabb
feladatának tekinti a magyar nyelvű önkéntes közösség
megerősítését és a közösségi önszerveződés elősegítését.
Ennek érdekében kidolgozott egy ezt a cél szolgáló
komplex programot, melyet 2018. végén pályázatként
benyújtott a Wikimédia Alapítványhoz. 2019-et követően
az egyesület 2020-ban is elsősorban az (új és régi)
önkéntes szerkesztők megtartására, míg a következő
években emellett az új közreműködők elérésére,
bevonására, valamint az ezen folyamatok hosszú távú fenntartásához szükséges kapacitások
kiépítésére koncentrál, mind az önkéntes közösségen, mind az egyesületen belül. A pályázat
2020. áprilisi hosszabbítását követően egész évben aktívan zajlott annak megvalósítása. A
program 2020 végéig tartó, másfél éves időszakáról szóló, a programot finanszírozó
Wikimédia Alapítvány számára készített angol nyelvű beszámoló összefoglalja a program
keretében végzett tevékenységeket, az ezt követően, 2021 első hetében elvégzett felmérés
pedig a magyar Wikipédia közösségének programmal kapcsolatos véleményét tükrözi.
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Egyesületi és szerkesztőségi találkozók, megbeszélések
Az év folyamán szinte minden hónapra szerveztünk találkozót az önkéntes szerkesztői
közösség és az egyesület tagjai számára, ahol a jó hangulatú ismerkedés és beszélgetés mellett
a résztvevőknek lehetőségük volt egy-egy témában előadást vagy bemutatót tartani,
megbeszélni az aktuális kérdéseket, felderíteni a közösséggel kapcsolatos problémákat,
valamint ötleteket és megoldási javaslatokat gyűjteni azok közép és hosszú távú megoldására.
A találkozók emellett lehetőséget biztosítottak a különböző közösségi versenyek és
pályázatok eredményhirdetésére és díjkiosztójára, valamint kötetlen beszélgetésre is. A
Covid19-világjárvány miatt azonban a januári, Wikipédia-napi találkozót követően csak a
februári találkozóra kerülhetett sor személyes formában, a már megszervezett márciusi, majd
áprilisi találkozókat le kellett mondani. Helyettük videokonferencia segítségével
megvalósított online találkozókat szerveztünk márciusban, áprilisban, májusban, júniusban,
júliusban, augusztusban, szeptemberben és októberben. A korábbi években nagy
népszerűségnek örvendő nyári Wikitábort azonban az adott járványügyi helyzetben nem
tudtuk megvalósítani.

Közgyűlések
2020. április 25-én tartotta a Wikimédia Magyarország Egyesület rendes tavaszi közgyűlését,
a járványügyi intézkedésekre tekintettel online platformon. A közgyűlés napirendi pontjai
tartalmazták többek között az egyesület 2019-es évről szóló beszámolóinak, valamint a 2020.
évre vonatkozó programtervének megvitatását és elfogadását is. A közgyűlés emellett a
következő két évre megerősítette tisztségében a felügyelőbizottság tagjait. A közgyűlés
jegyzőkönyve elérhető az egyesület weboldalán.
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Az egyesület őszi, tisztújító közgyűlését 2020. november 21-én tartotta. A közgyűlés
megválasztotta a következő két évre az egyesület elnökségét, a résztvevők megbeszélték a
szerkesztők megtartása projekt keretében és azon kívül történt addigi 2020-as
tevékenységeket, az egyesület aktuális helyzetét, valamint az egyesület jövőjével kapcsolatos
kérdéseket. A közgyűlés jegyzőkönyve elérhető az egyesület weboldalán.

Szerkesztőmaratonok, oktatás és képzés
2020-ban kevés lehetőség volt szerkesztőmaratonok tartására,
de azért volt egy az év elején, és egy (már online formában)
az év végén. A szerkesztők számára az online találkozókra
szervezett előadások és bemutatók kínáltak továbbképzési és
fejlődési lehetőséget.

Az év szócikke verseny
A Wikipédia szerkesztősége 2020-ban is értékelte a legjobb,
2019-ben készült szócikkeket Az év szócikke verseny
keretében. A 2019-es év legjobb szócikkeiből megrendezett
fordulóban 145 szócikk versenyzett 15 kategóriában, melyek
közül a szerkesztőség döntése alapján az egyesület 52
szócikket díjazott.

Közép- és kelet-európai tavasz
2020-ban immár hatodik alkalommal került megrendezésre a több
mint két hónapos nemzetközi szócikkíró verseny, a Közép- és
kelet-európai tavasz, melynek célja a közép- és kelet-európai
régióval kapcsolatos ismeretek terjesztése és megosztása a régión
belül a különböző nyelvű és kultúrájú csoportok között. A
pályázat szabályai szerint a részt vevő szerkesztőknek a saját
anyanyelvükön kellett Wikipédia-szócikket írniuk valamely más,
régión belüli országról. A 2020-es pályázatra közel 650
szerkesztő jelentkezett (közülük 100 szerkesztő a verseny
kapcsán regisztrált a Wikipédiára), és a régió 26 nyelvén közel
tizennyolcezer szócikkel gazdagították a Wikipédiát! A magyar
résztvevők 779 magyar nyelvű Wikipédia-cikket írtak, és a
legjobb szerzők számára, kiváló munkájuk elismeréseként, a
Wikimédia Magyarország Egyesület 16 díjat osztott ki.
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Ázsia-hónap
Az Ázsia-hónap egy online szerkesztőmaraton és
szócikkíró verseny, melynek célja Ázsia jobb
megismerése és ázsiai témakörökben szócikkek írása. Az
eseményre évek óta novemberben kerül sor, melyhez
2019 után 2020-ban a magyar Wikipédia közössége is
csatlakozott. A 2020-as pályázatban 57 nyelven közel
hétezer szócikk készült. A magyar Wikipédián 16
szerkesztő vett részt a kihívásban, és együtt 64 szócikket
készítettek. Az egyesület a zsűri értékelése alapján három
résztvevőt díjazott.

Wikimedia CEE Meeting 2020
2020-ban a tervek szerint Észak-Macedónia, Ohrid lett
volna a házigazdája a Wikimédia-mozgalom közép- és
kelet-európai régiójának közös találkozójának, a
világjárvány hatására kialakult helyzetben azonban végül a
konferenciára és találkozóra online formában került sor. A
találkozón a régió legtöbb Wikimédia-közösségének
képviselője és a Wikimédia Alapítvány több munkatársa is
részt vett, összesen közel száz fő. A találkozó fő célja, hogy
a régió közösségei között minél több együttműködés,
kooperáció alakuljon ki, és hogy a hasonló kulturális,
intézményi, történelmi és gazdasági háttérrel rendelkező résztvevők tanulhassanak egymástól,
megosztva mind a pozitív, mind a negatív tapasztalataikat. A magyar közösséget és a
Wikimédia Magyarország Egyesületet egy fő képviselte.

Műszaki környezet javítása, fejlesztések
A szerkesztői közösség segítésének egyik módja a
szerkesztői munkához szükséges felület és műszaki
segédeszközök javítása és fejlesztése. Ennek a munkának
a nagy részét a Wikimédia Alapítvány, illetve egy
nemzetközi önkéntes fejlesztői csapat végzi. Az egyesület
azt vizsgálta meg, hogy melyek azok a kész vagy kísérleti
eszközök, amelyek bevezethetőek a magyar Wikipédián,
és pozitív hatással lehetnek az önkéntes munkára. Ennek
keretében, folytatva a 2019-ben megkezdett munkát, részt
vettünk a közösségi megbeszélésre szolgáló felületek
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(vitalapok, közösségi oldalak) modernizálását szolgáló vitalapprojekt különböző fázisaiban,
fordítottuk a szoftverfelületeket, teszteltük az új szoftverfunkciókat, és a közösség
visszajelzéseit, javaslatai és kéréseit továbbítottuk a fejlesztői csapatnak. A magyar Wikipédia
az Egyesület segítségével részt vett emellett a Wikimédia Alapítvány új szerkesztők
beilleszkedését segítő kísérleti projektjében is, melyhez még 2019-ben csatlakozott. 2020
márciusát követően a Covid19-világjárvány megakadályozta a személyes találkozásokat és
találkozókat. Több online eszköz telepítését és tesztelését követően sikerült megbízható, stabil
online videokonferencia-eszközt kínálni a magyar Wikipédia szerkesztői közössége és az
Egyesület tagsága számára. Önálló tevékenységként az Egyesület megbízásából elkészült a
statisztikai portál első modulja, melyet a tervek szerint 2021-ben további modulok követnek.
Emellett készült egy felmérés, mely a szerkesztői közösség műszaki fejlesztésekkel,
segédeszközökkel kapcsolatos problémáit és kéréseit gyűjtötte össze. Ennek eredménye
alapján az Egyesület kisebb műszaki fejlesztéseket tervez a következő évben.

Jogi környezet kialakítása
Az egyesület fontosnak tartja a szabad tartalmakkal
kapcsolatos támogató jogi környezet kialakítását. Ennek
érdekében tanácsokat, javaslatokat adott jogalkotóknak,
döntéshozóknak, illetve tapasztalatok megosztásával
segítette az ezzel foglalkozók munkáját belföldön és
külföldön egyaránt. 2020-ban ezen tevékenység
fókuszában az Európai Unió új szerzői jogi irányelvével
kapcsolatos hazai jogalkotási folyamat állt. Ennek
keretében egy, az Egyesület által megbízott szerzői jogi
szakjogász részt vett az Igazságügyi Minisztérium által meghirdetett szakmai konzultációs
folyamatban, és észrevételeivel segítette az irányelv magyar jogrendbe történő átültetését. Az
ezzel kapcsolatos költségeket németországi társszervezetünk, a Wikimedia Deutschland
pályázati támogatása fedezte.

Nyomtatott és elektronikus sajtóval való kapcsolattartás, általános
tájékoztatás
Az év folyamán az egyesület számos megkeresést
kapott a Wikipédiával vagy a Wikimédia-mozgalom
valamely más projektjével, eseményével, hírével
kapcsolatban, és ezeket igyekezett lehetőség szerint
gyorsan és pontosan megválaszolni annak érdekében,
hogy
a
témában
megjelenő
információk
megbízhatóak legyenek.
A Wikimédia Magyarország Egyesület a személyi
jövedelemadó 1 százalékának felajánlása kapcsán
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indított kampánya és a Wikimédia Alapítvány magyarországi adománygyűjtése kapcsán is
számos, Wikimédiával kapcsolatos kérdést, érdeklődő levelet kapott, melyeket az egyesület
önkéntesei igyekeztek segítőkészen és tárgyszerűen megválaszolni.
A fentiek mellett az egyesület aktívan is próbál tájékoztatást nyújtani a Wikimédiával
kapcsolatos hírekről, eseményekről Facebook-bejegyzések vagy blogbejegyzések formájában.
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