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Wikimedia Chapter Conference – Berlin
Vince, Andi részvételével
A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben, április 
11-13. között.
Ismét hasznos dolgokat lehetett megtudni a szervezet működéséről, problémáiról, de alapvetően a 
személyes találkozás, folyosói beszélgetések voltak a leghasznosabbak. Így vetődött fel a nagy sikerű 
kooperációs tábor gondolata is a szerbekkel.

Tavaszi közgyűlés
Április 26-án az egyesület megtartotta rendes tavaszi közgyűlését. Jegyzőkönyv megtalálható az 
egyesület honlapján.

GLAM-ZOO projekt átadás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Miskolc-m%C5%B1hely/GLAM-ZOO
34 új szócikk
80 javított szócikk
Módis Ági Vadszederke lelkes szervezésében, 8 szerkesztő aktív közreműködésével.
2014. május elsején a  miskolci Majális parkban jó hangulatú ünnepség keretében átadták a projektet 
a nagyközönségnek.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Miskolc-m%C5%B1hely/GLAM-ZOO


Lengyel szócikkíró verseny eredményhirdetése
Az eredményhirdetésre 2014. május 24-én a budapesti Lengyel Intézet 75. születésnapi rendezvényén 
került sor.
A szervezők a következő nyereményeket és díjakat adták át a verseny győzteseinek:

• főnyeremény egy lengyelországi kirándulás (2 fő részére 2 éjszaka) 
• három darab 60 órás nyelvi kurzus a Lengyel Intézet szervezésében 
• albumok; könyvek; lengyel szerzők művei magyar fordításban 
• belépőjegyek a Lengyel Intézet által szervezett programokra 
• lengyel könnyű- és komolyzenei kiadványok, CD-k 
• egyéb ajándéktárgyak a Lengyel Intézet, a Wikimédia Magyarország és a Wikimédia Lengyelország 

részéről 

A verseny keretében egy-egy főnyereményt ítéltek oda az I., II. és III. helyezettnek. A 
főnyereményeken túl a zsűri döntött arról, hogy ki részesülhet még nyereményben további sorrend 
felállítása nélkül.
A verseny gyümölcse 63 új szócikk.

Rendkívüli közgyűlés
Május 24-én az egyesület rendkívüli közgyűlést tartott az alapszabályának módosítása miatt. A 
jegyzőkönyvet itt találhatjátok:
http://wikimedia.hu/w/images/c/c8/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_
%E2%80%93_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_2014._m%C3%A1jus_24..pdf

Vácrátóti QR projekt átadása
2014. május 25-én 10 órakor Vácrátóton a Biológiai Sokféleség Világnapján a Nemzeti Botanikus 
Kertben átadták a Wikipédia Vácrátóti Botanikus Kert QR-projektjét. Ettől a naptól kezdve az 
odalátogatók az ismeretszerzés lehetőségének újfajta technikai megoldásával találkozhatnak itt, 
elsőként Magyarország botanikus kertjei közül. 
A növényekhez kihelyezett hagyományos tájékoztató táblák mellett korunk technikai fejlődésével 
lépést tartva, QR-kódok is segítik a botanikai ismeretterjesztést.

http://wikimedia.hu/w/images/c/c8/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_2014._m%C3%A1jus_24..pdf
http://wikimedia.hu/w/images/c/c8/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_2014._m%C3%A1jus_24..pdf


A projekten a Növények műhelye dolgozott.
További információk a projekt wikipédiás lapján.

Wikitábor
Három nap, két hely, 20 résztvevő, több mint 30 új és továbbfejlesztett szócikk! A Palics-Szeged 2014. 
évi Wikitábor tőszavakban. A Wikimedia Szerbia és a Wikimédia Magyarország Egyesület 
szervezésében.

1. vh szócikkíró verseny
A magyar Wikipédia első világháború műhelye szócikkíró versenyt hirdetett az első világháborúval 
kapcsolatban július 28. és szeptember 30. között a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal és a 
Hadimúzeum Alapítvánnyal együttműködésben, az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója
alkalmából.
A szócikkíró versenyben a kiírásban meghatározott, az első világháborúval kapcsolatos témákban, 
kategóriákban írt szócikkek vehetnek részt. Minden versenyző korlátlan számú cikkel indulhat.
44 kész szócikk született a verseny folyamán.
A verseny díjai tablet, e-könyv-olvasó, digitális fényképezőgép az egyesület részéről, a Hadimúzeum 
Alapítvány által felajánlott könyvek és Wikipédiás ajándéktárgyak.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hadt%C3%B6rt%C3%A9neti_Int%C3%A9zet_%C3%A9s_M%C3%BAzeum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA_m%C5%B1hely


A verseny díjkiosztója fergeteges hangulatban lezajlott november 15-én.

Shakespeare edit-a-thon
A Magyar Shakespeare Bizottság, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Wikimédia Magyarország Egyesület 
„Shakespeare 450 szerkesztési maraton” címmel rendezvény szervezett, amelyre 2014. november 
7-8-án került sor a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
Az esemény a William Shakespeare születésének 450. évfordulója alkalmából szervezett 
rendezvénysorozat része volt, melynek keretében Shakespeare-rel, drámai-költői életművével, 
korával és kortársaival kapcsolatos Wikipédia-szócikkek írására került sor. A rendezvényen magyar 
Shakespeare-kutatók és gyakorlott wikipédisták is jelen voltak. Köszönet Robogos és Tündi!!! a 
segítségért.
10 új cikk született és egyet feljavítottak a résztvevők.

Előadások Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Grin november 4-én gazdagította a hallgatók tudását, míg Texaner november 11-én



Előadás Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
Robogos szerkesztő tartott előadást az angol diszciplináris mesterképzés elsőéveseinek a szerkesztés 
rejtelmeiről. Később ezek a hallgatók voltak a Shakespeare edit-a-thon kemény magja.

Előadás az irodában A kötés és a kötőgép fejlődéséről
14 résztvevővel, Feridiák szervezésében hallgathattuk meg Ekágyé szerkesztőtárs lebilincselő 
előadását.
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