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Creative Commons
Januárban az egyesület átvette a hetekkel
korábban megszűnt Creative Commons
Magyarország Egyesület creativecommons.hu
doméncímét, illetve annak fenntartását. A
megszűnt egyesület a Creative Commons-licencek magyarországi fordításával, honosításával
és népszerűsítésével foglalkozott. A Wikimédia-projektek, köztük a Wikipédia a szabad
Creative Commons-licencek egyik legnagyobb használói, és a szabad tartalmakkal
kapcsolatos népszerűsítő tevékenység is szerepel a Wikimédia Magyarország alapcéljai
között, így természetesen adódott a feladat átvállalása. Az év későbbi részében ennek egyik
első eredménye a Creative Commons CC0 jogi szövegének és felhasználási feltételeinek
(egyelőre nem hivatalos) magyar fordításának elkészítése volt.

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.

Előadások a Wikipédiáról, Wikidatáról és társprojektjeikről
Januárban az egyesület tagjai előadást tartottak a
Wikipédiáról
és
Wikipédia
térképekkel
kapcsolatos megoldásairól a KSH Könyvtárban
könyvtárosoknak, a könyvtár látogatóinak, és más
érdeklődők számára. Ezt márciusban újabb
előadások követték a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Bács-Kiskun megyei szervezetének
továbbképzési napján és taggyűlésén, majd a
budapesti
Szabad
Szoftver
Konferencián.
Júniusban az egyesület egyik tagja előadást tartott
az OpenSource Budapest meetupon a Wikipédia
mögötti szoftverekről, amit decemberben újabb előadás követett a Jövő könyvtára felé… című
webinárium részeként a Wikipédiáról, a Wikidatáról, illetve a Wikimédia-projektek és a
könyvtárak kapcsolatáról.
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Egyesületi és szerkesztőségi találkozók, stratégiai megbeszélések
Az év folyamán több találkozót is
szerveztünk
az
önkéntes
szerkesztői közösség és az
egyesület tagjai számára, ahol a jó
hangulatú
ismerkedés
és
beszélgetés mellett a résztvevőknek
lehetőségük volt megbeszélni az
aktuális kérdéseket, felderíteni a
közösséggel
kapcsolatos
problémákat, valamint ötleteket és
megoldási javaslatokat gyűjteni azok közép és hosszú távú megoldására.
Ehhez kapcsolódóan az egyesület tagjainak koordinálásában a magyar közösség is
bekapcsolódott abba a világméretű konzultációba, ami a Wikimédia-mozgalom következő
nagyjából másfél évtizedre szóló céljait és prioritásait hivatott meghatározni.

Szakkönyvek beszerzése
A
KSH
Könyvtárral
kötött
együttműködés keretében februárban az
Egyesület Magyarországon korábban
nem elérhető, „big data”-val kapcsolatos
szakkönyveket rendelt és adott át a könyvtár részére. A könyveket ezentúl a könyvtár
beiratkozott tagjai, valamint a Wikipédia önkéntes szerkesztői is díjmentesen használhatják.

1956-os szócikkíró pályázat eredményhirdetése és díjkiosztója
A 2016. év végi, az 1956-os események 60
éves évfordulójára szervezett szócikkíró
pályázat eredményhirdetésére és díjkiosztójára
február közepén került sor, melyen számos
szerkesztő vett részt. Az eredményhirdetés és
díjkiosztó mellett az esemény lehetőséget adott
a
szerkesztők
kötetlen
beszélgetésére,
találkozására is.
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Wikimedia Conference 2017
A
Wikimédia-szervezetek
évente
megrendezett
konferenciájának a korábbi évekhez hasonlóan ismét
Berlin és a német társszervezet adott otthont. A találkozó
célja a szervezetek vezetőinek tapasztalatcseréje, a
különböző határokon átnyúló, közös programok
megbeszélése, hivatalos és informális személyes
találkozók és egyeztetések, valamint a következő évre
vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos egyeztetések. 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
minden részéből voltak résztvevők. A Wikimédia Magyarország Egyesület két résztvevőt
küldött a magyar nyelvű Wikimédia-közösség képviseletére, valamint egy főt a Wikimédiamozgalom stratégiájával kapcsolatos megbeszélésekre.

Közép- és kelet-európai tavasz
2017-ben már harmadik 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 2017-es pályázatra 30
országból közel 500 szerkesztő jelentkezett, és kb. 8000 szócikkel
gazdagították a Wikipédiát. A magyar résztvevők közül a Wikimédia
Magyarország Egyesület kilenc Wikipédia-szerkesztőt díjazott kiváló
pályamunkájáért.

Szerkesztőmaratonok
Március
hónapban
szerkesztőmaratont
szerveztünk
a
Magyar
Fotótörténeti
Társasággal és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárral közösen Nők a fotógráfiában
tématikával.
A
szerkesztőmaratonon
résztvevők megismerkedhettek a Wikipédia
szerkesztésével, és új ismereteiket tapasztalt
szerkesztők és fotótörténészek vezetésével
egyből ki is próbálhatták. Az esemény során
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kb. egytucat Wikipédia-szócikk készült vagy bővült jelentősen.
Novemberben immár hagyományosan ismét megrendezésre
került a Shakespeare szerkesztőmaraton. A kétnapos rendezvényt
a Magyar Shakespeare Bizottsággal, a Petőfi Irodalmi
Múzeummal és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen
szervezete az egyesület. A szerkesztőmaraton keretében
Shakespeare-rel, drámai-költői életművével, korával és
kortársaival
kapcsolatos
Wikipédia-szócikkek
írására,
szerkesztésére, és a Wikipédiával való ismerkedésre volt
lehetősége az érdeklődőknek tapasztalt wikipédisták és
Shakespeare-kutatók segítségével. A rendezvényen nagyjából 10
új, igen színvonalas szócikkel gazdagodott a Wikipédia.

Fejlesztői találkozó Budapesten
2017. áprilisban először szervezett a
Wikimédia Magyarország Egyesület
találkozót és képzést a Wikimédiával
kapcsolatos
szoftverek
magyar
fejlesztőinek. A program első
felében a résztvevők előadásokat és
bemutatókat láthattak előbb a
Wikipédia
háttérszoftveréről,
a
MediaWikiről és annak fejlesztéséről, a Wikimédia-projektek által
biztosított API-król, valamint az ezekhez kapcsolódó fejlesztői környezetről, majd a Wikidata
projektről és az ehhez kapcsolódó SPARQL-lekérdezésekről, végül a Wikimédia térképekkel
kapcsolatos lehetőségeiről és ezek fejlesztéséről. A program második felében a résztvevőknek
lehetőségük volt megbeszélni a hallottakat és látottakat, vagy egyből bekapcsolódni
valamelyik fejlesztésbe. A fejlesztői találkozón közel 20, különböző fejlesztési területtel
foglalkozó programozó és érdeklődő vett részt.

Fejlesztői konferencia Bécsben
2017-ben Bécs és az osztrák
Wikimédia-szervezet adott otthont
a Wikimédia évente megrendezett
fejlesztői
konferenciájának,
a
Wikimédia Hackathonnak. A konferenciára 250 programozó érkezett a világ minden részéről.
Magyarországot öt fő képviselte, akik közül három fejlesztő résztvételét a budapesti feljesztői
találkozón mutatott érdeklődése alapján a Wikimédia Magyarország Egyesület támogatta. A
támogatott résztvevők élménybeszámolói a Magyar Wikipédia Magazinban érhetőek el.
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Találkozó a magyar Wikipédia 14 éves évfordulója alkalmából
A magyar Wikipédia jelenlegi
formájában 2003. július 8-án indult el,
így a szerkesztői közösség 2017-ben
már a 14. születésnapját ünnepelhette.
Az évforduló megünneplésére az
egyesület wikitalálkozót szervezett,
ahol egyúttal a Közép- és keleteurópai tavasz elnevezésű szócikkíró
pályázat díjkiosztójára is sor került. A
találkozón részt vevő összesen kb. 20
szerkesztő jó hangulatban egészen estig ünnepelt és beszélgetett.

Közgyűlések és wikitalálkozók
2017. május 28-án tartotta a
Wikimédia Magyarország Egyesület a
tavaszi közgyűlését. A közgyűlés
napirendi pontjai tartalmazták többek
között az egyesület 2016-os évről
szóló beszámolóinak, valamint a
2017. évre vonatkozó program- és
pénzügyi tervének megvitatását és
elfogadását
is.
A
közgyűlés
jegyzőkönyve elérhető az egyesület
weboldalán.
Az egyesület őszi közgyűlését 2017.
november 25-én tartotta, melyen az
egyesület helyzetének ismertetését és a közeljövőről kapcsolatos beszélgetést követően
legfontosabb
döntése
az
egyesület
alapszabályának
módosítása
volt.
Az
alapszabálymódosítást az egyesület székhelyének módosulása indokolta, de az alkalmat
kihasználva több apró módosítás és javítás mellett ezentúl lehetővé teszi az egyesületi szervek
ülésein való elektronikus részvételt is. A közgyűlés jegyzőkönyve elérhető az egyesület
weboldalán. A közgyűlést a szerkesztői közösség részére meghirdetett találkozó követte, mely
alkalmat adott a pár nappal korábban a magyar közösség által elért húszmilliomodik
szerkesztés megünneplésére is. A kivételes alkalomra tekintettel ismét nagy számban vettek
részt a szerkesztőség tagjai.
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Wikimánia 2017
A Wikimédia-mozgalom évente
megrendezett
nemzetközi
találkozójára és konferenciájára,
a
Wikimániára
2017-ben
augusztus első felében került sor
Montréalban. A bárki számára
nyitott rendezvényen a világ
minden részéről közel 1000 fő
vett
részt,
osztotta
meg
tapasztalatait vagy éppen tanult a másiktól. Az első két nap ún. előkonferencia volt, ahol
különböző képzéseken lehetett részt venni, valamint helyet biztosított tematikus
konferenciáknak és megbeszéléseknek is. Ezt követte a Wikimánia háromnapos programja,
ahol a párhuzamosan futó legalább 10 programból mindig lehetett valami érdekeset
választani. A konferencián három magyar Wikipédia-szerkesztő is részt vett, egyikük
beszámolója a Wikipédián is olvasható.

Wikimedia CEE Meeting 2017
2017-ben Lengyelországban, Varsóban
került sor a Wikimédia-mozgalom
közép- és kelet-európai régiójának
közös találkozójára. A találkozón a
régió szinte valamennyi Wikimédiaközösségének
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, és hogy a hasonló kulturális, intézményi, történelmi
és gazdasági háttérrel résztvevők tanulhassanak egymástól megosztva mind a pozitív, mind a
negatív tapasztalataikat. A rendezvény a nagy nemzetközi konferenciákhoz, találkozókhoz (pl.
Wikimánia) képest a kisebb létszám, valamint a többé-kevésbé homogén háttérrel rendelkező
résztvevők és azok közös érdeklődése, ügyei miatt produktívabb; valamint lehetőséget biztosít
a Wikimédia Alapítvány vezetőivel és munkatársaival való beszélgetésekre is. A magyar
közösséget és a Wikimédia Magyarország Egyesületet két fő képviselte.
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WikidataCon 2017
2017. október végén, Berlinben volt
a
WikidataCon
2017
nevű
rendezvény,
ami
a Wikidata
közreműködőinek konferenciája. A
rendezvény a Wikidata projekt
múltjával, jelenével és jövőjével
kapcsolatos különböző kérdésekkel
és
témákkal
foglalkozott. A
nagyjából 200 résztvevő között
egyesületünk egyik tagja is ott volt, akinek összefoglalója itt olvasható.

PIM-adatimport
2017 második felében a Wikipédia és a Wikidata egyik
eddigi
legnagyobb
magyar
adatfelajánlására
és
adatimportjára került sor azzal, hogy a Petőfi Irodalmi
Múzeum a személykatalógusát felajánlotta a Wikimédiaprojektek számára annak érdekében, hogy az általuk
gondozott Magyar életrajzi index és a hozzá kapcsolódó
Wikipédia-szócikkek, a Wikimédia-projektek hasonló
adatbázisai, illetve ezen adatbázisokhoz már hozzákapcsolt
nemzetközi katalógusok között közvetlen kapcsolat legyen.
Az adatbázisok és különböző források összekapcsolása
mindegyik fel számára megkönnyíti az adatok ellenőrzését,
a hiányzó információk pótlását, lehetőséget biztosít
különböző új, és végeredményben egy magasabb szintű szolgáltatás nyújtására felhasználóik
számára. Ezen katalógus feldolgozása során eddig közel 10 ezer, a Wikidatában már
megtalálható személy rekordját sikerült hozzákapcsolni a Magyar életrajzi indexhez, majd
nagyjából 7000 már elkészült Wikipédia-szócikkhez az ún. PIM-azonosító segítségével.
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Együttműködési megállapodás az Egyetemi Könyvtár és Levéltárral
2017. november 16-án az ELTE Egyetemi
Könyvtár és Levéltár és a Wikimédia
Magyarország Egyesület együttműködési
megállapodást kötött, melynek célja, hogy a
Wikipédia és társprojektjeinek önkéntes
szerkesztői könnyebben férjenek hozzá az
online enciklopédia és más Wikimédiaprojektek szerkesztéséhez és ellenőrzéséhez
szükséges forrásanyagokhoz, így elősegítve
a minőségi tudományos ismeretterjesztő
tartalmak létrejöttét. A megállapodás alapján az ezt igénylő Wikipédia-szerkesztők számára a
könyvtár díjmentesen biztosítja szolgáltatásait, valamint a források felkutatásához és
eléréséhez lehetőségei szerint felajánlja nyilvános információs szolgáltatásait is; emellett az
EDIT nevű muzeális gyűjteményét a Wikipédia tartalmával is kompatibilis Creative
Commons BY-SA 3.0 licenc alatt teszi közzé. A felek a jövőben bővíteni kívánják
együttműködésüket más területeken is (pl. oktatás, tájékoztatás, bemutatók).

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
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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A felhasznált illusztrációk forrása, szerzői, és felhasználási feltételei:




















A Creative Commons logója, ™Creative Commons, közkincs
Mérlegszimbólum, johnny_automatic, közkincs
Előadásról készített fénykép, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Wikimedia 2030 illusztráció, BFlores (WMF), CC0 1.0
A KSH Könyvtár logója, ™KSH Könyvtár, Vadon Design Kft.
Az 1956-os pályázat illusztrációja, FORTEPAN / Házy Zsolt, CC BY-SA 3.0
A Wikimedia Conference logója, ™Wikimedia Foundation, Oxana Baerbach / Wikimedia
Deutschland, CC BY-SA 4.0
A „CEE Spring” logója, Aktron, CC BY 3.0
Ventillátor előtt olvasó nő, az Elektromos Művek reklámja, MFI, 1930-as évek, Magyar
Nemzeti Múzeum
William Shakespeare, ismeretlen szerző, közkincs
A Wikimédia Hackathon logója, BFlores (WMF), CC BY-SA 3.0
Szülinapi találkozó, Thaler Tamás, CC BY-SA 4.0
A 2017. november 25-i wikitalálkozón készített csoportkép, Samu Imre, CC BY-SA 4.0
Wikimánia-csoportkép, VGrigas (WMF), CC BY-SA 4.0
CEE-logó, Nostrix, CC BY-SA 4.0
A WikidataCon 2017 csoportfotója, Rama, CC BY-SA 3.0
Az adatcsere illusztrációja, A Tango! project közreműködői, közkincs
Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár olvasóterme, Thaler Tamás, CC BY-SA 3.0
A tájékoztatás illusztrációja, Benjamin D. Esham, közkincs
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