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Δελτίο Τύπου

Αγαπητοί φίλοι,
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 12, Τρίτη 18 & Πέμπτη 20 Νοεμβρίου από τις 16:00
έως τις 19:00 σε τριήμερο σεμινάριο για την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia ή
Βικιπαίδεια, το οποίο θα λάβει χώρα στην έδρα του Εθνικού και Ιστορικού Μουσείου, στο
Μέγαρο Παλαιάς Βουλής.
Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του έργου με τίτλο
«Εθνικό Ιστορικό Μουσείο: Εικόνες, Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για
τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία» σε συνεργασία με την ανάδοχο του έργου εταιρεία
Πληροφορική Επικοινωνίας Postscriptum.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι ο εμπλουτισμός της εγκυκλοπαίδειας με τη
συγγραφή λημμάτων που θα σχετίζονται με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Στη διάρκειά
του θα ενημερωθούμε για το πώς λειτουργεί η Wikipedia, η οποία αποτελεί παγκόσμιο,
πολύγλωσσο και άμεσο εργαλείο γνώσης και θα μάθουμε πώς συγγράφονται λήμματα
για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της. Έτσι, όσοι επιθυμούν να γράψουν για το
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην ηλεκτρονική αυτή εγκυκλοπαίδεια θα αποκτήσουν τα
απαραίτητα εφόδια. Αναλυτικά:
Τετάρτη 12-11: Θα γίνει μια γενική εισαγωγή, θα ενημερωθούμε για την αξία και τα
οφέλη της Wikipedia και των Wikicommons και θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογών.
Τρίτη 18-11: Θα δοθούν οδηγίες συγγραφής των λημμάτων και τεχνικές προδιαγραφές.
Πέμπτη 20-11: Θα γίνει άνοιγμα λογαριασμών και πρακτική εφαρμογή ανάρτησης
λημμάτων.
Για τη συγγραφή των λημμάτων έχει καταρτιστεί το βασικό λήμμα υπό τον όρο
«Εθνικό Ιστορικό Μουσείο» και υπάρχει μια σειρά λημμάτων τα οποία σχετίζονται με το
βασικό λήμμα και από τα οποία θα μπορείτε να επιλέξετε ή να προσθέσετε εκείνο που σας
ενδιαφέρει.
Η συμβολή σας στην προσπάθειά μας αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και
ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας. Σας παρακαλούμε
για την έγκαιρη απάντησή σας και επιβεβαίωση της παρουσίας σας. Βρισκόμαστε στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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Ώρες λειτουργίας:
Τρίτη - Κυριακή, 8:30-14:30
Πληροφορίες:
Αλέξανδρος Τενεκετζής, alten@postscriptum.gr
Δηλώσεις συμμετοχής:
Γιώργος Νικολάου, gnikolaou@nhmuseum.gr, 210-32.37.617, εσωτ. 213.

