Wikipedie – encyklopedie
psaná svými čtenáři
●

Mgr. Marek Blahuš,
wikipedista pro Brno,
Wikimedia Česká republika

●

Moravská zemská knihovna

●

cyklus „MZK a Wikimedia“,
1. přednáška, 12. dubna 2016

Wikipedie™ a loga Wikipedia puzzle globe a The Wikimedia Foundation mark jsou obchodní známky Wikimedia Foundation
použité se svolením vlastníka, který nezaštítil tuto prezentaci a nemá s ní být spojován.
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia-logo-v2-cs.png CC BY-SA 3.0 Paul Stansifer, Nohat, Philip Metschan;
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Czech_Republic-logo.svg CC BY-SA 3.0 Neolux, Zirland;

Moravská zemská knihovna a Wikimedia
●

nově zahájená spolupráce (od dubna 2016)

●

Moravská zemská knihovna (MZK)

●

●

vzdělává veřejnost zpřístupňováním knih (znalostí)

●

sama obsah knih netvoří, ale shromažďuje již vydané a stará se o ně

●

získává pro obsah zejména čtenáře, méně pak autory

hnutí Wikimedia (u nás: spolek Wikimedia ČR)
●

vzdělává veřejnost zpřístupňováním hypertextového obsahu (znalostí)

●

samo obsah tvoří, ale zpracováním již vydaného (knih), a stará se o něj

●

získává pro obsah zejména autory, méně pak čtenáře

Poslání Wikipedie
„Představte si svět, kde mají všichni lidé
svobodný přístup k veškerým lidským znalostem.
To je to, na čem pracujeme.“
– Jimmy Wales,
zakladatel Wikipedie

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jimmy_Wales_Fundraiser_Appeal_edit.jpg CC-BY-SA 3.0 Manuel Archain for Jimmy Wales;

Nejen Wikipedie
●

Wikimedia Commons

●

Wikislovník

●

Wikizdroje

●

Wikiknihy

●

Wikicitáty

●

Wikizprávy

●

Wikidruhy

●

Wikicesty

●

Wikidata

Loga a názvy zobrazených projektů (s výjimkou loga Wikimedia community) jsou obchodní známky Wikimedia Foundation
použité se svolením vlastníka, který nezaštítil tuto prezentaci a nemá s ní být spojován.
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_logo_family_complete-2013.svg CC BY-SA 3.0
PiRSquared17, Rillke a autoři jednotlivých log vypsaní na stránce https://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_trademarks;

1. díl: Encyklopedie Wikipedie, 12. 4.
NENECHÁVEJTE
SI TO PRO SEBE!

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-07_wpy_45.jpg CC BY-SA 3.0 Ziko;

2. díl: Vzdělávání a dokumentace, 19. 4.

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikitrip_with_botanist_in_Lodenice_region_in_2012_%288%29.JPG CC BY-SA 3.0 Chmee2;

3. díl: Literatura a digitalizace, 28(!). 4.

Obrázek: https://cs.wikisource.org/wiki/Str%C3%A1nka:Nektere_starozitne_pamatky_mesta_Trebice_v_Morave.pdf/1 public domain (Mořic Vilém Trapp) / CC BY-SA 3.0 Skim, JAnDbot, Danny B.;

Co je to Wikipedie?
anglicky: Wikipedia
●

●

Encyklopedie
●

Internetová

●

Svobodná (= bez copyrightu)

●

Společně vytvářená (dobrovolníky)

●

Mnohojazyčná

●

Neutrální

A co je na tom vlastně nového?
●

Všechno a nic!

Wikipedie™ a logo Wikipedia puzzle globe jsou obchodní známky Wikimedia Foundation použité se svolením vlastníka, který nezaštítil tuto prezentaci a nemá s ní být spojován.
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia-logo-v2-cs.png CC BY-SA 3.0 Paul Stansifer, Nohat, Philip Metschan;

Encyklopedie
●

Přehledy vědeckého poznání už ve starověku
●

●

Aristotelés (384–322 př. Kr.)

Moderní encyklopedie až od 18. století
●

●

Denis Diderot (1713–1784): Encyklopedie aneb
Racionální slovník věd, umění a řemesel (1751)
už osvícenští encyklopedisté měli společný cíl:
„osvítit“ společnost věděním, a to v jazyce lidu

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ENC_1-NA5_600px.jpeg public domain;

Problémy tištěných encyklopedií
●

Omezený záběr a povrchnost

●

Mnoho svazků a vysoká cena

●

Vyplatí se jen pro velký trh (fr, de…)
●

●

„Malé“ jazyky (sv, cs, eo…)
často všeobecné encyklopedie
vůbec nemají, nebo jen zastaralé

Zastarávání znalostí nelze zastavit
●

Neaktuální už v okamžiku vydání!

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Be_bold_cs.jpg CC BY-SA 2.5 User che on cs.wikipedia;

Počítače a internet
●

Technický předpoklad pro vznik Wikipedie

●

První computer už v roce 1946, ale:

●

●

Domácí počítače na trhu až od 70. let

●

Rozšíření do domácností až v 90. letech

Internet (ARPANET) už v roce 1969, ale:
●

World Wide Web teprve od roku 1993

●

Unicode se rozšířil teprve okolo roku 2000

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_%22Encyclopedia%22_article_on_a_large_Android_phone,_2015-04-16.jpg CC BY-SA 4.0 Sage Ross;

Copyright ©
●

●

J. H. Zedler: Universal-Lexicon (1731-1754)
●

první moderní německá encyklopedie

●

obžaloba: opsal to z jiných, menších lexikonů!

●

obrana: jejich autoři zase kopírovali z francouzštiny!

Moderní copyright (od 19. století):
●

je dovoleno pouze krátce citovat, s uvedením zdroje

●

není dovoleno bez souhlasu zkopírovat větší část díla

●

dílo se stává „volným“ až 70 let po smrti autora

●

pravidla se v jednotlivých zemích často významně liší

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zedler_-_Universal-Lexicon,_Band_1_%28Titelblatt%29.jpg public domain;
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Victor_Hugo_HL.jpg public domain (Jan Vilímek);

●

●

●

Free Software Foundation (1985)
free jako free speech („svoboda projevu“),
ne jako free beer („pivo zadarmo“)
Autor se vzdává části svých práv a umožňuje
všem používat své dílo za dodržení podmínek
stanovených licencí (právním textem)
●

nejradikálnější licencí je volné dílo (public domain)
– díla lze bezplatně kopírovat, používat komerčně,
upravovat, odvozovat z nich nová díla…
– tak fungují např. díla vlády USA

Obrázek: http://www.archives.gov/press/press-kits/picturing-the-century-photos/images/space-shuttle-challenger.jpg public domain;

©

Svobodné znalosti

●

Systém licencí, jenž umožňuje autorovi určit,
která práva si chce ponechat a kterých se zříká
BY

Uveďte původ: Musíte uvést údaje o autorovi a dílu způsobem,
jakým to autor stanovil (a zmínit své vlastní úpravy).

NC Neužívejte komerčně: Nesmíte užívat dílo pro komerční účely.

●

ND

Nezpracovávejte: Nesmíte dílo pozměňovat, doplňovat,
nebo ho zpracovat s jiným dílem.

SA

Zachovejte licenci: Pokud dílo upravíte, můžete výsledek dále šířit
pouze pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

Wikipedie používá licenci CC BY-SA (Uveďte původ–Zachovejte licenci)

CC Logo, značka a logo Creative Commons a ikony licencí Creative Commons jsou obchodní známky Creative Commons
použité se souhlasem vlastníka, který nezaštítil tuto prezentaci a nemá s ní být spojován.

Proč lidé do Wikipedie přispívají?
●

Baví je to
●

●

Je to vidět
●

●

Studenti dříve psali práce „do šuplíku“, dnes mohou sloužit veřejnosti

Vydrží to
●

●

Rádi hledají, třídí a prezentují poznatky o svém okolí (podobně i vědci)

V minulosti si každý nadšenec tvořil svou vlastní „domovskou stránku“

Z vděku
●

Na Wikipedii zdarma nacházejí informace, které potřebují.
Proto do ní rádi přispějí zase tím, o čem toho sami hodně vědí.

Jak to, že to funguje?
●

Kdokoliv může měnit cokoliv, i bez registrace

●

Verze stránek se ukládají, je možný návrat k předchozí

●

Vandalismus a omyly bývají rychle odhaleny

●

●

Dobré editace > Špatné editace → Růst

●

Ničit je obtížnější než opravovat

Správce: zamknout stránku, zablokovat uživatele
●

Výjimečně (kontroverzní témata, opakovaný vandalismus)

●

Pravidlo: Předpokládejte dobrou vůli

čas

Spolupráce formou wiki

Diagram: CC BY-SA 3.0 Dr. Ziko van Dijk, Marek Blahuš;

čas

Spolupráce formou wiki

Honza
(datum)
Diagram: CC BY-SA 3.0 Dr. Ziko van Dijk, Marek Blahuš;

Sln je savec.

čas

Spolupráce formou wiki

Martin
(datum)

Slon je savec.

Honza
(datum)

Sln je savec.

Diagram: CC BY-SA 3.0 Dr. Ziko van Dijk, Marek Blahuš;

čas

Spolupráce formou wiki

Jana
(datum)

Slon je největší suchozemský savec.

Martin
(datum)

Slon je savec.

Honza
(datum)

Sln je savec.

Diagram: CC BY-SA 3.0 Dr. Ziko van Dijk, Marek Blahuš;

čas

Spolupráce formou wiki

David
(datum)

Slon je největší suchozemský savec. Má chobot.

Jana
(datum)

Slon je největší suchozemský savec.

Martin
(datum)

Slon je savec.

Honza
(datum)

Sln je savec.

Diagram: CC BY-SA 3.0 Dr. Ziko van Dijk, Marek Blahuš;

čas

Spolupráce formou wiki
Pepa
(datum)

SLONI JSOU PITOMÝ !!!

David
(datum)

Slon je největší suchozemský savec. Má chobot.

Jana
(datum)

Slon je největší suchozemský savec.

Martin
(datum)

Slon je savec.

Honza
(datum)

Sln je savec.

Diagram: CC BY-SA 3.0 Dr. Ziko van Dijk, Marek Blahuš;

čas

Spolupráce formou wiki
Jana
(datum)

Slon je největší suchozemský savec. Má chobot.

Pepa
(datum)

SLONI JSOU PITOMÝ !!!

David
(datum)

Slon je největší suchozemský savec. Má chobot.

Jana
(datum)

Slon je největší suchozemský savec.

Martin
(datum)

Slon je savec.

Honza
(datum)

Sln je savec.

Diagram: CC BY-SA 3.0 Dr. Ziko van Dijk, Marek Blahuš;

Základní pravidla Wikipedie
●

Encyklopedický styl

●

Ověřitelnost

●

Nezaujatý úhel pohledu

●

Encyklopedická významnost

●

Dodržování autorských práv

●

Nevšímejte si žádných pravidel

Logo Wikipedia puzzle globe je obchodní známka Wikimedia Foundation
použitá se svolením vlastníka, který nezaštítil tuto prezentaci a nemá s ní být spojován.
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia-logo-v2.svg CC BY-SA 3.0 Paul Stansifer, Nohat, Philip Metschan;

„Wikipedie je zázrak důvěry ve veřejnost“
●
●

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
„Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii“,
FF MU, 14. září 2015

●

http://slideslive.com/38894454

●

čas 8:46–10:30

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Sokol.jpg CC BY-SA 3.0 V. Pokorný;

Vznik Wikipedie
●

Jimmy Wales (*1966, USA)

●

březen 2000: Nupedia
●

●

●

internetová encyklopedie, placený šéfredaktor

leden 2001: Wikipedia
●

princip wiki = stránka editovatelná svými čtenáři

●

Wikipedia = wiki + encyclopedia – z havajského wiki-wiki = „rychlý“

dnes: celkem 39 milionů článků (5,1M en, 351K cs, 210K sk)

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_Wiki_bus_%28cogdog%29.jpg CC-BY 2.0 Alan Levine;

Jazyky Wikipedie
●

292 jazykových verzí

●

články navzájem propojeny

●

Česká Wikipedie
* 14. 11. 2002, Brno

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miroslav_Malovec.jpg
CC BY-SA 3.0 Petr Novák, Wikipedie;

Růst Wikipedie

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EnwikipediaArt.PNG CC BY-SA 3.0 HenkvD;

Wikimedia Foundation
●

Nadace zal. 2003 v USA, sídlo San Francisco

●

Nezisková, bez zapsaného kapitálu

●

Wales předal nadaci všechna práva
●

namísto, aby vydělával miliardy na reklamě

●

10 členů představenstva, ~275 zaměstnanců

●

50M USD ročně od jiných nadací, firem (Google aj.) a od uživatelů
●

~500 serverů v USA a Amsterdamu, ~50.000 požadavků za sekundu

●

podpora rozvoje projektů (ne psaní článků!) a provoz národních poboček

Logo The Wikimedia Foundation mark je obchodní známka Wikimedia Foundation použitá se svolením vlastníka, který nezaštítil tuto prezentaci a nemá s ní být spojován.
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wmf_logo_vert_pms.svg CC BY-SA 3.0 Neolux;

„Od koníčkářství ke službě veřejnosti“
●
●

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
„Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii“,
FF MU, 14. září 2015

●

http://slideslive.com/38894454

●

čas 0:11–2:07

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Sokol.jpg CC BY-SA 3.0 V. Pokorný;

Návštěvnost české Wikipedie
●

●

Denně:
●

3 miliony zobrazených stránek

●

700 tisíc unikátních zařízení (~čtenářů)

Měsíčně:
●

●

7 milionů unikátních zařízení (~čtenářů)

43 % čtenářů z mobilního telefonu
●

https://cs.m.wikipedia.org/

Nejnavštěvovanější weby na světě
Společnost

Měsíční návštěvnost

1. Google
2. Microsoft
3. Yahoo
4. Facebook
5. Wikimedia
6. AOL LLC
7. EBay
8. Amazon
9. Ask Network
10.CBS

920 milionů
734 milionů
599 milionů
471 milionů
365 milionů
267 milionů
260 milionů
245 milionů
228 milionů
212 milionů
Data z roku 2010

2013/09: 187
2013/10: 1168
2013/11: 555
2013/12: 192

Graf: http://stats.grok.se/cs/201310/Mikul%C3%A1%C5%A1%20Bek public domain;

Komunita české Wikipedie
●

638 aktivních editorů, z toho 104 velmi aktivních

●

92 nových článků a 3263 editací denně

Graf: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Very_active_editors_on_Czech_Wikipedia_2003-2015.svg CC BY-SA 3.0 Marek Blahuš;

Jak spolu wikipedisté komunikují
●

●

přes internet:
●

každý registrovaný má vlastní uživatelskou a diskuzní stránku

●

i každý článek má (může) mít svou diskuzní stránku

●

sledují dění přes stránky Poslední změny a Sledované stránky

v reálném světě:
●

„klub Wikipedie“ – 1x týdně, společné editování a pomoc nováčkům

●

„wikisrazy“ – 1x měsíčně, plánování společných aktivit (Praha a Brno)

●

Wikikonference – 1x ročně, letos v Brně 3. 12. 2016 v kině Scala

Wikimedia Česká republika
●

spolek založený roku 2008, přibližně 40 členů

●

česká „pobočka“ Wikimedia Foundation (provozovatele Wikipedie)

●

nevytváří encyklopedický obsah, ale podporuje jeho tvorbu:
●

vzdělávací projekty: Studenti píší Wikipedii, Senioři píší Wikipedii…

●

kampaně a soutěže: Wiki miluje památky, CEE Spring…

●

dlouhodobé fotografování: obce, chráněná území, židovské památky…

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikiconference_2013_Prague_3.jpg CC BY-SA 4.0 Pavel Hrdlička (Czech Wikipedia user Packa);
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikiM%C4%9Bsto_P%C5%99ibyslav_workshop_04.JPG CC BY-SA 3.0 Vojtěch Dostál;
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:121215_Fata_Morgana_Prague_115.JPG CC BY-SA 3.0 svajcr;
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%BDstava_fotografi%C3%AD_Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_o
%C4%8Dima_wikipedist%C5%AF_%287%29.JPG CC BY-SA 3.0 Chmee2 and Valtameri;
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikitrip_with_botanist_in_Lodenice_region_in_2012_%288%29.JPG CC BY-SA 3.0 Chmee2;
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikiM%C4%9Bsto_P%C5%99ibyslav_workshop_05.JPG CC BY-SA 3.0 Vojtěch Dostál;

Spolupráce Wikipedie s institucemi
●

Národní památkový ústav

●

Masarykova univerzita

●

Národní technická knihovna

●

Moravská zemská knihovna

●

Český rozhlas

●

●

Turistické informační
centrum města Brna
…

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Semin%C3%A1%C5%99_pro_zam
%C4%9Bstnance_MU_03.jpg CC BY-SA 4.0 Dominik Matus;

Jak se zapojit?
●

●

„Editujte s odvahou!“
●

opravovat překlepy zvládne každý, klikněte na tlačítko „Editovat“

●

neděste se, když vám někdo něco smaže – diskutujte

Přečtěte si „Průvodce Wikipedií“
●

●

odkaz je na hlavní straně české Wikipedie (klikněte na logo)

Zúčastněte se kurzu
●

třeba v červnu v MZK

Děkuji za pozornost
●

Marek Blahuš (Wikipedista:Blahma)

●

http://www.mzk.cz/wikipedie

●

http://www.wikimedia.cz/

●

blahus@rect.muni.cz

Tato prezentace je dostupná pod licencí
Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Unported.
Licenční podmínky naleznete na adrese:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs
Autorem původního obsahu je Marek Blahuš,
díla jiných autorů jsou náležitě označena v místě užití.
Logo Wikipedia puzzle globe je obchodní známka Wikimedia Foundation
použitá se svolením vlastníka, který nezaštítil tuto prezentaci a nemá s ní být spojován.
Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia-logo-v2.svg CC BY-SA 3.0 Paul Stansifer, Nohat, Philip Metschan;

