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Η Wikipedia έχει γίνει η περισσότερο γνωστή πηγή πληροφόρησης, καθώς και μια 
παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων αφιερωμένων στον ελεύθερο διαμοιρασμό γνώσεων. Δίπλα 
στη Wikipedia άλλωστε υπάρχουν και αδελφικά εγχειρήματα όπως η Wikisource, το 
Wikimedia Commons, και τα Wikidata, τα οποία επίσης αποτελούν αποθετήρια τεκμηρίων 
αλλά και ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων που τα ίδια αποτελούν ερευνητικό υλικό. 
Καθώς το τοπίο της γνώσης και της πληροφορίας έχει εξελιχθεί, αυτοί οι ιστότοποι έχουν 
θεωρηθεί από ορισμένους ως ανταγωνιστικοί προς τις βιβλιοθήκες. Ωστόσο, η επικάλυψη 
του στόχου ενισχύει τις μοναδικές ευκαιρίες για ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που επιδιώκουν με 
θάρρος να συμμετάσχουν σε νέες μορφές συνεργασίας, δημόσιας ακαδημαϊκής και 
κοινωφελούς συνεισφοράς.  
Η συνεργασία με αυτά τα εγχειρήματα είναι μια απλή αρχή στην καλλιέργεια μιας 
πανεπιστημιακής κουλτούρας που ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τη βελτιωμένη 
πρόσβαση στην έρευνα. Από την άλλη οι βιβλιοθήκες μπορούν να εκμεταλλευθούν και να 
χρησιμοποιήσουν για παράδειγμα τα Wikidata για να εισαγάγουν και να κάνουν ευρύτερα 
ορατό το υλικό που διαθέτουν (π.χ. βιβλιογραφικά μεταδεδομένα και αρχεία καθιερωμένων 
ονομάτων), ενώ ερευνητές να χρησιμοποιήσουν τα Wikidata για απάντηση ερωτημάτων με 
τη χρήση απλών εργαλείων επάνω σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων.  
Θα παρασχεθεί μια επισκόπηση των πόρων για τη διευκόλυνση αυτής της προσπάθειας, 
μαζί με παραδείγματα έργων που αποσκοπούν στην έκθεση του περιεχομένου της 
βιβλιοθήκης, στη διδασκαλία δεξιοτήτων πληροφορικής και στην εμπλοκή των κοινοτήτων. 
Οι βιβλιοθήκες δεν χρειάζεται να συμμετέχουν σε έργα μεγάλης κλίμακας για να κάνουν τη 
διαφορά. Με δεδομένη την κλίμακα και την πολυπλοκότητά τους, η έναρξη της συνεργασίας 
και της συμμετοχής στην Wikipedia και τα Wikidata μπορεί μερικές φορές να φοβίσει, αλλά 
όπως εξηγείται σε αυτή την εργασία, υπάρχουν πολλοί πόροι για να βοηθηθούν οι 
ενδιαφερόμενες βιβλιοθήκες να εμπλακούν περισσότερο. 

 


