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Imagine a world
in which

every single human being
can freely share 

in the sum of
all human knowledge.



«Στη Βικιπαίδεια, η επαληθευσιμότητα σημαίνει ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν και 
επεξεργάζονται την εγκυκλοπαίδεια μπορούν να ελέγξουν ότι οι πληροφορίες προέρχονται 
από μια αξιόπιστη πηγή. Η Βικιπαίδεια δεν δημοσιεύει πρωτότυπη έρευνα. Το περιεχόμενό 
της προσδιορίζεται από προηγουμένως δημοσιευμένες πληροφορίες και όχι από τις 
προσωπικές πεποιθήσεις ή τις εμπειρίες των συντακτών της. Ακόμα και αν είστε σίγουρος 
πως κάτι είναι αλήθεια, πρέπει να είναι επαληθεύσιμο για να μπορέσετε να το προσθέσετε.[1] 
Όταν παρατίθενται αξιόπιστες πηγές που τυχαίνει να διαφωνούν μεταξύ τους, τότε η 
σύγκρουση θα πρέπει να παρουσιάζεται από μια ουδέτερη οπτική γωνία, δίνοντας σε κάθε 
πλευρά την δέουσα βαρύτητα.»

- Αγγλική Wikipedia [[WP:Verifiability]]
- Ελληνική Βικιπαίδεια [[ΒΠ:Επαληθευσιμότητα]]

και 73 άλλες Βικιπαίδειες-[[Q79951]]

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B7_%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q79951#sitelinks-wikipedia






“Readers must be able to check that Wikipedia articles are not just made up. 
This means that all quotations and any material challenged or likely to be 
challenged must be attributed to a reliable, published source using an inline 
citation.” (WP:VERIFY)

“When available, academic and peer-reviewed publications, scholarly 
monographs, and textbooks are usually the most reliable sources.” (WP:RELIABLE)

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:VERIFY
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:RELIABLE


Academic Research Libraries and 
Wikipedia are natural allies. Really.



Γιατί;
● 5ος περισσότερο επισκέψιμος ιστότοπος
● 500 εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα
● 8000 εμφανίσεις το δευτερόλεπτο
● Top-6 referrer προς ακαδημαϊκά άρθρα στο διαδίκτυο 

(παράδειγμα τα DOIs)
● Η μεγαλύτερη επιμελημένη βιβλιογραφία που υπάρχει



Η Wikipedia είναι «δωρεάν»



Discovery happens elsewhere. 
Elsewhere is Wikipedia.



Η Wikipedia είναι εκεί που 
ξεκινούν την έρευνα οι δικοί σας 
επισκέπτες-χρήστες.



Η Wikipedia είναι χρήσιμο 
εργαλείο έρευνας



Η χρήση της Wikipedia 
περιλαμβάνει την εμβάθυνση στον 
ψηφιακό εγγραμματισμό



Η Wikipedia δεν είναι ο μόνος 
πόρος στη «Wikipedia»



Τί;
● Προσθέστε πληροφορίες και παραπομπές από τις συλλογές σας
● Κάντε εργαστήρια "η Βικιπαίδεια ως σημείο εκκίνησης"
● Τρέξτε ένα editathon (εργαστήριο ή καμπάνια συγγραφής)
● Ενθαρρύνετε τους διδάσκοντες να ενσωματώσουν τη Wikipedia 

στο μάθημα τους
● Δωρεά εικόνων



Προσθέστε πληροφορίες και 
παραπομπές από τις συλλογές σας



Κάντε εργαστήρια 
«η Βικιπαίδεια ως σημείο εκκίνησης»



Τρέξτε ένα editathon (εργαστήριο ή 
καμπάνια συγγραφής)



Ενθαρρύνετε τους διδάσκοντες να 
ενσωματώσουν τη Wikipedia στο μάθημα 
τους



Δωρεά εικόνων



The Wikipedia Library



Open vs Closed access

=

→ 

→ 

=WP:VERIFY

WP:SOURCEACCESSWP:RELIABLE

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:VERIFY
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Verifiability#Access_to_sources
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:RELIABLE




The Wikipedia Library
Πως λειτουργεί;













Q667568









● Τα δεδομένα δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα.
● Τα δεδομένα μπορούμε να τα επεξεργαστούμε είτε χειροκίνητα είτε 

μέσω εφαρμογών.
● Τα δεδομένα μπορούμε να τα αντλήσουμε μέσω εφαρμογών με πάρα 

πολλούς τρόπους.
● Ως δομημένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αυθαίρετο ερώτημα, και να 
αναπαραστήσουμε την απάντηση με οποιοδήποτε τρόπο.







http://tinyurl.com/y76ohnwq

city cityLabel mayor mayorLabel population

 wd:Q1490 Τόκιο  wd:Q261703 Γιούρικο Κόικε 13742906

 wd:Q38283 Γιοκοχάμα  wd:Q529363 Fumiko Hayashi 3733234

 wd:Q2807 Μαδρίτη  wd:Q19592761 Μανουέλα Καρμένα 3182175

 wd:Q11462 Σουραμπάγια  wd:Q12522317 Tri Rismaharini 2909257

 wd:Q220 Ρώμη  wd:Q23766020 Virginia Raggi 2864348

 wd:Q3915 Ανταναναρίβο  wd:Q14618311 Lalao Ravalomanana 2610000

 wd:Q90 Παρίσι  wd:Q2851133 Αννί Ινταλγκό 2243739

 wd:Q1563 Αβάνα  wd:Q6774124 Μάρτα Χερνάντεζ Ρομέρο 2135498

 wd:Q1533 Καράκας  wd:Q21573102 Helen Fernández 1943901

 wd:Q19660 Βουκουρέστι  wd:Q16593781 Gabriela Firea 1883425

http://tinyurl.com/y76ohnwq
http://www.wikidata.org/entity/Q1490
http://www.wikidata.org/entity/Q261703
http://www.wikidata.org/entity/Q38283
http://www.wikidata.org/entity/Q529363
http://www.wikidata.org/entity/Q2807
http://www.wikidata.org/entity/Q19592761
http://www.wikidata.org/entity/Q11462
http://www.wikidata.org/entity/Q12522317
http://www.wikidata.org/entity/Q220
http://www.wikidata.org/entity/Q23766020
http://www.wikidata.org/entity/Q3915
http://www.wikidata.org/entity/Q14618311
http://www.wikidata.org/entity/Q90
http://www.wikidata.org/entity/Q2851133
http://www.wikidata.org/entity/Q1563
http://www.wikidata.org/entity/Q6774124
http://www.wikidata.org/entity/Q1533
http://www.wikidata.org/entity/Q21573102
http://www.wikidata.org/entity/Q19660
http://www.wikidata.org/entity/Q16593781


short_author short_authorLabel count

 wd:Q24244119 Didier Musso 42

 wd:Q24846806 Denise J. Jamieson 30

 wd:Q24532211 Van-Mai Cao-Lormeau 26

Pei-Yong Shi Pei-Yong Shi 25

 wd:Q25001578 Margaret A. Honein 25

 wd:Q22583669 Scott C. Weaver 24

 wd:Q25005765 Jonas Schmidt-Chanasit 23

 wd:Q24804663 Alfonso J. Rodríguez-Morales 22

 wd:Q25011254 Dana Meaney-Delman 18

 wd:Q37366846 Cheng-Feng Qin 18

http://www.wikidata.org/entity/Q24244119
http://www.wikidata.org/entity/Q24846806
http://www.wikidata.org/entity/Q24532211
http://www.wikidata.org/entity/Q25001578
http://www.wikidata.org/entity/Q22583669
http://www.wikidata.org/entity/Q25005765
http://www.wikidata.org/entity/Q24804663
http://www.wikidata.org/entity/Q25011254
http://www.wikidata.org/entity/Q37366846


● https://tools.wmflabs.org/scholia/author/Q3063122
● https://tools.wmflabs.org/scholia/work/Q20900776
● https://tools.wmflabs.org/scholia/venue/Q564954
● https://tools.wmflabs.org/scholia/organization/Q1269766

https://tools.wmflabs.org/scholia/author/Q3063122
https://tools.wmflabs.org/scholia/work/Q20900776
https://tools.wmflabs.org/scholia/venue/Q564954
https://tools.wmflabs.org/scholia/organization/Q1269766


Πως να περάσουμε τα δικά μας 
δεδομένα στα Wikidata;



https://tools.wmflabs.org/quickstatements

Παράδειγμα: Q41576278 TAB P373 TAB "Antoni Ignacy Mietelski"
Σημαίνει: πρόσθεσε στο  Antoni Ignacy Mietelski (Q41576278) κατηγορία στα Commons (P373)  Antoni Ignacy Mietelski
Παράδειγμα: Q1214098 TAB P1476 TAB pl:"Krzyżacy"
Σημαίνει: πρόσθεσε στο Τεύτονες Ιππότες (μυθιστόρημα) (Q1214098) τίτλος (P1476)  "Krzyżacy" (Πολωνικά)
Παράδειγμα: Q41576483 TAB P569 TAB +1839-00-00T00:00:00Z/9
Σημαίνει: πρόσθεσε στο Bronisław Podbielski (Q41576483) ημερομηνία γέννησης (P569)  +1839
Παράδειγμα: Q3669835 TAB P625 @043.26193/010.92708
Σημαίνει: πρόσθεσε τις συντεταγμένες στο San Dalmazio (Q3669835)

https://tools.wmflabs.org/quickstatements
https://www.wikidata.org/wiki/Q41576278
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P373
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Antoni_Ignacy_Mietelski
https://www.wikidata.org/wiki/Q1214098
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1476
https://www.wikidata.org/wiki/Q41576483
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P569
https://www.wikidata.org/wiki/Q3669835


https://tools.wmflabs.org/quickstatements

https://tools.wmflabs.org/quickstatements


Ευχαριστώ
Ερωτήσεις;

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
16 Νοεμβρίου 2017

Κωνσταντίνος Σταμπουλής, geraki@geraki.gr
Wikimedia Community User Group Greece

http://www.wikimedia.gr

mailto:stampoulis@wikimedia.gr

