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10 let Wikipedie
KONCERT

Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních (Stálosť – Památky –
Lavečka – Láska – Jabúčko – Polajka – Bolavá hlava – Pérečko – Muzikanti)
– Bronislava Tomanová (zpěv), Veronika Ptáčková (klavír)

Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír (I. Con moto – II. Ballada –
III. Allegretto – IV. Adagio)
– Kateřina Halbychová (housle), Karel Martínek (klavír)

Antonín Stamic: Osm capriccií (1. Allegro moderato – 8. Allemande)
– Kristina Martincová (flétna)

Jakub Jan Ryba: Slavíček
– Bronislava Tomanová (zpěv), Kristina Martincová (flétna), Veronika
Ptáčková (klavír)

Bedřich Smetana: Skřivánčí píseň z opery Hubička
– Bronislava Tomanová (zpěv), Veronika Ptáčková (klavír)

Bedřich Smetana: Polka a moll z cyklu Vzpomínky na Čechy ve formě polek,
op. 12
– Veronika Ptáčková (klavír)

Antonín Dvořák: V národním tónu, op. 73 (Dobrú noc – Žalo dievča, žalo
trávu – Ach, není tu – Ej, mám já koňa faku)
– Bronislava Tomanová (zpěv), Veronika Ptáčková (klavír)

Antonín Dvořák: Árie Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka
– Bronislava Tomanová (zpěv), Veronika Ptáčková (klavír)

Koncert se koná 15. ledna 2011 od 18 hodin ve Farním sboru Českobratrské
církve evangelické v Praze na Vinohradech.

Všichni umělci laskavě souhlasili s uvolněním audiozáznamu svých výkonů
k nahrání na projekt Wikimedia Commons pod svobodnou licencí.

– program –



Je to tak. Lidem na celém světězáleží na Wikipedii, a když je jejíprovozovatel nadace WikimediaFoundation poprosí o  finančnípomoc, jsou připraveni. Letošníplán nadace získat částku 16 mi-lionů dolarů se tak podařilosplnit v  nejrychlejší sbírce naWikipedii všech dob.
Ukázalo se, že tento projekt přežívá

nejen zásluhou tisíců dobrovolníků,
kteří ho píšou, ale také zásluhou tisíců
dobrovolníků, kteří jsou na zajištění
jeho existence a fungování ochotni vě
novat své peníze.

A on jen nepřežívá, on stále roste. Mi
liony článků a miliony čtenářů z něho
dělají největší encyklopedii všech dob a
pátý nejnavštěvovanější web světa. Zá
roveň je to jasně nejnavštěvovanější
web světa  bez reklamy.

„Ten příval podpory od stovek tisíc
obyčejných lidí je příkladem ducha
hnutí Wikimedia. Wikipedie je veřejný
zdroj vědění vytvářený stovkami tisíc
dobrovolníků, na který spoléhá více než
400 milionů lidí a který zaplatilo více
než půl milionu dárců,“ konstatoval po
úspěchu sbírky zakladatel Wikipedie
Jimmy Wales.

Nadace tím získala prostředky pro
svou činnost ve fiskálním roce
2010–2011. Vydat chce v tomto období
20,4 milionu dolarů, z toho téměř
polovinu na údržbu a rozvoj techno
logie, zhruba čtvrtinu pojmou nezbytné
náklady na finanční a organizační
správu a zbylou čtvrtinu různé další
projekty.

V průběhu sbírky se řada zájemců
o Wikipedii obrátila i na sdružení Wiki
media Česká republika s dotazy nebo
žádostí o informace. Někteří z nich se
rozhodli přispět i na jeho potřeby.
Všem jim mnohokrát děkujeme.

Fotografie:
Packa:Vyhlašování vítězů Cen za rozvoj

českéWikipedie 2010.CC-BY-SA.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Competition_Ceny_%C4%8Desk%C3%A9
_Wikipedie_14.jpg

Dobrovolníci Wikipedii padnout nenechají
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Byla to opravdováwiki-konference

Uspořádat konferenci opravduwiki-způsobem napadlo lidi, kte-ří se v  České republice zabývajítzv. wikinomií – a svůj nápadopravdu uskutečnili. Druhá čes-ká wikikonference, kterou s nimizorganizovalo sdružení Wikime-dia Česká republika, proběhlaúspěšně 4. prosince na FF UKv Praze.
Vedle dvou místností, kde se hovořilo

o wikinomii, patřila jedna místnost

Wikipedii, jejím sester
ským projektům – a jako
hostům také projektu
WikiSkripta, který provo
zuje 1. LF UK v Praze.

Wikipedie představila některé vý
sledky průzkumu mezi editory a uživa
teli, wikipedisté přednesli svůj pohled
na řešení sporů na Wikipedii a mluvilo
se také o Wikiverzitě. Součástí progra
mu bylo také vyhlášení laureátů 2. běhu
Cen za rozvoj české Wikipedie.

Laureáti druhého běhuCen za rozvoj české Wikipedies generálním partneremČeskou spořitelnou
I. oblast:1. Schuminka janička za článek Jihlavskékatakomby2. Jan Polák za článek Eliška Junková3. Pavel Harvey za články Dějiny Kuby aRastattský mír4. Kixx za články Invaze na Grenadu aSudetoněmecký Freikorps5. Juan deVojníkov za článekVrtbovskázahrada
II. oblast1. Ria za články Šeřík obecný a Volary2. Pernak1 za článek Suchdol nad Odrou3. Michal Bělka za článek Wellington4. RgC za článek Miami5.Tvskyfreak za článek Sydney6. Prvák za článek Ledvinové kameny
III. oblast1. Jan Polák za článekVilém Pospíšil2. neudělena3.Tom120 za článek Automobilový průmysl4. Pavel Harvey za článek Opozice (politika)



z hlavních úkolů mezinárodního
jazyka, totiž poskytování informací
o všem možném. Chtěl jsem také před
stavit světu českou kulturu mnohem
podrobněji, než je obvyklé v papí
rových encyklopediích, a předpokládal
jsem, že ostatní esperantisté představí
podobně tu svou. Např. největší světoví
malíři jsou už okoukaní, zajímali by mě
i malíři dánští, maďarští, finští, island
ští a další. I mezi se najdou tvůrci origi
nální jako náš Lada nebo Zrzavý.
V neposlední řadě jsem chtěl podrobně
zachytit dějiny esperanta. Na žádost
Chucka Smithe jsem přepsal 2600 člán
ků Encyklopedie esperanta z roku
1935, mnohé byly okamžitě doplňová
ny a aktualizovány dalšími wikipedisty.
Přibývaly také články zachycující po
sledních 75 let.

U české verze to bylo jiné. V první
chvíli jsem chtěl vyhovět Chuckovi a
také jsem si přál, aby česká verze mezi
ostatními jazyky nechyběla. Samozřej
mě se mi líbila i představa, že česká
verze bude vděčit za svůj vznik espe
rantistům. Plánoval jsem, že v ní napíšu
o interlingvistických tématech, ale jiné
náměty nechám ostatním Čechům.
Předpokládal jsem, že se vytvoří in
ternetová verze našich papírových en
cyklopedií. Hlavně se tam dostanou
aktuality, protože trvá dlouho, než se
nová informace dostane do tisku, jestli
vůbec. Wikipedie reaguje ihned, až to
skoro děsí, např. při úmrtí slavných li
dí. Můžete tam také dát spoustu věcí,
které by autoři klasické encyklopedie
odmítli zařadit pro nedostatek místa.
Nebo o někom napsali dvě věty, pro
tože jim připadal málo významný, ale
ve Wikipedii o něm můžete napsat po
drobnou informaci. Můžete tam dát
mladé umělce, sportovce, vědce a poli
tiky, kteří se do těch papírových
dostanou až za několik let. Ale i starší,
kteří by tam už dávno měli být, jenže
autoři papírových encyklopedií o nich
nevědí. Např. vídeňský profesor Eugen
Wüster, zakladatel technické norma
lizace a terminologie, v žádné české en
cyklopedii není. Myslím, že každý,
kdo s nějakou papírovou encyklopedií
pracuje, ji má plnou vepsaných pozná
mek, vlepených ústřižků z novin apod.
Wikipedie nám umožňuje, abychom se
o tyto doplňky navzájem podělili.

V roce 2002 i anglické Wikipedii
bylo jen zhruba 20 měsíců. Jak jste
se k ní tehdy vůbec dostal?

K Wikipedii jsem se dostal přes espe
ranto. Již na jaře 2000 jsem napsal do
našeho svazového věstníku Starto, že
potřebujeme v esperantu všeobecnou
encyklopedii, protože lidem cizí jazyky
více slouží jako zdroj informací než ke
komunikaci při setkání s cizinci. Když
se pak v březnu 2002 v časopise našeho
rotterdamského ústředí Esperanto ob
jevilo, že americký student Chuck Smi
th založil esperantskou verzi
internetové encyklopedie, bylo to po
prvé, co jsem o Wikipedii slyšel. Zajá
sal jsem, že jsem našel spřízněnou duši,
a hned jsem se zaregistroval.

Jak vzpomínáte na své rozhodnutí
založit českou Wikipedii?

V listopadu téhož roku jsme měli
v Dobřichovicích u Prahy seminář
o odborných aplikacích esperanta a na
něm jsem se seznámil s Chuckem Smi
them, který přijel o Wikipedii předná

šet. Za týden jel do Budapešti, cestou
se zastavil u mě doma a zeptal se, proč
nezaložím českou Wikipedii. Protože to
neumím, odpověděl jsem. Stáhl
z internetu nějaký text v TXT, dal mi
ho na plochu a řekl, že co je anglické,
mám nechat, to jsou pokyny pro stroj,
ale esperanto v uvozovkách mám pře
ložit do češtiny, to jsou instrukce pro li
di. Asi dva týdny jsem překládal,
nakonec jsem výsledek poslal Brionu
Vibberovi, který mi za dva dny ozná
mil, že česká Wikipedie už funguje.
Stihli jsme to těsně před koncem roku
2002. Zjistil jsem ale, že tam mám pře
klepy, chyby či špatně pochopené pře
klady a žádal jsem opravy. Dal mi
přístupová hesla, abych vše opravil
sám, a tak jsem se stal správem. Pak se
tam začali hlásit lidi, tak jsem je nechal
a věnoval se esperantské verzi.

Co jste očekával od založení
Wikipedie?

U esperantské verze jsem očekával
vytvoření informačního systému, který
by umožnil esperantu plnit jeden
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Miroslav Malovec (*1953). Zaměstnáním prodavač elektrosou-částek, ale také přední český esperantista, překladatel do espe-ranta, autor nebo spoluautor několika esperantských publikací aučebnic. Redaktor časopisu Starto. V  roce 2002 založil českouWIkipedii.

Nikde se nedají opravit chybytak snadno jako na Wikipedii



Mnohem víc práce jste udělal na
Wikipedii v esperantu, kam přispívá
te dodnes. Líbí se vám tam víc?

Kdyby každý esperantský wikipedista
utekl ke své národní verzi, tak by ta
esperantská osiřela. Proto národní
Wikipedie přenecháváme krajanům ne
esperantistům a sami se věnujeme espe
rantské jako společnému
mezinárodnímu výtvoru, navíc prvnímu
toho druhu v historii esperanta. Do čes
ké občas přispívám s esperantskými ná
měty, ale např. o českých umělcích
nebo památkách píšu raději do espe
rantské verze a propaguju tak českou
kulturu ve světě. Kromě toho nechceme
zapomenout na lidi, kteří pro esperanto
pracovali před námi, proto zpracovává
me i historii hnutí. Wikipedie je ale jen

jedna z mnoha mých aktivit. Přispívám
i do Encyklopedie města Brna a do Au
torit Národní knihovny. Do biologické
knihovny BioLib jsem doplnil na 11 ti
síc esperantských názvů zvířat a rostlin,
několika digitalizovanými knihami
jsem přispěl i do projektu Gutenberg.
Zpracovávám rukopisy dávno zesnu
lých esperantistů, rediguji svazový
věstník, překládal jsem texty pro Muze
um esperanta ve Svitavách apod. Skáču
z jedné věci na druhou, když se prostě
objeví potřeba něco zpracovat.

Jak hodnotíte současný stav
Wikipedie? Používáte ji také někdy
sám jako čtenář?

Samozřejmě, pokud potřebuji nějakou
informaci encyklopedického charakte
ru, zkouším různé jazykové verze

Wikipedie. Často mi pomáhá jako ter
minologická pomůcka, když potřebuji
vědět, jak se něco řekne v různých
jazycích. Ve všech verzích narážím na
články zpracované vzorně i na články,
kde je informací minimum. Nakonec je
možné i z Wikipedie udělat knihu, již
jsem viděl německou Wikipedii
v knižním vydání. Myslím ale, že čes
ká verze ještě k tomu zralá není, ale
moc jí už nechybí.

Kdo navštíví Vaši internetovou
stránku, ani se nedozví, že jste založil
českou Wikipedii. Nejste na to hrdý?

Nerad bych vypadal jako náfuka, pro
to dávám přednost tomu, když se říká,
že ji založili esperantisté, ne já osobně.
Ostatně ji skutečně vytvořili Chuck

Smith a Brion
Vibber, já byl
jen první, ko
ho požádali
o překlad
příkazů do
češtiny. A to
tak velký vý
kon nebyl.
V tomto
smyslu možná
svou stránku
předělám.

Zakladatel
Wikipedie
Jimmy Wales

je v současnosti jednou z velkých po
stav Internetu. To se o vás říct nemů
že. Nemrzí Vás to?

Ne, můj překlad nedlouhého textu se
nedá srovnat s vytvořením myšlenky,
odpovídajícího programu, umístěním
na internetu a propagací celé akce.
Jimmy Wales si svůj vliv zaslouží,
pokud ho ovšem opravdu má. V po
slední době byl vystaven na Wikipedii
v roli prosebníka, který potřásá
pokladničkou, nevím, zda je to ta
správná sláva a správný vliv.

Co byste popřál Wikipedii, a to
nejen té české, do dalších deseti let?

Věřím, že encyklopedie, slovníky a
podobné věci vzdělávacího charakteru
zůstanou na internetu „na věčné časy“ a

každá další generace je bude zdoko
nalovat a propracovávat. Bylo by ne
smyslné již provedenou práci smazat a
začít od začátku. Doufám, že „profíci“
přestanou Wikipedii kritizovat a přiloží
ruku k dílu tím, že chyby sami opraví.
V klasických encyklopediích je také
chyb jako maku, protože nikdo nemůže
znát vše zpaměti, i profesionál opisuje
informace ze starších zdrojů včetně
chyb. Nikde se však nedají chyby tak
snadno opravit jako v otevřeném systé
mu Wikipedie. Když najdete chybu
v papírové encyklopedii, opravíte si ji
perem ve svém exempláři, ale autoři se
o tom nedozvědí a v dalším vydání
chybu zopakují. Ve Wikipedii napíšete
komentář, proč si myslíte, že je v textu
chyba, a po proběhlé diskuzi bude
opravena během několika dní nebo tam
zůstane upozornění, že existují dva
zdroje s rozdílnými údaji. Tak se může
Wikipedie svou spolehlivostí blížit
profesionálním encyklopediím a zá
roveň si udržet lidový charakter. Díky
tomu, že do ní může přispívat kdokoliv
na internetu, shromažďuje obrovské
množství informací, které jinde nenaj
deme. Stává se kolektivním dílem ce
lého lidstva a předpokládám, že to tak
zůstane po celou dobu, co bude exis
tovat lidská civilizace. Přidají se další a
další jazyky, například africké a indián
ské, což přinese obohacení i o kultury a
reálie, které jsou v dnešních encyklope
diích podchyceny jen okrajově.

Doufám také, že toto desetiletí se
stane deseletím virtuálních knihoven,
které zatím hledají svou formu (Gu
tenberg, Europeana apod.), ale jednou
se stanou alternativou národních a vě
deckých knihoven, kde najdeme belet
rii, odbornou literaturu, turistické
informace, fotky, zvukové záznamy,
videa a filmy a samozřejmě také ency
klopedie. Přeji tedy Wikipedii, aby si
v tomto virtuálním vzdělávacím světě
udržela svou mimořádnou pozici.

Děkujeme za rozhovor.
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Fotografie:
P.Novák,Wikipedia:Miroslav Malovec.CC-

BY-SA
Vizuální i obsahová podoba článku Praha

na anglickéWikipedii na začátku roku 2002.
Viz http://nostalgia.wikipedia.org/wiki/Prague



Cestačasem
projekt Wikipedie. Ve stejném měsíci
se navíc v USA konalo první setkání
wikipedistů.

Rok 2003 změnil zásadně fungování
Wikipedie. 20. června byla založena
nadace Wikimedia Foundation, která
převzala provoz Wikipedie od jejího
zakladatele Jimmyho Walese. Anglická
Wikipedie už tehdy měla více než 100
tisíc článků a logo podobné dnešnímu.
V říjnu vznikla také Wikipedie ve slo
venštině.

V roce 2004 se na hlavní stránce ang
lické Wikipedie objevují první zají
mavosti v sekci "Věděli jste, že..." a
také první obrázky dne. Články se začí
nají kategorizovat. V červnu vznikla
první pobočka Wikimedia  německá
Wikimedia Deutschland. V září překro
čily všechny Wikipedie dohromady me
tu jednoho milionu článků.

První celosvětové setkání wikipedistů
Wikimania se uskutečnilo od 4. do 8.
srpna 2005 ve Frankfurtu. Na konci
roku je do kódu MediaWiki doplněno

Jaká je historie Wikipedie? Ten-to článek vám přináší přehlednejdůležitějších milníků z  uply-nulých deseti let od jejího za-ložení až po současnost.
Wikipedie vznikla 15. ledna

2001 a o den později byla na její
hlavní straně provedena první edi
tace. Ještě v roce 2001 překročila
1000 článků v angličtině, navíc se
objevily první další jazykové
verze, nejdřív německá, pak švéd
ská a do konce roku 2001 dalších
14 mutací. Před listopadem roku
2001 navíc Wikipedie převzala jako
hlavní princip zásadu nezaujatého úhlu
pohledu.

25. ledna 2002 přešla Wikipedie na
nový software, tzv. Phase II software
(tento den se dodnes připomíná jako
Den Magnuse Manskeho), a od červen
ce je provozovaná na MediaWiki. Tento
rok také znamenal vznik české Wikipe
die. Německá Wikipedie při
šla s novinkou: Zavedla status
nejlepšího článku. V prosinci vznikl
Wikislovník jako první sesterský

rozšíření Cite.php, které umožňuje
snadné vkládání referencí, což vedlo
k výraznému nárůstu uvádění zdrojů.

V roce 2006 narostla anglická
Wikipedie na více než milion článků a
ve všech Wikipediích už je více než mi
liarda slov. Česká Wikipedie mezitím
v červnu překonala hranici 100 tisíc
článků. Projekty navíc získávají uznání.
Například ruská nebo japonská Wikipe
die získávají ceny pro nejlepší weby
roku.

O dva roky později vzniklo
v březnu sdružení Wikimedia
Česká republika. Dar zhruba sta
tisíc souborů od německého
Spolkového archivu se stal
jedním z prvních případů ob
razových archivů darovaných in
stitucemi Wikimedia Commons.

Všechny Wikipedie dohromady už mají
více než 10 milionů článků.

V roce 2009 se začíná testovat systém
tvorby knih ve fornátu PDF přímo
z rozhraní Wikipedie. Společnost
OpenMoko vyvinula WikiReader,
levnou přenosnou čtečku Wikipedie.
A mimochodem, vyšlo také první české
Wikimedium a konala se první česká
wikikonference.

A loňský rok už máte všichni v pamě
ti, nebo ne?

Obrázky:
Historie logaWikipedie.©Wikimedia

Foundation.
Packa: Jan Lochman naWikikonferenci.

CC-BY-SA.http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Wikiconference_2010_CZ_8.jpg

6 - 1 / 2011

Slavíme výročí s novými silami

Kdokoliv se může stát členem a ovlivnit
tak jeho další směřování.

V letošním roce spustíme nový gran
tový systém, který umožní jednoduché

Sdružení Wikimedia Českárepublika vstupuje do jubilejníhoroku Wikipedie  s  novým ve-dením. V  jeho čele se po třechletech existence vyměnil předse-da, v  čele nové rady je nyní JanLochman.
Co má nová rada v plánu? „Chceme

se více otevřít Wikipedii a dokázat, že
sdružení vzniklo právě za účelem po
máhat wikipedistům. Členy sdružení
Wikimedia Česká republika jsou
převážně samotní Wikipedisté, kteří se
rozhodli spojit svoje síly a realizovat
projekty, jak pomoci ostatním při jejich
práci. Již dnes nabízíme institucionální
zaštítění, finanční a právní pomoc.

získávání médií, ať už jde o staré nebo
nové fotografie, nahrávky, kresby apod.
Celý systém vymyslel a vyjednal s na
dací člen našeho sdružení a wikipedista
Danny B. Věříme, že v budoucnu vstou
pí do sdružení více takto aktivních li
dí.“

Informace o činnosti sdružení najdete
i do budoucna na jeho webových strán
kách, na Wikipedii, na blogu sdružení a
samozřejmě také ve Wikimediu.

Vývoj podoby oficiálního loga Wikipedie

Jan Lochman



Do širšího týmu nadace Wikimedia
Foundation se zapojil Lennart
Guldbransson, zakladatel poboč
ky Wikimedia Sverige. Jako tzv.
community fellow bude pracovat
na tvorbě a zdokonalování různých
vzdělávacích materiálů o Wikipe
dii, které jsou pro každého
dostupné díky projektu Bookshelf.

Někteří odborníci na wikiaktivity do
poručovali v průběhu sbírky nadaci,
aby opustila systém dobrovolné pod
pory a vrhla se na reklamu. Často to
zdůvodňovali údajným nedosta
tečným přílivem darů. Rekordní
rychlost a suma vybraná ve sbírce se
staly pádnou odpovědí.

Pobočky
Kromě Wikimedia Foundation
z ukončené sbírky na Wikipedii
profitovaly i některé pobočky. Wiki
media Deutschland získala více než
dva miliony euro, z nichž polovinu
poskytne nadaci, Wikimedia UK ob
držela půl milionu liber.

Britská Wikimedia United King
dom uspořádala dvoudenní konfe
renci GLAMWIKI, kde zástupci
Wikimedia mluvili s představiteli
kulturních institucí, které stále
častěji vycházejí vstříc svobodným
projektům. GLAM znamená „gale
rie, knihovny, archivy, muzea“.

Už po uzávěrce našeho vydání byla
v Indii oficiálně registrována pobo
čka Wikimedia India. Má potenciál
stát se největší pobočkou na světě.

Ostatní
Jimmy Wales a další zástupci Wiki
media Foundation museli opakovaně
dementovat, že mezi Wikipedií a
WikiLeaks Juliana Assange existuje
nějaký vztah.

České projekty
Český Wikislovník má více než 20
tisíc hesel. Druhý největší projekt
Wikimedia v češtině překročil tuto
hranici článkem республика.

Cizojazyčné projekty
12. prosince překročila anglická
mutace Wikipedie hranici 3,5 milio
nu článků.

10 milionů hesel má Wikislovník
ve všech jazykových verzích do
hromady. Hranice byla zlomena 10.
ledna 2011.

Přírůstkem do fondů Wikimedia
Commons se stal dar 200 obrázků
z archivu města Toulouse. Ještě větší
pozornost si ale zaslouží rozhodnutí
Státní knihovny australského Que
enslandu, která věnovala 50 tisíc
volných fotografií, které dokumentují
historii Queenslandu.

Další dar pro Commons představu
je zhruba 25 tisíc map rozšíření
různých druhů rostlin a živoči
chů, který uvolnila organizace spa
dající pod OSN a spravující tzv.
Červenou knihu ohrožených druhů.

Wikipedie ve fidžijštině oslavila
díky tvorbě jednořádkových robo
tických textů v létě nárůst na více než
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2,5 tisíce článků. Když se na ně podí
vali opravdoví editoři, zbylo jich 118.

Korejská Wikipedie narazila na
problém. Jednotlivé její editory za
žaloval starosta města Inčchon,
kterého uráželo, že Wikipedie

o něm pře
bírala z jiných
médií ne
chvalné infor
mace.
V Koreji jsou
soudy v těch
to věcech po
měrně přísné
a vycházejí
spíš vstříc do
tčeným poli
tikům než
svobodě
projevu.

Wikimedia Česká republika
Wikimedia Foundation zaslala sdru
žení více než 30 tisíc euro na finan
cování grantových činností ve
prospěch projektů Wikimedia a na
jejich propagaci. Pro nadaci je
projekt našeho sdružení pilotní
zkouškou nového systému finan
cování poboček.

Valná hromada Wikimedia Čes
ká republika zvolila nejen nové
vedení (viz též str. 6), ale mimo ji
né schválila schodkový rozpočet.
Schodek bude financován hlavně
z výše uvedených prostředků od
nadace Wikimedia Foundation,
dojde také k dočerpání jiných úče
lově vázaných darů.

Nadace Wikimedia Foundation
Zástupci Wikimedia vystupovali
v různých médiích. Jimmy Wales byl
na jedné straně hostem známé The
Daily Show v americké televizi Co
medy Central, na druhou stranu si ale
udělal čas i na exkluzivní rozhovor
pro Český rozhlas Rádio Česko.

Fotografie:
Sageross:Lenart Guldbransson a Frank

Schulenberg.CC-BY-SA.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Lennart_and_Frank_with_Bookshelf_
material,_2011-01-05.jpg

Lenart Guldbransson aFrank Schulenberg.

WIKINOVINKY



to, že žádná vydavatelská autorita neru
čí za správnost jejího obsahu. Přesto je
Wikipedie velice oblíbeným zdrojem
referátů pro studenty všech typů škol.

Podle průzkumu ji ke studiu využívají
čtyři z pěti britských vysokoškoláků.

V loňském roce se přiznal i slavný
Umberto Eco, že Wikipedii používá
pravidelně. Jak se uvádí na Wikicitá
tech, řekl o tom: Když píšu, dívám se
do Wikipedie 30krát až 40krát denně,
protože mi opravdu pomáhá. Když
píšu, nepamatuju si, jestli se někdo na
rodil v 6., nebo v 7. století, nebo třeba
kolik n se píše ve jméně Goldmann. Jen
před několika lety bych kvůli takovým
drobnostem ztrácel spousty času.

Nezapomeňte navštívit anglickou
Wikipedii na 1. dubna. Tehdy tam
bývají na hlavní straně skutečně origi

Wikimedia ví (skoro) všechno…o Wikipedii
Co ještě byste se mohli dově-dět na projektech Wikimediao  samotné Wikipedii? Tak na-příklad to, co samotný ten názevznamená.
Vznikl spojením slov wiki a ency

klopedie. Co je encyklopedie, asi každý
ví. Samo slovo pochází z řečtiny a zna
čí zpravidla objemné strukturované dí
lo, pokoušející se zachytit a předat
lidské poznání. Zato wiki je slovo zcela
nové a pochází z havajštiny, kde zne
maná velmi rychlý. V počítačovém svě
tě je wiki pro takový web, který
umožňuje uživatelům přidávat a měnit
stávající obsah.

Zhruba čtvrtina článků na Wikipedii
je v angličtině, devět procent v němči
ně, sedm ve francouzštině. Čtvrtá a pátá
jsou polská a japonská Wikipedie, které
obsahují po pět procentech z celého po
čtu článků encyklopedie.

Wikipedie se pravidelně stává objek
tem zájmu médií, značnou pozornost
vyvolal před pěti lety článek časopisu
Nature, ve kterém byly porovnávány
anglická Wikipedie a Encyclopedia Bri
tannica. Ze srovnání vyplynulo, že obě
encyklopediee obsahují srovnatelný po
čet chyb. Britannica ale metodiku a vý
sledky srovnání odmítla. Nejčastěji
uváděným nedostatkem Wikipedie je

nální články, například o Muzeu
špatného umění v americkém Dedhamu
nebo o Georgi Washingtonovi. Prezi
denta na mysli nemáme, šlo o vynález
ce předchůdce instantní kávy.

Wikipedie se objevuje v nejrůznějších
souvislostech. Znáte je?

1. Kdo byl nazván Martinem Ří
manem jako chodící wikipedie?

a) Jiří Paroubek
b) Petr Nečas
c) Karel Schwarzenberg

2. Co označil odborník na tajnou
službu Wikipedií Washingtonu?

a) CIA
b) KGB
c) FBI

Kvíz o Wikipedii 3. Jak se jmenovala rozhlasová
show BBC, parodující Wikipedii?

a) Bigipedia
b) Witchipedia
c) Weakpedia

4. Eric Zachte přirovnal vznik a
rozmach Wikipedie k hledání vody,
místo které hledači našli

a) zlato
b) ropu
c) písek

5. Ve které z těchto zemí úřady
neblokovaly Wikipedii?

a) Spojené království

b) Uzbekistán
c) Rusko

6. Jaký text Jimmy Wales vložil na
Wikipedii při jejím založení?

a) Hello, world
b) Small test
c) It's really working

7. Je klingonské písmeno na logu
Wikipedie?

a) Ne
b) Ne, ale bylo
c) Ano
Správné odpovědi na str. 2.

Obrázek:
TownDown:Halloweenské logo

Wikipedie.Úprava loga ©Wikimedia
Foundation.
Fotografie na titulní straně:

JayWalsh a Jimkim:LogoWikipedie v dlani.
CC-BY-SA http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:10_sharing_book_cover_
background.jpg

P.Novák:Miroslav Malovec.CC-BY-SA
Historické logoWikipedie.©Wikimedia

Foundation.
D.Neville:Státní knihovna Queensland.

CC-BY.http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:State_Library_of_Queensland_
2008.jpg
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Sdružení Wikimedia Českárepublika je nezisková organizace,která děkuje svým partnerům zapodporu ke své činnosti.




