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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
FashionEditathon
Μαραθώνιος Εμπλοσηιζμού ηης Βικιπαίδειας για ηην Ελληνική Μόδα και ηις
Ελληνικές Τοπικές Ενδσμαζίες
Η εηαηρία PostScriptum δηοργαλώλεη ζε ζσλεργαζία κε ηο Πειοπολλεζηαθό Λαογραθηθό Ίδρσκα θαη
ηελ ΔΔΛ/ΛΑΚ ηε δράζε «Μαραζώληος Δκπιοσηηζκού ηες Βηθηπαίδεηας γηα ηελ Διιεληθή Μόδα θαη ηης
Διιεληθές Τοπηθές Δλδσκαζίες κε επίθεληρο ηης Σσιιογές ηοσ Ιδρύκαηος» ζηο πιαίζηο ηες
σιοποίεζες ηοσ προγράκκαηος ΔΣΠΑ «Το ΠΛΙ ζηελ υεθηαθή εποτή» ποσ σιοποηεί ζε ζσλεργαζία κε
ηελ εηαηρία CITE.
Η δράζε, ποσ απεσζύλεηαη ζε δηδάζθοληες θαη θοηηεηές δηαθόρφλ παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάηφλ
(ζεαηροιογίας, θοηλφληοιογίας, ηζηορίας, ιαογραθίας θιπ.), επηκειεηές κοσζείφλ κόδας θαη
ελδσκαζίας, ηζηορηθούς ηες ελδσκαζίας, ιαογράθοσς, «bloggers» κόδας θαη θάζε ελδηαθερόκελο, έτεη
φς ζηότο ηολ εκπιοσηηζκό ηες Διιεληθής Βηθηπαίδεηας -θαη ελδετοκέλφς θαη ηες αγγιόθφλες
Wikipedia- κε ιήκκαηα ποσ αθορούλ ηελ ειιεληθή ηοπηθή ελδσκαζία θαη ηελ ειιεληθή κόδα
δηατροληθά.
Θα σιοποηεζεί δε κε ηε ζσκκεηοτή θαη εποπηεία κειώλ ηες ειιεληθής Βηθηπαίδεηας θαη ηφλ
επηκειεηώλ ηοσ Πειοπολλεζηαθού Λαογραθηθού Ιδρύκαηος γηα λα ζσδεηήζοσλ καδί ηοσς γηα ηο
κοσζείο θαη ηης ζσιιογές ηοσ.
Σεμινάρια ηην Πέκπηε 5 και ηην Παραζθεσή 6 Φεβροσαρίοσ από ηις 5κκ έως ηης 8κκ .
Καηά ηε δηάρθεηα ηφλ δύο ασηώλ ζσλαληήζεφλ ζα γίλεη εηζαγφγή ζηελ ιογηθή θαη τρήζε ηες
Βηθηπαίδεηας θαη ζηε κεζοδοιογία ζσγγραθής ιεκκάηφλ ζε ασηή.
Μαραθώνιος ηο Σάββαηο 7 Φεβροσαρίοσ από ηις 9πκ έως ηης 5κκ ζε ζσνεργαζία με ηο
Εσρωπαϊκό Πρόγραμμα Europeana Fashion.
Οη ζσκκεηέτοληες ζα θιεζούλ λα ζσγγράυοσλ λέα ιήκκαηα ή λα επηκειεζούλ παιαηόηερα θάηφ από
ηελ θαζοδήγεζε ηφλ Βηθηπαηδηζηώλ θαη ηες οκάδας ηες PostScriptum ποσ ζσληολίδεη ηελ αλάιογε
δράζε Wikipedian in Residence γηα ηης ζσιιογές ηοσ Ιδρύκαηος. Οη ζσκκεηέτοληες θαιούληαη λα
έτοσλ καδί ηοσς ηο laptop ηοσς.
Η ΔΔΛ/ΛΑΚ ζσκκεηέτεη θαη ζηερίδεη δράζεης προώζεζες αλοητηού περηετοκέλοσ κε
οποηοδήποηε οργαληζκό ελδηαθέρεηαη λα ηης οργαλώζεη θαη σιοποηήζεη. Το αλοητηό

περηετόκελο αλαθέρεηαη ζε θάποηα δεκηοσργηθή εργαζία, ε οποία είλαη δηαζέζηκε προς αλαπαραγφγή
ή/θαη ηροποποίεζε ζε όποηολ επηζσκεί. Πρόθεηηαη γηα περηετόκελο ε άδεηα ηοσ οποίοσ επηηρέπεη ηελ
επαλάτρεζε, ηελ ηροποποίεζε, ηο ζσλδσαζκό κε άιιο περηετόκελο θαη ηελ ειεύζερε αλαδηαλοκή..

* Σηο τώρο ζα σπάρτεη πρόζβαζε ζε Wi-Fi δίθησο.
Και ηα δύο μέρη ηης δράζης θα πραγμαηοποιηθούν ζηο κηίριο ηης Μονάδας Αριζηείας ΕΛ/ΛΑK ηοσ
Χαροκοπείοσ Πανεπιζηημίοσ, Ομήροσ 9, Σηάζη Ηλεκηρικού ‘Ταύρος’.

-Γηα ηελ ΕΕΛ/ΛΑΚ
H κε-θεξδνζθνπηθή Εηαηξεία ΕΛ/ΛΑΚ ηδξύζεθε ην 2008,

ζήκεξα απνηειείηαη από 29

Παλεπηζηήκηα, Εξεπλεηηθά Κέληξα θαη θνηλωθειείο θνξείο. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έρεη ωο θύξην ζηόρν λα
ζπκβάιιεη ζηελ αλνηρηόηεηα θαη εηδηθόηεξα ζηελ πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηωλ Αλοητηώλ

Προηύπφλ, ηνπ Διεύζεροσ Λογηζκηθού, ηνπ Αλοητηού Περηετοκέλοσ, ηωλ Αλοητηώλ
Γεδοκέλφλ θαη ηωλ Τετλοιογηώλ Αλοητηής Αρτηηεθηοληθής ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ
δεκόζηοσ ηοκέα θαη ηωλεπηρεηξήζεωλ ζηελ Ειιάδα, ελώ παξάιιεια θηινδνμεί λα απνηειέζεη
θέληξν γλώζεο θαη πιαηθόξκα δηαιόγνπ γηα ηηο αλνηρηέο ηερλνινγίεο. Αλάκεζα ζηνπο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΕΕΛ/ΛΑΚ είλαη ηα πην πνιιά ειιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη Εξεπλεηηθά
Κέληξα, ελώ γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ δξάζεωλ ηεο ε ΕΕΛ/ΛΑΚ βαζίδεηαη ζηελ ζπλεξγαζία θαη
ελεξγή ζπκκεηνρή ηωλ κειώλ ηεο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ρξεζηώλ θαη δεκηνπξγώλ
Ειεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ, Αλνηρηνύ Πεξηερνκέλνπ θαη Τερλνινγηώλ Αλνηρηήο Αξρηηεθηνληθήο. Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ εθπξνζωπεί ηα Creative Commons(http://wiki.creativecommons.org/Greece) θαη
είλαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ COMMUNIA(http://www.communia-association.org/), είλαη ν ειιεληθό
θόκβνο γηα ην Open Data Institute(http://opendatainstitute.org/), είλαη κέινο ηνπ Open Budget
Initiative(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-

initiative/).
Δπηθοηλωλία: Βηβή Πεηζηώηε: 210 7474-271, info at ellak.gr

