
Lepszy dostęp do wiedzy dla wszystkich - kampania #1Lib1Ref 

2021 startuje! 

Wikipedia jest często pierwszym źródłem informacji dla wielu z nas, ale co z wiarygodnością 

przekazywanej wiedzy? Najlepszą metodą weryfikacji treści jest dodanie informacji o źródle, 

dlatego w ramach kampanii #1Lib1Ref (1 bibliotekarz – 1 przypis) Okręg Mazowiecki i 

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Wikimedia 

Polska zapraszają na wspólne dodawanie przypisów w Wikipedii. 

Spotkanie online odbędzie się w dniu 15 stycznia (piątek) w godzinach 11.00 – 12.30  na 

platformie Zoom. 

Podczas spotkania pod opieką doświadczonych wikipedystów i wikipedystek będziemy razem 

wprowadzać przypisy do istniejących już haseł Wikipedii. Jeśli nie masz żadnego 

doświadczenia w edytowaniu haseł, zapoznaj się z materiałami na stronie akcji. Poza tym, 

zachęcamy do założenia konta na Wikipedii przed spotkaniem – będziesz mieć czas spokojnie 

zapoznać się z informacjami na Stronie Domowej Użytkownika (pojawi się ona po założeniu 

konta), zrobić proste ćwiczenia edycyjne itd. 

W programie szkolenia i edytonu: 

11.00-11.30 – szkolenie: wprowadzenie do edytowania haseł w Wikipedii, w tym dodawania 

przypisów 

11.30-12.30 –  edyton: wspólne dodawanie  przypisów do haseł 

Spotkanie otwarte jest dla wszystkich chętnych do współpracy z Wikipedią, nie tylko 

bibliotekarzy.  

Link do szkolenia/edytonu  (hasło: wiki) 

 https://zoom.us/j/96906200058?pwd=T3RUSTkwN3REYzFkekRNM2pscFFXQT09 

#1Lib1Ref to coroczna światowa akcja, zachęcająca bibliotekarzy, aby włączyli się w 

tworzenie Wikipedii, dodając do haseł wirtualnej encyklopedii przypisy do wiarygodnych 

źródeł. Dzięki temu czytelnicy i czytelniczki z całego świata zyskają więcej zweryfikowanej i 

wiarygodnej wiedzy. W ramach kampanii lokalne biblioteki, wielkie i zupełnie małe, 

organizują wiele wydarzeń mających na celu promowanie przedsięwzięcia. W tym roku 

kampania #1Lib1Ref potrwa od 15 stycznia do 5 lutego 2021 r. W tym czasie można 

dodawać brakujące przypisy do artykułów w Wikipedii, oznaczając specjalnymi hashtagami 

wprowadzone zmiany.  

W tym roku świętujemy 20. urodziny Wikipedii – organizatorzy zaplanowali nagrody dla 

najbardziej aktywnych edytorów!  Zapraszamy do udziału! 

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka/1Lib1Ref_2021 

Zachęcamy również do śledzenia wydarzenia na FB: 

https://www.facebook.com/events/412677473513594 

Kontakt: Joanna Potęga j.potega@gmail.com  
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