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EHU-Wikipedia proiektua. Aurkezpena
Unibertsitatearen zeregin nagusietakoa ezagutza zabaltzea da, hortik Euskal Herriko Unibertsitateak, Eman
ta zabal zazu Iparragirreren esaldi sonatua bereganatu izana.
Wikipedia entziklopedia askeak eta kolaboratzaileak, oso antzeko helburuak ditu: munduko ezagutza oro
gizaki guztien eskura jartzea. Wikipediak gaur egun 38 milioi artikulu ditu 290 hizkuntzetan eta munduko 6.
webgune bisitatuena da. Euskara bezala hizkuntza txiki eta gutxituentzat sekulako aukera izan da
entziklopedia hau, bestela izugarri garestiak diren baliabideak aurrezten baititu; eu.wikipedia.
Unibertsitatea eta Wikipedia, bien arteko elkarlana aberasgarria da Euskarazko Wikipedia handitzeko eta
hobetzeko. Fakultate desberdinetako ikasleek eta irakasleek elkarlanean diardute Euskal Wikilarien Kultura
Elkarteko kideekin. 25 orduko lanaren truke ikasleek aukera askeko 1 ECTS kreditu baliozkotzeko
ziurtagiria jasotzen dute. Egindako lanaren barruan sartzen dira wikilarien eskutik jasotako wiki edizio
ikastaroa (3 ordu), euskararen egunaren bueltan campusean antolatu ohi den wikimaratoia (3 ordu) eta noski,
euskarazko artikulu berriak sortzea edota dagoeneko existitzen direnak hobetzea, denon eskura publiko
jarriz.
Fakultatean egindako lana
Proiektua martxan jarri zenetik, artikulu dexente landu dira. Baina, lortutako emaitza ez dugu artikulu
kopuruan soilik neurtzen. Ikasleak wikilari bihurtu dira; betidanik wikipedia kontsumitzaile izan diren
ikasleak sortzaile paperean jarri dira. Edukiak landu dituzte, hizkuntza landu dute, lan kolaboratiboa egin
dute.
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