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Hej,
Som en del av det nationella biblioteksprojektet Digitalt först med användaren i fokus har

delprojektet Wikipedia i biblioteken skapats. Genom att fördjupa kunskaperna om världens idag
mest lästa encyklopedi, Wikipedia, kommer också bibliotekspersonalen kunna uppdatera
kunskaper om digital sök- och källkritik.
Ni kommer bland annat få större kunskap om hur man på biblioteken kan arbeta med Wikipedia,
Wikimedia Commons och andra Wikimedia-plattformar på bästa möjliga sätt.
För att öka kännedomen om hur användarvänliga Wikimedia-plattformarna i allmänhet och
Wikipedia i synnerhet är, skulle vi som ett första steg, vilja att ni avsatte en kortare stund för att
delta i den kommande kampanjen 1Lib1ref.
Vad går kampanjen ut på? 1Lib1ref är en internationell kampanj som pågår mellan den 15 maj
och 5 juni. Kampanjen handlar om att så många bibliotekarier som möjligt skall lägga till (minst)
en referens till en artikel eller ett påstående på Wikipedia som saknar en källa.
Vi vet att det fortfarande finns många artiklar som kan förbättras med fler nya eller uppdaterade
och mer trovärdiga källor. Detta vill vi göra någonting åt tillsammans med er!
Hur gör jag? Jag har aldrig redigerat på Wikipedia tidigare. Börja gärna med att titta på
instruktionsfilmen. Den berättar, ganska kortfattat om användarverktyget Citation Hunt och vad
som krävs för att du skall kunna delta i kampanjen. Du kommer att förvånas över hur lätt det är
att göra Wikipedia ännu lite bättre, särskilt med din expertis och kunskap om referenser.
Boka gärna redan nu in en tid tillsammans med en eller flera av dina kollegor för att förbättra
minst en artikel med minst en ny källhänvisning. Om du blir nyfiken och vill läsa mer om
kampanjen får du gärna göra det här.
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Finns det någon möjlighet att få ställa frågor och få se hur en redigering går till i
verkligheten? Ja, självklart! Ni kommer att få betydligt mer information om hur man deltar i
kampanjen under veckorna 18 och 19. Vi har också bokat in ett tillfälle då ni kommer att kunna
se, via länk, hur det faktiskt går till att lägga till en källa på Wikipedia.
Det tillfället får du gärna skriva in i din kalender, onsdagen den 8 maj mellan 09.00-11.00. Du
behöver inte närvara (och du måste inte vara på plats under hela tillfället) för att kunna delta i
kampanjen. Se det bara som en chans att vid behov kan du ställa frågor till oss på Wikimedia
Sverige.
Vi vill även bjuda in er till att dela lite grundläggande kontaktuppgifter om ert bibliotek så att fler
kan hitta information på exempelvis Wikipedia och Google. Det är lätt, smidigt och tar bara
några minuter att göra. Det kommer att vara fullt tillräckligt om en bibliotekarie per bibliotek
uppdaterar och utökar information. Vi återkommer med vidare instruktioner i samband med att
ni får mer information om #1lib1ref.
Hör gärna av dig till mig, mia.jacobsson@wikimedia.se med dina frågor eller funderingar.
Vi ser så fram emot att arbeta tillsammans med er!

Vänliga hälsningar
Mia Jacobsson
Projektledare lärande och utbildning
Wikimedia Sverige

