Hej,
Ungefär hälften av Sveriges befolkning använder på ett eller annat sätt världens största encyklopedi Wikipedia varje dag. Ni
kanske gör det ibland, varje dag eller inte alls. Wikipedias mål är att alla människor ska ha fri tillgång till mänsklighetens
samlade kunskap och vi på Wikimedia Sverige vill bjuda in er fotoklubb att delta i detta oavsett er tidigare vana med Wikipedia.
Den första september i år startar Wiki Loves Monuments, en internationell fototävling med i år minst 39 deltagande länder
däribland Sverige. Tävlingen har utsetts av Guinness rekordbok till den största genomförda fototävlingen. Den svenska
deltävlingen syftar att till att föreviga den kulturskatt i form av k-märkta byggnader och fartyg samt de fornminnen vi är berikade
med i Sverige. Detta görs genom att ta foton av dessa och ladda upp dem på Wikimedia Commons, där miljontals människor
kan se mer av Sveriges kulturskatter tack vara ert bidrag. 10 bilder från den svenska deltävlingen kommer att väljas ut av en
svensk jury att gå vidare till den internationella finalen.
Följ med på detta äventyr för att:







Tävla i den svenska deltävlingen
Ha möjligheten att ta er vidare till den internationella finalen
Lära er mer om kulturskatter på ett roligt och kreativt sätt
Tillsammans bidra till världens största encyklopedi Wikipedia
Känna er stolta över att era foton kan användas och ses av miljontals andra

Den svenska deltävlingen genomförs i samarbete med Riksantikvarieämbetet (för byggnadsminnen och fornminnen) och med
Sjöhistoriska museet (för fartyg)

För att läsa mer om de praktiska detaljerna för att delta, titta på hemsidan www.wikilovesmonuments.se.
Tack för att ni tog er tid och hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar!
Med vänlig hälsning,
Stefan Elfving
Projektkoordinator Wiki Loves Monuments, Wikimedia Sverige
e-post: stefan.elfving@wikimedia.se
Mobil: 0732-602850
Om Föreningen Wikimedia Sverige är en ideell förening, verksam i Sverige som verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla
människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt som till exempel Wikipedia. Föreningen skall även verka för att sprida
kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som
är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än
attribuering. Vi är en organisation drivna av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Vi
bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation, men
fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med gemenskapen, individer, museum, universitet, företag och
media för att göra fritt licensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi vill ha nära samarbeten med
andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige och med den globala Wikimediagemenskapen och läsare.
Wikimedia Sverige
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Detta mail skickas till er ifrån Wikimedia Sverige för att främja fri kunskap till alla. Er emailadress har varit tillgänglig på internet och hämtats därifrån Önskar ni ej längre få
mail ifrån Wikimedia Sverige, hör av er på http://donera.wikimedia.se/civicrm/mailing/optout?reset=1&jid=209&qid=8481&h=3ef7660ca8188bdf.

