Zaproszenie

Miejsce

Stowarzyszenie Wikimedia Polska zaprasza na warsztaty
fotograficzne, które odbędą się w Łodzi, 1-3 maja 2010.
Stowarzyszenie zajmuje się na co dzień promocją i wspieraniem
Wikipedii i innych projektów Wikimedia, w tym także Wikimedia
Commons – międzynarodowego repozytorium zdjęć, z których
wszystkie są albo w domenie publicznej albo zostały udostępnione na
licencjach spełaniąjących kryteria „Free Cultural Works”.

Na miejsce Wikiwarsztatów została wybrana Łódź. Jest to miasto tylko
pozornie niefotogeniczne. W rzeczywistości w Łodzi jest bardzo wiele
różnorodnych miejsc w których można wykonać interesujące zdjęcia,
począwszy od zarówno niszczejącej jak i zrewitalizowanej architektury
pofabrycznej, przez śródmiejskie kamiennice eklektyczne i secesyjne po
nowoczesne budynki użyteczności publicznej. Łódź jest też miastem
parków, ogrodu botanicznego, niedawno odnowionej Palmiarni, mało
znanych rzeczek i największego w Europie lasu w granicach miasta. W
Łodzi odbywa się wiele imprez związanych z fotografią od Camerimage
przez Międzynarodowy Festiwal Fotografii po niszowe warsztaty w
rodzaju Obraz w Kadrze.

Cel
O ile liczba zdjęć przesyłanych do Wikimedia Commons i stosowanych
później w projektach Wikimedia, takich jak Wikipedia jest imponująco
gigantyczna (ponad milion rocznie) - to ich jakość pozostawia często
wiele do życzenia. Stąd wydaje się celowym organizacja warsztatów
mających przysłużyć się poprawie umiejętności fotograficznych osób
wgrywających zdjęcia do projektów Wikimedia i przyciągnięciu większej
liczby zdolnych fotoamatorów, a nawet może i w jakimś zakresie
profesjonalistów.

Kogo zapraszamy
Warsztaty są skierowane do:
• osób już wgrywających mniejsze czy większe ilości zdjęć do
Wikimedia Commons - niezależnie od ich jakości
• fototoamatorów - nie związanych dotąd z projektami Wikimedia
• zawodowych fotografów – w charakterze doradców i wykładowców
Nie ma znaczenia jaki typ fotografii preferujesz – w Wikimedia Commons
jest miejsce zarówno dla portrecistów, dokumentalistów, jak i fotografów
pejzażu miejskiego i przyrody.

Co oferujemy
Wikiwarsztaty będą miały charakter kameralny (max. 40-50 osób) i
trwały przez weekend 1-3 maja 2010 <sobota-poniedziałek>, Zajęcia
będą się odbywały w Łódzkim Domu Kultury oraz w plenerze.
Organizatorzy zapewniają w ramach opłaty konferencyjnej (50 zł od
osoby) – nocleg( PTSM na ul. Zamenhoffa), wyżywienie (obiady) i
bezpłatny dostęp do Internetu w trakcie obrad.

Kontakt:
E-mail: wikifoto@wikimedia.pl
WWW: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiwarsztaty_fotograficzne
Tel: 0-22 219 56 94
Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95, p. 15, Łódź.

Przebieg
Zajęcia będą odbywały się w plenerze i przy komputerach z dostępem do
internetu. Zajęcia przy komputerze będą się odbywały z podziałem na 3
grupy:
• Grupa (A) zaawansowanych fotografów z dorobkiem w Wikimedia
Commons (+ instruktor zawodowy fotograf)
• Grupa (B) fotoamatorów nie związanych z Commons lub mających
z nim nikły kontakt (+ instruktor znający Commons)
• Grupa (C) mniej zaawansowanych fotografów znających podstawy
Commons.
W trakcie plenerów osoby z różnych grup będą mogły się dowolnie
mieszać wg. preferencji fotograficznych. Planowane są dwie 3-4
godzinne sesje fotograficzne. Dla grup osób mających już kontakt z
Commons (A, C) planowane są:
• warsztaty obróbki zdjęć w Gimpie/Photoshopie - wstępna ocena
wyników okiem fachowców
• warsztaty masowego, półautomatycznego ładowania zdjęć z użyciem
programu "Commonist".
Dla
•
•
•

osób nie mających kontaktu z Commons (B):
instruktaż "encyklopedyczności" zdjęć
krótki kurs wolnych licencji
instruktaż poprawnego przesyłania plików do Commons i
umieszczania zdjęć w Wikipedii.

Na koniec finał - w postaci wspólnego panelu dyskusyjnego i miniwystawy prac wykonanych w trakcie pleneru z nagrodami dla autorów
najlepszych zdjęć.

Licencja: CC-BY-SA 3:0. Autorzy (design, treści): Ala_Z, Polimerek.
Zdjęcie:Jakub Zasina CC-BY-SA / GNU FDL

Program
1 maja
• 10-14: Rejestracja uczestników:
• 14-16: Lunch
• 16-17: Rozpoczęcie w dużej sali - przywitanie uczestników, podział
na grupy
• 17-20: Warsztaty grupowe w salach – zajęcia teoretyczno
przygotowawcze:
• 20 - ?: Wyjście w miasto: nocny plener Piotrkowska/Stare Miasto/
Manufaktura - impreza integracyjna w bufecie ŁDK lub gdzieś w
Manufakturze
2 maja
• 8-9: Śniadanie
• 9-15: Wyjazd plenerowy:
o miejski - Księży Młyn/Beczki Grohmana/Biała Fabryka/Skansen za
Białą Fabryką
o przyrodniczo-parkowy - Las Łagiewnicki/Arturówek, lub Palmiarnia
i wycieczka parkami do ŁDK
• 15-16: obiad w ŁDK
• 16-20: warsztaty grupowe w konfiguracjach z poprzedniego dnia zrzucenie plików na komputery, selekcja najlepszych i warsztat ich
obróbki / porównanie wyników - zakończony ew. załadowaniem do
Commons lub zgromadzeniem wartościowych zdjęć na jednym
komputerze - na koniec uczestnicy zgłaszają najlepsze ich zdjęcia do
konkursu (po kilka zdjęć na uczestnika)
• 20 - ?: nocny plener - Piotrkowska do Al. Mickiewicza i poboczne
uliczki - finał z kolacją w jednym z ogródków na Piotrkowskiej
3 maja
• 8-9: Śniadanie
• 10-11: Otwarty pokaz wystawy zdjęć, dyskusja nad ich jakością w
luźnych grupach, kartkowe głosowanie na nagrodę publiczności
• 11-12: podsumowanie wyników konkursu - rozdanie nagród
• 12-13: lunch i zakończenie imprezy.

Serdecznie zapraszamy !!!

