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Proces usamodzielniania Kolektywu Kariatyda

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Kolektyw_Kariatyda


Trzy edytony w ciągu miesiąca!

10.10 ARCHITEKTKI 
Muzeum Architektury we Wrocławiu - partnerzy GLAM

17.10 ILUSTRATORKI 
Noc Księgarń w Cocofli! 

24.10 WROCŁAWIANKI 
Dziewczyńskie warsztaty aktywistyczne na Psim Polu 



Fotografie jak z katalogów



X Ogólnopolska Giełda Projektów 
Narodowe Centrum Kultury



Edytony 
sięgają 

przestworzy

● Muzeum Architektury
● Materiał video
● Wiki-rezydent



Szkolenia trenerskie



Zdalne edytony



Niekończące się propozycje współpracy
Specjalistka ds. Art&Feminism



Poużywaj sobie!
Konkurs na remiks 
wolnej kultury

Filmiki instruktażowe 
Zuzanna Dolega

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pou%C5%BCywaj_sobie!
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_-_college.jpg


GLAM/Wikipedysta 
-rezydent

Muzeum Narodowe w Warszawie
(Wojciech Szczęsny)

Muzeum Współczesne Wrocław
(Adam Pacholak)

Muzeum Żydów Polskich Polin
(Piotr Powierża)

Zamek Królewski na Wawelu (Ewa Caban)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Wikipedysta-rezydent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Wikipedysta-rezydent


Opracowanie długofalowych zmian współpracy 
z wiki-rezydentem

Panel "Wikipedysta-rezydent 

modele współpracy z instytucjami 

kultury w projektach GLAM" w 

trakcie konferencji online 

Wikimedia Polska 2020. Gośćmi 

panelu są zaproszeni wikipedyści i 

wikipedystki, którzy opowiadają o 

swoich doświadczeniach z 

wiki-rezydenturą, jak w praktyce 

wygląda ich współpraca z 

instytucjami kultury.



ponad 50 000 tysięcy plików

o 10 tysięcy więcej od poprzedniego 
Przeglądu Kwartalnego

Wikiprojekt:GLAM/Statystyki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Statystyki


A to wszystko dzięki nowym partnerom!

● Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

● Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

● Muzeum Współczesne Wrocław - WikiRezydent

● Wiki-Chorzów

● Muzeum Architektury we Wrocławiu



Nowa strona GLAM w Wikipedii



Sukcesy w tym kwartale
● Automatyczny uploader 

dla Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
● Porozumienie z Zamkiem 

Królewskim na Wawelu
● Porozumienie z Narodowym 

Archiwum Cyfrowym
● Rezydent w Bibliotece Narodowej 

zatrudniony na pełen etat!
● Sukces zdalnych edytonów 



Problemy w tym kwartale

● Wykorzystanie 
pieniędzy z 
otrzymanego grantu

● Brakuje czasu!
● Nieograniczony 

potencjał GLAMu



Plany na 
następny
kwartał



Plany na następny kwartał

● Upload zasobów Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - 
przesunięte w czasie przez Łukasza

● Filmiki instruktażowe dla Poużywaj sobie! Zakończenie konkursu
● Wikipedysta-rezydent. Dalsze starania pozyskania rezydentów. 
● Konkurs fotograficzny – na bazie zdjęć, które już ludzie mają zrobione zakładając 

zmniejszony ruch podróżniczo-turystyczny
● Zamek Królewski na Wawelu
● Biblioteka Narodowa



Rozliczenie grantu 
od Wikimedia Foundation

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Rapid/Kolektyw_Kariatyda/Edit-a-thon_with_Caryatid_Collective?fbclid=IwAR3vlvFwvzN8jROUmxbPg9W3s1_aM1P7qw8FUBkW3gaXBB0MOz5T9Vgub7Y
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Rapid/Kolektyw_Kariatyda/Edit-a-thon_with_Caryatid_Collective?fbclid=IwAR3vlvFwvzN8jROUmxbPg9W3s1_aM1P7qw8FUBkW3gaXBB0MOz5T9Vgub7Y


Wikipedia dla klimatu

● Kanał na YouTube



Pomysły

● Zeskanuj domowe archiwa - Wikimedia będzie współpracować z kilkoma 
pracowniami digitalizacji w większych miastach w Polsce, gdzie można zeskanować 
swoje domowe archiwa. Proces ładowania na commons zautomatyzować stworzoną 
do tego apką, której oprogramowanie narzuci system seryjnego nazywania zdjęć, 
automatycznego nadawania kategorii i opisywania zdjęć uniwersalną formułą i 
oznaczony szablonem mówiącym o współpracy z GLAM. Potrzebny grant na zrobienie 
apki. Chętnie ją zaprojektuję, ale potrzebny człowiek, który zrobi. Problem? Często 
problematyczna kwestia praw autorskich w przypadku zdjęć z domowych archiwów.



Mobi Dig - Mobilne Centrum Digitalizacji



Wirtualne Muzeum





Dzięki!


