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W imieniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska chciałabym / chcielibyśmy zaproponować współpracę, 

efektem której byłby zarówno szerszy dostęp do materiałów gromadzonych przez (Archiwum) oraz 

wyższy poziom wiedzy na temat działalności i zasobów (Archiwum) w społeczeństwie. 

 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest organizacją pożytku publicznego, która wspiera rozwój 

projektów Wikimedia, takich jak Wikipedia (wolna encyklopedia, która stale jest rozwijana), 

Wikimedia Commons (biblioteka plików graficznych: ilustracji, fotografii, obrazów, filmów wideo) czy 

Wikiźródła (projekt dedykowany tekstom i materiałom źródłowym). Wszystkie projekty Wikimedia 

są niekomercyjne; ich celem jest udostępnianie wiedzy i kultury jak najszerszej grupie odbiorców – 

poprzez Sieć. Cele społeczności Wikimedia mają wiele wspólnego z misją instytucji dziedzictwa 

narodowego, stąd coraz więcej archiwów, muzeów czy bibliotek na całym świecie (takich, jak Archiwa 

Narodowe Stanów Zjednoczonych, Archiwa Państwowe Wielkiej Brytanii, Holandii i inne) podejmuje 

współpracę z Wikipedystami w ramach projektów GLAM-Wiki (rozwinięcie anglojęzycznego skrótu 

GLAM to Galleries, Libraries, Archives and Museums – galerie, biblioteki, archiwa i muzea). 

 

Jako Stowarzyszenie Wikimedia Polska w tej chwili współpracujemy między innymi z Archiwum 

Państwowym w Poznaniu, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz 

Instytutem Józefa Piłsudskiego w USA. Wszystkie udostępnione przez te instytucje cyfrowe zasoby 

archiwalne są w przejrzysty i dokładny sposób opisane i skatalogowane, co bez wątpliwości wskazuje 

na instytucję, z której pochodzą. Następnie są one wykorzystywane do ilustrowania artykułów 

poświęconych zagadnieniom historycznym, kulturowym i innym. Zapraszamy do zapoznania się z 

naszymi działaniami na poniższej stronie www: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM 
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Bezpośrednim celem naszej współpracy z instytucjami dziedzictwa jest poszerzenie zasobów Wikipedii 

o dokładniejsze informacje na temat zbiorów i działalności (Instytucji). Wikipedia cieszy się bardzo 

wysokim poziomem zaufania użytkowników Internetu i jest często wyjściowym źródłem informacji – 

użytkownicy często trafiają na strony internetowe instytucji czy dowiadują się o gromadzonych przez 

nie zasobach właśnie poprzez Wikipedię. 

 

Podejmowane przez nas formy współpracy są różnorodne – od warsztatów, podczas których uczestnicy 

na miejscu tworzą lub edytują hasła związane z określonymi materiałami, poprzez ładowanie zasobów 

archiwalnych do Wikimediów z pomocą wikipedystów – do projektów typu Wikipedysta-rezydent i 

innych, w zależności od specyfiki i możliwości instytucji. Często projekty te otwierają szkolenia lub 

warsztaty dla pracowników, pozwalające im lepiej poznać specyfikę projektów Wikimedia i zdobyć 

podstawowe umiejętności techniczne.  

 

Zbiory (Instytucji) należą do Domeny Publicznej (prawa autorskie do nich wygasły; ich cyfrowe 

reprodukcje mogą być zgodnie z prawem rozpowszechniane w sposób otwarty i ponownie 

wykorzystywane). Istnienie domeny publicznej ― twórczości dostępnej bez ograniczeń dla każdego 

obywatela ― jest warunkiem swobodnego rozwoju wiedzy, kultury i nauki. Pliki graficzne 

udostępnione w repozytorium Commons będą mogły być w przyszłości używane w obcojęzycznych 

artykułach w samej Wikipedii lub wykorzystywane do tworzenia scenariuszy lekcji czy innych zasobów 

edukacyjnych.  

 

Być może warto byłoby nawiązać współpracę w oparciu o … (uzupełnić odpowiednio wg specyficznej 

instytucji). Mamy nadzieję, że zechcą Państwo porozmawiać o sprawie osobiście i współpracować ze 

Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Michał Buczyński 
Prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska 
 
Marta Moraczewska 
Koordynator GLAM, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 
 
Celina Strzelecka 
Specjalistka ds. GLAM, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 

 

 

 

 


