
WIKIPROJEKT? 
WIKIPEDIA? A CO TO 

TAKIEGO? 



Plan na dzisiaj: 

 
 
●Piraci 
●Jan Kowalski 
●Małpa pozbawiona praw 
●Goły biust w słowniku 
●Martwi Indianie 
●Narzędzie do zadawania trudnych pytań 
●Narzędzie do chwalenia się przed szefem 

 
 

 
●Do 1 godziny o Wikiprojektach ogólnie 
●Do 1 godziny o projekcie Etno (case study) 
●PRZERWA! 
●Część warsztatowa: narzędzia 
●Część warsztatowa: konkretne sprawy 

 
 
 



Dlaczego Wikipedia? 

Wikipedia to największy zbiór wiedzy w historii ludzkości. Tworzy go społeczność wolontariuszy z całego 

świata. To przeszło 45 milionów artykułów w blisko 300 wersjach językowych. Wszystkie wersje 

Wikipedii miesięcznie odwiedza pół miliarda unikalnych użytkowników. Ponad 16 miliardów wejść 

miesięcznie to ponad 6 tysięcy wejść w każdej sekundzie. Tyle osób szuka dostępu do wiedzy. 



Wyobraź sobie świat, w którym każdy człowiek ma 

wolny dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Do tego 

właśnie dążymy – Jimmy Wales 

Nasza misja 
(Wasza też!) 



Wikipedia nie służy do 
promocji... 

...ale wraz z nią można iść w tym samym kierunku. 



Trzy przeszkody 
(Wikipedia różni się od innych mediów, które 

znacie) 



WP:ENCY 
 
Czy temat 
jest 
znaczący? 

Rembrandt, domena publiczna 



WP:WER 
  
Czy są 
źródła? 

Carl Spitzweg, domena publiczna 
 



WP:PA 
 
czyli 
prawa 
autorskie 

Naruto? David Slater? domena 
publiczna? 

 



Co ja z tego będę 
mieć? 

Czyli co Wikipedia może dać muzeom 



Zasięg 
 

Howard Pyle, domena publiczna 
 

● olbrzymia liczba 
czytelników (16 
mld wejść / mc) 

● wysoko w 
wyszukiwarkach  

● to w wiki 
szukamy wiedzy 

● kolekcje zyskują 
szerszy kontekst, 
żyją 

https://analytics.wikimedia.org/dashboards/reportcard/#pageviews-july-2015-now
https://analytics.wikimedia.org/dashboards/reportcard/#pageviews-july-2015-now


Społeczność 
 
za darmo 
poprawia  
i pomaga 
 

Trager & Kuhn, domena publiczna 
 



Narzędzia 
 

Carl Spitzweg, domena publiczna 
 

● statystyki użycia i 
wpływu (GLAMorous, 
GLAMorgan) 

● Pattypan, Vicuña 
● Wikidane (i Query!) 
● QRpedia 
● opłacone serwery 
● tłumaczenia 

https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=en.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=latest-20&pages=Bishop_Petros_with_Saint_Peter_the_Apostle
https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Uniwersytet_Adama_Mickiewicza,_Uniwersytet_Wroc%C5%82awski/WPE_Etnologia_i_Antropologia
https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorous/?mode=category&text=Media%20contributed%20by%20the%20National%20Museum%20in%20Warsaw&depth=2
https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorgan.html?&category=Media%20contributed%20by%20the%20National%20Museum%20in%20Warsaw&depth=12&year=2017&month=4
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Pattypan
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Vicu%C3%B1aUploader
http://tinyurl.com/yddcz9we
https://pl.wikipedia.org/wiki/QRpedia
https://www.mediawiki.org/wiki/Content_translation








Co ma z tego 
Wikipedia 

Dlaczego zależy nam na Waszym wkładzie? 



 
WIEDZA! 

Wasza jest wyjątkowa 

CC by 2.0, brunifia 
 



Multimedia 
 

Stanisław Wyspiański, domena 
publiczna 

 

Nawet nie wiecie 
jeszcze, do czego 
mogą się przydać i 
jak daleko 
zawędrują! 



Case studies: jak 
budować Wikipedię - 

z korzyścią dla 
wszystkich 



Muzeum 
Narodowe 
w 
Warszawie 

autor nieznany, domena publiczna 
 







autor nieznany, domena publiczna 
 

Elementy współpracy: 
● Wikipedysta-rezydent 
● Udostępnianie 

multimediów 
● Współpraca przy pisaniu 

haseł z listy: pracownicy, 
wikipedyści, 
wolontariusze 

● Konferencja, publikacja 
 



● 418 użytych w hasłach 
wiki (w 20 wersjach 
językowych) 

● 2,1 miliona wyświetleń 
miesięcznie (dane za 
kwiecień 2017) 

766 plików 

https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorgan.html?&category=Media contributed by the National Museum in Warsaw&depth=12&year=2017&month=4






autor nieznany, domena publiczna 
 

● 32 artykuły o Faras i 
pastelu 

● Współpraca przy pisaniu 
haseł: pracownicy, 
wolontariusze, 
wikipedyści 

● Solidna wiedza dla 
wszystkich! 
 



APP w 
Poznaniu: 
Odkurz 
dokument! 

autor nieznany, domena publiczna 
 



671 plików 

● 262 użyte w hasłach wiki 
(w 20 wersjach 
językowych) 

● wyświetlone 824 tys. 
razy 
(dane za kwiecień 2017) 

● ile osób weszłoby na 
stronę APP by je 
obejrzeć? 

autor nieznany, domena publiczna 
 

https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorgan.html?&category=Media contributed by the State Archive in Pozna%C5%84&depth=12&year=2017&month=4


Narzędzia i pomoc 



Pomocy! 

● WP:GLAM 
● Pomoc:Pytania_nowicju

szy 
● Wikipedia:Kawiarenka 
● sługa uniżony 

 
 

autor nieznany, domena publiczna 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/WP:GLAM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Pytania_nowicjuszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Pytania_nowicjuszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kawiarenka_pod_Weso%C5%82ym_Encyklopedyst%C4%85






DZIĘKUJĘ 


