
Inicjatywa GLAM- Wiki (współpraca wikipedystów z galeriami, bibliotekami, 
archiwami i muzeami) pozwala instytucjom kultury dotrzeć do większej liczby 
odbiorców w kraju i na świecie oraz ułatwia aktywne zaangażowanie lokalnej 
społeczności w życie instytucji. 

Strony Wikipedii są wyświetlane kilka milionów razy dziennie. Obecnie zawiera ona ponad 20 
milionów artykułów i jest dostępna w 250 wersjach językowych. Wikipedia cieszy się bardzo 
wysokim poziomem zaufania użytkowników Internetu i jest jednym z najpopularniejszych 
wyjściowych źródeł informacji. Użytkownicy często trafiają na strony internetowe instytucji 
kultury czy dowiadują się o kolekcjach właśnie poprzez Wikipedię, która tym samym 
umożliwia dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska pracuje na rzecz rozwoju Wikipedii i jej siostrzanych 
projektów: Wikimedia Commons (biblioteki plików graficznych, fotografii, filmów, nagrań 
audio) i Wikiźródeł (repozytorium tekstów źródłowych z domeny publicznej). Celem 
wszystkich tych projektów jest publiczne prezentowanie i powszechne udostępnianie 
wiedzy i osiągnięć kultury jak najszerszej rzeszy odbiorców. Cele te są zbieżne z misją 
galerii, muzeów, bibliotek i archiwów, stąd coraz więcej tych instytucji w Polsce i na świecie 
podejmuje współpracę z wikipedystami. Są wśród nich – między innymi – Archiwum 
Państwowe w Poznaniu, Muzeum Brytyjskie i Pałac w Wersalu.

Istnieje wiele modeli współpracy instytucji kultury 
i dziedzictwa z serwisami Wikimedia. Różne typy działań 
dostosowane są do potrzeb i specyfiki danej instytucji. 

Publiczne instytucje kultury i Wikipedia 
Podziel się kulturą i specjalistyczną wiedzą z globalną publicznością

Muzea dysponują 
wiedzą i 
materiałami, 
a Wikipedia globalnym 
oddziaływaniem, 
którego muzeum nie 
uzyskałoby 
samodzielnie.
– Josep Serra, Dyrektor,
Museu Picasso

Wikipedyści Przykuta i Ludmiła Pilecka 
podczas wikiwarsztatów 

fotograficznych 
w Muzeum Miasta Łodzi 

fot. Adokador, cc by-sa 3.0

Wyobraź sobie świat, 
w którym każdy człowiek 
na naszej planecie 
ma swobodny dostęp do 
całej wiedzy ludzkości. 
Do tego właśnie dążymy

 

pomysłodawca Wikipedii 
–Jimmy Wales,

Domena publiczna to narzędzie gwarantowania 
dostępu do nauki, edukacji i kultury. Daje wszystkim 
obywatelom nieograniczone prawo do dzieł, których 
wykorzystanie nie podlega restrykcjom i ograniczeniom, 
ponieważ prawa majątkowe do twórczości wygasły lub 
twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa 
autorskiego.

Domena 
Publiczna



Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
Współpraca z Kancelarią Senatu pozwala nam 
umieszczać w Wikimedia Commons zdjęcia, które 
otrzymujemy partiami z Biura Komunikacji 
Społecznej Kancelarii. Dostępnych jest ponad 1000 
wysokiej jakości fotografii senatorów oraz innych 
polskich polityków, wysokich urzędników 
państwowych, pracowników nauki, zdjęcia 
wykonywane podczas konferencji organizowanych 
przez Senat i inne. Większość z nich publikowana 
jest w najwyższej rozdzielczości – dokładniej takiej, 
w jakiej zostały wykonane przez autora zdjęcia.

Archiwum Państwowe w Poznaniu  
Celem współpracy są rozwój i wzbogacanie 
polskich otwartych zasobów edukacyjnych. Skany 
są przygotowywane przez Pracownię 
Reprograficzną Archiwum Państwowego w 
Poznaniu i dodawane przez pracowników 
Archiwum. Pliki graficzne udostępniane są w 
stosunkowo wysokiej rozdzielczości. Do opisu 
skanów (obecnie ponad 300) wykorzystywany jest 
szablon, który zawiera wyraźną informację o ich 
pochodzeniu z zasobów Archiwum Państwowego.

Archiwum Główne Akt Dawnych
Archiwum Główne Akt Dawnych – we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Archivum Patriae – 
udostępnia skany historycznych dokumentów i 
manuskryptów od 2013 roku. Główną ideą 
współpracy jest umożliwienie, by udostępnione 
historyczne dokumenty były jak najszerzej 
wykorzystywane w projektach Wikimedia i poza 
nimi. Skany są wykonywane przez członków 
Stowarzyszenia Archivum Patriae. W tej chwili 
kolekcja AGAD w Wikimedia Commons obejmuje 
ponad 1200 obiektów.

Nasze projekty

pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM 

email     kultura@wikimedia.pl 

twitter  @glamwiki_pl 

fb     facebook.com/glam.wiki.polska

Projekty GLAM-Wiki 
w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska 
kultura@wikimedia.pl 

Koordynator GLAM
Marta Malina Moraczewska 
marta.moraczewska@wikimedia.pl

Trzeba być tam, gdzie są 
odbiorcy. Współpraca z 
Wikipedią jest jednym z 
najważniejszych 
sposobów wprowadzania 
w życie publicznego 
prawa do czytania, 
oglądania i czerpania 
wiedzy ze gromadzonych 
przez nas zbiorów

– David Ferriero, Dyrektor 
Archiwów Narodowych 
Stanów Zjednoczonych

Wikipedia w liczbach 

Odwiedzający - miesięcznie

> 400 mln
Artykuły

> 20 mln 
w ponad 250 

językach

Kontakt
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