Stále více galerií, knihoven, muzeí, univerzit,
vědeckých pracovišť a dalších institucí po celém
světě aktivně sdílí svůj obsah s Wikipedií a jejími
sesterskými projekty.
Proč? Díky projektům Wikimedia dokáží lépe
naplňovat své poslání: šířit vzdělání a informace.

»» instituce, které se chtějí zviditelnit a šířit
svůj obsah pomocí projektů Wikimedia
(Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons
a další)
»» dobrovolníky/brigádníky, kteří se stanou
spojkou mezi institucemi a Wikimedií
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GLAM je celosvětovou aktivitou Wikimedia Foundation,
která propojuje kulturní, vzdělávací a vědecké instituce
s projekty Wikimedia. V Česku GLAM organizuje spolek
Wikimedia Česká republika, jehož cílem je podpora
svobodné tvorby a dalších projektů Wikimedia Foundation
na území České republiky.
Na tento leták se vztahuje licence Creative Commons BYSA-4.0. Můžete jej jakkoli kopírovat a upravovat, pokud
uvedete jeho zdroj (Wikimedia ČR) a zachováte tuto
licenci.

WIKIMEDIA
SPOLUPRACUJE
S INSTITUCEMI

Wikimedia Česká republika dlouhodobě hledá:

Spolupráce institucí a Wikimedie
je výhodná pro obě strany:

ZVIDITELNĚNÍ
»» Instituce se objeví v novém prostoru, kde
může oslovit nové návštěvníky.

O CO MÁ
WIKIMEDIA
ZÁJEM?

»» Každé poskytnuté médium doprovází
popisek a odkaz do dané instituce. Při
každém dalším užití média musí být uveden
zdroj (např. jméno autora + název instituce).

INSTITUCE
Osloví nové potenciální
návštěvníky a další zájemce
sdílením svých médií, dat či
informací na Wikipedii — jedné
z nejnavštěvovanějších stránek
světa.
Každé nasdílené médium
doprovází odkaz do instituce
a další volitelné informace (logo,
popisek...).
Díky wikipedistům bývají
nasdílené informace doplněny.
WIKIMEDIA
Díky nově získaným informacím
od institucí zkvalitní a rozšíří své
články na Wikipedii a dalších
místech.

WIKIMEDIA
+ INSTITUCE
= WIN-WIN

»» Na Wikipedii lze vystavit i objekty
z depozitářů, které jinak veřejnost nemůže
vidět.

?
o snímky výstavních objektů,
dále historické a vědecké
fotografie, nákresy apod.,
které mohou ilustrovat
wikipedické články

o texty, nejlépe v digitální
podobě (knihy, historické
dokumenty, listiny...)

CO VŠE INSTITUCÍM
ÚČAST V GLAMU
PŘINESE?

ZKVALITNĚNÍ INFORMACÍ
»» Sdílená média a informace se dostanou
k různorodému spektru zájemců, od
studentů či běžných návštěvníků Wikipedie
až po odborníky na celém světě, kteří je
mohou propojit, rozšířit či přeložit do
dalších jazykových verzí.
»» Informace může obohatit i nový kontext,
ve kterém se objeví.
UŽŠÍ SPOLUPRÁCI

o databáze (soupisy různých
objektů, staveb, kulturního
a přírodního dědictví, různé
statistické údaje, metadata....)

»» Instituce může získat tzv. rezidenty
– dobrovolníky / brigádníky, kteří zajišťují
bližší a dlouhodobější spolupráci mezi
institucí a Wikimedií.
»» Přímo v instituci můžeme organizovat
wiki-workshopy a další akce.

