
Stowarzyszenie Wikimedia Polska oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu zapraszają 
pracowników instytucji kultury, muzeów, bibliotek, archiwów oraz pracowników 
akademickich na spotkanie poświęcone roli i wykorzystaniu Wikipedii w działalności 
kulturalnej i edukacyjnej. 

Spotkanie poświęcone współpracy publicznych instytucji kultury z Wikipedią oraz prezentacja 
technicznych podstaw udostępniania zasobów odbędzie się we wtorek 17 marca 2015, 
w godzinach 10-15. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szkolenia poprowadzą dr hab. Tomasz 
Ganicz, prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska i Marta Moraczewska, koordynator projektów 
GLAM-Wiki dotyczących galerii, bibliotek, muzeów i archiwów.

Publiczne instytucje kultury
w Wikipedii

Gospodarzem spotkania jest Archiwum Państwowe w Poznaniu. 
Szczegółowy plan znajdą Państwo poniżej. Zapraszamy!
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A walk through Zachęta - National Gallery of Art in Warsaw, fot. Halibutt, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Wikipedyści przy pracy, fot. Adokador, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons



Plan spotkania:

Wykład o Wikipedii, jej podstawowych zasadach oraz projektach siostrzanych. Objaśnienie 
specyfiki internetowej encyklopedii.

Współpraca instytucji kultury z wikipedystami. Prezentacja działań GLAM-Wiki w Polsce i za 
granicą oraz głównych modeli współpracy. Zalety otwartego udostępniania obiektów z 
kolekcji. Wikipedia jako sposób na włączenie szerszego grona odbiorców w działania 
instytucji.

Domena publiczna. Wolne licencje Creative Commons 

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

Prezentacja ładowania plików graficznych do Wikimedia Commons 

Podstawy edytowania treści artykułu w Wikipedii

Od czego zacząć? Pytania i odpowiedzi

O ile to możliwe, warto przyjść z laptopem. Zapraszamy do 3 pracowników instytucji. 
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (nazwa instytucji, imię / nazwisko, 
kontaktowy email lub telefon) na adres: kultura@wikimedia.pl lub pod numerem 
telefonu 790 290 924 do 13 marca 2015.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest organizacją pożytku publicznego. Wspieramy 
projekty takie, jak Wikipedia, Wikimedia Commons: biblioteka plików graficznych, czy 
Wikiźródła, projekt dedykowany materiałom źródłowym z domeny publicznej . Ich celem jest 
powszechne udostępnianie wiedzy i osiągnięć kultury jak najszerszej rzeszy odbiorców. Cele 
te są zbieżne z misją galerii, muzeów, bibliotek i archiwów. Współpracujemy z Zachętą 
Narodową Galerią Sztuki, Senatem RP, Archiwum Głównym Akt Dawnych, Małopolskim 
Instytutem Kultury, Archiwum Państwowym w Poznaniu. W 2014 roku rozpoczynamy 
współpracę z Muzeum Miasta Łodzi, Archiwum UAM im. Józefa Burszty i innymi instytucjami. 
Istnieje wiele modeli współpracy z serwisami Wikimedia, a ich wynikiem jest 
powszechniejsza rozpoznawalność instytucji oraz większa liczba odwiedzających.

Archiwum Państwowe w Poznaniu od 1869 roku gromadzi, przechowuje i udostępnia 
historyczne dokumenty, akta, manuskrypty oraz inne archiwalne materiały. W lipcu 2014 
Archiwum oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska podpisały porozumienie, na mocy którego 
w projekcie Wikimedia Commons udostępniane są pliki zawierające zeskanowane obrazy 
materiałów archiwalnych. Celem współpracy są rozwój i wzbogacanie polskich otwartych 
zasobów edukacyjnych w sposób gwarantujący odbiorcom swobodę wykorzystywania i 
dostępu do zasobów oraz zawartych w nich informacji oraz tworzenia i rozpowszechniania 
utworów zależnych.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
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Serdecznie  zapraszamy!
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