
ARCHIWA 
SPOŁECZNE 
W WIKIPEDII



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 archiwom 
społecznym



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
● masowe 

wgrywanie
● wikidane
● opłacone 

serwery
● tłumaczenia



Co ma z tego 
Wikipedia

Dlaczego zależy nam na Waszym wkładzie?



WIEDZA!
Wasza jest wyjątkowa

CC by 2.0, brunifia



Multimedia

Carl Spitzweg, 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



● 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%20contributed%20by%20the%20National%20Museum%20in%20Warsaw&depth=12&year=2017&month=4


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%20contributed%20by%20the%20State%20Archive%20in%20Pozna%C5%84&depth=12&year=2017&month=4


CC by SA 4.0, Zachary McCune



Dopiero startujemy



DZIĘKUJĘ


