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Wikipedia = ponowne wykorzystanie (reuse) cyfrowych 
zasobów instytucji kultury  



GLAM-Wiki 

• Reprodukcje dzieł sztuki 
• Zdjęcia zabytków i obiektów 
• Fotografie twórców, 

naukowców, innych osób 
• Szkice, mapy,  archiwalia 
• Nowe artykuły o kulturze 
• Projekty (różne media) 
• Nowe, wspólnie tworzone 

zasoby – zdjęcia, filmy 
 
 

 

• Muzeum Narodowe w Warszawie 
• Państwowe Muzeum Etnograficzne 
• Archiwum Państwowe w Poznaniu 
• Kancelaria Senatu RP 
• Archiwum Główne Akt Dawnych 
• Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 
• Instytut Adama Mickiewicza w 

Poznaniu – Archiwum Burszty 
• Archiwum Państwowe w Łodzi 
• Narodowe Muzeum Morskie 
 

 

 



Pliki graficzne  
w Wikimedia 
Commons… 



… dobrze opisane… 



… w różnych językach… 



… wykorzystane w artykułach … 



… wielokrotnie 



… i widoczne 



Pasjonaci, amatorzy 



Pasjonaci, amatorzy 

 





 





Etnowiki 
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 



Rezydencja wikipedystki w MNW 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Muzeum Narodowe w Warszawie 
 



Odkurzanie dokumentów 
Archiwum Państwowe w Poznaniu 



Jeden człowiek z pasją 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 



„IRL” + online 

 



Wzajemna nauka 



Jak nas widzą z drugiej strony? 

• Feedback bezpośredni (uczestnicy projektów, wolontariusze) 
• Feedback via Wikipedia (najchętniej edytowane  

i wyświetlane artykuły, najczęściej wykorzystywane pliki 
graficzne) 

 



Informacja zwrotna 



Treści w dalszym obiegu - po zakończeniu 
wystawy czy projektu 



Zrób to sam: element pracy ze zbiorami online 



Co dalej?  
Jasna informacja dla użytkowników 



Co dalej? 
Współpraca pomiędzy instytucjami 



Razem możemy więcej! 



Dziękuję! 

pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM 
kultura@wikimedia.pl 

@glamwiki_pl 
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