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Další informace

Vol. 9, No. 3 (2018). Wikipedia, Libraries and Archives 
edited by Luigi Catalani and Pierluigi Feliciati
• “Stepping Beyond Libraries: The Changing Orientation 

in Global GLAM-Wiki” by Stinson, Fauconnier, Wyatt

https://www.jlis.it/article/view/12480 

https://www.jlis.it/article/view/12480


“Chceme změnit svět za pomocí kultury! 
Chceme stavět na evropském bohatém 
dědictví a usnadnit lidem jej používat - ať už 
pro pracovní účely, nebo pro zábavul. 

Mise Europeany

Pferd Pyramiden der Mädchen
 Heinrich Hamann, 1900

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
CC0



• Nezisková organizace sídlící v Haagu, Nizozemí (2008)

• Europeana Network Association - komunita profesionálů skládající se z 

1700+ odborníků na digitální dědictví a techniku

• Zhodnocení těžké práce evropských muzeí, galerií, knihoven a archivů za 

pomocí jejího zpřístupnění evropské audienci.

Naše mise

Rozšířit a vylepšit možnosti přístupu k evropskému kulturnímu dědictví

Europeana
CC BY-SA



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Public_Opinion_--_April_22,_1874_(4359955260).jpg 

To co uslyšíte dále jsou zejména mé vlastní názory a uvítám vaše další návrhy a 
doporučení.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Public_Opinion_--_April_22,_1874_(4359955260).jpg


Pozadí: Proč?
• Často místní komunita zahajuje externí spolupráce. 

Hrdost, legitimnost, soustředění.

• “Děláme stejnou věc, ze stejného důvodu, pro ty 
samé lidi, často prostřednictvím stejného média, jen 
jiným způsobem. Pojďme to dělat společně.”

Digitální návštěvníci jsou stále návštěvníci. Právo k 
využívání kultury není doménou pouzze těch, kteří se 
mohou fyzicky zůčastnit. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_lightpainting.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_lightpainting.jpg


“Vytvořte pozici wikimediána rezidenta (něco podobného, jako rezident spisovatel nebo umělec), 
abyste dovolili studentům získat profesionální zkušenosti a umožnili jim získat ocenění za jejich 
práci pro Wikipedii.” -- https://meta.wikimedia.org/wiki/GLAM-WIKI_Recommendations 

První konference - Canberra 
2009

https://meta.wikimedia.org/wiki/GLAM-WIKI_Recommendations


To vedlo k...

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Museum_Great_Court,_London,_UK_-_Diliff.jpg 

První rezidentura - Britské muzeum 2010

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Museum_Great_Court,_London,_UK_-_Diliff.jpg


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_GLAM-Wiki_Revolution.webm 
https://www.youtube.com/watch?v=UlNT16gqHyo 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_GLAM-Wiki_Revolution.webm
https://www.youtube.com/watch?v=UlNT16gqHyo


Globální růst

Každý projekt je rozdílný: Místní potřeby, omezení a zdroje
Nabídka/Poptávka!

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedian_in_Residence 

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedian_in_Residence


Direct value for the GLAM

•Lepší kvalita na internetu, vede k…
•Lepší distribuce, která vede k…
•Lepší zapojení-se, což vede k…

•Více příchozích linků, které vedou k…
•Více návštěv, což vede k…

•Lepší povědomí, což vede k…
•Větší množství návštěvníků.



• http://yellowmilkmaidsyndrome.tumblr.com/ 
• http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publication

s/Whitepaper_2-The_Yellow_Milkmaid.pdf 

Vztah kvality a kvantity

http://yellowmilkmaidsyndrome.tumblr.com/
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Whitepaper_2-The_Yellow_Milkmaid.pdf
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Whitepaper_2-The_Yellow_Milkmaid.pdf


Přímá finanční hodnota GLAMu

1. Jestliže jsou si zaměstnanci jisti, že odpovědi na 
časté otázky jsou ve Wikipedii, ušetří to jejich čas.

2. “Dalším důvodem, proč se muzea rozhodují 
nevyžadovat poplatek za digitální obrazy je ten 
fakt, že tato služba se finančně nevyplácela. 
Množství peněz získaných z licencí bylo nižší než 
náklady na čas zaměstnanců.

http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Making%20Impact%20on%
20a%20Small%20Budget%20-%20LSH%20Case%20Study.pdf 

http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Making%20Impact%20on%20a%20Small%20Budget%20-%20LSH%20Case%20Study.pdf
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Making%20Impact%20on%20a%20Small%20Budget%20-%20LSH%20Case%20Study.pdf


GLAM-WIKI 
Současné trendy

GLAM dospěl v Západní Evropě/Severní Americe tak, že přímé 
vlastnění institucí stoupá.



Čas - Každý dokument byl vytvořen časem.
Místo – Místo vytvoření je důležitou vlastností.
Lidé – Sociální a kulturní kontext vytvoření 
Téma – Téma může reprezentovat určitý politický, historický nebo intelektuální vývoj.
Forma a styl – Dokument může být klíčovým příkladem typu prezentace, zvyku nebo média.
Sociální a komunitní významnost – Dokument musí být emočně důležitý pro lidi, kteří jsou dnes naživu.

Příklad: UNESCO

• MediaBank uvolnila datovou kolekci projektu 
‘Biosféra’: data, obrázky, články

• Uploads wn texts/publications

• Policy emphasis on ‘open’

• Paměť světa

https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiProject_UNESCO
http://en.unesco.org/mediabank/
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiProject_UNESCO/Create_Biosphere_Reserve_Wikipedia_articles_from_UNESCO_descriptions


Terms and scope have changed

zoo

botanické zahrady

sport

medicína

vyšší vzdělávání

NAŠE “mise” se změnila. Wikipedie→ Commons → Wikidata  

stanice

Firemní 
archivy

Co o Wikizdrojích? Wikislovníku?

etnografické 
dokumentační 
projekty

Content liberation →  Cultural partnerships



Růst pokračuje

• GLAMWiki Canberra (2009), London & Paris 
(2010), London (2013), The Hague (2015), Tel 
Aviv (2018). 

• GLAMcamp New York & Amsterdam (2011)

• GLAMwiki Coordinators meeting Paris (2015, 
2017)

• Zvýšený výskyt na Wikimanii &
regionálních konferencích.

• WMF nyní má kulturní tým!



Metriky dospěly

• Global metrics  → Metrics Library

• 3 standardní + 2 uživatelsky definované 
metriky
– “# účastníků, # nově registrovaných, 

#vytvořených/upravených článků 

• Určit cíl a měřit HO
– Nejlepší grantové žádosti propojují: Strategii -> Činnost -> Cíl -> 

Měření.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IdeaLab/Redesigning_Global_Metric
s_%26_its_support/Outcome 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IdeaLab/Redesigning_Global_Metrics_&_its_support/Outcome
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IdeaLab/Redesigning_Global_Metrics_&_its_support/Outcome


Masové nahrávání pro masy

Napřed to mohlo dělat jen pár vyvolených. Nyní máme možnosti 
pro mnoho rozdílných metod.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload_tools 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload_tools


Knihovny

• WikiCite – Strukturializovaná biografická data!

• The Wikipedia Library
– Nyní s podporou IFLA

• 1Lib1Ref (‘hon za citací’; tagy)

• Katalánská síť knihoven

• Knihovny referencí

https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiCite_2016
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Library
https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/1Lib1Ref
https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies/Catalonia's_Network_of_Public_Libraries


Počet aktivit se zvyšuje

• “za scénou” → etnografie
(např. projekt Carpathian )

• Přepisování; Skenování (např. Argentina)

• Mezinárodní spolupráce
(kupř. Arménie a Norsko)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22A_Goral_Wedding%22_at_Dom_Ludowy_Theatre_
-_bride_and_groom_dancing.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Carpathian_Ethnography_Project
https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies/Wikimedia_Argentina_Digitization_Project
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22A_Goral_Wedding%22_at_Dom_Ludowy_Theatre_-_bride_and_groom_dancing.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22A_Goral_Wedding%22_at_Dom_Ludowy_Theatre_-_bride_and_groom_dancing.jpg


https://commons.wikimedia.org/wiki/Filaret_Kolessa_phonograph_cylinder_collection 

Digitalizace ukrajinské folkové muziky

https://commons.wikimedia.org/wiki/Filaret_Kolessa_phonograph_cylinder_collection


http://osmit-tm.wmflabs.org/project/13 

Humanitární tým Openstreetmap

Příklad softisfikované infrastruktury kampaně.

http://osmit-tm.wmflabs.org/project/13


Právní výzvy pokračují

https://commons.wikimedia.org/wiki
/Category:Images_subject_to_Reiss_
Engelhorn_Museum_lawsuit 

• Národní galerie portrétů UK
• Prado
• Reiss 
Engelhorn

• Svoboda panoramatu!

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_subject_to_Reiss_Engelhorn_Museum_lawsuit
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_subject_to_Reiss_Engelhorn_Museum_lawsuit
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_subject_to_Reiss_Engelhorn_Museum_lawsuit


Wikipedista rezident na Státním muzeu Makedonie
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/Violetova/Wikipedian_in_Residence_at_D

ARM/Report 

Firemní archivy Swissairu
https://blog.wikimedia.org/2016/08/22/eth-bibl
iothek-wikimedia/ 

Archivy

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/Violetova/Wikipedian_in_Residence_at_DARM/Report
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/Violetova/Wikipedian_in_Residence_at_DARM/Report
https://blog.wikimedia.org/2016/08/22/eth-bibliothek-wikimedia/
https://blog.wikimedia.org/2016/08/22/eth-bibliothek-wikimedia/


"Přítel archivů z r 2016: pamětní deska pro 
bulharskou Wikipedii”

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bulgarian_Archives_State_Agen
cy_Award_Ceremony,_9_June_2017 

https://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:
WikiProject_NARA 

Správa národních archivů  (NARA) 
- první GLAM, který získal trvalou 
pozici pro wikimediána na plný 
úvazek
Národní archivy Spojených národů

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bulgarian_Archives_State_Agency_Award_Ceremony,_9_June_2017
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bulgarian_Archives_State_Agency_Award_Ceremony,_9_June_2017
https://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:WikiProject_NARA
https://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:WikiProject_NARA


https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipe
dia:GLAM/Pritzker 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gr
undsteinlegung_Historisches_Archiv_K%C3%B6ln,
_Eifelwall 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Pritzker
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Pritzker
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Grundsteinlegung_Historisches_Archiv_K%C3%B6ln,_Eifelwall
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Grundsteinlegung_Historisches_Archiv_K%C3%B6ln,_Eifelwall
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Grundsteinlegung_Historisches_Archiv_K%C3%B6ln,_Eifelwall


GLAM-WIKI 
BUDOUCÍ trendy



New formats and new challenges

• Dynamic maps, Wikidata lists/infoboxes

• 360 photos, audio, 3D models 

– prediction 3D printing will be “Scans of old 
paintings 2.0”

• Aerial (photo and video): Wiki From Above
– prediction, aerial photos will be “FoP 2.0”

https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi
le:Bloubergdtand.jpg 

https://en.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:How_to_use_dynamic_maps
https://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_From_Above
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bloubergdtand.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bloubergdtand.jpg


https://meta.wikimedia.or
g/wiki/WikiCite 

https://commons.wikim
edia.org/wiki/File:Wikida
ta_4th_birthday_in_Berli
n.jpg 

Nové projekty

Dary dat

Lexikografie

Federální 
Wikibase

a... 

https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiCite
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiCite
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_4th_birthday_in_Berlin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_4th_birthday_in_Berlin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_4th_birthday_in_Berlin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_4th_birthday_in_Berlin.jpg


Peace, Love & Metadata

Liam Wyatt / Wittylama

#GLAMWIKI

Bukurešť, Rumunsko


