
ETNOGRAFOWIE W WIKIPEDII 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS 

 

Wikipedia to największa wolna encyklopedia internetowa, którą tworzy spontanicznie rozwijająca się 

społeczność wolontariuszy. Polska wersja serwisu liczy już ponad milion haseł. 

 

Bez obaw o nadużycie można stwierdzić, że Wikipedia jest dzisiaj pierwszym miejscem, do którego 

sięgają osoby potrafiące korzystać z komputera i Internetu, kiedy chcą się czegoś dowiedzieć. Dla 

wielu uczniów czy studentów jest to pierwsze – z pewnością dlatego, że najłatwiej dostępne – źródło 

wiedzy. Dlatego ważne jest, żeby znajdujące się w niej artykuły były rzetelne i wiarygodne 

merytorycznie, ale także właściwie napisane pod względem technicznym i językowym. Hasła w 

Wikipedii, jak w każdej encyklopedii, powinny być neutralne, obiektywne, oparte na wiarygodnych 

źródłach i nienaruszające praw autorskich.  

 

Warsztaty „Etnografowie w Wikipedii” mają na celu wytłumaczenie zasad funkcjonowania Wikipedii 

jako otwartego zasobu sieci oraz nauczenie samodzielnego wprowadzania i edytowania haseł 

encyklopedycznych. Uczestnicy warsztatów będą potrafili korzystać z zasobów internetowych na 

wolnych licencjach oraz tworzyć je na własną rękę.  

 

Po poznaniu zasad funkcjonowania Wikipedii i pisania haseł encyklopedycznych uczestnicy 

warsztatów będą uzupełniać lub tworzyć artykuły dotyczące etnografów i ludoznawców polskich. 

Celem warsztatów jest uzupełnienie zasobów Wikipedii o rzetelne informacje na temat wybranych 

badaczy. Podstawowym źródłem informacji będą 4 tomy publikacji pt. „Etnografowie i ludoznawcy 

polscy. Sylwetki, szkice biograficzne” opublikowanych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 

 

CELE 

 

- zapoznanie uczestników z ideą wolnych encyklopedii otwartymi zasobami internetowymi 

- zapoznanie uczestników z prawami autorskimi i wolnymi licencjami 

- przedstawienie źródeł otwartych zasobów internetowych 

- wyjaśnienie celów i zasad funkcjonowania Wikipedii 

- nauczenie uczestników samodzielnego wprowadzania i edytowania haseł w Wikipedii 

- nauczenie uczestników korzystania ze źródeł internetowych opartych na licencjach CC 

- zachęcenie uczestników do tworzenia wolnych zasobów dziedzictwa kulturowego w sieci 

- zebranie bibliografii dotyczącej wybranego etnografa 

- utworzenie lub uzupełnienie artykułu dotyczącego wybranego etnografa 



SPOSÓB REALIZACJI 
 

Nr. Data i sala Tematy Zadanie domowe Uwagi 

1. 15.12.2017 

s. 2.21 

g. 14:30 

Wprowadzenie – przedstawienie 

celów i planu warsztatów 

 

Czym jest Wikipedia, idea wolnych 

encyklopedii 

 

Tworzenie zasobów dziedzictwa 

kultury – po co i dla kogo? 

 

Projekty (mapakultury.pl, Polona, 

biblioteki cyfrowe, inne) 

 

Ćwiczenie: Jak napisać notkę 

biograficzną? 

 

Ćwiczenie: Etnografowie w 

Wikipedii 

 

LISTA – wybór etnografów do 

opracowania 

Sprawdzenie Wikipedii i 

innych projektów 

 

przejrzenie 4 tomów 

„Etnografowie i ludoznawcy 

polscy” – przyjrzenie się 

notkom biograficznym 

 

Wymagania: komputer 

Czas trwania zajęć: 2 x 1,5 h 

Zadanie domowe: 5 h 

2. Termin 

ustalany na 1 

spotkaniu 

s. 2.21 

g. 14:30 

Kwestie własności intelektualnej i 

praw autorskich 

 

Creative Commons – otwarte 

zasobów sieci, domeny publiczne, 

rodzaje licencji creative commons 

 

Rodzaje miejsc internetowych 

opartych na licencjach creative 

commons (Wikipedia, Mapa kultury, 

Flickr, Vimeo, Soundcloud, The 

Noun Project itp.) 

 

Wyszukiwarki zasobów creative 

commons (Wikimedia commons, 

wyszukiwanie zaawansowane 

Google, strona creative commons) 

 

Wikipedia – zasady 

funkcjonowania, podobne projekty: 

Wikimedia commons, MediaWiki, 

Meta-Wiki, Wikispecies, Wikidane, 

Wikinews, Wikicytaty, 

Wikipodróże) 

Kwerenda  

 

Przygotowanie bibliografii  

 

Znalezienie opiekuna tekstu 

Wymagania: komputer 

Czas trwania zajęć: 2 x 1,5 h 

Zadanie domowe: 6 h 

3. Termin 

ustalany na 1 

spotkaniu 

s. 2.21 

g. 14:30 

Przyjrzenie się istniejącym hasłom 

na Wikipedii 

Zakładanie konta na Wikipedii 

Zasady pisania haseł 

encyklopedycznych – język, źródła, 

bibliografia + przypomnienie jak się 

pisze notkę 

Wprowadzanie hasła do Wikipedii 

Napisanie swojego artykułu 

i konsultowanie go ze mną 

mailowo, potem 

wprowadzenie go do 

Wikipedii 

Wymagania: komputer 

Czas trwania zajęć: 2 x 1,5 h 

Zadanie domowe: 5 h 



(brudnopis, zasady itp.) 

Uzupełnianie hasła – tabelki, 

zdjęcia, odnośniki, linki zewnętrzne 

Edytowanie haseł innych 

użytkowników 

 

Ćwiczenie: utworzenie 

przykładowego hasła 

 

Termin wykonania zadania – 

19.01.2018  

 

(opublikowanie haseł na stronie 

Polskiego Towarzystwa 

Ludoznawczego i grupie 

#Etnowiki na Facebooku) 

4. - Konsultacje on-line w trakcie całych 

warsztatów  

- Czas trwania konsultacji: 5 h 

 


