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Poznań, 22.01.2017
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Wśród celów Nadzwyczajnego Zjazdu Etnologów i Antropologów Polskich było wyłonienie
konkretnych strategii, które m.in. pozwoliłyby promować naszą dyscyplinę w przestrzeni publicznej.
Aktywizacja antropologów w przestrzeni internetowej przy wykorzystaniu możliwości jakie daje
Wikipedia wydaje się jedną z najważniejszych strategii, a przy tym po części już realizowaną. Od 2012
roku w IEiAK UAM w Poznaniu, w ramach zajęć z technologii informacyjnych studenci opracowują tzw.
etno-wiki hasła. Do tej pory powstało ich około 90. W roku 2015 został zrealizowany projekt pt. „Rok
obrzędowy z Wikipedią” oparty na wspólnych badaniach terenowych pracowników Państwowego
Muzeum Etnograficznego w Warszawie, redaktorów i fotografów Wikipedii oraz wolontariuszy – w
większości studentów i doktorantów etnologii z całej Polski. W międzyczasie pojawiały się bardziej
jednostkowe przedsięwzięcia podejmowane przez pracowników naukowych, studentów czy absolwentów
etnologii.
Uznaliśmy, że nadszedł moment, kiedy warto skoordynować działania na polu wiki-aktywizmu.
Niniejszym listem chciałybyśmy Was zachęcić do dołączenia do naszej akcji, której celami jest
usystematyzowanie obecności antropologów w Wikipedii, nawiązanie konstruktywnej współpracy ze
Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, tworzenie/korygowanie/tłumaczenie antropologicznych haseł oraz
stworzenie internetowego słownika terminów antropologicznych.
Wobec tego poszukujemy:


koordynatorów wiki-aktywizmu w poszczególnych instytutach, katedrach, zakładach,
muzeach oraz NGO-sach,



pracowników i doktorantów, którzy prowadziliby zajęcia fakultatywne, na których
edytowanoby wiki-hasła,



studentów, którzy wolontariacko edytowaliby wiki-hasała (zależy nam na stworzeniu pola
współpracy między kołami naukowymi),



osób, które zajęłyby się korektą językową haseł już istniejących,

Ponadto chcemy na bieżąco tworzyć listę haseł, które powinny powstać, wymagają korekty oraz
powinny być przetłumaczone na język polski. Ponieważ chcemy, aby hasła były poprawne merytorycznie
naszym celem jest także stworzenie bazy specjalistów, którzy służyliby pomocą przy opracowywaniu
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poszczególnych zagadnień.
Główną platformą komunikacji i dyskusji ma być grupa otwarta #EtnoWiki, którą stworzyłyśmy
na Facebook (www.facebook.com/groups/1719343868380092/), gdzie znajdą się wkrótce odnośniki do
edytowalnych plików tekstowych, w których będzie można zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne hasła
oraz tworzyć listę ekspertów. W tym roku powstanie także specjalna strona internetowa poświęcona
antropologicznemu wiki-aktywizmowi.
Istotny jest przepływ informacji, byśmy bez wzajemnej komunikacji nie tworzyli równolegle tych
samych haseł, informowali się o terminach i treści zajęć fakultatywnych bądź warsztatów z zakresu wiki i
wymieniali się materiałami dydaktycznymi.
Zachęcamy zatem do kontaktu z nami, przystępowania do grupy i liczymy na owocną
współpracę!
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