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Viquipèdia i 
museus oberts

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN MUSEUS I NOVES TECNOLOGIES.
Fundació d'Estudis Superiors d’Olot



  

Vull canviar 
TOT el museu

(La Viquipèdia només és 
l'excusa per entrar-hi)



  

Museus i noves tecnologies?

TECNOLOGIES 
i 

NOUS MUSEUS!



  

El repte dels museus 
del segle XXI 
NO és el finançament. 

És la 
Rellevància.



  

Objectius

Hem de reescriure el contracte entre 
museus i societat: 

Els majors desafiaments d'ambdos només 
s'abordaran a través de l'acció col·lectiva. 

 



  

Objectius

Citizen Engagement: 

Cal posar el museu i el seu públic junts
sota una mateixa oportunitat i 

amb un repte compartit. 

 

Necessitem referents : 
Local pride à go go! 



  

Objectius

En una societat sense diners, 
els voluntaris som 

els mecenes del segle XXI.



  

Objectius
 

“El repte és portar els darrers 30 anys de 
modernització, professionalització i 
documentació dels museus... 

...en els següents 30 anys de obertura, 
participació, compromís i rellevància”

 @NickPoole1



  

Objectius

Els Commons (béns comuns) creixen 
compartint-los i adapten el concepte de  
propietat: aquesta ha de ser inclusiva.



  

Missió dels Museus

CONSERVAR,
ESTUDIAR i

DIFONDRE
els seus fons



  

Missió Viquipèdia

“Conseguir que la suma de tot el 
coneixement humà estigui a l'abast de 
tothom, de manera gratuïta i en el seu 

idioma”



  

  Viquipèdia? 



  

Els 5 pilars de la Viquipèdia

● La Viquipèdia és una enciclopèdia

● Cerca el punt de vista neutral

● Él seu contingut és lliure

● Es respecten les opinions dels altres

● Llença't-hi: Modifica, prova i aprèn



  

Fiabilitat

● La informació ha d'estar referenciada

● No s'admet recerca original

● Existeixen criteris de notabilitat

Original by Randall Munroe (en:User:Xkcd), translation by es:User:Chewie CC-BY-SA, 2.5



  

Total Wikipedia. 6 de novembre de 2012. Font: http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_as_books

7.129 volums
(total Wikipedia)

23.650.466 articles
(total Wikipedia)



  

 285 
idiomes

Font: http://wikistats.wmflabs.org/display.php?t=wp



  

Font: http://wikistats.wmflabs.org/display.php?t=wp



  



  



  



  

Font:http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias_by_language_macrofamily

http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias_by_language_macrofamily


  



  

Font: http://www.tracemedia.co.uk/mapping_wikipedia_timeline/#lang=ar&map=words&loc=1 http://vimeo.com/42039826

http://www.tracemedia.co.uk/mapping_wikipedia_timeline/#lang=ar&map=words&loc=1
http://vimeo.com/42039826


  

+15 MIL MILIONS 
CONSULTES MENSUALS 

+20 milions
en català

Font: http://stats.wikimedia.org/



  

PRIMERS resultats 
al 99% de cerques

a Google  0 
ANUNCIS



  

Com comencem? 



  

Com comencem? 

Pensa en GRAN
Comença en PETIT

mou-te RÀPID
Però... MOU-TE!



  

Activitats Wiki



  

Backstage Pass
Missvain - CC-BY-SA



  

Viquipedista resident

TCMI CC-BY-SA



  

Alliberaments de textos i/o imatges



  

Viquimaratons



  

Altres activitats

● Wiki Takes

● Programes educatius

● Concursos

● Projectes Multilingüístics



  

Aprofita les 
comunitats ja 

existents

Si no tens gent...
...ves on sigui la gent



  

Felicitats!!

El Museu ___________ 
t'acaba de contractar 

com a cap de programes i 
necessites fer una 

acció wiki per dinamitzar la 
teva comunitat.

Per fi
has trobat feina!!!!

Miss Vain CC-BY-SA



  

Felicitats!!

Primer de tot cal fer un 
ANÀLISI PREVI:

Què tens? 

Què et fa singular? 

Què et fa rellevant?

Miss Vain CC-BY-SA



  

Felicitats!!

Prepara un PLA pensant:

Tindré temps?
Tenim voluntaris?

Conec la comunitat?
Tinc pressupost?  

DEMANA AJUDA: 
MOLTA MÉS GENT DE LA 

QUE CREUS S'ESTIMA 
EL TEU MUSEU

Miss Vain CC-BY-SA



  

Felicitats!!

Miss Vain CC-BY-SA

Buscar documentació i 
informació de casos 

d'èxit a:

www.glamwiki.cat



  

Felicitats!!

Miss Vain CC-BY-SA

On vull centrar el 
projecte #glamwiki?
● Col·lecció
● Exposició temporal
● Fons de documentació
● Activitats
● Amics del museu
● Estudiants 
● Altres institucions
● Territori
● Centres de Recerca



  

Col·lecció: Museu Britànic

Loopzilla. CC-BY-SA 3.0



  

Col·lecció: Museu Picasso



  

Col·lecció: B.M. Víctor Balaguer



  

Col·lecció: MNAC



  

Col·lecció: DHUB

Josep Tarrús i Galter- CC-BY-SA



  

Exposició Temporal: F. Joan Miró



  

Fons : MNAC

http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:MNAC/Casas

http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:MNAC/Casas


  

Fons: DHUB

Josep Tarrús i Galter- CC-BY-SA



  

Amics: Museu d'Art de Girona

Josep Tarrús i Galter- CC-BY-SA



  

Educació : GRACMON- (UB)

http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquimodernisme

http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquimodernisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquimodernisme


  

Educació : ESAGED (UAB)



  

Educació: Wiki Ars

http://www.viquimedia.cat/viqui/WikiArS

http://www.viquimedia.cat/viqui/WikiArS


  

Altres Institucions: Biblioteques



  

Municipi: Palafrugell

http://ca.wikipedia.org/wiki/VP:Palafrugell

http://ca.wikipedia.org/wiki/VP:Palafrugell


  

Municipi: Wiki loves monuments

http://www.wikilovesmonuments.cat/

http://www.wikilovesmonuments.cat/


  

Recomanacions
● Es pressuposa la bona fe 

● Cal promoure el dret d'accés com a principi 

● Principi de reciprocitat (benefici mutu)

● Drets compartits i responsabilitats compartides
 

● No abuseu: Els voluntaris no són ma d'obra

● Llegiu : www.glamwiki.cat
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[[applause]]

Special thanks to @NickPoole1 ideas

http://www.glamwiki.cat/

