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#Etnowiki Tworzenie etnologicznych haseł 
w Wikipedii jako forma popularyzacji 
wiedzy antropologicznej

Dla wielu studentów Wikipedia jest to pierwszym – z pewnością dlatego, że najłatwiej dostępnym – źródłem wiedzy. 
Dlatego ważne jest, żeby znajdujące się w niej artykuły były rzetelne i wiarygodne merytorycznie, ale także właściwie 
napisane pod względem technicznym i językowym. Pracownicy oraz studenci i doktoranci Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej UAM w działania na rzecz popularyzacji wiedzy antropologicznej w Wikipedii angażują się już od 2012 roku. 

Projekt #Etnowiki powstał w celu skoordynowania działań na polu wiki-aktywizmu – tworzenia, korygowania, 
uzupełniania i tłumaczenia na język polski haseł związanych z antropologią kulturową, etnologią i etnografi ą. Zrzesza 
wikipedystki-antropolożki i wikipedystów-antropologów z ośrodków naukowych i badawczych w całej Polsce. 

W ramach #Etnowiki Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM działa na 4 obszarach:

Cele działań #Etnowiki:

• konsolidacja działań umacniają-
cych pozycję antropologii kulturowej 
w przestrzeni publicznej

• tworzenie, korygowanie, uzupełnianie 
i tłumaczenie na język polski haseł 
związanych z antropologią kulturową, 
etnologią i etnografi ą

• stworzenie internetowego słownika 
terminów antropologicznych

• aktywizacja antropologów w prze-
strzeni internetowej przy wykorzy-
staniu możliwości jakie daje Wikipedia

• promocja wiedzy antropologicznej 
w przestrzeni publicznej

• połączenie różnych instytucji związa-
nych z etnologią i antropologią kultu-
rową i wspólne edytowanie haseł

• koordynacja działań na polu wiki-ak-
tywizmu

• usystematyzowanie obecności antro-
pologów w Wikipedii

• nawiązanie konstruktywnej współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia 
Polska

• stworzenie bazy specjalistów, którzy 
służyliby pomocą przy opracowy-
waniu poszczególnych zagadnień

• budowanie platformy wzajemnej 
komunikacji

Instytucje współpracujące:

• Katedra Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej Uniwersytetu Wrocławskiego

• Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
• Instytut Etnologii i Antropologii Kultu-

rowej UAM w Poznaniu
• Państwowe Muzeum Etnografi czne 

w Warszawie
• Instytut Etnologii i Antropologii Kultu-

rowej Uniwersytetu Łódzkiego

Działania w przestrzeni Wikipedii są nawiązaniem i kontynuacją 
inicjatyw podejmowanych od 2012 roku w Instytucie Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej UAM w Poznaniu, gdzie w ramach zajęć z techno-
logii informacyjnych prowadzonych przez dr Agatę Stanisz, studenci 
opracowywali tzw. etno-wiki hasła. Do tej pory powstało ich około 
90.

Popularyzacja wiedzy antropologicznej w Wikipedii pojawiła się 23 listo-
pada 2016 roku podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Etnologów i Antropo-
logów Polskich. Wśród propozycji wygłoszonych podczas zjazdu mgr 
Celina Strzelecka z Uniwersytetu Wrocławskiego postulowała o uzupeł-
nianie i szerzenie wiedzy antropologicznej poprzez konkretne działania: 
edytowania etnografi cznych, etnologicznych i antropologicznych haseł 
na Wikipedii. Aktywizacja antropologów w przestrzeni internetowej jest 
obecnie jedną z najważniejszych i najprężniej realizowanych strategii 
zaproponowanych podczas Zjazdu.

Efektem postulatu jest połączenie różnych instytucji związanych z etno-
logią i antropologią kulturową i wspólne edytowanie haseł. Koordynacją 
przedsięwzięcia zajęły się dr Agata Stanisz (IEiAK UAM w Poznaniu), 
mgr Agata Stasik (SKNE UAM w Poznaniu) i mgr Celina Strzelecka 
(UWr). 

Edukacją na polu wikipedystycznym oraz popularyzacją wiedzy etno-
logicznej w Wikipedii zajął się również poznański oddział Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego. Od listopada 2017 roku przygotowuje 
się do warsztatów „Etnografowie w Wikipedii”, które rozpoczną się 
w grudniu. Celem warsztatów jest uzupełnienie zasobów Wikipedii 
o hasła biografi czne dotyczące środowiska wielkopolskich badaczy 
kultury – ludoznawców, etnografów, etnologów, antropologów kultury 
i folklorystów. Każdy z uczestników może opracować lub uzupełnić 
dowolną ilość biogramów, korzystając z wydawnictw Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego, uzupełniając bibliografi ę o inne pozycje 
i dodatkowo konsultując się z ekspertami (np. pracownikami Instytutu 
Etnologii i Antropologii Kulturowej, Muzeum Etnografi cznego MNP, 
Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu). 

Koo rdyna to r -
kami działania 
są dr hab. Anna 
Weronika Brze-
zińska i dr Agata 
Stanisz, warsz-
taty prowadzi 
m g r  K a r o -
lina Dziubata.

Niezależnie od działań IEiAK w Poznaniu, w roku 2015/16 z inicjatywy 
Klary Sielickiej-Baryłki został zrealizowany projekt pt. „Rok obrzędowy 
z Wikipedią” oparty na wspólnych badaniach terenowych pracowników 
Państwowego Muzeum Etnografi cznego w Warszawie, redaktorów 
i fotografów Wikipedii oraz wolontariuszy – w większości studentów 
i doktorantów etnologii z całej Polski. Idea opracowywania Wikipedii 
pod kątem wiedzy etnografi cznej jest kontynuowana przez Państwowe 
Muzeum Etnografi czne w Warszawie w ramach projektu pt. „Etnografi a 
Karpat” realizowanego w 2016/17 roku.

Wśród studentów zaangażowanych w projekty Państwowego Muzeum 
Etnografi cznego w Warszawie znaleźli się studenci z Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej UAM: mgr Karolina Dziubata, Piotr Zalewski 
i Elżbieta Stańczyk.

Technologie informacyjne w IEiAK Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antro-
pologów Polskich

Współpraca z Państwowym Muzeum 
Etnografi cznym w Warszawie

Etnografowie w Wikipedii

      Karolina Dziubata, Marcin Mielewczyk


