Utilitzar Wikimedia commons per
posar a l’abast un fons gràfic
Aquest document explica els passos per posar a l’abast a internet i fer fàcil de re-utilizar un
fons gràfic d’imatges històriques a través del fons multimèdia Wikimedia Commons on
s’allotgen imatges que s’utilitzen a Viquipèdia i a altres projectes de coneixement lliure.
Aquí s’explica en base al Fons gràfic d’en Xavier Badia, però seria vàlid per a altres fons.
El primer pas és que l’autor alliberi el fons i que es formalitzi a través d’una autorització amb
el sistema OTRS. Per això caldrà un llista-inventari de les imatges.
Les tasques bàsiques que ens proposem fer són:
● identificar l'edifici/lloc i geolocalitzar
● afegir una descripció a partir de la documentació d'en Xavier Badia i altres fons
conegudes
I a més també creiem convenient fer les tasques següents:
● traduir al menys a l'anglès i castellà
● ajustar alguna imatge (llum, contrast, enquadrament)
● categoritzar-la bé les imatges publicades
Es podria fer en una cadena de treball:
● (1) Identificar imatge original, veure si cal retoc, relacionar-la amb la
documentació
● (2) Geolocalitzar-la
● (3) Fer la descripció a partir de la documentació, apuntar possibles categories
● (4) Traduir la descripció
● (5) Carregar massivament (o per blocs) les imatges amb la geolocalització, les
descripcions i les categories
Opcions per fer aquest procés:
● En una sola sessió ajuntant gent per fer-hoi repartint tasques.
● El mateix però deixant la traducció com una tasca posterior a fer sobre el wiki
● En vàries sessions com a activitat educativa repartida en diferents dies (presencial i
no presencial) o com a activitat d’un grup d’editors en un arxiu o biblioteca
Si es fa en un centre educatiu caldrà algunes coses senzilles:
● Que els estudiants es donin d’alta com a usuaris de Wikimedia Commons
● Que coneguin com publicar i editar
Té poc sentit carregar les imatges una a una; per això ho separem en el punt 5. Es podria
utilitzar el programa Commonist, un bot o algun altre procediment automatitzat per pujar les
imatges un cop geolocalitzades i descrites. Cal planificar bé com es prepara el text i les
plantilles necessaries i com s’incorpora al programa. Segurament caldrà donar un model als
col·laboradors
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