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Тези доповіді 
 
Важливість 

Україна – єдина країна світу, яка має глибокі витоки краєзнавства. В ХХ столітті наші науковці 
реалізували енциклопедичний проект «Історія міст і сіл УРСР», який досі не має аналогів у світі. В 
ХХІ столітті українська Вікіпедія розпочала проект «Населені пункти України», що, за підтримки 
Національної спілки краєзнавців України має всі шанси стати найкращою електронною 
енциклопедією краєзнавства. 
 
Означення 

Вікіекспедиції — вилазки вікіпедистів углиб країни задля отримання матеріалів (насамперед 
фотографій) для поширення на умовах вільних ліцензій, налагодження зв'язку з місцевими 
організаціями та промоції Вікіпедії. Вікіекспедиції було запроваджено 2009 року організацією 
«Wikimedia Polska Association». З 2011 року досвід польських колег освоює ГО «Вікімедіа україна». 
Проблема: що називати вікіекспедицією? Чи можуть індивідуальні подорожі називатися 
Вікіекспедиціями?  
 
Організація 

26-27 серпня 2011 року «Вікімедіа Україна» спільно з Київською обласною організацією 
Національної спілки краєзнавців України провела Вікіекспедицію до Макарівського району 
Київської області. Анонс і попереднє обговорення у Вікіпедії. 
Відзняті фотоматеріали розміщуються у Вікісховищі на умовах cc-by-sa 3.0 (подивитися категорію). 
Проблема: Чи потрібні зустрічі на місцях? Хто складає маршрут? Чи є сенс розділення групи 
вікіпедистів для оперативного фотографування? Скільки днів має тривати експедиція? 
 
Що фотографувати? 

«Свобода панорами» і як боротися із українським законодавством. 
 
Критерії якості 

Що має стати результатом проведеної експедиції? Певна кількість світлин, завантажена на 
Вікісховище; певна кількість поліпшених статей; певна кількість нових статей. Порядок публікації. 
Сховище – Вдосконалення статей – Оформлення статей. 
Проблема: Терміни звітності. 
 
Фінансування 

Зазвичай, витрати на проведення компенсуються з коштів ГО «Вікімедіа Україна». Такі витрати 
можуть включати: 

1. Транспорт: доїзд учасників до місця початку експедиції; витрати на паливно-мастильні 
матеріали, амортизацію транспортних засобів, оплату водіїв 

2. Витрати на оформлення транспортних засобів символікою Фонду Вікімедіа (логотипи 
Вікіпедії. тощо) 

3. Харчування учасників 
4. Дрібні сувеніри для господарів, з якими передбачено зустрічі 
Проблема: залучення спонсорів. Зустрічі на місцях можуть покрити витрати на харчування, 

залучення спонсорів може взагалі перекрити всі витрати «Вікімедіа-Україна». 


