Вікіпедія — вільна енциклопедія,
яку може редагувати кожен.
Щодня до її укладання
долучаються тисячі ентузіастів з
усього світу. За 10 років свого
існування Вікіпедія постала
найбільшою енциклопедією в
історії людства, найпопулярнішим
у світі довідковим та
найпопулярнішим у світі
некомерційним сайтом.

Наші заходи
Четвер (15.09)
13:00, презентація, Укрсоцбанк
15:00, майстер-клас, Палац
мистецтв, конференц-зал
Субота (17.09)
10:00, Вікіконференція 2011,
Наукова бібліотека «Львівської
політехніки», читальний зал
16:00, презентація, Палац
мистецтв, конференц-зал

Чому це працює?

Чому пишуть Вікіпедію?

Хоча ідея «вільного редагування» зусиллями
ентузіастів виглядає неймовірною, Вікіпедія має
набір правил та засобів, спрямованих на
самоорганізацію. Так, Вікіпедія зберігає повну
історію усіх редагувань і кожна дія може бути
скасована чи відновлена будь-коли у
майбутньому. За вмістом та якістю наповнення
слідкують користувачі із спеціальними правами –
«адміністратори» та «патрульні», яких обирає
спільнота користувачів із самої себе. Середнє
вандальне редагування існує лише кілька хвилин.
Також дії над статтями автоматично потрапляють
до «списків спостереження» певних
зацікавлених користувачів. Усе це забезпечує
поступове покращення якості та примноження
кількості статей.

Серед причин долучитися до написання статей у
Вікіпедії наступні:
• самореалізація – усі ваші дії у Вікіпедії побачать
навіть ваші онуки, адже база даних Вікіпедії
вільно поширюється і зберігає повну історію
редагувань. Навіть якщо Вікіпедія зникне як
сайт, залишиться її потужна інформаційна база;
• просвітництво – Вікіпедія поширює знання;
• хобі – редагувати Вікіпедію пізнавально та
захоплююче;
• особистий інтерес – про себе у Вікіпедії пишуть
відомі люди (науковці, письменники, громадські
діячі), видавництва створюють статті про свої
книги, Інтернет-видання посилаються на свої
сайти у статтях Вікіпедії тощо.

Вікіпедія в Україні

Статистика Української Вікіпедії

Існують різні мовні розділи Вікіпедії, які мають
окремі набори статей, власні спільноти
вікіпедистів та певні особливості. Український
розділ Вікіпедії було створено у 2004 році. Відтоді
у ньому було створено понад 313 тис. статей. За
кількістю статей Українська Вікіпедія посіла 14
місце серед усіх мовних розділів Вікіпедії.
Проте найпопулярнішим мовним розділом в
Україні (та багатьох інших країнах) залишається
Російська Вікіпедія – через більшу кількість
мовців, вона має більше статей, які часто є
повнішими та точнішими ніж українські статті.
Близько 40% редагувань Вікіпедії в Україні
здійснюються саме у російськомовному розділі.
54% – в україномовному.

• Понад 430 осіб написали більше 30 статей
• Серед міст України, найбільше дописувачів
Української Вікіпедії у Києві та Львові, за
ними ідуть Харків та Донецьк
• Близько 1700 користувачів редагують
УкрВікі щомісяця
• Серед сайтів Вікіпедія посідає 6-е місце в
Україні за часткою аудиторії, яка склала 60%
• Сторінки Української Вікіпедії щомісяця
переглядають близько 40 млн. разів
• Український розділ Вікіпедії серед лідерів
за зростанням відвідуваності за рік (2-е
місце у травні, 4-е у липні).

Про нас

18-й Львівський міжнародний
книжковий ярмарок
15-18 вересня 2011

Вікіпедія:
http://www.wikipedia.org/

ГО «Вікімедіа Україна» – офіційний
представник «Фонду Вікімедіа»
(Wikimedia Foundation, Inc.) в
Україні. Наше покликання –
підтримувати діяльність Вікіпедії та
інших вікіпроектів «Фонду», а
також сприяти поширенню вільних
знань в Україні.

Вікімедіа Україна:
http://ua.wikimedia.org

Як написати статтю, щоб її не вилучили?
При написанні статті у Вікіпедії важливі
наступні моменти:
1. Попередньо бажано зареєструватися.
Адміністратори значно прискіпливіше
ставляться до статей, створених анонімно.
2. Стаття мусить містити суто фактичну
інформацію, містити якомога менше оцінок та
суб’єктивних суджень.
3. Уся інформація у Вікіпедії мусить походити
із авторитетних джерел (наукових журналів,
поважних інформаційних агентств чи ЗМІ,
книжок, підручників, офіційних сайтів тощо).
4. Кожне твердження у статті Вікіпедії мусить
бути верифіковуваним, тобто міститися у
одному з джерел вказаних у статті.
5. Стаття мусить бути оформлена згідно до
загальних правил.
Приклад тексту статті

Офомлення статей
Статті Вікіпедії оформлюються спеціальними
позначками, які називаються вікірозміткою.
Ось її головні елементи:
Розмітка

Результат
'''жирний текст'''
жирний текст
посилання на статтю
[[Київ]]
[[Київ|Києва]]
«Київ» у тексті
заголовок розділу з
== Опис ==
назвою «Опис»
віднесення статті до
[[Категорія:Книги]]
категорії «Книги»
За загальними правилами перше(і) слово(а) у
статті мусить співпадати з її назвою та
відокремлюватися довгим тире (—).

Коментар

'''Стефа і її Чакалка''' —
повість-казка
[[Україна|українського]]
письменника [[Андрусяк
Іван Михайлович|Івана
Андрусяка]], опублікована
в [[2007]] році
видавництвом «[[Грані-Т]]»
([[Київ]]).
Книжку проілюстрував
художник Ярослав
Коломійчук.

Назва статті та тире.
Короткий виклад суті
предмету.
Посилання на статтю про
автора книги.

== Видання ==
* [[Іван Андрусяк]], Стефа
і її Чакалка: дівчача
повістина. – К.: Грані-Т,
2007.
* [[Іван Андрусяк]], Стефа
і її Чакалка: дівчача
повістина. Видання друге,
ще капосніше. – К.: ГраніТ, 2011.

Розділ «Видання».
Зірочка на початку рядка —
це елемент списку.

[[Категорія:Книги 2007]]

Стаття у категорії «Книги
2007»

Посилання на статтю про рік.
Посилання на статтю про
видавництво.
Додаткові відомості.

Другий елемент у списку.

На додаток: шукаймо українською
Якщо Українська Вікіпедія зринає у вашому
веб-пошуку не так часто як російська, імовірно
ви маєте російськомовне налаштування Google.
Змініть мову пошуку в налаштуваннях Google
та підтримуйте українське! (Якість веб-пошуку
при цьому ніяким чином не згіршиться)

Вигляд статті
Стефа і її Чакалка —
повість-казка українського
письменника Івана
Андрусяка, опублікована в
1997 році видавництвом
«Грані-Т» (Київ). Книжку
проілюстрував художник
Ярослав Коломійчук.

Видання
 Іван Андрусяк, Стефа і її
Чакалка: дівчача
повістина. – К.: Грані-Т,
2007.
 Іван Андрусяк, Стефа і її
Чакалка: дівчача
повістина. Видання
друге, ще капосніше. –
К.: Грані-Т, 2011.

Пропозиція для видавництв
ГО «Вікімедіа Україна» пропонує видавництвам
обмін послугами: подаруйте свою книгу у
бібліотеку нашої організації і ми гарантовано
напишемо про неї статтю у Вікіпедії.

