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1 Чим є Вiкiпедiя?
Вiкiпедiя (англ.Wikipedia) — вiдкрита багатомовна вiкi-енциклопедiя,
якою опiкується некомерцiйна органiзацiя «Фонд Вiкiмедiа» [1]. Вi-
кiпедiя є сьомим за популярнiстю веб-сайтом у свiтi [2], i мiстить,
станом на червень 2011 року, сумарно 19 млн статей [3]. Зараз iснує
282 мовнi роздiли, серед яких 14 мiсце за кiлькiстю статей посiдає
українська Вiкiпедiя.

Для всiх мовних варiантiв Вiкiпедiї iснують спiльнi базовi засади,
згiдно з якими проект функцiонує i над дотриманням яких працює.
Ось короткий їх виклад:

Принцип «вiкi». Вiкi — означення технологiї, яка дозволяє бага-
тьом користувачам легко вносити доповнення й змiни в ко-
лективний веб-ресурс. Проекти Фонду Вiкiмедiа працюють на
вiдкритiй програмнiй платформi Mediawiki, яка зберiгає всi по-
переднi версiї статей, що дуже зменшує ризики вiд вандалiзму.

Вiкiпедiя є енциклопедiєю, а не чимось iншим, зокрема, не мi-
сцем для представлення особистих поглядiв дописувачiв. Основ-
ний напрям дiяльностi дописувачiв — систематизацiя вже на-
явних у друкованих виданнях (та iнших джерелах) вiдомостей
з метою зробити їх доступними кожному (при тому не здiйсню-
ючи плагiату). Це визначено у полiтиках Вiкiпедiї, зокрема у
полiтицi про заборону оригiнальних дослiджень1 та в полiтицi
про верифiковуванiсть2.

Вiкiпедiя є безкоштовною i вiльною. Насамперед, це означає,
що матерiалами енциклопедiї можна вiльно i безкоштовно ко-
ристуватись, а також, що їх можна змiнювати. Це регулює-
ться лiцензiєю вiдкритого змiсту Creative Commons3, яка забез-
печує законне й чесне користування вiльним змiстом без допу-

1Вiкiпедiю не можна використовувати як мiсце першої публiкацiї власних
дослiджень.

2Оскiльки статтi може редагувати кожен, єдиним способом пiдтримання яко-
стi i значимостi статтi є долучення чiтких посилань на джерела, якi легко пере-
вiрити.

3а саме Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
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скання плагiату. Отож, на Вiкiпедiю не можна копiювати мате-
рiали, захищенi авторським правом, без дозволу самого автора.
Це також стосується медiа-файлiв.

Нейтральна точка зору. Як i будь-яка якiсна енциклопедiя, Вi-
кiпедiя прагне до того, щоб у статтях не переважала окрема
точка зору. Iнодi це вимагає представлення кiлькох точок зо-
ру, що слiд робити якомога точнiше, супроводжуючи кожну
необхiдним контекстом. Це також передбачає скрiзь, де це мо-
жливо, особливо при роботi над спiрними темами, долучення
посилань на авторитетнi джерела, якi можуть бути перевiренi.

Комунiкацiя й етикет. Кожна стаття має вiдповiдну сторiнку обго-
ворення, де дописувачi можуть спробувати знайти консенсус
стосовно спiрних питань у статтi. Крiм того, кожен користу-
вач має персональну сторiнку та сторiнку обговорення до неї.
Iснує також система голосувань. Усе це вимагає вiд користу-
вачiв дотримуватись загальних норм ввiчливого i змiстовного
спiлкування та пiдтримувати позитивний тон дискусiї. У ра-
зi систематичних порушень правил Вiкiпедiї та норм етикету,
користувача може бути заблоковано.

Вiкiпедiя — проект громадський, некомерцiйний. На сайтi немає
рекламних банерiв, тому Вiкiпедiя функцiонує завдяки благодiйним
внескам та ґрантам. Wikimedia Foundation звiльнено вiд сплати по-
даткiв [4].

Усi статтi у Вiкiпедiї написанi вiкiтекстом — спрощеною мо-
вою маркування, розробленою для вiкi-платформи Mediawiki. Вико-
ристання вiкiтексту робить акцент на структурi документа, i ав-
томатично форматує документ вiдповiдно до вказаної дописувачем
структури. Вiкiтекст — зовсiм не складний, i його можна вивчити
за кiлька хвилин, до того ж редактор Вiкiпедiї мiстить допомiжнi
кнопки для швидкого розставлення маркувальникiв.

Щоб вiдвiдати українську Вiкiпедiю, у веб-переглядачi вiдкрийте

http://uk.wikipedia.org/
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