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Вікіпедія (англ. Wikipedia) — це відкрита багатомовна вікіенциклопедія, яку було започатковано 15 січня 2001 року
як англомовний проект для створення онлайненциклопедії, де будь-який користувач може редагувати
наявні статті та додавати власні.
Засновниками проекту були Джиммі Вейлз (Jimmy Wales)
та Ларрі Сенгер (Larry Sanger). Матеріальною базою
проекту є некомерційний фонд Вікімедія (англ. Wikimedia
Foundation Inc.). Метою проекту є створення повної,
нейтральної, відкритої енциклопедії всіма мовами Землі.
Проект набув популярності серед користувачів Мережі.
Пізніше з'явилися розділи Вікіпедії іншими мовами.
Теперішній рушій Вікіпедії називається MediaWiki. Він
написаний на PHP.
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Україномовна Вікіпедія, uk.wikipedia.org


30 січня 2004 : створено першу статтю — Атом.



26 лютого 2004: перша реклама на українських форумах



4 квітня 2004: офіційно активовано українську частину вікіпедії.
Кількість статей — 1000



10 жовтня 2007: зроблено мільйонне редагування.



17 лютого 2008: зареєстровано 10000 учасник.



28 березня 2008: було написано 100000-ну статтю,



11 листопада 2008: зроблено двомільйонне редагування.



29 серпня 2009: зроблено тримільйонне редагування
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Кількість статей в українській Вікіпедії
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Вікіпедія – мірило потенціалу нації
Як і інші національні Вікіпедії, українська стає найпотужнішим
енциклопедичним ресурсом свого національного середовища, у
перспективі — одним з основних елементів інформаційного простору.
Водночас вона репрезентує українську культуру, історію, науку,
промисловість, бізнес та інші сфери і реалії України, а також подає
для україномовного користувача багатогранну фахову інформацію про
світ.
Масштаб і якість кожного національного сектора Вікіпедії побічно є
мірилом сучасного суспільного потенціалу певної нації творити
новий культурний продукт. По суті сукупність мовних розділів Вікіпедій
є майданчиком змагань і репрезентацій світових культур, показником
їх сучасних потенцій.
Стан кожної національної Вікіпедії співвимірний місцю тієї чи іншої
культури у сучасному світовому культурному просторі. Динаміка
розвитку Вікіпедій, кількісні і якісні їх характеристики у суттєвій мірі
корелюють з майбутнім національних культур і мов. Тому доцільно
послідовно і наполегливо вибудовувати український сектор Вікіпедії за
кількісними і якісним показниками.
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Вікіпедія є онлайн-енциклопедією й
водночас є онлайн-спільнотою для
створення цієї енциклопедії.
1 Чим не є Вікіпедія
1.1 Вікіпедія — не паперова енциклопедія
1.2 Вікіпедія — не словник
1.3 Вікіпедія — не трибуна
1.4 Вікіпедія — не колекція посилань, зображень
чи мультимедійних файлів
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Чим не є співтовариство Вікіпедії
2.1 Вікіпедія — не поле битви
2.2 Вікіпедія — не експеримент з анархії
2.3 Вікіпедія — не експеримент з демократії
2.4 Вікіпедія — не експеримент у законотворчості
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Вікіпедія — не паперова енциклопедія.









Практично ніщо не обмежує кількість тем, що ми
можемо охопити,
Існує певна «розумна межа» розміру окремої статті, яка
пов'язана із обсягом завантаження сторінки для
користувачів із низькошвидкісним з'єднанням та з
необхідністю забезпечити читабельність
При досягнення такої межі, природним шляхом розвитку
теми стає розбиття статті на кілька окремих статей і
написання короткого резюме в основну статтю
Причому там, де друковані енциклопедії мають лише
короткі статті, той факт, що вікі — не папір, також
дозволяє нам застосовувати докладніший підхід. У
результаті статті можуть включати будь-які доречні
посилання, бути актуальнішими тощо.
Це також означає, що немає необхідності перенаправляти
статтю на іншу, не цілком їй еквівалентну.
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Вандалізм у Вікіпедії








Під вандалізмом розуміємо явно шкідницьке долучення, видалення
чи зміна вмісту, скоєне зумисне з метою скомпрометувати
достовірність і авторитетність енциклопедії. В основному вандалізм
виявляється в заміні вмісту якісних статей на лайки, графіті чи інший
зміст, який абсолютно не має стосунку до теми статті. Внесення
невірних змін через щиру хибність поглядів вандалізмом не є.
Вандалізм, попри поширену думку, насправді не є великою
проблемою для Вікіпедії, бо всі зміни статей зберігаються у
спеціальній базі даних, таким чином зловмисники не можуть
знищити інформацію повністю. Учасник, який помітив, що стаття
була зіпсована, має відкотити пошкоджену версію, зробити це
зовсім нескладно.
Навіть якщо припустити, що кількість людей, бажаючих займатися
вандалізмом приблизно рівна кількості людей, бажаючих відновити
істину, то створення умов, у яких друге зробити легше ніж перше,
«автоматично» робить матеріали Вікіпедії дедалі більше
відповідними істині.
За результатами досліджень, більшість наслідків вандалізму в
англійській частині Вікіпедії нейтралізуються в лічені хвилини Для
української частини Вікіпедії — в середньому за півтори години.
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Правила
Хоча у Вікіпедії мало правил, яких варто суворо
дотримуватися, існує декілька базових
принципів:
 Найголовніший з них: неприпустимість публікації
текстів і зображень, захищених авторськими
правами.
 При написанні і редагуванні статті варто
прагнути до максимальної неупередженості,
притримуватися нейтральної думки. Відповідно
до цього принципу, усі можливі спірні погляди на
предмет статті повинні бути неупереджено в ній
подано.
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П’ять основ Вікіпедії. Основа перша


Вікіпедія — це енциклопедія, що включає
елементи загальних і спеціалізованих
енциклопедій, альманахів. Вікіпедія — це не
безладне звалище інформації. Це не колекція
першоджерел або малозначущих фактів, не
словник, не трибуна, не газета, не видавництво,
не експеримент в області анархії або демократії і
не каталог посилань. Це не місце для викладу
вашої особистої думки, особистого досвіду або
особистих доводів — і тому всі учасники повинні
слідувати правилам про заборону оригінальних
досліджень і прагнути бути точними.
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П’ять основ. 2


Вікіпедія дотримується нейтральної точки зору: прагне
до того, щоб у статтях не переважала окрема точка зору.
Іноді вимагає це представлення кількох точок зору, що
слід робити якомога точніше, супроводжуючи кожну
необхідним контекстом, щоб можна було чітко розуміти,
чиї точки зору представлені. Не слід представляти жодну
версію як «найкращу» або «істину в останній інстанції». Це
передбачає скрізь, де це можливо, особливо при роботі
над спірними темами, — проставлення посилань на
авторитетні джерела, які можуть бути перевірені. При
виникненні конфлікту щодо того, який варіант статті є
найбільш нейтральним, слід припинити правку тексту
статті, помітити її як суперечливу і спробувати виробити
рішення на сторінці обговорення (кожна стаття має таку
сторінку), слідуючи порадам щодо вирішення конфліктів.
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П’ять основ. 3


Матеріали Вікіпедії є вільними для використання, при
цьому до них будь-хто може вносити зміни. Ваш текст
доступний під ліцензією «GNU Free Documentation
License» (GFDL) і може розповсюджуватися або
компонуватися відповідно до неї. Статті може редагувати
будь-хто, проте при цьому жоден учасник не має в своєму
розпорядженні права на одноосібний контроль на жодну
статтю. Відповідно, всі внесені вами правки, у свою чергу,
можуть бути безжально відредаговані і реструктуровані
співтовариством. Не розміщуйте матеріали, які
порушують авторське право, або роботи, що
ліцензовані під несумісними з GFDL ліцензіями.
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П’ять основ. 4


У Вікіпедії існують зведені правила поведінки:
виявляйте повагу до ваших колег, навіть якщо в
чомусь не згодні з ними. Будьте ввічливі.
Уникайте образ, погроз, агресії і широких
узагальнень. Зберігайте холоднокровність при
роботі над «гарячими» темами, уникайте війн
правок; пам'ятайте, що ми працюємо над майже
200 000 статтями. Дійте сумлінно, не
випробовуйте правила Вікіпедії на міцність,
припускайте добрі наміри з боку інших. Будьте
відкриті, доброзичливі й привітні.
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П’ять основ. 5


Вікіпедія не має незмінних правил — за
винятком поданих п'яти загальних принципів.
Сміливо правте, перейменовуйте, змінюйте
статті — в цьому полягає задоволення від
редагування, оскільки від вас не вимагають
створювати ідеальні тексти, хоча до цього слід
прагнути. Не бійтеся щось зіпсувати, адже усі
попередні версії статей зберігаються: ви ніяк не
зможете випадково нашкодити Вікіпедії або
безповоротно видалити текст. Але пам'ятайте —
усе, що ви робите у Вікіпедії, збережеться
для нащадків.
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Популярність
7-ий найбільш відвідуваний сайт світу та
Сполучених Штатів, а також багатьох інших
країн;
 9-ий — Великобританії та України;
 11-ий — в Росії;
 і навіть 87-ий у Китаї, де він офіційно
заборонений.
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Фонд Вікімедія, компанія-власник і організатор
Вікіпедії, також підтримує й інші проекти зі
створення вільних публікацій в Інтернеті
вільна бібліотека — ВікіТека,
 безкоштовні підручники — ВікіПідручник,
 словник — ВікіСловник,
 збірники цитат — ВікіЦитати,
 вільні новини — ВікіНовини,
 вільний каталог біологічних видів — ВікіВиди
 збірка медіа-файлів — ВікіСховище
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Дякую за увагу
Юрій ПЕРОГАНИЧ
+38 044 230 4835
+38 067 505 1201
director@apitu.org.ua
Київ, вул. Шолуденка
Буд. 3, Кубик центр
офіс 208

• Генеральний директор АПІТУ
• Ініціатор створення і виконавчий
директор ГО “Вікімедіа Українa”
• Член Міжгалузевої ради з питань
розвитку інформаційного суспільства
при Кабінеті Міністрів України
• Заступник голови громадської ради
при Державному комітеті
інформатизації України
• http://perohanych.openua.net
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