
Фотопроекти
«Вікімедіа Україна»

•Вікі любить пам’ятки
•Вікі любить Землю
•Вікіекспедиції



“Вікіпедія” і “Вікімедіа”

•Дописувачі
(“вікіпедисти”)

•і читачі

Wikimedua
Fondation

•“Вікімедіа Україна”
•І Інші партнери

•ВІКІПЕДІЯ

•Вікіджерела
•Вікісловник
•Вікісховище…



Ліцензія Creative Commons
Із зазначенням авторства — Розповсюдження на тих самих умовах
Creative Commons Attribution Share-Alike (CC BY-SA)

• Автор дозволяє:
– поширювати — копіювати, передавати свій твір, навіть з

комерційною метою,
– змінювати — переробляти, розвивати твір.

• Умови такі:
– слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними

формі (Attribution),
– змінений наступним співавтором твір має поширюватися на

умовах цієї ж ліцензії CC BY-SA (Share Alike).

Проекти Вікімедіа: ВІЛЬНИЙ ВМІСТ



Україномовні проекти
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Українська Вікіпедія: понад 450 тис. статей і 14 млн редагувань



Українська Вікіпедія: атлас вікіпедистів



До 100 млн відвідувань щомісяцяУкраїнська Вікіпедія: До 100 млн відвідувань щомісяця



ВікіСховище
• Ві́кіСхо́вище (англ. Wikimedia Commons) —

загальне централізоване сховище для
зображень, звукозаписів, відеороликів та
інших файлів, які надаються на умовах

вільних ліцензій.

• 18+ млн медіафайлів з усього світу

• Використовуються у
• у Вікіпедії
• Вікісловнику
• Вікіджерелах
• Вікіновинах
• Інших проектах Вікімедіа

• Будь-де, за умови зазначення авторства і
посилання на джерело

ВІКІСХОВИЩЕ



НАШІ ФОТОПРОЕКТИ. МЕТА

• Залучити більше
фотографій у
“Вікісховищі”

• Залучити більше
учасників до
проектів Вікімедіа

ФОТОПРОЕКТИ. МЕТА:



Вікі любить пам’ятки…

Фотоконкурс пам’яток культурної спадщини. 
Українське законодавство розрізняє 8 видів пам'яток: 

- Археології
- Історії
- Монументального мистецтва
- Архітектури
- Містобудування
- Садово-паркового мистецтва
- Ландшафтні
- Об'єкти науки і техніки



• Започаткований в
Нідерландах, 

- 50 тисяч пам’яток

- 12 тисяч фотографій

2010 рік



2011 рік
- проведений у 18 країнах, 
- зібрав 168 тисяч фотографій і потрапив до

Книги рекордів Гіннеса



2012 рік
- До конкурсу долучилась Україна в числі 35 країн
- зібрав 365 тисяч і побив власний рекорд

попереднього року



2013 рік, вересень…

• 51 країна бере участь…



2013 рікВікі любить Землю…



Започаткований в Україні
• Пам'ятки природи і

об'єкти природно-
заповідного фонду: 

• природний заповідник
• біосферний заповідник
• національний природний парк
• регіональний ландшафтний парк
• заказники
• ландшафтні,
• пам'ятка природи

– комплексні,
– ботанічні,
– зоологічні,
– гідрологічні
– геологічні

• заповідне урочище
• ботанічний сад
• дендрологічний парк
• зоологічний парк
• парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва



2014

7 країн вже висловили бажання брати
проводити конкурс наступного року



Підготовка до конкурсу. Створення списків пам’яток



Відповідь Міністерства культури
-3476 об’єктів, в т.ч. 1000 на Одещині і 1 на Закарпатті
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Одненька пам’ятка Закарпаття, 
відома міністерству культури….



Пам’ятки культурної спадщини (2012)
- більше 40 тисяч пам’яток, повнота і якість списків - різна



Пам’ятки природи (2013)
7384 об’єкти – повний список



Як рекламується конкурс
Тільки в українській Вікіпедії головну сторінку переглядають

10-15 тис. разів на день

Реклама конкурсу



Інтернет-ресурси



Промоція

• Пересувні виставки
• Фотоальбоми
• Листівки



Інтерактивні карти пам’яток

• М. Київ, пам’ятки
культурної
спадщини - 2012:

• 3813 пам’яток
• 2241 з географічними

координатами
• 1703 – сфотографовано
• Близько 3000 фотографій



Статистика по Україні: (WLM-2012)

• Зібрано 41466 пам’яток (1/3 від очікуваної кількості)
• Завантажено 33269 фотографій з України
• Взяли участь 648 учасників
• Найкраще представлені: Київ, Одеса, Львів, Харків, 

Кримський півострів. 



• 50+ тис. об’єктів у списках
• 23+ тис. фотографій
• 460+ учасників
• Найкраще представлені: Київ, Львів, Одеса, Чернігів, 

Полтава, Кримський півострів. 

Статистика по Україні: (WLM-2013) 
станом на 26.09.2013



• 7384 об’єкти у списках
• 11736 фотографій
• 365 учасників
• Найкраще представлені: Київ, Черкащина, Кримський

півострів. 

Статистика по Україні: (WLE-2013) 



Статистика сфотографованих об’єктів
(WLM-2012 + WLE-2013)



Є пам’ятки, про які забули …

• Цікаві архітектурні об’єкти (приклад – палац
Даховських, Черкащина)

Чи знаєте ви що….



Пам’ятками вважають і новоспоруджені об’єкти…

• пам’ятник Кобзону в Донецьку
(2003)

• vs пам’ятник Кісі
Вороб’янінову в Харкові (2003)

Чи знаєте ви що….



Історичний зріз: про що пам’ятають на
Хмельниччині…

• Хмельницька
область:

• 88% - німецько-радянської
війни (1941-1945)

• 9 % - героям СРСР
• 2% - українсько-

радянської війни (1918-
1922)

• 1 % - пов’язані з життям
діячам української
культури

89%

2%

1%

8%

Чи знаєте ви що….



Історичний зріз: про що пам’ятають в
Маріуполі…

• Маріуполь:
• Одночасно в списку: 

Пам'ятник жертвам
голодомору і
політичних репресій і
Братська могила
продзагонівців

Чи знаєте ви що….



Ще один фотопроект: Вікіекспедиції

• Протягом 2011-2013 років
проведено 15 вікіекспедицій, 
зокрема вікіпедисти відвідали:

• Макарівський район (Київщина) 
517 фото

• Липовецький район
• (Вінничина) 495 фото
• Коростенський район
• (Житомирщина) 370 фото
• Васильків
• (Київщина) 270 фото
• Береги Дністра
• (Вінничина) 210 фото
• …



Ще один фотопроект: Вікіекспедиції

• …а також до
Чорнобильської
зони.

• 1671 фото



“Вікі любить пам’ятки” – 2012
та

“Вікі любить Землю” – 2013

До Вашої уваги - Кращі світлини конкурсів з України



Krasnickaja Katya, «Світанок на г. Ай-Петрі»



Сергій Криниця (Haidamac), «Дністровський каньйон», м. Заліщики, Тернопільська область



Balkhovitin, «Склоподібне оголення верхньої крейди», м. Краматорськ, Донецька область



Ihor Dereviahin, "Тиха бухта", Крим



Serhiy Krynytsia (Haidamac), Острів Зелений в Корсуні



Serhiy Krynytsia (Haidamac), Озера Ворожеська, масив Свидовець, Карпати



Mykhailo Petskovych, “Білий слон”



Slava Leontiev, “Гірський масив Тепе-Оба”. Західна частина масиву взимку



Ihor Dereviahin Грязьова сопка Обручева, Крим



Balkhovitin Український степовий природний заповідник “Кам’яні Могили”



Balkhovitin Регіональний ландшафтний парк “Зуївський”



Balkhovitin Заказник “Хапхальський”



Valerii Sorokin , Троїцький монастир Чернігів



Derevyagin Igor , Фортеця Єні-Кале , Керч



Denis Vitchenko, Хотинська фортеця , Чернівецька область



Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi , Одеський оперний театр



Roman Starchenko, Вітряк у Музеї просто неба в Пирогові , Київ



Denis Vitchenko Покровська церква, Полтавська область



Haidamac, Придорожний пам`ятник-вежа в Гологорах, Львівська область



Klymenkoy Церква Святого Пантелеймона ,Івано-франківська область



AleBurd , Пам'ятник затопленим кораблям, Севастополь



A-designer . Садиба у селищі Качанівка , Чернігівська область



Дякуємо за увагу!

Євген Букет, Андрій Бондаренко, “Вікімедіа Україна”, 
27.09. 2013


