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У цій презентації:
І

1. Основні характеристики ресурсу
2. Вікіпедія - причина відмовитися від походу до бібліотеки 

чи навпаки?
3. Що спільного в роботі бібліотеки та Вікіпедії
4. Як рекламувати зробити бібліотеку більш помітною у 

Вікіпедії
5. Співпраця зі спільнотою редакторів, «Вікімедіа Україна»

ІІ
6. Як читати вільну енциклопедію 
7. Вигляд та інструменти Вікіпедії
8. Вимоги до статей



«Уявіть собі світ,
де кожен має вільний доступ

до всіх накопичених людством знань.
Ось чого ми прагнемо!»

Джиммі Вейлз,
засновник Вікіпедії



 
 
 
 
Вікі — веб-сайт, що дозволяє користувачам змінювати 

самостійно вміст сторінок через браузер
  

Вікіпедія — онлайн енциклопедія, яку кожен може 
редагувати.

Основні принципи: нейтральність, достовірність, 
дотримання авторського права

Мета:  зібрати всі знання людства та 

зробити їх доступними кожному!  



Wikipedia
 
6-й за популярністю сайт у 
світі
 
288 мовних розділів
 
37 млн статей (4,5  млн статей 
англійською)
 

Українська Вікіпедія
 

6-7-й за охопленням сайт 
уанету

 
                 600 тис. статей =    16 

місце
 

1 редагування на 21 сек.
 



*Згідно дослідження CMeter, компанії TNS

https://tns-ua.com/


П’ять основ
1. Вікіпедія — це енциклопедія
2. Вікіпедія дотримується 

нейтральної точки зору
3. Матеріали Вікіпедії є вільними для 

використання, при цьому будь-хто 
може вносити до них зміни

4. У Вікіпедії існують зведені 
правила поведінки

5. Вікіпедія не має незмінних правил 
—  за винятком цих п'яти загальних 
принципів. Сміливо правте, 
перейменовуйте, змінюйте статті!

Пам’ятник Вікіпедії, м.Слубіце, Польща
Автор фото — Awersowy . Ліцензія CC-BY-SA-3.0, з Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Awersowy
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Awersowy
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/


By State Library of New South Wales collection [No restrictions]

Вікіпедія & бібліотеки



Що спільного?

1. Місія
2. Категоризація ≈ предметизація
3. Повага до авторитетних джерел
4. Нормативний контроль ≈дизамбіги
5.

6.

7. Промоція відкритого доступу
8. …



1. Додавання зовнішніх посилань

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вернадський_Володимир_Іванович

Що робити бібліотекарю у Вікіпедії? 



2. Доповнення статей
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сумський_державний_педагогічний_універс
итет_імені_А._С._Макаренка

...Високому рівню організації навчально-виховного процесу в усіх 
структурних підрозділах СумДПУ сприяє створення належної матеріально-
технічної бази, яка включає в себе 14 корпусів та споруд, у тому числі 5 
навчально-лабораторних корпусів, в яких розташовані сучасні лабораторії, 
спеціалізовані кабінети; 3 гуртожитки; спортивний комплекс; бібліотеку; 5 
музеїв; стадіон; ботанічний сад та навчальну базу в урочищі Вакалівщина.

і все???

Що робити бібліотекарю у Вікіпедії? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://uk.wikipedia.org/wiki/


Що робити бібліотекарю у Вікіпедії? 
3. Створення статей
а) про бібліотеку 
(якщо створена,  перевірити на відповідність критеріям 
доброї статті та номінувати на добру/вибрану)

б) про окрему колекцію 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Що робити бібліотекарю у Вікіпедії? 

в) створення або доповнення статей про окрему 
книжкову пам’ятку/документ

(значимі події/заходи, проекти, інформаційні продукти)



Що робити бібліотекарю у Вікіпедії? 

4. Завантаження оцифрованих матеріалів на Вікісховище
можливість забезпечити збереженість 

інформації для майбутнього, 
ще один «кошик», куди можна покласти «яйця»
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By Simon J. Tonge CC BY 3.0

https://commons.wikimedia.org


Коли і як це робити?

By Ion Chibzii from Chisinau. , Moldova. ("Problems, problems..." (70-ies).) CC BY-SA 2.0 



Ініціатива Фонду Вікімедіа, спрямована на залучення працівників науково-
культурних установ до редагування або допомоги з наповнення Вікіпедії.

Проекти GLAM-WIKI підтримують GLAM-установи, що готові співпрацювати з рухом 
Вікімедіа щодо створення контенту, який можна вільно використовувати та до якого 

є вільний доступ

Galleries
Libraries
Archives
Museums

Бібліотеки
о
Галереї
е
Музеї
Архіви

= БоГеМА



Форми співпраці

● навчання як редагувати Вікіпедію, віківишколи;

● допомога у визначенні належності фондів/колекцій/окремих 

документів до суспільного надбання, захищеності авторським правом
● допомога з завантаженням уже оцифрованого контенту на 

Вікісховище для ілюстрації відповідних статей у Вікіпедії;
● організація заходів з редагування та створення статей на певну 

тематику з залученням усіх зацікавлених осіб;

● пошук сторонніх ресурсів (технічних, людських) для допомоги в 

роботі з оцифрування тощо;

● бібліотеки надають дозвіл на використання свїх інтелектуальних 

продуктів під вільною ліцензією.



Cases

Королівська бібліотека Нідерландів 

Університет Ball, США

Вікіпедія:WikiDay

British Museum Featured Article prizes

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Koninklijke_Bibliotheek
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Koninklijke_Bibliotheek
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Koninklijke_Bibliotheek
http://www.dlib.org/dlib/march13/szajewski/03szajewski.html
http://www.dlib.org/dlib/march13/szajewski/03szajewski.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:WikiDay
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:WikiDay
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/British_Museum/Featured_Article_prize
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/British_Museum/Featured_Article_prize


   Вікісховище (англ. Wikimedia Commons) 

 25 млн файлів

загальне централізоване сховище для зображень,

 звукозаписів, відео та інших файлів, 

які надаються на умовах вільних ліцензій

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 Вигляд та інструменти Вікіпедії



Критерії значимості статей

Якщо тему істотно[1] висвітлено в 
незалежних[2] надійних 

(авторитетних)[3] джерелах[4], слід 
вважати[5], що вона задовольняє 

критеріям значимості для окремої 
статті.

ВП:КЗ



Критерії значимості осіб 

● чи має особа відомість / відзнаки / нагороди / 
вшанування?

● чи можна інформацію перевірити?
● чи можна статтю доповнити?
● чи через сто років це буде корисно?
● чи великий вплив / спадок цієї особи?

і подібне

ВП:БІО
ВП:КЗП



Критерії значимості організацій

● діють в загальнонаціональному або 
міжнародному масштабі

● інформація про організації та їх діяльність 
може бути перевірена у незалежних джерелах

ВП:КЗО



Що робити, якщо предмет недостатньо 
значимий для окремої статті?

Внести інформацію у загальнішу статтю 

(наприклад, 
відомості про людину — у статтю про 
населений пункт, 
відомості про школу — у статтю 
«Освіта в Києві»)



Вимоги до стилю

● українська мова
● відповідність правопису
● енциклопедичність
● нейтральність

ВП:СТИЛЬ



Слова-паразити



Жодних 
оригінальних 
досліджень

Автори: Deimos, Randall Munroe (CC-BY-SA)



= авторитетні джерела 
    → але не плагіат 
    → але не власні думки

Довідка:Досконала стаття



● тематичні тижні
● конкурси статей
● конкурси фотографій



Зображення і їх оформлення

1. Власні фото — вільна ліцензія 
(наприклад, CC BY-SA 4.0 тощо)

2. Суспільне надбання — 
70 років після смерті автора

3. Чужі фото — письмовий дозвіл



Інші вікіпроекти:

● Вікіпедія
● Вікісховище
● Вікіджерела
● Вікісловник
● Вікіпідручник
● Вікіновини
● Вікіцитати
● Вікімандри
та інші



Автор зображення — Tom Purvis [Public domain]

Дякую!

Із запитаннями та 
пропозиціями 
звертайтесь на 

wm-ua@wikimedia.org

Facebook: 

Anna Hrobolova

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:AlphaZeta
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:INF3-129_War_Effort_It%27s_up_to_You_(Britannia)_Artist_Tom_Purvis.jpg
mailto:wm-ua@wikimedia.org
mailto:wm-ua@wikimedia.org

