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Спочатку озирнемося на 
2020 рік



Пандемія обмежила нові 
знайомства і обмін 

ідеями



Хоча січень—березень були напруженими :)  



Але вікімедійна 
діяльність гарно 
адаптовується до 

карантину



Тому карантин (і наша 
наполеглива праця) 

принесли нам рік 
рекордів



Рекордні показники у 2020 році
● Перший конкурс статей із 4+ тисячами статей
● «Вікі любить Землю»: вперше 20+ тисяч фото 

України
● «Вікі любить пам’ятки»: рекордні 47+ тисяч, 

вчергове перше місце в усьому світі
● Конкурс наукових фотографій, «Вікіпедія для 

школи», кількадесят вебінарів — і ще багато 
всього   



Тому досі намагаємося 
справитися з цими 

рекордами :) 
Стежте за нашими новинами



Деталі і цифри будуть у 
щорічному звіті в лютому

Та у блозі й соцмережах протягом грудня—січня



А тепер про плани



Стратегічний напрям 
2020—2022 

strategy.wikimedia.org.ua



Збагачення контенту

● Наші флагманські фотоконкурси (Вікі любить 
пам’ятки, Вікі любить Землю)

● Тематичні акції на важливі теми: гендерний 
дисбаланс, недопредставлені географічні 
регіони

● Більше уваги на покращення важливих статей 
(популярні, шкільна програма тощо)





Збагачення контенту

● Фінансова, медійна і ресурсна підтримка 
ініціатив спільноти
Започаткуйте тематичний тиждень!

● Розвиток міжнародної співпраці



Збагачення контенту

● БоГеМА: співпраця з бібліотеками й музеями 
(а ще архівами й галереями)
Маємо великі амбіції, але все залежить від того, скільки 
волонтерів зможемо залучити

● Вікіекспедиції і фотогранти: сподіваємося на 
вакцину





Підвищення участі

● Вікімарафон: (напів-)онлайн
Уже можете висловлювати ідеї

● Освітня програма: як мінімум підтримувати 
ініціативи спільноти, за можливості — 
проактивне розширення
Вебінари, конкурс навколо шкільної 
програми, онлайн-курс.



Підвищення участі

● Розвиток сестринських проєктів
Активно працюємо із Вікіцитатами, 
Вікіджерелами, Вікімандрами 

● Розвиток кримськотатарської Вікіпедії
Якщо будуть волонтери

● Залучення науковців, експертів
Науковий конкурс





Підтримка спільноти

● Заходи для спільноти
Наприклад, Вікіконференція :)

● Тренінги на корисні теми: наші власні + 
стипендії
Висловлюйте пропозиції

● Стипендії на міжнародні заходи
Знову ж таки, сподіваємося на вакцину





Підтримка спільноти

● Підвищення мотивації: Вікізгущівка
● Інформування спільноти: дайджести
● Вікігранти: підтримаємо вашу ініціативу, якщо 

вона принесе користь вікіпроєктам
● Ваші пропозиції!





Обізнаність про Вікімедіа

● Медіаробота: соцмережі, блог та сайти проєктів
○ Найближче: відзначення 20-річчя Вікіпедії

● Комунікації з медіями
● Створення інформаційних матеріалів
● Участь в офлайн-подіях

Поділіться своєю історією!







Адвокація

Найближча мета — добитися наявності в Україні 
«свободи панорами». Її ще немає, але є гарний 
шанс, що скоро з’явиться.

Сьогодні увечері поговоримо про це детальніше.



До речі, що 
таке «свобода 

панорами»?



Плани можуть і будуть 
еволюціонувати, 

подавайте свої пропозиції
info@wikimedia.org.ua
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