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Викидан нинди файда?
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Төбәк өчен:

* танылу

* хәбәрдарлык

* социо-икътисади 
үсешне тизләтү

* кеше капиталы 
сыйфатын үстерү

Халык өчен:

* телне саклау һәм 
үстерү

* заманча мәгълүмәти 
мохиттә тотрыклы 
вәкиллек

* бүгенге кешеләргә 
файдалы булу һәм 
киләчәктә хәтердә 
калу



Максат 

Катнашучылар Вики-мәсләкләрне, 
Википедия һәм башка Викимедиа 

проектлары мөмкинлекләрен, боларны 
куллану, үстерүче волонтёрларны 
тану, дәвам итүләрен һәм күбәюен 

стимуллаштыруның файдалылыгын 
тоя башлый
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1. Ни өчен бу миңа?

2. Ни бу һәм файдасы нидә?

3. Тел һәм мәдәниятне саклау һәм 
үстерү өчен Вики

4. Вики Татарстанда

5. Вики татар телендә

6. Вики Россиядә һәм дөньяда    

Эчтәлек
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1 бүлек. Ни өчен бу миңа? 

     機 Үзгәрешләр ноктасы (Х)

  危機 Хәвеф-хәтәр + Х = Кризис

     機會 Х + бергә = Мөмкинлек

Традицион кытай иероглификасы
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Хәвеф-хәтәр

Мәгълүмати цунами: Сез нәрсә белән 
әһәмиятле? Фейк түгелме? Дәлил?

Тел һәм башка мәдәни  «көйләүләр»
опцияләре: 2030 яки иртәрәк?

Мәдәни контент өчен 70+ еллык 
копирайт концентрацион лагерьләре  
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  Фейк түгелме? Дәлил?
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«1921 елгы куркыныч ачлыгы 
вакытында Ленин коммунистик 
Россияне коллапстан саклау өчен 
Американ ярдәм администрациясен 
чакыра һәм ике ел дәвамында ARA 10 
миллион кешене ашата.

1931 елда җирлеләрнең күпчелеге ARA 
турында инде берни белми, нәрсәдер 
ишеткәннәре исә "ашамлыклар өчен 
СССР түләгән, американнар түгел ич?" 
дип сорый иде. 

1992–2007 елларда Америка 
элекке СССР илләренә 
күрсәткән ярдәм 28 млрд 
доллар тәшкил итә. 

1999–2000 еллардагы АКШ 
һәм ЕБ Россиягә күрсәткән 
ашамлык ярдәме бөтен 
Африкага күрсәтелгәнен уза. 

Тарих кабатлана. 20 ел узды — 
һәм моның турында беркем 
хәтерләми.»

Кирилл Фокинның «Ач булганнары ничә миллион? — Ун!» мәкаләсеннән
«Новая Газета» сайты, 18 ноябрь 2021,  http://amp.gs/jYf62 

http://amp.gs/jYf62


2030 көйләүләре

+ Татар теле Европа Берлегенең 2030 телләр тигезлеге программасында 
https://european-language-equality.eu/
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Иреккә әллә 70+ еллык
   копирайт лагерьләренә?

kremlin.ru 

government.ru

duma.gov.ru

council.gov.ru

tatarstan.ru 

tatar-congress.org

һ.б. @ https://w.wiki/677 
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2014: Ирекле лицензияләр РФ 
ГКна кертелде — 1286 матдәсе 

Хәзер (с) урынына шулай ярый:
 
Сайттагы барлык материаллар 
лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 
International 

https://w.wiki/677


Мөмкинлекләр

Планетаның һәр ватандашы:

ТТТ турында белә 
(Татарстан, татарлар һәм татар теле)

ТТТны аңлый һәм анда инвестицияләр ясый

ТТТны сизә, ярата һәм көчләндерә 
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Кеше игътибарын теләүче тел һәм 
башка мәдәни мирас бу кыйммәтле 
ресурс өчен нәрсә белән түли ала?

Телдәге Викины муниципаль район кирәкләренә хезмәт иттерү w.wiki/3A6d
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Кешенең ярдәмчесе
Мәдәният — файдалы 
мәгълүматны генетик 
булмаган юлы белән 
эшкәртеп чыгару, 
тапшыру һәм саклау 
мөмкинлеге. 

Россия Фәннәр академиясе 
профессоры, эволюцион 
биолог Александр Марков 
@ http://amp.gs/j8d9b

(Вааль, Франс де 2007 фәнни 
эше буенча)

Киң мәгънәдә:

Исән калуны тәэмин 
итү, тормыштан 

канәгәть булу һәм 
ләззәт алу, шәхси 

һәм иҗтимагый 
уңышка ирешү өчен 

алдынгы 
практикалар 
тупланмасы.
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2 бүлек. Вики – бу: 

Ни? 
Ничек?
Нигә?

Кайдан? 
Дәлил? 
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гавайча: тиз

Текстларны бергәләп тудыру, үзгәртү һәм 
гиперсылтамалар белән бәйләү җиңеллеге 

Информацион технология (движок)

Катнашучылар җәмгыяте

Оешма хәтере

Иҗтимагый трансформацияне 
тизләтүче катализатор 

  Вики асылы
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Цифрлы трансформация 
= боҗра буенча саклану

Такымның һәрбер вәкиленә теләсә нинди 
чыккан мәсьәлә буенча мөстәкыйль килеш 

нәтиҗәле карарлар кабул итү һәм гамәлләр кылу 
өчен бар кирәкләрне тәэмин итү: 

мәгълүмат тулылыгы
контекстлы белем

практик осталыклар

вәкаләтләр 
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  Кем уйлап чыккан моны?

Ветхий Завет. 
Книга Бытия. 
Глава 2. Стихи 19, 25

19: Господь Бог … привел 
(всех животных ... и всех 
птиц небесных) к человеку, 
чтобы видеть, как он 
назовет их, и чтобы, как 
наречет человек всякую 
душу живую, так и было 
имя ей.
 
25: И были оба наги, Адам и 
жена его, и не стыдились.

Коран. Сура 2 (Аль Бакара/Корова)
Аяты: 30-35

30. И сказал твой Господь ангелам: "Я 
поставлю на земле наместника"

33. Аллах сказал: "О Адам! Разъясни им 
[суть] имен".

34. И тогда Мы повелели ангелам: 
"Падите ниц перед Адамом".

35. "О Адам! [Н]е приближайтесь к 
этому дереву, а не то окажетесь в 
числе нечестивцев".
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 Вики — бу ничек? 

Самоуправляемая команда

Непрерывное 
совершенствование

Многосторонняя горизонталь

Все действия публичны

Обязательно только решение 
всеобщего или локального вече

Принципы важнее скорости

Берите всё в свои руки! 
Никаких гарантий.

Википедиянең кайчан 
булсачылыгы  

д.р. 15.01.2001

всё ценное сохраним

сегодня 300+ языков

уже готовы принять ~600

Посещаемость 04.2021:

~ 1,9 млрд гаджетов 

~ 23 млрд обращений, 

Россия №7, 596 млн.обращ.
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Боларны хөрмәт иткән 
берәүләр бармы?

Россия

Свободные лицензии 
ГК 1286 (2014 г.)

Перечень поручений 
Президента РФ (2018)

поддержка 
МИД, Совета Федерации, 

глав регионов, Фонда 
президенских грантов, 
Общественной палаты, 

ФАДН России, и т.д 

ООН

ВОЗ, ЮНЕСКО, Программа 
развития, ФАО, Права 

Человека, ЮНИСЕФ, ВОИС
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 Викимедиа 
идеаллары

Күз алдыгызга 
һәрбер кеше 

бар булган гыйлемгә 
ирекле килеш 
ирешә алган 
бер дөньяны 
китерегез. 

Гамәлләребез нәкъ 
шуңа юнәлгән.

Википедия 
максаты 

иң беренчедән —  
Җир йөзебездәге 

һәрбер кеше үз туган 
телендә ирешә алган 
иң югары сыйфатлы 

ирекле 
энциклопедияне 

булдыру һәм 
җиткерү проекты
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Җаны супер. Матди нигезе бармы?

Один из самых влиятельных 
сайтов всех времён

Внимание поисковиков и 
голосовых помощников

Благотворительный фонд 
ответственный за устойчивое 

развитие (США)

Всемирные пожертвования (США)

Фонд целевого капитала (США)

Глобальная серверная 
инфраструктура (5+)

Контент в общественном 
достоянии (СС0) или под 
свободными лицензиями 

СС BY и СС BY SA

Объединения-участники 
Движения Викимедиа
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  Эшлиме бу әйбер?
«Студенты сегодня 

перепроверяют 
утверждения профессоров 

по Википедии, 
информация в которой в 

большинстве случаев верна.»

Cedric Denis-Remi, 
Парижский университет PSL, 
Вице-президент по развитию, 

Цифровая трансформация 
Times Higher Education, КФУ, 

27.11.2019

«Турист идёт 
в поисковик и дальше в 

Википедию и т. д. Поэтому 
регионам важно развивать 

там своё присутствие.»

Олеся Олейникова / 
Profi.Travel / Казанский 

туристический форум 2019: 
Ориентиры будущего.
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3 бүлек. Телне һәм мәдәниятне 
саклау һәм үстерүдә Вики 

Нәрсә? 
Ничек?
Нигә?

Кайдан? 
Дәлил? 
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Телне һәм мәдәниятне саклау 
өлкәсендәге парадокс

 Үзгәрүләре аркылы гына сакланалар. 

Үзгәрешләрдән яшәешен югалткан 
мәдәният һәм телләрне генә саклап була. 

Константин Замятин, Анника Пасанен, Янне Саарикиви 
"Россия телләрне ничек һәм ни өчен сакларга", 2012. 

I баб. Күптелле җәмгыять һәм күптелле индивид. 

"Телләрнең үзгәрүче роле" бүлеге, 35 бит. 
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«Үз Википедиясе булмаган телнең 
цифрлы мохиттә тотрыклы яшәвенә 

өчен шанслары юк.»
Телләрнең цифрлы үлеме, Андраш Корнай һ.б., 2013

Математик лингвистларның халыкара такымы

«Китмибез!»  Габдулла Тукай (1907)

Мәсьәлә телдә генә түгел. 
Эш халкыбызга алга атлый алу өчен юл ачкан 

гыйльми нигез һәм халыкның белем дәрәҗәсендәдер. 
Исмәгыйль Гаспралы (1851-1914)
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Общий критерий устойчивой 
сохранности языка 

 Возможность 
получать на желаемом языке 
любые необходимые сервисы

наивысшего качества 
в любой точке Вселенной 

безотлагательно и во веки веков 
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Нужно и много и не утонуть

Контент на родном языке нашим 
детям нужен на все темы! 

(Кельтский узел, июнь 2020)

Современный язык должен содержать не 
менее 20 млн понятий. 

(Арктический узел, июнь 2021)

Прогнозируется, что для описания карты знаний человечества в 
энциклопедии должно быть более 100 млн. статей. (2015)

Многоязычная база знаний Викиданные преодолела 96 млн. (декабрь 2021)
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Ответственность за 
эффективное осуществление 

права каждого человека участвовать в 
культурной жизни возлагается на 

государства-участники, 
органы и специализированные учреждения ООН и 

на гражданское общество планеты в целом.

Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах ООН (1966)

 
Культурные знания и языки — 

культурное наследие всего человечества 

Конвенции ЮНЕСКО (2003, 2005)
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Заманча телнең экосистемасы

О ты мой конь, 
о мой КамАЗ...

Отца и матери 
смартфон... 

Ты озарял 
мою печаль...

Пойдёшь ли ты 
со мною вдаль? 

    Универсальная энциклопедия
Фото-аудио-видео-архив-музей
Полный словарь
Открытая онлайн-библиотека
Коллаборативный самиздат
Глобальные Коммерсантъ/ТАСС
Онлайн-Гарвард/МГУ/Иннополис
БД для умных помощников
Путеводители
Цитатники
Карты
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РТ/РФ Дәүләт хезмәтләрен дә шулай 
уйнатмыйкмы? Wikibase!
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Кеше белән ул аңлаган 
телдә сөйләшкәндә, 
башы белән 
сөйләшәсең.

Кеше белән аның ана 
телендә аралашканда - 
йөрәгенә мөрәҗәгать 
итәсең.

Нельсон Мандела

https://www.instagram.com/p/CLixMB-qrKa/ 
@ rusminnikhanov 21.02.2021

Дөньяда күп нәрсә белдем, 
Син туган тел аркылы...      
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  Йә бар кирәкләрне тәэмин итә, 
йә тар төркем хоббисы кала.

https://pageviews.toolforge.org/siteviews/ 
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Коллективное производство знаний

Развивающийся язык находится обычно в общении во 
всех сферах жизненного цикла. Исключение хотя бы 
одной сферы, будь она разделом какой-то науки или 
искусства, производства или услуг, из общения на 
этом языке, т.е. из производства образов мысли, 
наносит языку непоправимый удар, способствует его 
вымиранию. ... 

Надо стремиться, чтобы новость ожидали из 
формулировок этого языка.

физик Гайнулла Ф. Шәйхиев (1936-2003)
Татарский в Вики w.wiki/6Nu
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4 бүлек. Татарстанда Вики – бу: 

Нәрсә?
Нигә? 
Ничек?

Ирешелгәне?
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Вообразите себе 

мир, где каждый 

знает, чувствует и любит 

Татарстан, татар, татарский язык и 
связанное культурное наследие

как свои пять пальцев. 

У нас получилось. 
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Вики-путь 
к этой мечте

Использование возможностей  
проектов Викимедиа для 

поддержки непрерывного культурного, 
образовательного, социального и 

экономического развития Татарстана, 
носителей татарского языка и культуры. 
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Чишелеш: Цифрлы игезәк

  Татарстан 
(w.wiki/nzx)

һәм 

татар дөньясы
(w.wiki/3rG)

  Всемирная 
интеграция 
истории и

культуры татар 
(w.wiki/3AML)

Вселенная
знаний на 
татарском 

(w.wiki/3BLk)
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Башкирским вики-бабушкам 
привет от татарских дедушек!

«А вам, молодёжь, показать миру достойный пример.» 
Госсоветник РТ М. Шаймиев, 1.10.2018    
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  Чтобы масштабируемо было...

«Покажите, как это возможно. В Татарстане сделаем. Польза для 
регионов ваших вики-коллег по всей России — готовый кейс.» 

Александр Терентьев, Департамент по вопросам внутренней политики
Аппарат Президента РТ, 20.10.2018, https://w.wiki/32rT 
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Вики-Татарстан

https://w.wiki/6CW
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Тармак хәкимият органнары
«В сайты всех органов 
власти РТ стоит 
интегрировать ссылки 
на статьи про них в 
Википедии. Это будет 
мощный сигнал всему 
миру о том, что 
республика достойна 
внимания как социум».

Роман Шайхутдинов,
вице-премьер 
Татарстана,
2.08.2018,  w.wiki/32sD 

«Татарстан заказал статьи в 
Википедии» 

22 октября 2020 года https://w.wiki/jFd

Новости о вики-проекте «Умный Татарстан» 
https://w.wiki/$Uq 

          Татарстанлылар һәм башка татарларның игелекле куллары кирәк. Татарча Википедия & co. @ ТР Дәүләт Советы - https://w.wiki/4Yzp     



Цифрлы мәдәни мирас

Карта музеев мира в Википедии (март 2020)
Викимедиа Швеция и ЮНЕСКО, письмо нац.делегациям w.wiki/NxF

«Все музеи Татарстана на одну доску с Лувром» 
во всемирный день музеев 18.05.2020, w.wiki/R7g
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Татар теленең цифрлы 
тотрыклылыгы критерие

Глобальная 
посещаемость 
татароязычного 
справочно-
энциклопедического 
контента выше, чем 
сегодня у всех СМИ 
и интернет-порталов 
Татарстана вместе 
взятых.  

«Лишь в свободе
жизни красота,

Лишь в отважном 
сердце вечность есть» 

М.Джалиль
Моабитская тетрадь

Дорожная карта по 
вики-сотрудничеству с 

Тат.Комиссией 
w.wiki/nxa

(Зарипов А.Р., Ахметов М.Г.)
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Тагын кем аңлый?

Госкомитет по туризму, Мин.Обр.науки, Фонд развития Татнета, 

Институты Академии наук РТ, Татмедиа, вузы, частные физ. и юр.лица и т.д. 
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5 бүлек. Вики татарча – бу: 

Ни? 
Ничек?

Ни өчен?
Төрләре?

Инициативалар?
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  Татарча Википедия?
tt.wikipedia.org

д.р. 15.09.2003

Cегодня

1 из 300+

320 000+ статей

~ 100 активн. волонтёров
 / мес.

~ 3500 читателей / день

~ 1/3 из России

16 конкурсов / год Годовой отчёт 2020-21: https://w.wiki/4QUS 
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  Чагыштырмача күрсәткечләр
Показатель ВП на английском ВП на русском ВП на татарском

Обращений 
(день, ноябрь)

265,589,444 (2020)
225,130,952 (2021)

27,911,880 (2020)
29,729,339 (2021)

  9,570 (2020)
29,350 (2021)

к Заглавн.  странице
(день, ноябрь)

6,578,404 (2020)
5,273,319 (2021)

457,763 (2020)
563,664 (2021)

665 (2020)
692 (2021)

с кол-ва гаджетов 
(день, ноябрь)

76,241,259 (2020)
62,462,638 (2021)

9,196,686 (2020)
9,087,892 (2021)

1,776 (2020)
8,621 (2021)

Статей 6,209,289 / 6,423,271 1 683 458 / 1 778 361 236 725 / 321 066

Слов 3,744,823,645 - 16.12.20
4,018,002,861 - 15.12.21

798 401 208 — 16.12.20
869 734 952 — 15.12.21

50 972 588 — 16.12.20
63 643 504 — 15.12.21

Страниц 52,146,011 / 54,781,232 6 419 295 / 6 778 285 366 988 / 462 816

Правок на страницу 18.98 / 19.27 17,26 / 17,46 7,80 / 7,01

Участники (ноябрь) 414,442 (2020)
379,252 (2021)

45,936 (2020)
43,280 (2021)

116 (2020)
150 (2021)

Администраторов 1,119 / 1,067 83 / 77 8 / 6
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tt.wikipedia.org
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Сәлам, Q5481! 
129 тел. Татарча?
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  Татарча Викиләр?

Самостоятельные:
* Википедия
* Викисловарь
* Викиучебник

На стадии инкубации:
* Викигид
* Викиновости
* Викицитатник
 

Не начат: 
* Викиверситет

В многоязычных:
* Викитека
* Мета-Вики
* Викивиды
* Викиданные
* Викиновости (в русск.)
* Викимедиа РУ
* Викисклад

Все ссылки на:
https://w.wiki/4YfX 
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Кайбер әһәмиятле 
проектара инициативалар

Вики-марафончылар
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Әдәбият буенча зачёт урынына
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Высшая школа нац.культуры 
и образования ИФМК КФУ

Концепция проекта

 стимулирования 

создания и размещения

татароязычного

контента в Википедии

https://w.wiki/3Z2b 

Методология 

обеспечения

прозрачности

оценки вклада 

участника

https://w.wiki/3YwY 
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6 бүлек. Вики Россиядә һәм дөньяда: 

Болар кем?
Аларны кем таный? 

Нишлиләр?
Ни файда?

Кая илтә бу мине?  
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Офлайнда да очрашалар 
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Россия конференцияләре

ФАДН России, 18.12.2020, Онлайн   Обществ. палаты РФ и РТ, 25.02.2021, Казань
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МГУ, МФТИ, МИФИ, ВШЭ, 
РАНХиГС, УрФУ, ПетрГУ и т.д.

Пресс-релиз Викимедиа РУ от 18.12.2020 - https://w.wiki/3ZkT 
Методическое пособие для вузов России - https://w.wiki/HPv 

Онлайн-курс - https://stepik.org/course/100094  
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Урта, төп һәм башлангыч
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Ни файда?

Информационная грамотность населения

Повышение глобальной узнаваемости

Передовые социальные технологии

Международное доверие, всевозможные 
партнёрства и рост деловой активности

Надёжная бесплатная резервная копия
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  Мәдәният хуҗаларына 
әверелергә теләмисезме?

Каждый любящий 
Татарстан, его 

жителей, татарский 
язык и культуру 

является 
полноправным
инвестором в 

общечеловеческое 
наследие.
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