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Хіба хтось не знає, що 
існує Вікіпедія?



Репутація — важлива.
Серед іншого її формує наш 

образ у ЗМІ

Інформаційного вакууму не існує. Про нас 
говорять навіть, якщо не говоримо ми.



Що ми можемо робити 
через ЗМІ 

● Підвищувати обізнаність про вікіпроєкти
● Доносити важливість і необхідність підтримки Вікіпедії та інших 

проєктів
● Привертати увагу стейкхолдерів до важливих нам тем
● Залучати партнерів
● (Можливо) мотивувати людей долучатися до вікіспільноти
● ...



Задля ефективної 
комунікації, треба 

відповісти на декілька 
питань



Найважливіше питання, про 
яке часто забувають:

яка мета комунікації?



Спочатку маємо розуміти:
Що корисного і нового ми розкажемо?

Що повинна зробити/відчути/подумати людина після 
споживання нашого контенту через ЗМІ?

Яку ціль ми ставимо собі, коли випускаємо реліз чи 
йдемо у ЗМІ зі своєю історією?

Повинні пам’ятати і про це:
А хіба хтось не знає про Вікіпедію?

Люди справді можуть не знати елементарних (для 
нас) речей про вікіпроєкти



Які ЗМІ бувають?
Всеукраїнські

Регіональні

Інформагентства
Суспільно-політичні (general 

interest)
Ділові

Вузькоспеціалізовані (ІТ, агро…) 

Радіо 
Телебачення

Преса
Онлайн-видання



NB! Журналісти теж 
люди.

Вони є різні. Можуть чогось не знати. 
Можуть зовсім нічого не знати з очевидної вам 

теми. 
Борються за увагу свого 

читача/глядача/слухача, працюють в тих (не)
ринкових умовах, 

які є.



Інформаційне поле 
перенасичене.
Ми теж змагаємось 
за увагу 
журналістів, які 
постійно включені у 
це інфополе.



Що транслюємо?

Інфопривід та ключові 
повідомлення, спікери



Що викликає відгук у аудиторії, а отже чим можна зацікавити 
ЗМІ:

● асоціація з героєм (вчитель, що редагує Вікіпедію вже 5 років),
● локальний контекст (фото з конкретного міста посідає призове 

місце у конкурсі, відчуття приналежності до групи)
● глобальний контекст (порівняння з іншими країнами, 

змагання)
● емоція/почуття (гордість, жаль, радість, здивування…)

● інше



Який контент про вікіпроєкти
 цікавий ЗМІ  

статистика, персоналії, історії, актуальні новини, 
скандали, вандалізми,

#зрада/#перемога



Як?

Інструменти:
пресрелізи, розширені матеріали, колонки, сюжети, 

інтерв’ю, заяви та коментарі



Спілкування зі ЗМІ. 
Пам’ятаймо про кілька нюансів

● Розкажіть журналісту щось нове, цікаве для нього та аудиторії 
його видання. Підготуйтеся!

● Усе, що можна зрозуміти неправильно, зрозуміють 
неправильно.

● Швидше за все, ніхто не буде шукати як має бути правильно. 
Скажіть самі як — озвучте, напишіть.

● Усе, що ви сказали в ефірі чи інтерв’ю — може бути вирване з 
контексту. А може і ні.



CC BY-SA 2..0 de,  

Lothar Spurzem

ЗМІ — це лише 
один з каналів 
комунікації. 
Але важливий.



За перше півріччя 2020 року:

● підготували та поширили понад 18 прес-релізів;
● разом із розширеними матеріалами, нашими зусиллями 

було згенеровано понад 200 публікацій у різних ЗМІ про 
вікіпроєкти* 

Підсумки року підіб’ємо вже незабаром. 

*Детальніше у звіті: https://w.wiki/pAt



Мільйон статей в українській Вікіпедії

#перемога, локальний контекст, глобальний контекст, асоціація 
з героєм(-ями)



#перемога, локальний контекст, глобальний контекст

Kyiv у англомовній Вікіпедії



До речі, досі не зібрали увесь моніторинг. Якщо є охочі допомогти — дайте знати!

Комунікація у ЗМІ навколо фотоконкурсу 
«Вікі любить Землю»



Експертні колонки, інтерв’ю, розширені 
матеріали



Регіональні ЗМІ та інфоприводи



Поради для роботи з 
регіональними ЗМІ 

● Створіть список ЗМІ, їх контактів, журналістів. 
● У кожній області чи галузі знань свої особливості роботи 

медіа
● Диверсифікуте канали поширення: ТВ, радіо, інтернет, газети 
● Не бійтеся підійти до журналіста чи написати йому / їй у 

фейсбуці
● Будьте партнерами. Партнерство зі ЗМІ майже на 100% 

гарантує публікацію новини.
● Сміливо пропонуйте новину!
● Комунікуйте із сайтами місцевих рад чи держадміністрацій. 

Звідти місцеві ЗМІ також беруть новини
Співдоповідач Сергій Петров



Навіщо я вам це все розповідала?
Інфоприводів багато, ЗМІ багато, 

контенту — Вікіпедія.

Але у нас обмежені ресурси.



Вікіпедисти потрібні пресслужбі ВМУА.  
Ще більше вікіпедистів.

Фото: Сергій Мірошник, CC BY-SA 4.0 



Поговоримо.
Чи був у вас досвід 

взаємодії з 
журналістами?



Є ідея публікації? У Вікіпедії з’явилось 
щось потенційно цікаве для ЗМІ? 

Статистика? Ви готові з цим допомогти? 
Хочете допомагати пресслужбі ВМУА? 

Пишіть, пропонуйте, запитуйте:
info@wikimedia.org.ua

press-secretary@wikimedia.org.ua



Дякую!

Запитання? 


