
Вікіпедія та вікіпроекти 

як засіб збереження і поширення

 інформації про музейну спадщину

21 вересня 2018

5-й Всеукраїнський музейний фестиваль у Дніпрі



Про мене:

Хроболова Анна

● менеджер проектів 

● бібліотекар-архівіст

● музейник :)
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Фонд Вікімедіа — некомерційна організація, 
що підтримує низку вікіпроектів з вільною та 
відкритою для розповсюдження та змінення 
інформацією

Вікі — концепція веб-сайту, що дозволяє 
користувачам змінювати самостійно вміст 
сторінок через браузер

  



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



«Уявіть собі світ, де кожен має вільний доступ до всіх 
накопичених людством знань. Ось чого ми прагнемо!»

Джиммі Вейлз,
засновник Вікіпедії

Вікіпедія — онлайн енциклопедія,
 яку кожен може редагувати.

Основні принципи: 
нейтральність, достовірність, 

дотримання авторського права

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

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


● 6,78 тис. редакторів/місяць (2017)
● 2,3 млн редагувань на рік

● 828 активних редакторів у серпні 2018

Хто редагує?

By Star61 CC BY-SA 4.0 

uk.wikipedia.org



Чому Вікіпедія…?
● Надійна платформа (з 2001 року)
● Популярність

47 млн переглядів/місяць  (середнє у 2017)
Серпень 2018 - 6,45 млн унікальних пристроїв

● Доступність та видимість
 * глобальний доступ 24/7
 * довіра пошуковиків
 * 300 мовних версій
 * понад 5,5 млн статей англійською 
 * українською - 819 093 статті
 

● Краудсорсінг
● Удоступнення колекцій та інформації про них

    

Вікіпедія 
українською 

сьогодні
— це 393 томи 

ВРЕ

http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Шафа

uk.wikipedia.org



  

Ініціатива, що спрямована на залучення працівників науково-
культурних установ до редагування або допомоги з наповнення 

Вікіпедії. Проекти GLAM-WIKI покликані підтримати GLAM-установи та 
інші інституції, 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
Зоопарки
Етнографічні проекти
Телерадіокомпанії
Ботанічні сади
Медицина



Напрямки співпраці БоГеМа-вікі:
Надання оцифрованого контенту у вільний 
доступ та інтеграція його у вікіпроекти

оцифруванням та надання у вільний 
доступ зображень для ілюстрації 
відповідних статей у Вікіпедії

Пошук ресурсів з роботи з оцифрування 
(людських та фінансових)

Проведення навчання та акцій з 
редагування статей з певної тематики в 
стінах музею

Участь в онлайн-акціях, конкурсах

  

Тренінг у НІМУ, 2015

Ф
от

о 
Ily

a 
C

C
 B

Y
-S

A
 4

.0
 



БоГеМА — 
           Бібліотеки
                                Галереї
                                                 Музеї
                                                               Архіви



БоГеМА
у нас...



2013: Оцифрування колекції фоноваликів Філарета 
Колесси

http://commons.wikimedia.org/wiki/Колекція_фоноваликів_Філарета_Колесси



Акваманіл, ХІІІ ст, бронза. 
Археологічний музей

У музеї Г. Сковороди

Біноклеподібний виріб ІV тис. до н.е. 
Музей трипільської культури

2016 рік: НІЄЗ  «Переяслав»

— дозвіл на публікацію  трьохсот файлів під вільною ліцензією у Вікісховищі, 
тематичний тиждень у Вікіпедії

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:GLAM_Ukraine_-_National_Historic-Ethnographic_Reserve_%22Pereyaslav%22


24-30 вересня 2016: тематичний тиждень

● Створено 19 статей, 119 наданих зображень використано у статтях української Вікіпедії 
● 11 статей доповнено
● 43 категорій створено у Вікісховищі та Вікіджерелах
● 8 учасників

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9:_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9


2017: Національний  заповідник  «Софія Київська»

Закладна плита 1469 р. Мечеть Судакської крепості (храм «з аркадою»). Фото 1912 р.



https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:GLAM_Ukraine_-_St_Sophia_Cathedral_Complex


2017: Державна наукова архітектурно-будівельна 
бібліотека ім. В. І.Заболотного

https://wikimediaukraine.wordpress.com/2017/11/20/dnabb/

https://wikimediaukraine.wordpress.com/2017/11/20/dnabb/


2017: Дніпровський національний історичний музей

http://museum.dp.ua/news_0930.html

http://museum.dp.ua/news_0930.html
http://museum.dp.ua/news_0930.html


у них...



Tropenmuseum (Амстердам)
2009-2015: перенесення 50 тис. Зображень предметів 

колекції ( 600 тис.) у Вікісховище

Автор Ziko CC BY-SA 3.0  

За 100 років — 8, 4 млн 
відвідали музей 
фізично

За 7 років — статті 
Вікіпедії з фото 
експонатів  
переглянули 448 млн 
разів



British Museum (Винагородження редактора, 

що довів статтю до статусу вибраної)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/British_Museum/Featured_Article_prize

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/British_Museum/Featured_Article_prize
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96


США, Британія, Нідерланди, Бельгія: 

фотоконкурс Wiki Loves Art 

Кожний музей визначає підходящий формат

By Urville Djasim from 
The Netherlands 
(Vitrine Majolica en Delfts aardewerk) 
CC BY-SA 2.0  

Photograph by Mike Peel  CC BY-SA 4.0  
By Romaine CC BY-SA 4.0 



 2016-2017: Carpathian Ethnography Project: Національний 

етнографічний музей (Варшава) та інші музеї Польщі, 

Румунії, Словаччини, України 
By Mariusz Raniszewski CC BY-SA 3.0  

Julia Maria Koszewska CC BY-SA 3.0

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Wikipedia:GLAM/Carpathian_Ethnography_Project


2017: Музей Соумайя (Мексика)
72-годинний редакторський марафон

Omar David Sandoval Sida CC BY-SA 3.0  

By Adrián Cerón CC BY-SA 4.0  

https://blog.wikimedia.org/2016/07/22/mexico-soumaya-rodin/

https://blog.wikimedia.org/2016/07/22/mexico-soumaya-rodin/


2011:  QRпедія у Derby Museum (Великобританія)



Вересень 2018: компанія збору фотографій 
Національного музею Бразилії для Вікісховища
(натисніть на зображення для переходу)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:MuseuNacional


Дякую!
facebook.com/Wikimedia.Ukraina

facebook.com/anna.khrobolova

glam@wikimedia.org.ua

https://www.facebook.com/Wikimedia.Ukraina/
https://www.facebook.com/anna.khrobolova

