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У цій презентації:

1. Коротко про історію та концепцію конкурсу

2. Списки пам'яток у Вікіпедії VS держкадастр ПЗФ України

3. Правила конкурсу

4. Користь для Вікіпедії і не тільки

5. Питання-відповіді



«Вікі любить Землю» — фотоконкурс, учасники якого 
фотографують пам'ятки природи і об'єкти природно-
заповідного фонду і завантажують їх на Вікісховище. 

Мета — зібрати фотографії пам'яток природи і об'єктів 
природно-заповідного фонду для ілюстрування статей 

Вікіпедії — вільної енциклопедії, яку щодня переглядають 
мільйони користувачів.



2012 — ідея конкурсу
2013 — проведено в Україні

2014 — 16 країн
2015 — 26 країн

2016 — 24 країни



By Saqib (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons



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%D1%96%D0%BA%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8






● бути зробленими учасниками власноруч;
● бути надісланими вчасно — з 01 по 31 травня 2017 року 

включно за київським літнім часом;
● відповідати правилам Вікісховища;
● мати формат JPEG або TIFF;
● мати роздільність (добуток довжини на ширину фотографії 

в пікселях) не менше, ніж 0,5 МПкс для участі і 2 МПкс — 
для перемоги у якісних номінаціях;

● представляти один або кілька об’єктів, внесених до 
реєстру;

● мати опис із ідентифікатором пам’ятки (ID), відповідно до 
списків.

Основні вимоги до фото:

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wle-ua&uselang=uk
http://wikilovesearth.org.ua/lists-of-sights/


● якісні вільні фотоматеріали 

● можливість проілюструвати маловідомі сторінки у Вікіпедії

● можливість привернути увагу до об’ єктів ПЗФ (сприяти їх 

збереженню)

● можливість дізнатись про стан, в якому знаходяться 

заповідні території та зберегти свідчення змін у запоповідних 

територіях з плином часу

Яка користь?



Але й не тільки у вікіпроектах..



1078 учасників 

47,5 тисяч фото

зафіксовано на фото 2962 пам’яток, 
територій чи їх частин (з 8245)

За          роки  проведення конкурсу:



Фото, завантажені за 2013-2017 роки (54 429): 

● використовуються в українській Вікіпедії 4398  разів

●  у вікіпедіях іншими мовами — 2489 разів

● всього це 4471 окремих фото (8%) + інші 

вікіпроекти



Чи про всі ПЗФ є статті?



● Учасники, які сфотографували найбільше 
пам’яток (за регіонами України) 

● 10 учасників, які сфотографували 
найбільше пам'яток

● автори 10 найкращих фотографій конкурсу 
за оцінками журі

● автори найкращої фотографії області
● найкращі автори фото у спецномінаціях

Хто отримує звання переможців?



Які призи? 
 



Кілька фото та імен...



Дмитро Балховітін
Професійний пейзажний фотограф з Донецька

 автор фото, що посіло друге місце на національному етапі 
конкурсу «Вікі любить землю» у 2014 році та перше місце у 

міжнародному етапі



Павло Мокрицький 

подав на конкурс у 2016 році 
фото 554-х пам'яткок

Commons:Wiki Loves Earth 2016 in Ukraine/Мокрицький 
Павло



Ілля Смик

«Найкраще фото Київської області» (2016)

Рибалочка у Чернинському заказнику



Вадим Юник 

«Найкраще фото Херсонської області» (2016)

Острів Джарилгач



Сергій Рижков
автор 4-х фото у першій десятці

ВЛЗ-2016

Група скель Протяті камені



Усі найкращі фото
 дивіться на 

https://ua.wikimedia.org/wiki/Вікі_любить_Землю

https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E


Дякуємо!
Беріть участь у фотоконкурсах, 

пишіть статті до Вікіпедії! 

Логотип «Вікі любить пам'ятки» / Lusitana, Cirdan / CC BY-SA 3.0
Логотип «Вікі любить Землю» / AleXXw, Zlir'a / CC BY-SA 3.0
Логотип Вікіпедії: Nohat, Paullusmagnus, Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0


