Експедиції вікіпедистів

Вікіекспедиція — різновид
Вікізустрічей, колективна (рідше —
індивідуальна) експедиція вікіпедистів
з метою:
- збору матеріалів для поліпшення
текстів та ілюстрування статей
Вікіпедії та інших проектів Фонду
Вікімедіа;
- налагодження зв'язків з місцевими
організаціями та особами;
- промоції Вікіпедії.
Вікіекспедиції було запроваджено
2009 року організацією «Wikimedia
Polska Association». З 2011 року досвід
польських колег освоюється в Україні.

Початок
Перша велоетнографічна
експедиція селами Київської
області (Київ — Обухів —
Гребінки) 23–25 липня 2011

Дерев'яна Михайлівська церква
(1742), село Підгірці, Обухівський
район, Автор: Андрій Макуха.
Локація: Українська Вікіпедія

Перша Вікіекспедиція до
Макарівського району Київської
області, 26-27 серпня 2011

Верблюд на страусиній фермі в
Ясногородці, Автор: Євген Коваленко
(Firef7y). Локація: Вікісховище

Українські вікіекспедиції
2011 рік
1. Вікіекспедиція до Макарівського району Київської області,
26-27 серпня
2. Вікіекспедиція до Коростенського району Житомирської області,
26-27 листопада
3. Вікіекспедиція до міста Васильків Київської області,
10 грудня
4. Вікіекспедиція до берегів Дністра (Молдова, Вінницька область),
10-11 грудня

Пиво Chișinău
Автор: Visem

2012 рік
5. Вікіекспедиція до Києво-Печерської
Лаври, 11 травня
6. Вікіекспедиція в рамках толоки
«Дяченкова садиба у Березовій
Луці запрошує», 4—9 липня
7. Вікіекспедиція до Лозової та
Краснограда, 4—5 серпня
8. Вікіекспедиція до Липовецького
району Вінницької області, 3—4
листопада

Учасники Сьомої української Вікіекспедиції
в електричці під час повернення до
Харкова з Краснограда. Автор: Kharkivian

2013 рік
9. Вікіекспедиція до Зміївського району
Харківської області, 4 травня
10. Вікіекспедиція до Чорнобильської
зони відчуження 24 травня
11. Піша вікіекспедиція Києвом —
«м.Університет — м.Лук'янівська».
16 червня
12. Вікіекспедиція до міста Славутича
22 липня
13. Вікіекспедиція на Голубі озера 9
серпня

Angel monument in Chernobyl,
Автор: Pbm

14. Вікіекспедиція на Соловецькі
острови 2-11 серпня
15. ВздовжКарпатська експедиція 27
липня — 27 серпня
16. Вікіекспедиція «Замками
Тернопільщини» 12-14 жовтня
17. Друга вікіекспедиція до
Коростенського району
Житомирської області 19-20 жовтня

Друга Вікіекспедиція до Коростенського району.
Учасники біля Коростенської РДА. Автор: Visem

18. Перша вікіекспедиція по
Чернігівському району
Чернігівської області 23 листопада
19. Друга вікіекспедиція по
Чернігівському району
Чернігівської області 22 грудня
Крейсер Аврора в Санкт-Петербурзі. Автор: Jbuket

2014 рік
20. Третя вікіекспедиція по
Чернігівському району
Чернігівської області 9
березня
21. Вікіекспедиція до
Абхазії 13 березня
22. Четверта вікіекспедиція
по Чернігівському
району Чернігівської
області 27 квітня

Вікіекспедиція до Абхазії. Автор: Yakudza

Велоекспедиції та індивідуальні
експедиції
Якщо з якихось причин у експедицію
поїхав лише один Вікіпедист, така
вікіекспедиція вважається
індивідуальною.
Окрім того, 19 березня 2013 на сайті
«Асоціації велосипедистів Києва»
було оголошено про можливість
відшкодування коштів на
харчування для учасників
велосипедних вікіекспедицій. На
разі рівень відшкодування
встановлено на рівні 75 грн на добу
для одноосібних експедицій та 150
грн на добу за участі більше однієї
особи.
Індивідуальних експедицій проведено
5, велоекспедицій – 6.

Церква у с. Марківка Кобеляцького р-ну
Полтавської області. Автор: Yesanton

Витрати на експедиції
Зазвичай, витрати на проведення компенсуються з
коштів ГО «Вікімедіа Україна». Такі витрати можуть
включати:
• Транспорт: доїзд учасників до місця початку
експедиції; витрати на паливно-мастильні матеріали,
амортизацію транспортних засобів, оплату водіїв
• Витрати на оформлення транспортних засобів
символікою Фонду Вікімедіа (логотипи Вікіпедії. тощо)
• Харчування учасників
• Дрібні сувеніри для господарів, з якими передбачено
зустрічі

На що варто звертати увагу
під час експедицій
• Пам’ятайте про списки пам’яток, які беруть участь у
конкурсах “Вікі любить пам’ятки” і “Вікі любить Землю”
• Коли фотографуєте братські могили, робіть окремі фото
плит з прізвищами загиблих
• Бажано фотографувати в’їздні знаки: вони іноді
допомагають ідентифікувати місцезнаходження
• Тримайте карту маршруту під рукою, по можливості робіть
замітки в блокноті
• Не забувайте про світлини з людьми
• Опрацьовуючи матеріали експедицій, не забувайте
поліпшувати вже існуючі і писати нові статті до Вікіпедії

Уроки минулих експедицій
•
•

•
•
•
•
•

•

Складати маршрути, зокрема, виділити основний маршрут для всіх учасників та певні
відрізки, на які доцільно відправляти лише один транспортний засіб.
Складати списки важливих об’єктів (щоб їх не пропустити). Не складно проїхати
асфальтованою трасою галопом по Європам, але дещо є і в глибинці. Експедиція має
охоплювати не те що падає в очі, а все, що можна описати (річки, парки, озера, шляхи, музеї
тощо). Для цього потрібний системний підхід. Заздалегідь потрібно мати червоні (сині)
списки об'єктів, провести попереднє обговорення у Вікіпедії щодо важливості тих чи інших
об'єктів за маршрутом експедиції.
Мати сувеніри із символікою Фонду Вікімедіа, Вікіпедії, тощо для вручення/обміну при
зустрічах з представниками влади, музеїв, місцевими краєзнавцями, а також брошури, в
яких для місцевих влад і краєзнавців пояснити користь від вікіекспедицій і Вікіпедії.
Мати прапори із символікою Фонду Вікімедіа, Вікіпедії для закріплення на мотоциклах,
автомобілях, інших транспортних засобах.
Заздалегідь складати орієнтовні кошториси витрат.
Оптимізувати зустрічі на місцях або виділити для них окремий день.
Ядро відповідальних учасників експедиції формувати незалежно від сторінки реєстрації на
Вікіпедії. Відмову від участі менше як за 24 години до початку експедиції — вважати
серйозним порушенням, яке може призвести до відмови у можливості брати участь у
майбутніх експедиціях.
Учасникам заздалегідь обмінюватися телефонами для можливості оперативної координації
та взаємного знаходження в день виїзду.

Комітет Вікіекспедицій
Комітет в ГО «Вікімедіа Україна»,
спрямований на забезпечення
проведення Вікіекспедицій
(включно з Велоекспедиціями).
Мета діяльності комітету — оцінка
маршрутів та планів вікіекспедицій
(у т. ч. індивідуальних) для
прийняття рішення про
компенсацію витрат, пов'язаних з
вікіекспедицією. Комітет має право
затверджувати вікіекспедиції
територією України з бюджетом до
500 грн без рішення Правління або
рекомендувати Правлінню
затверджувати їх.

Склад комітету
Затверджено Рішенням Правління
№13/2014 від 1 квітня 2014
Visem (відповідальний за вікіекспедиції)
Максим Підліснюк
Perohanych
Kharkivian
Jbuket
Nickispeaki
Ліонкінг
Taras r
Base
Amakuha

• З 2011 року було
завантажено до
Вікісховища майже
10000 світлин,
відзнятих під час
експедицій
• Поліпшено 230 статей
Вікіпедії
• Створено 34 нові статті

Презентацію створили
Євген Букет і Віктор Семенюк
для 4 української Вікіконференції

Іконка вікіекспедицій, створена
у 2014 році користувачем
Helgi, включає в себе
стилізоване зображення
апертурної діафрагми, лінзи,
ПЗС-матриці та точок
автофокусування

Дякуємо за увагу!

