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Башҡорт Википедияһының тыуған көнө – 2005 йылдың 16 
апреле. Билдəһеҙ автор был көндə «Башҡортостан» тип 
аталған беренсе мəҡəлə яҙа. Бөгөн Башҡорт Википедияһы 
донъялағы  300 ойошма араһында беренсе 100 иҫəбенə инə. 
Əле унда 48 мең самаһы мəҡəлə яҙылған. Башҡорт 
Википедияһы үҙен бар донъяға танытып, интернет-
энциклопедиялар араһында иң тиҙ үҫеүсе проект булып тора.



2015 йылда уҙғарылған “Вики-Һабантуй” Башҡорт 
Википедияһы тарихында һынылышлы була. Был сарала 
республика вəкилдəре генə түгел, Рəсəй Федерацияһынан: 
Сыуашстандан, Татарстандан, Тыванан, Удмуртстандан, Саха-
Яҡутстандан, Свердловск, Төмəн, Ырымбур, Ярославль 
өлкəлəренəн, Мəскəүҙəн һəм Санкт-Петербургтан ҡунаҡтар 
ҡатнаша. 



2015 йылдың ноябрендə Башҡортостан 
викимедиасылары йəмғиəте донъя кимəлендə 
танылыу табып, дөйөм исемлектə - 49-сы, Рəсəйҙə иң 
беренсе юзер-төркөм булып теркəлə. 



2016 йылдың мартында Янғантау санаторийы базаһында əүҙем 
википедистар өсөн бер аҙналыҡ семинар ойошторолдо. Унда 
оҫталыҡ дəрестəре үткəрелде, система хəбəрҙəре башҡорт 
теленə тəржемə ителде, башҡорт халҡының милли батыры 
Салауат Юлаев, Башҡортостандың халыҡ шағиры Рəми 
Ғарипов, легендар көрəшсе Харис Йосопов музейҙарына 
экскурсия үткəрелде. 



2016 йылда Петрозаводск ҡалаһында үткəн фин-
уғыр телле википедистар семинарында ҡатнашып, 
Ансар Нуретдинов Башҡорт Википедияһының эш 
тəжрибəһе менəн бүлеште. 



2016 йылдың июлендə Бөрйəн районында ойошторолған 
Вики-йəйлəүҙə Шүлгəнташ мəмерйəһе менəн таныштыҡ.



2016 йылдың сентябрендə Удмуртстандың баш ҡалаһы 
Ижевскиҙа үткəн Вики-Урал семинарында Башҡорт 
Википедияһынан Рөстəм Нурыев, Зөлхизə Батырова һəм 
З. Əйле ҡатнашты. 



Эльза 
Мөхəмəҙиева 

Украинаның 
Киев 

ҡалаһында үткəн вики-
конференцияла  ҡатнашыусылар менəн

Photo - BioDasha

2016 йылда  Санкт-Петербургта 

үткəн вики-конференцияға өс 

вəикл барҙы: Зөфəр Сəлихов, 

Лəйсəн Аралбаева, З. Əйле.

 Photo - ZUFAr



2016 йылда Əрмəнстандың 

Дилижан ҡалаһында үткəн 

конференцияла Ришат 

Сəйфетдинов ҡатнашты

2016 йылда Италияла үткəн 

Wikimania сараһында Рөстəм 

Нурыев, Ришат Сəйфетдинов 

төрки телле википедистар 

менəн
Photo - Basak 



  2016 йылға йомғаҡ яһаныҡ

Өфөлə үткəн сираттағы вики-осрашыуҙан һуң. 2017 йыл. 



2017 йылда Германияның Берлин ҡалаһында 
үткəн конференцияға Башҡорт 
Википедияһынан З. Əйле менəн Виктор 
Семенюк барҙы. 



«Екатеринбург-ЭКСПО» халыҡ-ара күргəҙмə залында «Ҙур 
Урал» V Халыҡ-ара туризм форумы үтте. Мəртəбəле оло 
форумда төрлө төбəктəрҙəн һəм сит илдəрҙəн 3 меңдəн ашыу 
делегат ҡатнашты. Башҡортостан википедистарынан Зөфəр 
Сəлихов саҡырылды. Пленар ултырышта «Викимедиа РУ» 
йəмғиəт ойошмаһы ағзаһы Николай Литвинов Уралды 
популярлаштырыуҙа Википедияның əһəмиəте тураһында 
сығыш яһаны. «Вики Урал» халыҡ-ара конкурсының I этабы 
еңеүселəренең бүлəктəре Зөфəр Сəлиховҡа тапшырылды.

http://gotoural.com/posts/1378
http://gotoural.com/posts/1378


Дербентта Дағстан телдəрендəге википедиялар 
проблемаларына арналған семинар булып үтте. Семинарҙа 
Викимедиа РУ партнёрлығы директоры В. В. Медейко, Дон 
төркөмөнəн  Дмитрий Жуков, эрзя википедияһынан Андрей 
Петров, лезгин һəм башҡорт википедияһы хакимы Олег 
Абарников(Х,И), башҡорт википедияһынан Зөфəр Сəлихов 
һəм Ришат Сəйфетдинов ҡатнашты. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ru:User:Drbug
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:JukoFF
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B:Erzianj_jurnalist
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B:Erzianj_jurnalist
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B:Soul_Train
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B:Soul_Train
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B:Borovi4ok


Сираттағы викиосрашыуҙа Рəсəй Федерацияһы Дəүлəт 
Думаһы депутаты Рəмзил Ишһарин ҡатнашты. Рəмзил Рафаил 
улы Дəүлəт Думаһы тарафынан ирекмəнлек тураһында 
федераль закон проекты тураһында һөйлəне һəм əҙерлəнгəн 
ҡанун буйынса фекер алышырға саҡырҙы, Башҡорт 
Википедияһына ярҙам итергə əҙерлеген белдерҙе. 

https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D1%81%D3%99%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D3%99%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%8B


2017 йылдың 23 апрелендə етенсе тапҡыр «Ирекле 
белем» һəм «Вики-премия 2017» тапшырылды. Рəсəй 
телдəре номинацияһында премияға Башҡорт 
Википедияһынан Ryanag лайыҡ булды. Ҡатнашыусы 
килə алмау сəбəпле, премия Зөфəр Сəлиховҡа 
тапшырылды. 

https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B:Ryanag


Удмуртияла үткəн семинарға барғанда Вики-
өлəсəйҙəр төркөмөн төҙөү идеяһы тыуҙы. Хəҙер 
Башҡорт Википедияһында ҡатын-ҡыҙҙар алдынғы 
урында тора һəм əүҙемлеге менəн айырыла.  Бөгөн дə 
Вики-өлəсəйҙəр сафы арта бара. 



Бөрйəн, Өфө райондарында һəм Сибай ҡалаһында 
вики-клубтар эшлəй. 



2017 йылдың октябрендə Мəскəүҙə үткəн Рəсəй 
википедистарының конференцияһында Башҡортостандан  иң 
ҙур делегация ҡатнашты - 11 вəкил. Шуларҙың 8-һе –гүзəл зат, 
шул иҫəптəн 6 вики-өлəсəй булды.



2017 йылдың октябрендə Мəскəүҙə үткəн Рəсəй 
википедистарының конференцияһында Вики-өлəсəйҙəр 

үҙҙəренең эш тəжрибəһе менəн бүлеште. 
https://ru.wikimedia.org/wiki/Вики-конференция_2017/Итоги 
һылтанмаһы буйынса инеп, «О проекте «Башкирские вики-

бабушки» тигəн бүлектə танышырға мөмкин. 

https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2017/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8


Станислав Козловский, 
исполнительный директор НП 

«Викимедиа РУ», доцент 
кафедры психофизиологии МГУ 

им. М. В. Ломоносова: «Вики-
бабушки - это, пожалуй, лучший 

проект во всём движении».



Бына улар, Мəскəүҙе яулап ҡайтҡан вики-
өлəсəйҙəрҙең бер өлөшө башҡа тел бүлектəре 

википедистары менəн.



2017 йылда БашВики хакимы Зөфəр Сəлихов 
Волга буйы вики-семинарында ҡатнашты. 



UfaForum 2017 йəштəр форумында «Этнотел 
мəсьəлəлəре: алтын урталыҡты эҙлəү» дискуссия 
майҙансығында Башҡорт Википедияһы ирекмəне З. 
Əйле спикер ролендə сығыш яһап, йыйылыусыларға 
башҡорт телен үҫтереү һəм һаҡлау юлында бер ысул 
булараҡ, Башҡорт Википедияһының əһəмиəте тураһында 
һөйлəне.

https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B:%D0%97._%D3%98%D0%99%D0%9B%D0%95
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B:%D0%97._%D3%98%D0%99%D0%9B%D0%95


«Башҡортостан викимедиасылары» төркөмө һəм «Викимедиа 
РУ» йəмғиəт ойошмаһы берлектə ойошторған сираттағы II 
«БашВикиКонф 2017" конференцияһы үтте. Унда Мəскəүҙəн 
«Викимедиа РУ» директоры В. В. Медейко, шулай уҡ ойошма 
ағзалары Д. Рожков һəм Р. Сəйфетдинов саҡырылды.



Башҡорт википедиясыларының сираттағы 
осрашыуына Рəсəй Президенты грантын алырға 
булышлыҡ иткəн «Молодая Гвардия» төбəк 
ойошмаһының Башҡортостан бүлексəһе етəксеһе 
Люциə Юлыева килде.



«Викимедиа Дойчланд» Берлинда 
сираттағы конференцияһын үткəрҙе. Сарала донъяның 50-гə 
яҡын иленəн делегаттар ҡатнашты. Башҡорт вики-
йəмғиəте унда Ришат Сəйфетдинов менəн Зөфəр Сəлиховты 
ебəрҙе.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2018
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedians_of_Bashkortostan_User_Group
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedians_of_Bashkortostan_User_Group


13-15 октябрҙə Wikimedia CEE Meeting 2018 — Үҙəк һəм Көнсығыш Европа 
илдəре викимедиасыларының  сираттағы конференцияһы Украинаның 
Львов ҡалаһында үтте. Был сараға Сəриə62 һəм З. ƏЙЛЕ барҙы. Шулай уҡ 
Польшанан Вячеслав Чернев та килде. Сарала төрлө илдəрҙəн йыйылған 70-
тəн ашыу кеше ҡатнашты. Рəсəйҙəн Мəскəү, Дондағы Ростов тарафтарынан 
рус википедияһы эшмəкəрҙəре лə, эрзя, татар википедияһы вəкилдəре лə 
булды.



Викисаммит – 2019. Германия. Берлин. 
Ҡатнашыусы – Башҡорт Википедияһы хакимы 
Олег Абарников.



Киң мəғлүмəт сараларында даими сығыш яһайбыҙ, 
журналистарҙы ҡыҙыҡһындырған һорауҙарҙың береһе – Вики-
өлəсəйҙəр һəм уларҙың нисек итеп мəҡəлəлəр эшлəүе, хаталар 

төҙəтеүе һəм төрлө сараларҙа ҡатнашыуы.



  Иғтибарығыҙ өсөн 
рəхмəт!


