ПАМ’ЯТКИУКРАЇНИ
Виставканайкращихсвітлин
конкурсів
«ВікілюбитьЗемлю2016»та«Вікілюбить
пам’ятки
2016»
від«ВікімедіаУкраїна»
«Вікі любить Землю» (
Wiki Loves Earth) – міжнародний фотоконкурс, метою
якого є збір фотографій природних пам’яток під вільною ліцензією, для того, щоб
цими світлинами можна було ілюструвати статті у Вікіпедії та інших вікіпроектах.
Конкурс також спрямований на захист природи Землі та привернення уваги до
проблем
збереження
природно-заповідногофонду,зокремавУкраїні.
Міжнародний фотоконкурс «Вікі любить Землю» вперше було проведено в 2013
році в Україні, у 2014 році до нього долучилося 16 країн світу, у 2015 – понад 25, у
2016 році конкурс проходив у 24 країнах. Відділення «Фонду Вікімедіа» у кожній
країні-учасниці використовують списки пам’яток природи, сформовані державою,
або створюють свої власні списки за допомогою місцевих дослідників та екологів,
щобконкурс
відповідав
потребам
Вікіпедії.
У 2016 році в Україні конкурс залучив 248 учасників, які завантажили майже 11,5 тисяч
фотографій1897пам’яток
природи
України.
На виставці представлено 10 найкращих робіт української частини фотоконкурсу 2016 року, а також
переможціномінації«Найкраща
світлина
Вінницької
області»
за
4рокиконкурсу(2013–2016).
Більшеінформаціїнасайтіконкурсу:
wikilovesearth.org.ua

«Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) – міжнародний фотоконкурс,
метою якого є збір фотографій пам’яток культурної спадщини під вільною
ліцензією, для того, щоб цими світлинами можна було ілюструвати статті у
Вікіпедії та інших вікіпроектах. Конкурс також спрямований на привернення
уваги
до
охорони
та
збереження
пам’яток.
Міжнародний конкурс «Вікі любить пам’ятки» вперше було проведено в 2010
році у Нідерландах, наступного року до нього долучилося 18 країн світу, у
2012-му 
– Україна. Всього у 2016 році конкурс проводили 42 країни. Відділення
«Фонду Вікімедіа» у кожній країні-учасниці використовують списки пам’яток
культурної спадщини, сформовані державою, або створюють свої власні списки
за допомогою місцевих дослідників та екологів, щоб конкурс відповідав
потребам
Вікіпедії.
У 2016 році в Україні конкурс залучив 258 учасників, які завантажили 36 тисяч фотографій 14
тисяч пам’яток культурної спадщини України. Україна посіла третє місце в рейтингу країн за
кількістюзавантаженихсвітлин.
На виставці представлено 10 найкращих робіт української частини фотоконкурсу 2016 року, а також
переможціномінації«Найкраща
світлина
Вінницької
області»
за
5роківконкурсу(2012–2016).
Більшеінформаціїнасайтіконкурсу:
wikilovesmonuments.org.ua
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