
Павло Сохан
ГО «Вікімедіа Україна»

Вікіпроекти
як засіб збереження і 
поширення інформації про 
культурну спадщину



2001 року

у Всесвітній павутині

з’явився сайт з іменем 

Wikipedia



технологія «вікі» дозволяє 

будь-якому читачеві 
доповнювати інформацію та 

додавати нові матеріали



П’ять основ
1. Вікіпедія — це енциклопедія
2. Вікіпедія дотримується 

нейтральної точки зору
3. Матеріали Вікіпедії є вільними для 

використання, при цьому будь-хто 
може вносити до них зміни

4. У Вікіпедії існують зведені 
правила поведінки

5. Вікіпедія не має незмінних правил —  
за винятком цих п'яти загальних 
принципів. Сміливо правте, 
перейменовуйте, змінюйте статті!



Про Вікіпедію

*Згідно дослідження CMeter, 
компанії TNS

https://tns-ua.com/
https://tns-ua.com/
https://tns-ua.com/


Вікіджерела

Вільна бібліотека, яку можуть наповнювати всі охочі



Зручний інтерфейс і можливості:

● вичитування та редагування тексту он-
лайн

● файл знаходиться на Вікісховищі
● у тексті можна робити посилання на 

статті Вікіпедії



31 000 000
медіафайлів у Вікісховищі



Як культурні установи можуть 
співпрацювати з Вікіпроектами?



Бібліотеки
Галереї
Музеї
Архіви

= БоГеМА

Galleries
Libraries
Archives
Museums



«Вікі любить пам’ятки»
Wiki Loves Monuments

● у книзі рекордів Гіннеса як найбільший фотоконкурс в історії 

людства;

● започаткований 2010 року у Нідерландах;

● 2011 року став міжнародним;

● за 6 років проведення конкурсу було завантажено понад 1,45 

мільйона фото з 70 різних країн і територій;

● Україна бере участь із 2012 року



Святогірський монастир. Автор — Костянтин Брижниченко
1-е місце у міжнародному етапі конкурсу 2014 року

ліцензія



«Вікі любить пам’ятки» в Україні
за 2012 — 2015  роки:

● створено найповніші відкриті списки пам'яток України;

● завантажено майже 155 тисяч світлин;

● сфотографовано  бл. 25 тисяч пам’яток із території України;

● взяло участь бл. 2 тисяч осіб (від аматорів до професіоналів);

● проведено тематичні тижні та конкурси статей («Вікіпедія любить пам’

ятки», «Пам’ятки України: Крим», Тиждень культурної спадщини) тощо

https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8:_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8:_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8:_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=2059643
https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8:_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC


Фотофіксація втрачених пам’яток

Зверху вниз: Церква Святої Параскеви, дзвіниця 
смт Шкло Яворівського району

Церкву було збудовано 1732 року. І церква, і 
дзвіниця одночасно згоріли 24 липня 2006 року...

Автор: Володимир Ольхом’як.
Ліцензія CC-BY-SA-3.0, з Wikimedia Commons



Актуальні питання проекту:

● відсутність єдиної бази пам’яток (реєстру) на державному рівні 

(запити про публічну інформацію, судові справи);

● відсутність «свободи панорами» в Україні (законопроект №1677);

● потреба популяризації цікавості до пам’яток, до їхньої охорони та 

збереження;

● частина цільової аудиторії залишається поза увагою (не 

користується інтернетом, Вікіпедією, не знає як долучитися) 

тощо.



Переваги співпраці культурних установ 
з Вікіпроектами:

● Можливість розміщення матеріалів он-лайн у добре 

індексованих джерелах: тексти у Вікіпедії, файли у 

Вікісховищі

● Надійність зберігання даних

● Допомога вікіпедистів-волонтерів

● Відкритість представництв Фонду Вікімедіа і відсутність 

зайвої бюрократії під час організації співпраці



Дякую за увагу!

Презентацію готували: Friend, Anntinomy, Ilya, antanana
Автори фото й ілюстрацій:
Konstantin Brizhnichenko - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Одеський_Археологічний_музей.jpg
I kynitsky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Перщі_промені._Миколаївська_церква.jpg
Nikamart - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Пам%27ятник_Микиті_Ізотову.JPG
Логотип Вікіджерел: Nicholas Moreau - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikisource-logo.png
Awersowy - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_Monument_2.JPG

Логотип «Вікі любить пам'ятки»: Lusitana, Cirdan, cc by-sa 3.0
Логотип GLAM: User:Husky and h3m3ls, Mischa de Muynck and Niels, похідна робота PKM

Логотип Вікіпедії: Nohat, Paullusmagnus, Wikimedia Foundation, cc by-sa 3.0
Логотип Фонду Вікімедіа: Neolux, Zscout370, Dbenbenn, суспільне надбання

                    Пишіть на wm-ua@wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Brizhnichenko
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Brizhnichenko
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:I_kynitsky&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:I_kynitsky&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Nikamart&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%96_%D0%86%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83.JPG
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Nikamart&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikisource-logo.png

