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Українська Вікіпедія: як долучитися до спільної справи

ВІКІПЕДИСТИ
•Дописувачі і читачі

Wikimedua
Fondation

•“Вікімедіа Україна”
•І Інші партнери

•ВІКІПЕДІЯ

•Вікіджерела
•Вікісловник
•Вікісховище…



Українська Вікіпедія: атлас вікіпедистів





• ВЖЕ НА СТОРІНКАХ ВІКІ-ПРОЕКТІВ

• Мала гірнича енциклопедія
• (гол. Редактор – В. Білецький)
• Статті про академіків АН ВШУ
• (Укладач – М. Стріха)
• Опера “Сокіл” Д.Бортнянського
• Українське лібрето – М. Стріха
• Вокальна музика в українських перекладах Ю. Отрошенка

Діяльність ГО “Вікімедіа Україна”: 
Публікація “вільних” матеріалів



• ПРОЕКТИ НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО

• “Світова класика українською”
• (опери і кантати в українських перекладах)
• Зібрання творів І.Франка, Л. Українки та інших авторів
• (оцифровуємо, публікуємо)
• Твори Богдана Гаврилишина

• ….

Діяльність ГО “Вікімедіа Україна”: 
Публікація “вільних” матеріалів



Діяльність ГО “Вікімедіа Україна”: 
Вікіекспедиції

• ПРОВЕДЕНІ

• Макарівський район
(Київщина)

• Коростенський район
• (Житомирщина)
• Васильків
• (Київщина)
• Береги Дністра
• (Вінничина)

• ГОТУЄМОСЬ
• Чорнобиль
• …



• ПРОВЕДЕНІ
• “Французька осінь” (за підтримки Wikimedia France)
• “Пишемо про благодійність” (за підтримки Асоціації благодійників

України)
• “Вікі любить пам’ятки” - міжнародний конкурс фотографій пам’яток
• “Пишемо про Закарпаття разом” – за підтримки В. Балоги
• “Миколаївська весна” – за підтримки О. Янішевської

• ТРИВАЄ
• “Вікі любить Землю” – фотоконкурс пам’яток природи

Діяльність ГО “Вікімедіа Україна”: 
Конкурси



Українська Вікіпедія: Інші форми співпраці
Вікіпроекти та тематичні тижні

• Вікіпроекти

• Музика
•
• Біологія

• Астрономія

• Хімія

І багато
інших…

• Тематичні тижні

• 1000 необхідних статей

• Тиждень Сумщини

• Євро 2012

Запропонуйте
ще…



Українська Вікіпедія: Cпівпраця з вишами
Вікіпроекти

• Київський національний університет
• написано або доповнено кілька сотень статей студентами факультетів:

– Соціологічний
– Психологічний
– Економічний
– Фізичний
– Журналістики

• Львівська консерваторія
• Завантажено 14 аудіозаписів творів Миколи Лисенка



Українська Вікіпедія: Внесок науковців
Повідомте світу про свої дослідження!



Українська Вікіпедія: Внесок фахівців
Розмістіть власні ілюстрації!



Українська Вікіпедія: як долучитися до спільної справи

Для чого це все?

"Уявіть собі світ, в якому кожен може вільно створювати
інформацію і знання, обмінюватися і мати доступ до

них. Цього ми прагнемо. “
Джимбо Вейлз

Як і інші національні Вікіпедії, українська є найбільш
потужним енциклопедичним Інтернет-ресурсом свого
національного середовища, у перспективі — одним з
основних елементів інформаційного простору. 
Водночас вона репрезентує українську культуру, 
історію, науку, промисловість, бізнес та інші сфери і
реалії України, а також подає для україномовного
користувача багатогранну фахову інформацію про
світ. 

Володимир Білецький



Дякую за увагу!

Андрій Бондаренко, “Вікімедіа Україна”, 3.04. 2012


