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18-22 липня, Wikimania 2018 

Кейптаун, Південно-Африканська Республіка 



  

18-19 липня: Pre-conference 

Фото: Alina Vozna, CC BY-SA 4.0  

 

20-22 липня: основні дні конференції 
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Wikimania 2018 
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Pre-conference 

Спілкування та обмін досвідом з авторами Вікіпедії та інших проектів Фонду Вікімедіа 
з усього світу   
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Фото: Alina Vozna, CC BY-SA 4.0 Фото: Alina Vozna, CC BY-SA 4.0 



  

Обговорення розвитку Вікіпедії у Південно-Африканській Республіці 

Фотографії: Alina Vozna, CC BY-SA 4.0 



Мова Вікіпедія Кількість статей Зареєстровані користувачі 

 Африкаанс  https://af.wikipedia.org  52 982  102 574 

 Сепеді (Північна сото)  https://nso.wikipedia.org  8 080  3 753 

 Зулу  https://zu.wikipedia.org  1 010  10 996 

 Коса  https://xh.wikipedia.org  747  7 433 

 Сетсвана  https://tn.wikipedia.org  641  6 033 

 Тсонга  https://ts.wikipedia.org  565  5 813 

 Сесото  https://st.wikipedia.org  543  6 435 

Сваті https://ss.wikipedia.org 446 5 426 

Венда https://ve.wikipedia.org 266 4 457 

            Статистичні дані по розвитку Вікіпедії на офіційних мовах ПАР станом на 23.08.2018 рік*  

*В таблиці не представлені дані по розвитку Вікіпедії на англійській мові та ще одній офіційній мові ПАР -  Південній Ндебеле 





Учасники Вікіманії мали змогу ближче познайомитись з культурою та звичаями Африки  

Фотографії: Alina Vozna, CC BY-SA 4.0 
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Висвітлення перебігу Вікіманії у ЗМІ міста Хмельницького: 
 

● Телевізійний сюжет “Вікімандрівка в Африку” (МТРК Місто); 
● Прямий ефір на ранковому шоу “Твій ранок” (телеканал “Поділля-Центр”). Гість на каву 

- Аліна Возна. 
 

Запис сюжету для МТРК “Місто” Після прямого ефіру на “Поділля-центрі” 



Українська і 
центральноєвропейська 

спільноти на Вікіманії 2018 

Фото: VMasrour (WMF), CC BY-SA 4.0  

Фото: fed4ev, CC BY-SA 4.0  

Інформаційний стіл спільнот у community village, 
зустріч CEE 



Можливості вікіпроектів у 
соціальній роботі 

fed4ev 



Контекст: багата країна на бідному континенті 
● Вдвічі більша територія і на 10 млн. більше населення 

● Співставний ВВП на душу населення (нерівність) 
● Міграція зі ще бідніших країн (цифри спірні) 

 

Приклад 

Homestead Проекти для дітей вулиці з 1982 р., зменшення кількості, 
але сотні дітей все ще живуть, працюють, знаходять прожиток і 
пригоди в вуличному середовищі. 
 

Ілюстрація в маскульті: 
Напевно боги збожеволіли - застаріла пасторальна комедія. 
Фільми Ніла Бломкампа - 9й Округ та Елізіум - передають атмосферу. 
 

Освіта - ключ до розвитку людського капіталу, двигун у соціальному 
ліфті. Освіта в Африці має свої обмеження. Пісні і танці замість 
письма і математики. Тобто соціальний ліфт не працює, як слід. 
 



Вікімедіа і освіта 

Вікімедіа в Африці, як і інші громадські організації, реагує на 
найгостріші проблеми в суспільстві та шукає варіанти внеску в 
розвиток освіти (WikiFundi, Kiwix, Classe Wiki, проект Moleskine Found.) 
 

Що дає використання вікіресурсів у навчальній програмі: 
● доступ до знань і культури,  
● компетенції “цифрової грамотності”,  
● можливість представити свою культуру світові. 

Які є, натомість, бар’єри: 
● подекуди: інертність і ригідність освітньої системи, 
● повсюдно: обмеження матеріальної, технічної бази, 
● також повсюдно: культурні бар’єри, невіра, що “я це можу”. 



Як Вікі та соціалочка можуть бути поєднані тут,  
в Україні? 

● інформування про актуальні проблеми та реформи 

● інформування про ключових діячів і проекти у галузі 
● проекти, політики Вікімедіа та консенсуси в спільноті стосовно 

ключових тем порядку денного (за і проти) 
● ваші ідеї? 



 
 

 
 
 

Досвід із Вікіманії 2018 

Як знайти баланс між часом, використаним на участь у заходах і 
оглядом місцевих пам’яток? 

 

Perohanych 



 
 

 
 
 

https://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/CEE_Meetup  

https://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/CEE_Meetup


Заходи ФВМ — не лише можливість обміну досвідом але і унікальна 
можливість побачити світ  

Люди, які отримали стипендії, особливо з країн «глобального півдня», 
зазвичай не мають можливості оплачувати навіть дешевий готель. 

Вікіпедист із Венесуели скаржився, що його місячна платня 
еквівалентна USD 5  

Неохопна програма. На Вікіманії було сім паралельних потоків! Проте 
навіть два паралельних потоки — часом забагато. Вчорашній приклад: 

Бліц доповіді Vs Фасилітація обговорень 

Відчуття, що у Кейптауні лише ⅓ із 700 учасників заповнювали зали 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

Проблема низького відвідування заходів актуальна не лише для 
Вікіманій, а й для конференцій Вікімедіа 

Шляхи вирішення: 

Принаймні один день перебування учасників, присвячений 
культурній програмі? Приклад Вікіманії в Хайфі 

Менше паралельних потоків, коротші доповіді? Попередній запис і 
публікація відео повних виступів?  

Реєстрація і публікація списків учасників? Також корисна для 
визначення найцікавіших тем.  

Зняття для «прогульників» права заявки на наступну стипендію?  

Проведення конференцій на пароплаві або в горах без регулярного 
транспортного сполучення?   



 
 

 
 
 
Міжнародний досвід: ідеї для 

імплементації українською спільнотою 

Aced 



(1/5) Вікіцитати як ворота до Вікіпедії 

● Створювати статті у Вікіцитатах значно простіше, ніж у 
Вікіпедії. 

● Хороша можливість ознайомити людей, яким складно 
писати ВП, з концепцією вікі-проектів. 

● Аргентина: люди з розумовими хворобами. 
● Ізраїль: школярі і ортодоксальні євреї. 
● Україна? 



(2/5) Масовий онлайн-курс про Вікіпедію 

● Українською мало відео-інструкцій про Вікіпедію. 
Жоден (?) не розповідає про візуальний редактор. 

● Приклад — алжирський WikiMasaq. 
● Класичний MOOC: 3 тижні по 2-3 лекції до 15 хвилин. 

Міні-тести після лекцій + фінальний тест. 
● Допомогло б залучити нових користувачів. 



(3/5) Мессенджери + розсилки для координування 
волонтерів 

● Міжнародний досвід: найзручніші чати — у WhatsApp і 
Telegram. 

● Щоденна координація (обмін червоними лінками). 
● Щотижнева/щомісячна імейл розсилка для волонтерів. 

Як ВікіВісник, але з акцентом на офлайн-активність. 



(4/5) Автоматизація створення контенту 

● Приклад Арабської Вікіпедії, код відкритий. 
● Категорії — автоматична вставка категорій-аналогів зі 

статей інших вікі. 
● Навігаційні шаблони — імпорт з автоматичною 

вставкою {{tl|Не перекладено}} 
● Дизамбіги — автоматичне доповнення за назвою 

статті. 
● Інші способи. 



(5/5) Способи промоції Вікіпедії 

● Локальні приклади: кампанія в Instagram (залучення 
молодої аудиторії). 

● Фонд Вікімедіа: високоякісні рекламні ролики (як 
комедійні, так і “драматичні”). 

● Рекламні ролики працюють в основному для читачів, 
але кампанії в соцмежерах допомагають 
приваблювати редакторів. 



Приклад комедійного рекламного ролика про 
Вікіпедію 
(Wikimedia Foundation, CC BY-SA 4.0) 



https://ua.wikimedia.org/wiki/Вікіманія_2018 


