
Wikiexpediții

De ce avem nevoie de ele
și experiența mea personală

29 septembrie 2018, București



Definiție

• Wikiexpediție – tip de wikiîntâlnire, 
colectivă sau individuală, pentru:

- a colecta materiale pentru ilustrarea și 
documentarea Wikipediei și 
proiectelor-surori;

- a comunica cu autoritățile locale și 
localnicii;

- a promova Wikipedia



Un pic de istorie

• A început în 2009 în Polonia
• În Ucraina a început în 2011 (în raionul 

Makariv din regiunea Kiev)



Tipuri

• individuală
• colectivă

• „clasică”
• pe bicicletă
• cu trenul
• pe jos



De ce?

• Imagini libere
• Ilustrarea articolelor
• Documentare istorică



Wikiexpedițiile mele

• 2 Wikiexpediții în raionul Korosten (regiunea 
Jitomir)

• malul Nistrului (Ucraina și Moldova)
• raionul Lîpoveț (regiunea Vinniyța)
• Cernobîl
• insulele Solovki (Rusia)
• raionul Moghilău (regiunea Vinnița)



Ce trebuie de fotografiat?

Tot ce e permis
Stații de transport auto, drumuri, indicatoare 

auto ale localităților, edificii religioase, 
râuri, case, izvoare, edificii administrative, 
magazine (fără reclame), natura ….



Nu uita

De consultat listele de:
- monumente
- arii protejate

(Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Earth)



Sfaturi de organizare
• începe din regiunea unde locuiești
• cere ajutorul autorităților locale sau localnicilor (dacă e 

posibil)
• planifică traseul și estimează costurile
• scrie un grant (sau găsește alte modalități de finanțare)
• invită wikipediști (e o idee bună să inviți oameni din alte 

regiuni sau chiar alte țări)
• nu uita de camere de fotografiat și restul echipamentului 

(hărți, acumulatoare, încărcătoare…)



Costurile de bază

• bilete de tren / autobuz
• combustibil
• mâncare
• cazare



După Wikiexpediție

• Numaidecât:
- încarcă imagini la Commons
- dezvoltă articole Wikipedia
- scrie un raport (dacă se cere)

• Opțional:
- scrie în Wikivoyage, blog, ziare, facebook 

etc.



Să aveți o Wikiexpediție grozavă!

Mulțumesc!
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