ВІКІПЕДІЯ ЯК ДОСВІД
УСПІШНОГО УКРАЇНОМОВНОГО
ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТУ

Уявіть собі світ, де кожний має вільний доступ до всі
накопичених людством знань.
Ось чого ми прагнемо!

Джиммі Вейлз
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Український інформаційний простір








28% ефірного часу займають програми українською мовою, 44% –
російськомовні і 28% – двомовні програми (кінець 2012 року,
прайм-тайм).
На 6 нейрейтинговіших радіостанціях пісні українською мовою
становлять 3,4%, а російською мовою – 60% від загальної кількості
пісень у прайм-тайм (кінець 2012 року).
Російською мовою в Україні видається понад 60% сумарного
тиражу газет, 83% – журналів, продається близько 87% книжок
(переважна частина яких – імпорт з Росії).
Сумарний тираж книг, що друкуються українською мовою в
Україні, становить менше половини усіх книг, надрукованих в
Україні.

CC BY-SA 3.0. User:Kharkivian

Український інформаційний простір





68% фільмів у легальному кінопрокаті дубльовані або озвучені
українською, решта 32% мають українські субтитри (здебільшого –
фільми російського виробництва).
З України Вікіпедію відвідують: російську – 72,2%, українську –
16,3% (перший квартал 2013 року)
З України редагують українську (63,8%), російську (30,6%) та
англійську (3,1%) Вікіпедії.
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9 правил захисту української мови
руху добровольців «Простір свободи»










Говори українською
Налаштуй мову сайтів та техніки
Пиши українською
Шукай українською
Спілкуйся українською з владою та сервісними службами
Підтримай українську культуру та медіа
Вбережи дітей від русифікації
Твори український простір
Запроси інших робити те саме
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Фактор Вікіпедії
Вікіпедія – найзапитуваніший інформаційний ресурс у світі, який
поступається лише соціальним мережам та поштовим сервісам.
Вікіпедія охоплює:

найважливіші аспекти інформації про історію, культури, події, явища,
людей всього світу;

має найбільшу аудиторію світу (після соціальних мереж);

є соціокультурним явищем (ресурс, створений людьми на базі ідеї про
довіру та особисту відповідальність кожного, має дуже високу довіру
у суспільстві);

змінює спосіб представлення інформації: енциклопедія «Британіка»
більше не виходитиме в паперовому вигляді, а лише на дисках;

є головним джерелом загальної інформації про світ («Вікімедія знає
все») .
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Українська Вікіпедія у цифрах









Українська Вікіпедія – це:
посідає сьоме місце за рейтингом відвідуваних ресурсів, поступаючись
соціальним мережам та поштовим сервісам (загалом
www.wikipedia.org);
має більше 438 статей;
відвідуваність складає більше 80 млн. сторінок на місяць;
близько 2,3 тисяч зареєстрованих користувачів наповнюють Вікіпедію
(з них лише 600 зробили 5 та більше редагувань, а 150 – 100 та
більше).
посідає одні з перших місць серед найбільших Вікіпедії за темпами
приросту відвідуваності.
інформація про Вікіпедію має запитуваність серед ЗМІ.
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10-те правило – редагуй Вікіпедію!







Українська Вікіпедія – важливий інструмент
просування україномовної інформації в Інтернеті.
Відвідуваність залежить від кількості та якості статей.
Якість та кількість залежать від кількості редакторів,
які наповнюють Вікіпедії.
88—90% відвідувань з Польщі та 91% відвідувань з
Росії – до польської та російської Вікіпедії відповідно.
В шведській Вікіпедії більше 3 тисяч активних
зареєстрованих користувачів, а польській – близько 5-ти
тисяч.
Редагування Вікіпедії – внесок у розвиток українського
інформаційного простору.
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10-те правило – редагуй Вікіпедію!



Освітня інформація є головним популяризатором мови.
Переваги Вікіпедії: простота редагування Вікіпедії, Вікіпедію
може редагувати кожний, хто має доступ до інтернету та до
джерел знань.
 Редагування Вікіпедію вирішуються низка питань:
а) збільшення україномовного енциклопедичного контенту;
б) задоволення потреб україномовного споживача в інформації
рідною мовою;
в) якісна стаття – популяризація знань українською: українське –
якісне.
г) Вікіпедія стає елементом захисту україномовного інформаційного
простору.
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Дякую за увагу!
Сергій Петров
координатор громадської організації «Вікімедіа Україна» у Харкові
E-mail: kharkivian@wikimediaukraine.org.ua
Тел: +38-067-532 1473
Skype: kharkivian
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