
БоГеМА



БоГеМА (GLAM) — ініціатива покликана 
спонукати заклади, що зберігають 
культурну та історичну спадщину, 
ділитися своїми ресурсами зі світом і 
допомагати реалізовувати такі наміри в 
рамках партнерських проектів з 
досвідченими редакторами Вікіпедії. 
Передбачає роботу з бібліотеками, 
галереями, музеями та архівами.

https://ua.wikimedia.org/wiki/БоГеМА



На практиці найчастіше це проходить так:

- звертаємося до керівництва з 
проханням зробити щось спільне;

- нам пропонують провести презентацію 
чи тренінг;

- ми проводимо захід — більше нічого не 
відбувається...



Архіви. Робота з ними для нас 
ускладнюється тим, що самі установи не 
прагнуть відкривати інформацію. 
Складнощі із законодавством, а тепер — і з 
доступом до них



У нас є успішний приклад співпраці із 
Приватним архівом фольклориста, 
музикознавця, композитора, одного із 
засновників української етномузикології, 
академіка Філарета Колесси (м. Львів) —
«Вікімедіа Україна» отримала грант на 
оцифрування воскових валиків із 
аудіозаписами репертуару кобзарів і 
лірників 1904—1912 років… Без нас вони 
скоріш всього були втрачені



https://commons.wikimedia.org/wiki/Колекція_фоноваликів_Філарета_Колесси



Музеї та галереї. Знову ж таки: самі установи 
не прагнуть відкривати інформацію. 
Виглядає, що існує побоювання, що якщо 
гарні фото експонатів будуть у Вікіпедії —
люди не підуть у музеї чи галереї. Що не є 
підтверджено міжнародним досвідом 
співпраці. Також законодавство України не 
дає права музеям та галереям показувати без 
згоди авторів (власників) художні твори, які 
охороняються авторськими правами



https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:Тематичний_тиждень/Переяслав-Хмельницький:_місто-музей

Приклад успішної співпраці:



Бібліотеки. Найвдаліша 
складова програми. Ми 
активно використовуємо 
контакти бібліотек для 
організації тренінгів, для 
проведення Вікімарафону. 
Найостаннішим прикладом 
співпраці став конкурс серед 
бібліотек — «Культурна 
спадщина та видатні постаті 
краю»



Найбільш ефективною формою співпраці з 
бібліотеками стало проведення тренінгів для 
цільової аудиторії, яка сама зацікавлена у 
таких заходах (у Харкові троє учасниць 
вікізустрічей — бібліотекарки)

Фото: Kharkivian, СС BY-SA 4.0



Як підсумок конкурсу:

https://ua.wikimedia.org/wiki/Культурна_спадщина_та_видатні_постаті_краю/Звіт

- більше оригінальних статей, бо пишемо про локальне, у 
бібліотек є джерела;

- потрібні чіткі покрокові інструкції — усе, що можна 
зрозуміти не так, буде не так і прийнято;

- бібліотекарі не розуміють про авторитетність джерел і про 
авторські права



Питання до обговорення:

1) Які мають бути наші загальні цілі? Інакше кажучи, чого ми 

хочемо досягти (більше статей? медіа? користувачів? тощо)

2) Що ми очікуємо від співпраці з Бібліотеками? Галереями? 

Музеями? Архівами?

3) Які в нас є конкретні пропозиції співпраці з Бібліотеками? 

Галереями? Музеями? Архівами?



Питання до обговорення:

4) Як ми визначаємо партнерів, яким ми пропонуємо 

співпрацю?

Часто це базується на персональних контактах (як 

приватний архів Колесси) чи є результатом знайомства на 

заході (як Переяслав) чи через роботу (як конкурс у 

бібліотеках). 

Можливо нам взагалі треба зосередитися на інших видах 

партнерів?



Наприклад:

- Уряд? Отримання дозволів на матеріали сайтів урядових 

установ, їхніх публікацій (зроблених за гроші платників 

податків)

- Отримання дозволів на матеріали енциклопедій?

- Спілкування із видавництвами, яким належать права?

- Інші ідеї?



Питання до обговорення:

5) Вікімедіа Україна придбала книжковий сканер, але так і 

нема установи, яка б його використовувала за 

призначенням, скануючи і викладаючи матеріали. Бракує 

відповідальних волонтерів, які хотіли б це моніторити…

Можливо є ідеї де це було б корисно (установа, що має цікаві 

нам матеріали, які варто оцифрувати)?



https://ua.wikimedia.org/wiki/Вікімедіа_Україна/План_робіт_зі_сканування

Намагання спланувати роботи зі сканування 
не дали результатів:



Спроби піти у скануванні від популярних 

творів (шкільна програма), щоб розпізнавати їх 

на Вікіджерелах теж не виявилися вдалими...


