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Вікі — веб-сайт, що дозволяє користувачам змінювати самостійно 
вміст сторінок через браузер

  
Вікіпедія — онлайн енциклопедія, яку кожен може редагувати.

Основні принципи: нейтральність, достовірність, 
дотримання авторського права

Мета:  зібрати всі знання людства та 

зробити їх доступними кожному!  



Wikipedia
 
6-й за популярністю сайт у світі
 
288 мовних розділів
 
37 млн статей (4,5  млн статей 
англійською)
 
710 серверів

Українська Вікіпедія
 

6-7-й за охопленням сайт уанету
 

                 600 тис. статей = 16 місце
 

1 редагування на 21 сек.
 

68,7  млн переглядів
(на жовтень 2015)



Сестринські проекти Вікіпедії
 



   Вікісховище (англ. Wikimedia Commons) 

 25 млн файлів

загальне централізоване сховище для зображень,
 звукозаписів, відео та інших файлів, 

які надаються на умовах вільних ліцензій

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Приклад популярної ліцензії

дозволяє іншим редагувати

вносити зміни                                                  

брати за основу для інших творів    

Користувачу
                     не треба платити
                                   не треба питати дозволу
                                                      треба згадати автора
                                                                              

за умови зазначення вашого авторства 
і розповсюдження похідних творів на таких же умовах.

Ліцензія Creative Commons Attribution Share-Alike

(Із зазначенням авторства — Розповсюдження на тих самих 

умовах)

Більше про ліцензії https://creativecommons.org/licenses

https://creativecommons.org/licenses/


Сайти державних установ
 захищені авторським правом

Декларований відкритий 
доступ до викладених 
документів не є відкритим 
насправді :(



Ініціатива Фонду Вікімедіа, що спрямована на залучення працівників науково-
культурних установ до редагування або допомоги з наповнення Вікіпедії. 

Проекти GLAM-WIKI покликані підтримати GLAM-установи та інші інституції, що 
готові співпрацювати з рухом Вікімедіа щодо створення контенту, який можна 

вільно використовувати та до якого є вільний доступ

Galleries
Libraries
Archives
Museums

Бібліотеки
о
Галереї
е
Музеї
Архіви

= БоГеМА



Content donations / Завантаження матеріалів        
Яка мотивація?

● охоплення аудиторії в сотні разів більше, ніж охоплення через сайт вашої 

організації, друковані публікації, інформування через медіа тощо разом 

узяті

● твори потрапляють у контекст (статті у Вікіпедії, категорії у Вікісховищі)

● прямий лінк на сховище установи (якщо є)

● ми працюємо на спільну ціль — збереження історико-культурної 

● Вікісховище — надійна платформа, де можна показати більше, ніж 

дозволяють ваші ресурси, стійке до навантажень е-трафіка

● допомога залу = краудсорсінг, вікіпедист може знати те, чого не знає/ють 

архівіст/и і додати це до опису файла



Приклади співпраці GLAM-WIKI
https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Partnerships

Solomon R. Guggenheim Museum (2015 — 100 зображень)

Derby Museum (2011 — QRpedia codes)

Walters Art Museum (з 2012 — 18,431 зображень)    

British Museum (Feature Article Prize)

Nordic Museum (2010— 2,624 зображень)

https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies
https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Partnerships
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Partnerships


2014 / Національна бібліотека та архів Квебеку
Фотографії  Монреалю 30 — 40-х рр. 

з архіву фотожурналіста Conrad Poirier

https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_Poirier


2013 / Федеральні архів Швейцарії 
Колекція фото періоду Першої світової 



2012 / Головний архів давніх актів (Варшава)
 документи 18 — 19 століття 



з 2008 /  Бундесархів (Німеччина)

Найбільший внесок 

за історію GLAM-W
IKI



Відгуки від користувачів щодо фактичних помилок в описах зображень:



Кожний файл має окрему сторінку
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Bodleian_Library_Gutenberg_Bible_Vol1_Fol_102r.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian_Library_Gutenberg_Bible_Vol1_Fol_102r.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian_Library_Gutenberg_Bible_Vol1_Fol_102r.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian_Library_Gutenberg_Bible_Vol1_Fol_102r.jpg


Колекція фоноваликів Філарета Колесси
(приватний архів, Львів)

за підтримки Фонду Вікімедіа оцифровано 56 фоноваликів 
перших в історії носіїв, які уможливили збереження та відтворення зафіксованої на них звукової інформації

http://commons.wikimedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
http://commons.wikimedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8




OpenGLAM Benchmark Survey 
2014/2015

міжнародне опитування музеїв, бібліотек, архівів та інших установ, 
що зберігають культурну спадщину

Питання щодо
● оцифрування
● обмін метаданими
● створення відкритих даних
● пов’язаних даних
● відкритого вмісту (контенту)
● популяризації культурної спадщини у соціальних мережах 
● використання краудсорсингу в роботі

Візьміть участь!
тема листа: «Установи збереження культурної спадщини в епоху 

Інтернет — візьміть участь в опитуванні!»



Дякуємо!

Із питаннями та пропозиціями звертайтесь на 
wm-ua@wikimedia.org

Хроболова Анна

mailto:wm-ua@wikimedia.org
mailto:wm-ua@wikimedia.org


Використані зображення

Логотипи Вікімедіа та проектів фонду: © Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0 
Логотип Вікімедіа Україна: © User:Notafish derivative work: Anatoliy Goncharov, Flrn [Public domain]
Логотип Вікіпедії: © Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0 
Логотип GLAM: © User:Husky and h3m3ls, Mischa de Muynck and Niels, derivative work: PKM,  CC 
BY-SA 3.0 
Посилання на використані знімки з екрану сторінок сайтів:
http://tsdavo.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/Sections/
http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=107
https://commons.wikimedia.org
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