
Уявіть собі світ, де кожний має вільний доступ до всі 

накопичених людством знань. 

Ось чого ми прагнемо! 

Джиммі Вейлз 

GLAM 
(Galleries, Libraries, Archives and Museums)  

 

БІБЛІОГАМУЗ 
(Бібліотеки, Галереї, Архіви та Музеї) 
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БІБЛІОГАМУЗ – ініціатива Фонду Вікімедіа у сфері науки та 
культури, спрямована на залучення працівників науково-культурних установ 
до редагування або до допомоги з наповнення Вікіпедії. 

 Програма реалізована з науково-культурними установами 8 країн 
(Австралія, Великобританія, Мексика, Нідерланди, Німеччина, США, 
Франція, Щвеція) 

 Реалізовано разом з 21 установою у світі (в т. ч. Британський музей, 
Британська бібліотека, Бруклінський музей, Німецький федеральний 
архів (БундесАрхів), Національна бібліотека Австралії, Національна 
блібліотека Франції) 

 В Україні наразі налагоджується співпраця з Національним 
літературно-меморіальним музеєм Г. С. Сковороди (с. Сковородинівка, 
Харківська область), Національним історико-етногопфічним 
заповідником «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький, Київська 
область) 

 Якісне наповнення Вікіпедії статтями, джерелами та світлинами 

 Розвиток Вікіпедії та Вікіджерел своєю національною мовою, 
наповнення колекції вільних світлин на Вікісховищі. 

БІБЛІОГАМУЗ 
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 Інтерактивність 

 Сучасні інформаційні технології (оволодіння вікірозміткою – 

мовою програмування MediaWiki) 

 Реалізація популяризаторської та просвітницької цілей 

музеїв та бібліотек 

 Міжнародний статус програми 

 Розвиток вільних знань 

 

Інноваційність проекту БІБЛІОГАМУЗ 
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 Створення нових та якісне поліпшення вже існуючих статей у 

Вікіпедії 

 Поліпшення верифіковуваності (посилання на джерела, 

підтвердження фактів, тверджень, даних у статтях виносками) 

 Допомога вікіпедистам у підборі літератури для роботи над 

статтями у Вікіпедії 

 Наповнення проекту Вікіджерела джерелами з фондів бібліотек, 

архів та музеїв, які перебувають у суспільному надбанні 

 Наповнення Вікісховища світлинами будівель, експозицій, 

експонатів, а також іншими світлинами, які перебувають у фондах 

науково-культурних установ 

 

 

 

 

 

Участь у БІБЛІОГАМУЗі 
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 Координатором проекту виступає член ГО «Вікімедіа 

Україна» або вікіпедист 

 Wikipedian in Residence: координатором виступає вікіпедист, 

який є працівником установи або проходить стажування 

певний час у ній (в т. ч. саме під час реалізації проекту) 

 Повноцінна участь у вікіпроектах: написання та поліпшення 

статей протягом певного часу 

 Підготовка текстів статей спільно з вікіпедистами, і їх 

«заливка» до Вікіпедії під час певного заходу 

 Допомога вікіпедистам у пошуку, підборі та наданні у 

тимчасове використання літератури для роботи над статтями 

у Вікіпедії 

 

 

 

 

 

 

Співробітники та БІБЛІОГАМУЗ 

CC BY-SA 3.0. User:Kharkivian 



 Програма функціонує у просторі української Вікіпедії 

 Проведення майстер-класів з редагування Вікіпедії для співробітників 

 Навчання студентів та викладачів принципам роботи Вікіпедії (на 

постійній основі) 

 Координація проекту з боку ГО «Вікімедіа Україна» (на постійній 

основі) 

 Консультування учасників програми щодо правил, технічних 

особливостей Вікіпедії (на постійній основі) 

 Створення та технічна підтримка сторінки проекту (на постійній основі) 

 Реєстрація співробітників науково-культурних установ у Вікіпедії 

 Вибір тематики статей 

 Аналіз якісних показників 

 Робота над створення нових або поліпшення вже існуючих статей 

 Презентація результатів проекту 

Механізм реалізації програми 
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 Реалізація програми в рамках угоди між Сумським державним 

університетом та ГО «Вікімедіа Україна» 

 Проведення навчальних майстер-класів з основ редагування Вікіпедії 

 Робота над проектом з розширення інформації про університет,  його 

співробітників у Вікіпедії 

 Розвиток інформації про Сумську область в українській Вікіпедії 

 Використання фондів бібліотеки 

 Використання фондів електронного репозитарію 

 Координуюча роль університету та бібліотеки у Сумській області у 

співпраці з іншими науково-культурними установами, розвитку 

інформації про Суми та Сумську область у Вікіпедії 

Особливості реалізації програми в 
Сумському державному університеті 
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Сергій Петров 

член Правління громадської організації «Вікімедіа Україна» 

 

E-mail: kharkivian@wikimediaukraine.org.ua 

Тел: +38-067-532 1473 

Skype: kharkivian 

Дякую за увагу! 
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