Положення
про обласний конкурс серед публічних бібліотек
Харкова та Харківської області
на кращу статтю та фотографію краєзнавчої тематики
в українській Вікіпедії «ВікіХарківщина 2019»
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1. Загальні положення
Положення визначає порядок та регламент проведення обласного
конкурсу серед публічних бібліотек Харкова та Харківської області на
кращу статтю та фотографію краєзнавчої тематики в українській Вікіпедії
«ВікіХарківщина 2019» (далі – «Конкурс»).
Організатори конкурсу: Управління культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації; Харківська обласна універсальна
наукова бібліотека; Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
Харківське обласне відділення Української бібліотечної асоціації.
Організатори конкурсу для його проведення утворюють Організаційний
комітет конкурсу, до якого входять їх представники. Склад
Організаційного комітету конкурсу затверджується спільним рішенням
Організаторів конкурсу та публікується на офіційній сторінці конкурсу.
Організаційний комітет координує та забезпечує необхідні умови для
проведення конкурсу. Організаційний комітет має право вносити до цього
положення будь-які зміни, повідомивши про це учасників конкурсу.
Організаційний комітет конкурсу затверджує склад Журі конкурсу –
групу осіб, яка оцінює статті та фотографії, подані на конкурс. Склад Журі
конкурсу публікується на офіційній сторінці конкурсу.
Учасники конкурсу: колективи центральних, обласних, районних,
міських, районних у місті, селищних, сільських бібліотек м. Харкова та
Харківської області, користувачі (читачі) цих бібліотек.
Строки проведення конкурсу: 4–24 листопада 2019 року.
Мета Конкурсу: активізація серед бібліотек діяльності, покликаної на
використання та наповнення Вікіпедії, яка є цінним ресурсом краєзнавчої
інформації і має потенціал розвитку, матеріалами про рідний край.
Завдання Конкурсу:
 поширення та популяризація знань про Харківщину через українську
Вікіпедію;
 актуалізація важливості та цінності ресурсів бібліотек – інформації, що
накопичується і зберігається у вигляді друкованих джерел, їх вплив на
формування контенту он-лайн ресурсів;
 залучення користувачів та членів громади (істориків, краєзнавців,
журналістів, діячів культури, науковців та ін.) до цієї ініціативи,
співпраця з організаціями (музеї, архіви, школи, школи мистецтв,
громадські організації, органи влади, інші бібліотеки тощо).
 поширення інформації про ресурси української Вікіпедії серед
користувачів бібліотек Харківської області та місцевих громад.
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наповнення української Вікіпедії інформацією та світлинами про
важливі об’єкти і явища, відомих людей, що пов’язані з Харківщиною.

2. Основні терміни
Українська Вікіпедія – україномовний розділ багатомовної енциклопедії в
мережі Інтернет «Вікіпедія», який розташовано за адресою:
http://uk.wikipedia.org.
Вікісховище – загальне централізоване сховище для зображень,
звукозаписів, відеороликів та інших файлів, які надаються на умовах
вільних ліцензій. Розташоване за адресою: https://commons.wikimedia.org.
Офіційна сторінка конкурсу: сайт http://wikikharkiv.wikipedia.org.ua.
Правила та настанови української Вікіпедії – сукупність правил та порад,
які визначають якою має бути енциклопедична стаття в українській
Вікіпедії; встановлені спільно Фондом Вікімедіа та спільнотою української
Вікіпедії.
Правила Вікісховища – сукупність правил, зокрема в галузі захисту прав
інтелектуальної власності, які встановлені Фондом Вікімедіа;
Завантажувач Вікісховища – спеціальний інтерфейс Вікісховища, який
полегшує процес завантаження фотографій до Вікісховища в рамках
конкурсу та автоматично подає фотографії на розгляд Журі конкурсу.
Завантажувач
Вікісховища
розташований
за
адресою:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&ca
mpaign=Wikikharkiv19
Вільні ліцензії – ліцензії, які дають змогу на спрощене використання
результатів інтелектуальної діяльності людини, що охороняється
авторським правом. Вільні ліцензії передбачають погодження автора на
вільне використання результатів його інтелектуальної діяльності за умови
обов’язкового зазначення інформації про авторство на використаний твір.
Фонд Вікімедіа — Wikimedia Foundation Inc., неприбуткова організація,
яка підтримує вікіпроекти, зокрема Вікіпедію, Вікісховище, Вікіцитати,
Вікімандри, Вікіновини, Вікіджерела тощо.
3. Вимоги до учасників конкурсу
Учасниками конкурсу можуть бути громадяни України, іноземці та особи
без громадянства зі знанням української мови.
Для участі у конкурсі обов’язково потрібно мати обліковий запис
(зареєструватися) в українській Вікіпедії.
Кожний учасник конкурсу може представити на конкурс довільну
кількість статей та фотографій. Оцінки за всі статті та фотографії
підсумовуються окремо за категоріями «статті» і «фотографії» та сумарно
за обидві категорії. Переможцями у визначених номінаціях стають
учасники, які наберуть найбільшу кількість балів.
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Учасники конкурсу не мають права редагувати статті інших учасників
конкурсу, а також будь-яким іншим чином перешкоджати іншим
учасникам конкурсу.
Учасники конкурсу змагаються в індивідуальному заліку.
Кожен учасник конкурсу, який має обліковий запис (аккаунт), є
індивідуальним учасником конкурсу.
Колективна участь бібліотеки визначається сумою внеску, який зробили
всі індивідуальні учасники конкурсу з числа співробітників та
користувачів (читачів) цієї бібліотеки. Це є одним із критеріїв для
визначення переможців у номінації «Найактивніша бібліотека».
Для користувачів (читачів) бібліотек діє обмеження, що одна особа під час
конкурсу може брати участь як користувач (читач) лише однієї бібліотеки,
яка бере участь у конкурсі. Користувачі (читачі) бібліотек можуть брати
участь у конкурсі дистанційно, повідомивши відповідальну особу у
бібліотеці про свою участь будь-яким прийнятним способом до
завершення конкурсу.
Учасники конкурсу з числа користувачів (читачів) бібліотеки мають
надати персональні дані, які необхідно вказати у реєстраційних формах онлайн або формах текстового документа відповідно до пунктів 6.10. та 7.12.
Відмова від надання такої інформації рівнозначна відмові від персональної
відзнаки. У такому разі будь-які претензії з боку учасників конкурсу до
Організаторів конкурсу не приймаються.
Учасники конкурсу можуть бути дискваліфіковані на таких підставах:
 редагування статей інших учасників конкурсу;
 серйозні, свідомі або масові порушення правил української Вікіпедії
(вандалізм, порушення авторських прав, неетична поведінка,
перешкоджання іншим учасникам конкурсу тощо).
Учасники конкурсу, надаючи свої персональні дані, надають згоду
Організаторам
конкурсу
одержувати,
зберігати,
обробляти,
використовувати й розкривати персональні дані учасників конкурсу з
метою ідентифікації особи при врученні призу чи відзнаки. Персональні
дані учасника конкурсу не будуть розголошуватися без його згоди.
Члени Організаційного комітету, Журі конкурсу та особи, що перебувають
у родинних стосунках з ними, не можуть бути учасниками конкурсу.

4. Формат проведення
Конкурс проводиться у кілька етапів:
 Перший етап (березень – перша половина листопада 2019 року) –
проведення навчальних заходів (майстер-класів з редагування
Вікіпедії) у центральних бібліотеках опорних районів та об’єднаних
територіальних громад Харківської області та їх забезпечення
навчальними матеріалами.
 Другий етап (4–24 листопада 2019 року) – безпосереднє проведення
конкурсу в українській Вікіпедії.
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Третій етап (25 листопада 2019 року – лютий 2020 року) – підбиття
підсумків конкурсу.
Участь колективів бібліотек під час першого етапу (проведення
навчальних заходів) та активність колективів бібліотек з наповнення
української Вікіпедії статтями та фотографіями до початку конкурсу є
одним із критеріїв для визначення переможців у номінації «Найактивніша
бібліотека».
Для залучення користувачів (читачів) бібліотеки до та під час конкурсу
необхідно провести рекламно-інформаційну роботу – підготувати
інформаційний стенд, тематичну виставку, розповсюдити інформацію про
конкурс у бібліотеках-філіях, школах, будинках культури, опублікувати
інформацію на сайті бібліотеки та соціальних мережах, публікувати пости
про конкурс під час конкурсу у соціальних мережах, надати допомогу у
написанні статей. До та під час конкурсу для публікацій у соціальних
мережах слід використовувати гештег #ВікіХарківщина2019. Це є одним із
критеріїв для визначення переможців у номінації «Найактивніша
бібліотека».
Для висвітлення маловідомих сторінок локальної історії та біографій осіб,
життя та/або діяльність яких пов’язана з Харківською областю, бажано,
співробітниками бібліотеки підготувати публікації краєзнавчого
характеру, які слід опублікувати у місцевих ЗМІ або на сайті бібліотеки чи
громади, які мають бути опублікованими у строк до 24 листопада
2019 року та використаними для започаткування та/або поліпшення статей
в українській Вікіпедії. Це є одним із критеріїв для визначення переможців
у номінації «Найактивніша бібліотека».
5. Правила участі
Для участі у конкурсі необхідно зареєструватись в українській Вікіпедії
(якщо особа ще не має облікового запису) або увійти до свого облікового
запису (акаунту). Ім’я користувача (облікового запису) має відповідати
правилам щодо іменування користувачів. Ім’я користувача (облікового
запису) не може бути тотожним назві бібліотеці або іншої установи чи
організації.
Учасники повинні з урахуванням вимог і правил конкурсу:
 Започаткувати (створити) нову або поліпшити вже наявну статтю з
краєзнавчої тематики в українській Вікіпедії;
 завантажити зображення до Вікісховища через спеціальний
Завантажувач Вікісховища та за можливості проілюструвати ним
статтю в українській Вікіпедії.
Учасники повинні після започаткування (створення) або доповнення статті
слід
на
сторінку
обговорення
статті
поставити
шаблон
{{ВікіХарківщина2019|Ім’я користувача}}, замінивши текст «ім’я
користувача» в шаблоні на ім’я облікового запису (нік), після чого стаття
автоматично надійде на розгляд Журі конкурсу.
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У разі, якщо така стаття є перекладеною з іншого мовного розділу Вікіпедії
слід додатково поставити шаблон {{Перекладена стаття}}.
Учасники можуть протягом конкурсного періоду покращувати статті,
зокрема, враховуючи побажання Організаційного комітету або інших
користувачів української Вікіпедії.
Учасники можуть повторити кроки, які описані у пунктах 5.2 – 5.5, якомога
більше разів.
6. Вимоги до статей
Статті мають бути започатковані (створені) або поліпшені в українській
Вікіпедії в рамках конкурсу із власного облікового запису (акаунту)
учасника конкурсу протягом конкурсного періоду (4–24 листопада
2019 року за київським часом). Момент започаткування (створення) нової
або внесення доповнень до вже наявної статті в українській Вікіпедії
реєструється сервером української Вікіпедії. Нові або поліпшені статті в
українській Вікіпедії оцінюються у версії станом на час завершення
конкурсу (станом на 00:00 25 листопада 2019 року) або останнього
редагування учасника конкурсу в цій статті.
Усі статті (нові та поліпшені) та додана до них інформація повинні
відповідати правилам українською Вікіпедії:
 предмет статті має відповідати критеріям значимості української
Вікіпедії;
 статті відповідають принципам п’яти основ української Вікіпедії;
 статті відповідають загальним вимогам щодо оформлення статей
(Вікіпедія:Стиль)
 текст статей та додані до них зображення не можуть порушувати
авторські права;
 увесь текст статей має бути написаний винятково на основі
авторитетних (надійних) джерел;
 мають бути наявні посилання на авторитетні (надійні) вторинні
джерела, які підтверджують інформацію;
 статті мають бути написані в енциклопедичному стилі;
 текст статей має базуватись на принципах нейтральності та
безсторонності;
 у статті має бути наявна мінімум одна категорія;
 у статті бажана, але не обов’язкова, наявність ілюстрацій.
У конкурсних статтях мають бути відсутні будь-які ознаки автоперекладу
(машинного перекладу).
Внесок конкурсанта у започаткованих (створених) ним статтях має
повинен бути не менше 3500 байтів. Доповнення конкурсантом до статей
з початковим обсягом 20000 байтів і менше повинно складати не менше
3500 байтів. Доповнення конкурсантом до статей з початковим обсягом
більше за 20000 байтів повинно складати не менше 5000 байтів.

Нові чи поліпшені статті, внесок конкурсанта в яких менше за обсяги,
вказані у пункті 6.4., автоматично дискваліфікуються та не надходять до
оцінювання Журі конкурсу (не включаються до конкурсного заліку).
6.6. Краєзнавча стаття (нова чи поліпшена) може бути про:
 видатного діяча, життя та/або діяльність якого пов’язані з Харківською
областю;
 адміністративно-територіальну одиницю (район), населений пункт;
 заклад освіти (відомі в області школи), культури (районні бібліотеки,
музеї), творчий колектив;
 об’єкт культурної спадщини (визначна споруда, пам’ятка історії,
архітектури та містобудування, археології, пам’ятник тощо);
 географічний об’єкт: заповідну зону (об’єкт природно-заповідного
фонду, урочище), річку, водосховище, озеро;
 відоме в Харківській області промислове підприємство, підприємство
агропромислового комплексу, транспорту);
 культову споруду тощо.
6.7. У разі порушення вище зазначених правил української Вікіпедії нові чи
поліпшені статті можуть бути дискваліфіковані рішенням Організаційного
комітету або Журі конкурсу.
6.8. В окремих випадках часткового порушення правил української Вікіпедії
учасником конкурсу або попередніми дописувачами статті Журі конкурсу
може змінити обсяг зарахованого внеску учасника конкурсу (у т.ч. щодо
змін, що не стосуються тексту статті або інших критично важливих її
елементів) або застосувати інші дисциплінарні стягнення.
6.9. Організатори конкурсу не несуть відповідальності за можливе вилучення
нових статей або вилучення доданої інформації з поліпшених статей
учасників конкурсу у разі грубого порушення правил української Вікіпедії.
6.10. На статті, подані від бібліотеки на конкурс, необхідно заповнити заявку на
участь у конкурсі. Це можна зробити через реєстраційну форму он-лайн,
яка розміщена за адресою: https://forms.gle/2vd3T8LijzFMDCWD6 або
через форму текстового документа (Додаток 4), яку слід надіслати на
електронну пошту wikikharkiv@wikimedia.org.ua з темою «Конкурс
Вікіпедія». Заповнити реєстраційну форму он-лайн чи надіслати форму
текстового документа на вказану електронну пошту слід не пізніше, ніж до
27 листопада 2019 року включно.
6.5.

7.1.
7.2.

7.3.

7. Вимоги до фотографій
Фотографії повинні бути зроблені (виконані) учасниками конкурсу
особисто.
Фотографії можуть бути зроблені (виконані) учасниками конкурсу у будьякий час до початку конкурсу та під час конкурсу, але не можуть бути
опублікованими на будь-якому інтернет-ресурсі до моменту підведення
підсумків конкурсу.
Фотографії надсилаються із власного облікового запису (акаунту)
учасника конкурсу через Завантажувач Вікісховища протягом

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

конкурсного періоду (4–24 листопада 2019 року за київським часом).
Момент надсилання фотографії реєструється сервером Вікісховища.
Фотографії оцінюються у версії станом на час завершення конкурсу
(станом на 00:00 25 листопада 2019 року) або останнього редагування
учасника конкурсу у фотографії.
Завантаження фотографій до Вікісховища під час конкурсу поза
Завантажувачем Вікісховища не подає фотографії на розгляд Журі
конкурсу. Такі фотографії можуть бути не враховані або дискваліфіковані.
Рішення щодо врахування їх як конкурсних ухвалює Організаційний
комітет конкурсу.
Фотографії повинні відповідати правилам Вікісховища.
Фотографії завантажуються у форматі JPEG або TIFF, роздільність
(добуток довжини на ширину фотографії в пікселях) має становити не
менше, ніж 2 МПкс.
Фотографії можуть зображати:
 видатних діячів, життя та/або діяльність яких пов’язані з Харківською
областю, відомих місцевих діячів народного господарства, освіти,
культури, громадських активістів, почесні громадяни області, району,
міста, селища, села, громади;
 осіб, нагороджених державними нагородами та відзнаками міністерств
і відомств, відзначених почесними званнями;
 керівників органу влади або місцевого самоврядування (голову
районної державної адміністрації, районної ради, міського, селищного,
сільського голову), голів та секретарів місцевих рад, депутатів місцевих
рад;
 адміністративні об’єкти у населених пунктах (будівлі, в яких
розташовані державної влади, місцевого самоуправління, місцеві
відділи центральних органів виконавчої влади);
 культурно-освітні установи та організації, культові об’єкти, спортивні
об’єкти в населених пунктах (училища, загальноосвітні школи, заклади
позашкільної освіти, музеї, бібліотеки, клуби, кінотеатри тощо);
 пам’ятки культурної спадщини та природи (визначна споруда, пам’ятка
історії, архітектури та містобудування, археології, пам’ятник тощо);
 об’єкти медичного обслуговування (лікарні, поліклініки, амбулаторії,
фельдшерські пункти тощо);
 об’єкти зв’язку (поштові відділення, відділення «Укртелекому»,
відділення приватних служб доставки, будівлі та приміщення редакцій
газет);
 об’єкти транспортної сфери (залізничні, автобусні вокзали і станції,
зупинні пункти на залізниці, автобусні зупинки на міжміських та
приміських маршрутах, дорожні вказівники);
 об’єкти відпочинку та туристичної інфраструктури;
 промислові, сільськогосподарські об’єкти та об’єкти комунального
господарства;
 об’єкти торгівлі та сфери послуг і розваг;



об’єкти природи (ландшафти та панорами, краєвиди у населених
пунктах та поза ними, річки, озера, водосховища, ставки, джерела в
населених пунктах та поза ними, урочища, балки, ліси тощо);
 творчі колективи, громадські організації, гуртки;
 місцеві свята та громадські заходи.
7.8. Кожна фотографія має містити опис українською мовою.
7.9. Кожна фотографія має мати назву, відмінну від автоматично генерованої
фотокамерою, у якій у 2–4 словах передано англійською (бажано) або
українською мовою назву об’єкта, особи, явища, події тощо, зображеного
на ній.
7.10. Фотографії, що не відповідають будь-якій з вимог, зазначених у пунктах
7.1–7.9, можуть бути дискваліфіковані Організаційним комітетом або Журі
конкурсу.
7.11. Організатори не несуть відповідальності за дії адміністраторів
Вікісховища в разі, якщо фотографії учасників конкурсу будуть визнані
ними такими, що не відповідають вимогам пунктів 7.2 та 7.5.
7.12. На фотографії, подані від бібліотеки на конкурс, необхідно заповнити
заявку на участь у конкурсі. Це можна зробити через реєстраційну форму
он-лайн,
яка
розміщена
за
адресою:
https://forms.gle/2vd3T8LijzFMDCWD6 або через форму текстового
документа (Додаток 5), яку слід надіслати на електронну пошту
wikikharkiv@wikimedia.org.ua з темою «Конкурс Вікіпедія». Заповнити
реєстраційну форму он-лайн чи надіслати форму текстового документа на
вказану електронну пошту слід не пізніше, ніж до 27 листопада 2019 року
включно.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8. Оцінювання статей та фотографій
Після завершення конкурсу статті та фотографії проходять перевірку на
відповідність загальним вимогам до них, правилам і порадам української
Вікіпедії, а також правилам Вікісховища. Перевірку здійснює
Організаційний комітет конкурсу. Статті та фотографії, які не
відповідають цим вимогам, дискваліфікуються.
Після цього статті та фотографії надходять для оцінювання Журі конкурсу.
Журі конкурсу під час оцінювання статей та фотографій керується
Критеріями оцінювання статей конкурсу (Додаток 1) та Критеріями
оцінювання фотографій конкурсу (Додаток 2).
Кожна стаття має бути оцінена не менше ніж трьома членами Журі
конкурсу.
Підсумкова оцінка за статтю визначається як сума оцінок за статтю всіх
членів Журі конкурсу, які виставили свою оцінку, що поділена на кількість
членів Журі конкурсу, які здійснили оцінювання цієї статті.
Всі фотографії кожного учасника конкурсу проходять оцінку на
відповідність додатковим критеріям та мають бути оцінені за ними не
менше ніж трьома членами Журі конкурсу, крім випадків передбачених
Критеріями оцінювання фотографій конкурсу (Додаток 2).
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9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

Підсумкова оцінка за кожний із додаткових критеріїв для фотографій
визначається як сума оцінок за фотографії за цим додатковим критерієм
кожного учасника конкурсу від всіх членів Журі конкурсу, які виставили
свою оцінку, що поділена на кількість членів Журі конкурсу, які здійснили
оцінювання цих фотографій.

9. Підведення підсумків конкурсу
Підведення результатів конкурсу здійснює Журі конкурсу та подає їх на
затвердження Організаційному комітету конкурсу.
Переможці визначаються в індивідуальному заліку у таких номінаціях:
 найбільший внесок по Харківській області (не більше п’яти відзнак);
 найбільший внесок серед поліпшених статей по Харківській області (не
більше трьох відзнак);
 найбільший внесок серед завантажених фотографій по Харківській
області (не більше трьох відзнак);
 найбільший внесок серед бібліотек районів та міст обласного
підпорядкування Харківської області (не більше трьох відзнак);
 найбільший внесок серед публічних бібліотек м. Харкова (не більше
однієї відзнаки);
 найбільший внесок серед бібліотек об’єднаних територіальних громад
(не більше однієї відзнаки).
Найбільший внесок по Харківській області визначається як сума балів
учасників конкурсу за започатковані (створені) та/або поліпшені наявні
статті, а також завантажені фотографії.
Найбільший внесок за іншими номінаціями визначається як сума балів
учасників конкурсу окремо за поліпшені статті та фотографії.
Окремою є відзнака у номінації «Найактивніша бібліотека» (не більше
п’яти відзнак).
До критеріїв визначення переможців у номінації «Найактивніша
бібліотека» (Додаток 3) входять:
 обсяг та якість доданої інформації (загальна оцінка Журі конкурсу
всіх учасників конкурсу серед співробітників та користувачів
(читачів) бібліотеки);
 активність бібліотеки до початку конкурсу із започаткування та/або
поліпшення статей і завантаження фотографій з тематики конкурсу;
 поширення інформації про конкурс та заходи в рамках конкурсу у
бібліотеці (бібліотеках-філіях ЦБС (району, міста, об’єднаних
територіальних громад)), навчальних закладах та закладах культури,
місцевих ЗМІ, у соціальних мережах;
 кількість учасників, які були залучені бібліотекою;
 публікація співробітниками бібліотеки матеріалів краєзнавчого
характеру у ЗМІ чи на сайті бібліотеки до 24 листопада 2019 року, які
були використані для започаткування та/або поліпшення статей в
українській Вікіпедії.
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Визначення переможців у номінації «Найактивніша бібліотека»
відбувається спільним рішенням Організаційного комітету конкурсу та
Журі конкурсу відповідно до Критеріїв визначення переможців у
номінації «Найактивніша бібліотека» (Додаток 3).
На інформацію про поширення інформації про конкурс та заходи в рамках
конкурсу та на публікації співробітників бібліотеки матеріалів
краєзнавчого характеру необхідно заповнити заявку на участь у конкурсі.
Це можна зробити через реєстраційну форму он-лайн, яка розміщена за
адресою: https://forms.gle/2vd3T8LijzFMDCWD6 або через форму
текстового документа (Додаток 6), яку слід надіслати на електронну
пошту wikikharkiv@wikimedia.org.ua з темою «Конкурс Вікіпедія».
Заповнити реєстраційну форму он-лайн чи надіслати форму текстового
документа на вказану електронну пошту слід не пізніше, ніж до
27 листопада 2019 року включно.
Організатори мають право змінити наявні або впровадити додаткові
відзнаки.
Рішення Журі конкурсу не підлягає оскарженню учасниками конкурсу.
Остаточне підведення підсумків конкурсу та нагородження переможців
за номінаціями та учасників відзнаками за участь має відбутися не пізніше
29 лютого 2020 року.

10. Заключні положення
Учасники конкурсу можуть звертатись до Організаційного комітету
конкурсу із будь-якими запитаннями щодо регламентних норм конкурсу,
правил та настанов української Вікіпедії, правил Вікісховиша, а також
щодо технічних аспектів редагування статей та завантаження фотографій
за адресою: wikikharkiv@wikimedia.org.ua.
Організаційний комітет та Журі конкурсу може надавати за власної
ініціативи під час конкурсу допомогу та рекомендації учасникам
конкурсу щодо шляхів поліпшення статей, а також поліпшення опису
фотографій, які подаються на конкурс.
Організаційний комітет та Журі конкурсу не можуть робити суттєвих
змін у статтях учасників конкурсів, за винятком випадків, коли внесок
учасників конкурсу суттєво порушує правила та настанови Вікіпедії
(вандалізм, порушення авторських прав тощо). Учасник конкурсу має
бути повідомлений про такі дії на його сторінці обговорення в українській
Вікіпедії.

Додаток 1
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТАТЕЙ
обласного конкурсу серед публічних бібліотек Харкова та Харківської області
на кращу статтю та фотографію краєзнавчої тематики в українській Вікіпедії
«ВікіХарківщина 2019»

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Критерії оцінювання статей конкурсу визначають систему оцінювання
нових та поліпшених наявних статей, поданих на конкурс учасниками
конкурсу, яке провадить Журі конкурсу.
Кожна стаття отримує від Журі конкурсу бал від 0 до 6,5. При цьому базова
оцінка – 3 (три). Базова оцінка відповідає середній статті хорошої якості з
простим переліком джерел без вікіфікації. Оцінки нижче трьох вважаються
штрафними. Оцінки вище трьох є преміальними. Оцінки виставляються
відповідно до параметрів та системи оцінювання статей конкурсу.
Кількість балів учасника є сумою балів, отриманих за кожну статтю
конкурсанта за конкурсний період (4–24 листопада включно).
Кожна стаття оцінюється таким чином:
 Якщо стаття є новою (започаткованою (створеною) учасником
конкурсу), кількість балів, які отримає учасник за неї визначається за
формулою Ос = Рс х Яс / 1000 х 3, де Ос – оцінка статті, Рс – розмір
статті у байтах, а Яс – якість статті відповідно до оцінки Журі конкурсу,
а 3 – коефіцієнт ваги статей для формування загальної оцінки для
учасників конкурсу.
 Якщо стаття є поліпшеною (доповненою) учасником конкурсу, кількість
балів які отримає учасник за неї, вираховується за формулою Осп =
(Рспд – Рсдд) х Ясп / 1000 х 0,95 х 3, де Осп – оцінка статті, Рспд – розмір
статті після доповнення у байтах, Рсдд – розмір статті до доповнення у
байтах, Ясп – якість поліпшеної статті відповідно до оцінки Журі
конкурсу, 0,95 – понижувальний коефіцієнт для поліпшених статей у
порівнянні з новими статтями, а 3 – коефіцієнт ваги статей для
формування загальної оцінки для учасників конкурсу.
Параметри оцінювання статті:
 пізнавальність;
 нейтральність точки зору;
 внутрішня узгодженість та структурованість;
 достовірність та верифіковуваність;
 оригінальність (чи це загальновідома і доступна інформація, а чи
становить своєрідну знахідку);
 якість мови;
 повнота;
 вікіфікація.
Штрафних оцінок, зокрема, заслуговують неповні, заангажовані та погано
структуровані статті, статті без джерел, статті з орфографічними та
граматичними помилками.
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Преміальних оцінок, зокрема, заслуговують статті з високою
верифіковуваністю та високою оригінальністю, добре вікіфіковані та
оформлені статті, а також вичерпні статті (зокрема в порівнянні з
відповідними статтями у інших мовних розділах).
Система оцінювання статей визначає:
«Мінусові» модифікатори базової оцінки:
 -1 бал – багато правописних помилок та/або проблем з енциклопедичним
стилем;
 -1 бал – без джерел або написані на основі одного основного джерела;
 -1 бал – стаття нецілісна, незавершена.
«Плюсові» модифікатори базової оцінки:
 +1 бал – хороша верифікація (для відповідності цьому критерію,
особливо для отримання повного балу, стаття повинна не просто мати
кілька джерел, а джерела мають бути вказані після кожного твердження,
що потребує верифікації; всі джерела мають бути авторитетними; в
ідеалі, джерела ще й мають бути правильно оформленими);
 +1 бал – вичерпна;
 +1 бал – оригінальність інформації та/або теми;
 + 0,5 бали – добре проілюстрована.

Додаток 2
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФОТОГРАФІЙ
обласного конкурсу серед публічних бібліотек Харкова та Харківської області
на кращу статтю та фотографію краєзнавчої тематики в українській Вікіпедії
«ВікіХарківщина 2019»
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Критерії оцінювання фотографій конкурсу визначають систему оцінювання
поданих на конкурс фотографій учасниками конкурсу, яке провадить Журі
конкурсу.
Кожна фотографія, яка відповідає правилам Вікісховища, Положенню про
конкурсу та цим Критеріям, отримує 1 бал.
Об’єкти, особи, явища, події тощо, зображені на фотографіях, поданих на
конкурс, отримують такі додаткові бали:
 об’єкти, особи, явища, події тощо, фотографії яких на момент початку
конкурсу були відсутні на Вікісховищі або у Вікіпедії та були
завантажені учасниками конкурсу під час конкурсу на Вікісховище,
отримують 5 додаткових балів (за кожний такий об’єкт);
 об’єкти, особи, явища, події тощо, фотографії яких з двох та більше
ракурсів (у т.ч. окремих деталей цих об’єктів – напр., таблиці чи дошки
зі списком загиблих односельчан у часи Другої світової війни, або
інтер’єрів – для будівель, установ, організацій та підприємств)
завантажені учасниками конкурсу під час конкурсу на Вікісховище,
отримують коефіцієнт 2 додаткові бали (за кожний такий об’єкт).
Кілька однакових фотографій одного і того самого об’єкту з одного ракурсу
і з одним масштабом можуть враховуватись у сумі балів учасника конкурсу
як одна фотографія (один бал).
Учасник конкурсу може отримати додаткові бали за такими додатковими
критеріями:
 фотографування всіх найважливіших об’єктів населеного пункту
(адміністративні об’єкти, культурно-освітні заклади, пам’ятки
культурної спадщини та природи, транспортні об’єкти, міська та
селищна забудова) (не менше 3-х об’єктів кожного типу для міст з
населенням понад 20 тис. осіб) – до 30 балів;
 повнота сфотографованих пам’яток культурної спадщини та природи,
інших пам’ятників та меморіальних (аннотаційних) дошок (не менше 2х для села, 3-х для селища міського типу, 5-ти для міста; навіть в тому
разі, якщо у населеному пункті такої кількості немає) – до 20 балів;
 за якісний (детальний) опис – до 10 балів;
 за якість фотографії (правильний вибір ракурсу та композиції, чіткість,
мальовничість, роздільність понад 10 МПкс та розмір понад 5 Мбайт) –
до 15 балів.
Оцінка внеску за фотографіями здійснюється за формулою: Оф = Фн х 5 +
Фр х 2 + Кф + ДК, де Оф – оцінка внеску за фотографії, Фн – кількість нових
об’єктів для Вікісховища, фотографії яких завантажені учасником конкурсу,
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Фр – кількість об’єктів, фотографії яких з 2-х та більше ракурсів завантажені
на Вікісховище учасником конкурсу, Кф – загальна кількість фотографій,
поданих учасником конкурсу, ДК – додаткові критерії (у разі, якщо учасник
конкурсу отримав бали з кількох додаткових критеріїв, то бали цих
додаткових критеріїв додаються один до одного).
Оцінка додаткових критеріїв проводиться окремо для кожного додаткового
критерію:
 для критеріїв «фотографування всіх найважливіших об’єктів населеного
пункту» та «повнота сфотографованих пам’яток та пам’ятників»
відбувається порівняння із переліком та кількістю таких об’єктів у
кожному населеному пункті, фотографії якого подані на конкурс.
Максимальною оцінкою відзначаються ті учасники, які завантажили
фотографії всіх (або всіх відомих) відповідних об’єктів цього населеного
пункту. Для населених пунктів із чисельністю населення понад 40 тис.
осіб для максимальної оцінки достатньо завантажити фотографії
10 об’єктів кожного типу. Оцінювання проводиться одним чи кількома
членами Журі конкурсу та затверджується рішення Журі конкурсу;
 для критерія «якісний (детальний) опис» проводиться порівняння
відсотку фотографій учасника конкурсу із якісним (детальним) описом
від загальної кількості фотографій, поданих ним на конкурс.
Максимальною оцінкою відзначаються ті учасники, всі фотографії яких
мають якісний (детальний) опис.
 для критерія «якість фотографії» проводиться у кілька етапів:
а) оцінювання кожним членом Журі конкурсу відсотку фотографій із
правильним вибір ракурсу та композиції від загальної кількості
фотографій, поданих ним на конкурс. Максимальною оцінкою
відзначаються ті учасники, всі фотографії яких відповідають цьому
критерію.
б) оцінювання кожним членом Журі конкурсу відсотку фотографій із
роздільністю понад 10 МПкс та розміром понад 5 Мбайт від
загальної кількості фотографій, поданих ним на конкурс.
Максимальною оцінкою відзначаються ті учасники, всі фотографії
яких відповідають цьому критерію.
в) для оцінювання чіткості та мальовничості фотографій кожний член
Журі конкурсу має обрати не менше 5 та не більше 15 фотографій,
кожну з яких оцінити від 10 (за найкращу) до 1 балу (за найгіршу).
Бали за кожну фотографію учасника додаються один до одного.
Учасник з найбільшою кількістю балів отримує максимальну
кількість балів, які припадають на чіткість та мальовничість у складі
критерію «якість фотографії», а інші учасники отримують кількість
балів, пропорційну до балів учасника, який отримав максимальну
кількість балів.
г) з можливих 15 балів цього критерію на правильний вибір ракурсу та
композиції припадає 4 бали, на роздільність понад 10 МПкс та розмір
понад 5 Мбайт припадає 5 балів, на чіткість та мальовничість
припадає 6 балів.

Додаток 3
КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ У НОМІНАЦІЇ
«НАЙАКТИВНІША БІБЛІОТЕКА»
обласного конкурсу серед публічних бібліотек Харкова та Харківської області
на кращу статтю та фотографію краєзнавчої тематики в українській Вікіпедії
«ВікіХарківщина 2019»
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Критерії визначення переможців у номінації «Найактивніша бібліотека»
визначають принципи та систему оцінювання у цій номінації та провадиться
спільно Організаційним комітетом та Журі конкурсу.
До критеріїв визначення переможців у номінації «Найактивніша бібліотека»
входять:
 обсяг та якість доданої інформації (загальна оцінка Журі конкурсу всіх
учасників конкурсу серед співробітників та користувачів (читачів)
бібліотеки);
 активність бібліотеки до початку конкурсу із започаткування та/або
поліпшення статей і завантаження фотографій з тематики конкурсу;
 поширення інформації про конкурс та заходи в рамках конкурсу у
бібліотеці (бібліотеках-філіях ЦБС (району, міста, об’єднаних
територіальних громад)), навчальних закладах та закладах культури,
місцевих ЗМІ, у соціальних мережах;
 кількість учасників, які були залучені бібліотекою;
 публікація співробітниками бібліотеки матеріалів краєзнавчого
характеру у ЗМІ чи на сайті бібліотеки до 24 листопада 2019 року, які
були використані для започаткування та/або поліпшення статей в
українській Вікіпедії.
Критерій «обсяг та якість доданої інформації» визначає, що бібліотека, яка
отримала найбільшу загальну оцінку Журі конкурсу серед всіх учасників
конкурсу серед співробітників та користувачів (читачів) бібліотеки отримує
максимальну кількість приведених балів, передбачену за цю номінацію, а
інші бібліотеки отримують кількість приведених балів, пропорційну до
балів бібліотеки, що отримала максимальну кількість приведених балів.
Критерій активність бібліотеки до початку конкурсу із започаткування
та/або поліпшення статей і завантаження фотографій з тематики конкурсу
визначається у кілька етапів:
 внесок співробітників та користувачів (читачів) бібліотеки щодо
започаткованих нових та поліпшених вже наявних статей, а також
завантажених фотографій до початку конкурсу (з 00:00 1 березня по
00:00 4 листопада 2019 року) обраховується за Критеріями оцінювання
статей конкурсу (Додаток 1) та Критеріями оцінювання фотографій
конкурсу (Додаток 2) та не враховує внесок, зроблений під час
навчальних тренінгів, проведених до початку конкурсу.
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Внесок більше ніж одного учасника серед співробітників та
користувачів (читачів) бібліотеки до початку конкурсу додає до
попередньої суми балів ще 20 балів за кожного такого учасника.
 Внесок співробітників та користувачів (читачів) бібліотеки, зроблений
під час навчальних тренінгів визначається як сума балів відповідно до
Критеріїв оцінювання статей конкурсу (Додаток 1) та Критеріїв
оцінювання фотографій конкурсу (Додаток 2), яка поділена на 5, після
чого помножена на кількість учасників навчального тренінгу, які
зробили внесок на ньому, та додається до попередньої суми.
 Бібліотека, чия загальна сума трьох зазначених вище внесків, є
найбільшою отримує максимальну кількість приведених балів, що
передбачені за критерієм «активність бібліотеки до початку конкурсу»,
а інші бібліотеки отримують кількість приведених балів, пропорційну до
балів бібліотеки, що отримала максимальну кількість балів.
Критерій «поширення інформації про конкурс та заходи в рамках конкурсу»
визначає, що бібліотека з метою поширення інформації про конкурс має
підготувати інформаційний стенд, розповсюдити інформацію про конкурс
у, за наявності, бібліотеках-філіях, навчальних закладах (школах, училищах,
коледжах), закладах культури (будинках культури), у місцевих ЗМІ, на
сайтах місцевих органів влади та місцевого самоврядування, опублікувати
інформацію на сайті бібліотеки та на сторінках бібліотеки у соціальних
мережах Facebook, Twitter та Instagram. Звіти-підтвердження про
поширення у інформації у бібліотеках-філіях, навчальних закладах,
закладах культури, друкованих місцевих ЗМІ, мають бути оформлені
постами з фотографіями сторінки бібліотеки у соціальній мережі Facebook.
При врахуванні активності враховуватиметься наявність максимально
можливого розповсюдження інформації, а також кількість унікальних
публікацій від імені сторінки у соціальних мережах Facebook про
поширення та участь бібліотеки у конкурсі (напр., публікація з фотографією
як співробітники та/або користувачі (читачі) бібліотеки пишуть конкурсні
статті чи завантажують фотографії на Вікісховище), а також кількість
співробітників бібліотеки, які поширювали інформацію про конкурс у
соціальних мережах Facebook, Twitter та Instagram. Бібліотека, чия
активність за рішенням не менше ніж трьох членів Журі конкурсу та не
менше двох членів Організаційного комітету конкурсу буде визнана
найбільшою, отримує максимальну кількість приведених балів, що
передбачені за критерієм «поширення інформації про конкурс та заходи в
рамках конкурсу». Інші бібліотеки отримають кількість приведених балів,
пропорційну до балів бібліотеки, що отримала максимальну кількість
приведених балів, за рішенням не менше ніж трьох членів Журі конкурсу та
не менше двох членів Організаційного комітету конкурсу,
Критерій кількість учасників, які були залучені бібліотекою визначає, що
визначення цього критерія відбувається у два етапи:
 за кожного учасника – співробітника бібліотеки така бібліотека отримує
1 заліковий бал, а за кожного користувача (читача) бібліотеки –
1,5 залікових бали.
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Бібліотека, яка отримала найбільшу кількість залікових балів, отримує
максимальну кількість приведених балів, що передбачені за критерієм
«кількість учасників, які були залучені бібліотекою», а інші бібліотеки
отримують кількість приведених балів, пропорційну до залікових балів
бібліотеки, що отримала максимальну кількість приведених балів.
Критерій «публікація співробітниками бібліотеки матеріалів краєзнавчого
характеру» визначає, що за кожний матеріал, який був використаний у статті
Вікіпедії бібліотека отримує від 1 до 5 залікових балів, а за кожну статтю у
Вікіпедії, у якій використані матеріали з такої публікації – від 1 до 5
залікових балів. При цьому враховується якість висвітлення краєзнавчої
інформації у публікації та її збіг з темою статті (статей) української
Вікіпелії, в яких ця публікація використана, а також обсяг використання
інформації з публікації у статті (статтях) української Вікіпедії.
Враховуються ті публікації у ЗМІ співробітників бібліотеки та публікації на
сайті бібліотеки її співробітників та користувачів (читачів), які були
опубліковані з 1 березня по 24 листопада 2019 року включно та були
використані у статтях української Вікіпедії. Бібліотека, яка отримала
найбільшу кількість залікових балів, отримує максимальну кількість
приведених балів, що передбачені за критерієм «публікація
співробітниками бібліотеки матеріалів краєзнавчого характеру», а інші
бібліотеки отримують кількість приведених балів, пропорційну до залікових
балів бібліотеки, що отримала максимальну кількість приведених балів.
Визначення переможців у номінації «Найактивніша бібліотека»
відбувається за сумою приведених балів, яку отримала кожна бібліотека. На
кожний з критеріїв припадає така максимальна кількість приведених балів:
 обсяг та якість доданої інформації – 50 приведених балів;
 активність бібліотеки до початку конкурсу – 15 приведених балів;
 поширення інформації про конкурс та заходи в рамках конкурсу у
бібліотеці – 10 приведених балів;
 кількість учасників, які були залучені бібліотекою – 10 приведених
балів;
 публікація співробітниками бібліотеки матеріалів краєзнавчого
характеру – 15 приведених балів.

Додаток 4
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Обласний конкурс серед публічних бібліотек Харкова та Харківської області
на кращу статтю та фотографію краєзнавчої тематики в українській Вікіпедії
«ВікіХарківщина 2019»
Заявка на подані конкурсні статті
Назва ЦБС (району,
міста, ОТГ), назва
бібліотеки
Перелік учасників
конкурсу серед
співробітників
бібліотеки
(прізвище, ім’я по
батькові, посада,
мобільний телефон)
та їх імена
користувача
(нікнейми / імена
облікових записів в
українській
Вікіпедії.
Назва статті
(статей) та
посилання на них із
зазначенням типу
внеску
(започаткування
нової, доповнення
наявної, ілюстрація
статей тощо)
Кількість
залучених
учасників серед
читачів бібліотеки,
що зареєструвалися
в українській
Вікіпедії
Перелік залучених
учасників

(прізвище, ім’я, по
батькові,
мобільний
телефон) та Ім’я
користувача
(нікнейм / ім’я
облікового запису)
в українській
Вікіпедії
Назва статті
(статей) та
посилання на них

Додаток 5
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Обласний конкурс серед публічних бібліотек Харкова та Харківської області
на кращу статтю та фотографію краєзнавчої тематики в українській Вікіпедії
«ВікіХарківщина 2019»
Заявка на подані конкурсні фотографії
Назва ЦБС (району,
міста, ОТГ), назва
бібліотеки
Перелік учасників
конкурсу серед
співробітників
бібліотеки
(прізвище, ім’я по
батькові, посада,
мобільний телефон)
та їх імена
користувача
(нікнейми / імена
облікових записів в
українській
Вікіпедії та
Вікісховищі
Посилання на
кожну завантажену
фотографію від
учасників конкурсу
серед
співробітників
бібліотеки
Кількість
залучених
учасників серед
читачів бібліотеки,
що зареєструвалися
в українській
Вікіпедії та
Вікісховищі
Перелік залучених
учасників серед
читачів бібліотеки

(прізвище, ім’я, по
батькові,
мобільний
телефон) та Ім’я
користувача
(нікнейм / ім’я
облікового запису)
в українській
Вікіпедії та
Вікісховищі
Посилання на
кожну завантажену
фотографію від
учасників конкурсу
– читачів
бібліотеки

Додаток 6
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Обласний конкурс серед публічних бібліотек Харкова та Харківської області
на кращу статтю та фотографію краєзнавчої тематики в українській Вікіпедії
«ВікіХарківщина 2019»
Заявка на інформації про поширення подані конкурсні фотографії
Назва ЦБС (району,
міста, ОТГ), назва
бібліотеки
Посилання на
сторінки та групи
бібліотеки у
соціальних мережах
Facebook, Twitter та
Instagram
Посилання на
сторінки у
соціальних мережах
співробітників
бібліотеки, які
брали участь у
конкурсі та/або
поширювали
інформацію про
конкурс у
соціальних мережах
Бібліографічні
описи або
посилання на
публікації про
конкурс у місцевих
ЗМІ та на сайті
місцевої влади
Перелік публікацій
співробітників
бібліотеки
матеріалів
краєзнавчого
характеру на сайті
бібліотеки або у
місцевих ЗМІ (за
наявності –
посилання на них)

Перелік
конкурсних статей
в українській
Вікіпедії, у яких
використані
публікації
співробітників
бібліотеки
матеріалів
краєзнавчого
характеру на сайті
бібліотеки або у
місцевих ЗМІ

