02.10.2017

Українська Вікіпедія передана до Національного архівного фонду — Вікіновини

Українська Вікіпедія передана до
Національного архівного фонду
Матеріал з Вікіновин — вільних новин.

12 травня 2017

Урочиста мить

Диск із Вікіпедією тримає директор
ЦДЕА України Юрій Ковтанюк

Конституція України з дарчими
написами депутатів на виставці
ЦДАЗУ

12 травня у конференцзалі Українського
національного
інформаційного
агентства «Укрінформ»
відбулося урочисте
підписання договору
між Центральним
державним
електронним архівом
України (ЦДЕА
України) та
Громадською
організацією «Вікімедіа
Україна» й акта
прийманняпередавання на
проведення експертизи
цінності електронного
інформаційного ресурсу
«Український мовний
розділ вільної
енциклопедії
«Вікіпедія». Договір
постійного зберігання
№ 1/26 підписали
директор ЦДЕА
України Юрій
Ковтанюк та голова
правління громадської
організації «Вікімедіа
Україна» Ілля
Корнійко.

Подія відбулася під час
прес-конференції з нагоди 10-ї річниці утворення
Центрального державного електронного архіву України та
Центрального державного архіву зарубіжної україніки
(ЦДАЗУ). У прес-конференції взяли участь Голова
Державної архівної служби України Тетяна Баранова, Голова
Державного агентства з питань електронного урядування

Вікіпедія
25 серпня 2017: У Херсоні розпочалася
Вікіконференція
24 серпня 2017: Газета "Ерзянь Мастор"
перейшла на вільну ліцензію
28 червня 2017: « Вікіпедію» притягли до
відповідальності у Вірменії
18 червня 2017: Директор Google Ukraine провів
лекцію-бесіду у Чернігові
28 травня 2017: У Чернігові учасники
віківишколів ВікіСтудії отримали дипломи
12 травня 2017: Українська Вікіпедія передана
до Національного архівного фонду
7 травня 2017: Петиція проти блокування
Вікіпедії в Туреччині
7 травня 2017: Туреччина заблокувала Вікіпедію
26 березня 2017: Національне газетно-журнальне
видавництво переходить на вільну ліцензію
12 березня 2017: Спостереження за залізничними
переходами, через які проходить торгівля з
Росією
6 березня 2017: Вікітренінг у Миколаєві
16 січня 2017: Прем'єр-міністр України доручив
органам виконавчої влади сприяти розвитку
україномовного розділу «Вікіпедії»
4 червня 2016: Учасники-чернігівці ВікіСтудії
отримали дипломи
28 листопада 2015: Криза у російській Вікіпедії
15 жовтня 2015: Відбулося нагородження
переможців конкурсу ВікіСтудії
1 вересня 2015: «Вікімедіа РУ» схвалила
анексію Криму
26 серпня 2015: Роскомнагляд розблокував
Вікіпедію
26 серпня 2015: Роскомнагляд заблокував
Вікіпедію

Вікімедіа Україна
25 серпня 2017: У Херсоні розпочалася
Вікіконференція
6 червня 2017: Українська Вікіпедія сягнула 700
000 статей
1 червня 2017: Вікі любить Землю – 2017.
Перші підсумки
12 травня 2017: Українська Вікіпедія передана
до Національного архівного фонду
14 вересня 2015: Вікіпедисти відзначили
найкращі фото природно-заповідного фонду
України
1 вересня 2015: «Вікімедіа РУ» схвалила
анексію Криму
24 червня 2015: Вікіекспедиції продовжують
досліджувати Вінниччину
16 березня 2015: Третій вікіконцерт відбувся в
музеї Лисенка
14 лютого 2015: Рішення суду: Перелік об'єктів
культурної спадщини має бути відкритим
13 грудня 2014: Українська світлина посіла
перше місце на фотоконкурсі
1 грудня 2014: Відбулась церемонія
нагородження переможців «Вікі любить
пам'ятки»
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України Олександр Риженко, завідувач секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань культури і духовності
Наталія Колесніченко-Братунь та директори вищезгаданих
архівів.
Задум передати до електронного архіву україномовну
Вікіпедію як унікальний документ, що створений українцями,
виник ще 2014 року. Відтоді тривав досить складний процес,
під час якого архівісти мали обґрунтувати, які є підстави на
включення вільної інтернет-енциклопедії до Національного
архівного фонду, а не, приміром, бібліотечного. Не вдаючись
до деталей, зауважимо, що головними критеріями
остаточного рішення архівістів стало те, що Вікіпедія містить
унікальний контент, який створюється тисячами людей у
всьому світі та кожен її часовий архів є оригінальним
документом, який не має копії онлайн, адже вміст вільної
інтернет-енциклопедії змінюється щосекунди.
Також під час прес-конференції керівники двох наймолодших
центральних державних архівів України розповіли про
здобутки, проблеми та бачення подальшого розвитку
очолюваних ними установ. Кожен з цих двох архівів
унікальний. ЦДЕА України – єдиний в Україні державний
архів, що забезпечує централізоване постійне зберігання
електронних документів, електронних інформаційних
ресурсів (веб-сайтів, баз даних) та інших документів в
електронній формі, таких як листування електронною
поштою, сторінок соціальних мереж, фото-, аудіо-,
відеодокументів.
Шляхетну місію збереження архівів світового українства
покладено на ЦДАЗУ, який створено з метою повернути на
Батьківщину історико-культурну спадщину розсіяних по світу
українців, акумулювати у стінах архіву документи української
еміграції різних хвиль і заповнити лакуни пам’яті наших
співвітчизників.

10 серпня 2014: Засновник Вікіпедії оголосив її
дописувача з Небесної сотні вікіпедистом року
27 червня 2014: Вікі любить Землю: найкращі
10 фотографій природи Бразилії
26 червня 2014: Перший український
наносупутник уже на орбіті
23 червня 2014: Переможців фотоконкурсу
« Вікі любить Землю» буде оголошено 12 липня
6 червня 2014: « Вікі любить Землю» зібрав
понад 12 тисяч фотографій природних пам'яток
України
5 травня 2014: Вікі любить Землю: перша тисяча
українських фотографій
2 травня 2014: Фотоконкурс « Вікі любить
Землю» : два дні, чотириста українських світлин

Україна
6 вересня 2017: На Рівненщині загинув Олексій
Курінний
4 вересня 2017: Ікони Революції знищено,
Sociopath обіцяє їх відновити
31 серпня 2017: Телевежа у Бахмутівці стала до
ладу
25 серпня 2017: У Херсоні розпочалася
Вікіконференція
25 серпня 2017: Азов: Донецький аеропорт
втрачено
31 липня 2017: Археологи б'ють на сполох:
знахідки Поштової площі можуть бути назавжди
втрачені
28 липня 2017: Нова телевежа на лінії
розмежування забезпечить сигналом окуповану
Луганщину
3 липня 2017: В окупованому Донецьку
обвалилася будівля університету
28 червня 2017: Літературно-мистецький вечір
митців Буковини та Буковинського земляцтва
міста Києва
18 червня 2017: У Києві проходить чемпіонат
світу з хокею у першому дивізіоні
18 червня 2017: У Києві завершився чемпіонат
Європи зі стрибків у воду
18 червня 2017: Директор Google Ukraine провів
лекцію-бесіду у Чернігові
28 травня 2017: У Чернігові учасники
віківишколів ВікіСтудії отримали дипломи
27 травня 2017: Ющенко може удостоїти
Бандеру звання Герой України
23 травня 2017: 75% ефіру – українською!
17 травня 2017: Російські Інтернет-сервіси в
Україні заблокують?
16 травня 2017: Україна вводить нові санкції
проти агресора: 468 компаній та понад 1200 осіб
під ударом
12 травня 2017: Українська Вікіпедія передана
до Національного архівного фонду

Під час прес-конференції архіви презентували свої колекції та
ознайомили зі своєю діяльністю. Зокрема, у конференц-залі було представлено стаціонарну
виставку «МИТІ ІСТОРІЇ: фрагменти виставкової діяльності Центрального державного архіву
зарубіжної україніки». На окремих стендах демонструвалися маловідомі архівні документи та
музейні предмети, що зберігаються у ЦДАЗУ: документи та особисті речі протодиякона Василя
Потієнка – голови Всеукраїнської православної церковної ради, активного діяча УАПЦ в Україні та
за кордоном, а також Павла Дорожинського – відомого українського громадсько-політичного діяча,
члена багатьох українських емігрантських організацій, голови проводу ОУН (державників) та
засновника видання «Українське Слово».

Див. також
Фоторепортаж на Вікісховищі (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:10th_anniversary_of_C
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