
 ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТИМА 
 ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. 

 
Објашњење метрика: 

● Број учесника - под учесницима се подразумевају људи који су присуствовали           
организованим догађајима офлајн или онлајн (изложбе, уређивачки маратони,        
радионице, предавања). Не узимају се у обзир организатори, донатори,         
пратиоци на друштвеним мрежама. 

● Број нових уредника - уредници који су први пут отворили налог на Википедији             
односно на било ком Вики пројекту. 

● Број страна креираних на Вики пројектима - чланци на Википедији, ставка на            
Википодацима, чланак или реч на Викиречнику и сл.  

● Број постављених/ослобођених датотека на Викимедијиној остави - број        
фотографија који је постављен на Оставу од стране волонтера аутора и/или           
број фотографија за чије су постављање добили одговарајућу дозволу. 

● Број нових датотека искоришћених у Википедијиним чланцима/странама -        1

број мултимедијалних датотека које су искоришћене за илустровање        
Википедијиних чланака. 

● Број организованих догађаја - изложбе, радионице, предавања, уређивачки        
маратони… 

 
Планиране годишње метрике по пројектима се могу наћи у овој табели.  
 
 

ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 
 
Образовни програм је један од приоритетних програма за Викимедију Србије, будући           
да се на његовом развоју ради још од 2007. године. Циљ програма је да се               
Вики-пројекти, а првенствено Википедија на српском језику, развијају у академском          
окружењу. Програм подразумева сарадњу са средњошколским и високошколским        
образовним установама и укључује једнако професоре/наставнике и студенте/ученике.        
У циљу још боље промоције Еду програма Викимедије Србије, у првој половини 2017.             
године смо направили Еду брошуру о нашем образовном програму, која преноси           
искуства студената/ученика и наставника/професора са којима смо до сада         
сарађивали. Брошура је доступна на српском и на енглеском језику. У оквиру            
Образовног програма постоје три пројекта. 
 
Обједињене шестомесечне метрике за пројекте у оквиру Образовног програма: 

● Википедија у школама 
● Акредитовани семинари 
● Еду Вики камп 

1 Можете користити овај алат 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12zv7pq6-jdnuUu9EGqJ6ZhJom9LSczTfQ5dy4aLcDRc/edit#gid=0
http://tools.wmflabs.org/srwiki/cgi-bin/catuse?category
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EDU_bro%C5%A1ura.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WMRS_EDU_Brochure.pdf
http://tools.wmflabs.org/srwiki/cgi-bin/catuse?category


● Викиречник 
. 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 1645 543  

Број нових уредника 1125 532  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

1160 2222  802 на Википедији, 109 
у оквиру акредитованих 
семинара и 1311 на 
Викиречнику. 
 
Када је реч о 
Википедији, метрике су 
преузете са 
Dashboard-а и 
претпоставља се да 
подразумевају и измене 
на корисничким 
странама и у Песку. Од 
укупног броја креираних 
страна на Википедији 
247 је нових страница, 
а 555 је измењених 
страница. Од укупног 
броја креираних страна 
на Викиречнику  1287 је 
креирано на кинеском, 
2 на украјинском и 22 
на норвешком. 

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

500 157  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

 25% (125) 77,7% (122)  

Број организованих 
догађаја 

61 29  

 



 

Википедија у школама 
 

Опис пројекта и циљеви 

Пројекат Википедија у школама у који спадају Вики-гимназијалац, Вики-студент и друге           
активности у образовним институцијама, подразумева обучавање средњошколаца и        
студената за уређивање Вики пројеката и писање семинарских радова на Википедији.           
Дакле, главни циљ програма је коришћење различитих Викимедијиних пројеката као          
слободних образовних платформи, кроз разноврсне пројектне активности. Идеја да         
средњошколци или студенти током године пишу семинарске радове и доприносе          
квалитету и квантитету чланака, имајући у виду да се теме углавном тичу њихове             
струке. Поред Википедије и Викимедијине оставе, које смо најчешће развијали          
активностима у академском окружењу, циљ нам је да „оживимо” и развијамо и мање             
заступљене Вики-пројекте (нпр. Викикњиге, Викиречник, Викицитате). 

Такође, у оквиру пројекта учесницима се пружа додатна помоћ како би искористили            
сав свој потенцијал. У том смислу, наставила се пракса давања савета на Фејсбук             
групама Вики-гимназијалац и Вики-студент. На овај начин се активирају Еду          
волонтери и Вики амбасадори кроз комуникацију са средњошколцима и студентима.          
Још један од бенефита група јесте међусобна комуникација између учесника на           
пројекту. Грешке које се често понављају примећене су од стране свих учесника, па             
тако могу помоћи једни другима.  

Током претходних година, овај пројекат је порастао до значајних размера. У 2017.            
години, посебан акценат је стављен на квалитет доприноса учесника у пројекту и рад             
на самоодрживости (подршка наставницима и професорима који су укључени у          
пројекат, рад са волонтерима и амбасадорима који помажу у реализацији). 

У склопу пројекта Википедија у школама реализују се и неформалне обуке           
наставника/професора за уређивање Википедије и/или других Вики-пројеката, како би         
могли самостално да уређују, али и да обучавају ученике, прате и оцењују њихов рад. 

Викиречник смо припојили Образовном програму с обзиром на то да за циљеве има             
анимирање заједнице волонтера, односно студената Филолошког факултета који су         
прошли обуку у оквиру пројекта „Википедије у школама”. Студенти су обучени за рад             
на развијању слободног онлајн речника, као и поспешивање разноврсности језика          
укључених у Викиречник. Циљеви се реализују путем ангажовања студената на          
различитим катедрама са којима смо имали сарадњу и претходних година: арапски,           
шведски, норвешки, кинески, словачки, украјински. Фокус је стављен на ширење и           
развој Викиречника али и едукацију заинтересованих волонтера. Као и образовни          
програм, овај пројекат има специфичан временски оквир који зависи од академске           
године (два семестра - зимски и летњи). 

 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

https://www.facebook.com/groups/498318833683554/
https://www.facebook.com/groups/1190506747645915/


Број учесника 1500 392  

Број нових уредника 1000 381  Број нових уредника је 
мањи од броја учесника 
из разлога што су неки 
учесници одустали од 
писања чланака на 
Википедији, пошто им је 
према школском плану 
и програму то опциона 
активност 

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

1000 2113 
 

802 на Википедији и 
1311 на Викиречнику 
 
Када је реч о 
Википедији, метрике су 
преузете са 
Dashboard-а и 
претпоставља се да 
подразумевају и измене 
на корисничким 
странама и у Песку. Од 
укупног броја креираних 
страна на Википедији 
247 је нових страница, 
а 555 је измењених 
страница. Од укупног 
броја креираних страна 
на Викиречнику 1287 је 
креирано на кинеском, 
2 на украјинском и 22 
на норвешком. 

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

/ 157  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

/ 77,7% (122)  

Број организованих 
догађаја 

52 29  



 
 
Предузете активности 
 
Због природе пројекта активности су обухватиле први семестар (јануар) и други           
семестар (од фебруара до јуна) школске 2016/2017. године. У јануару су све            
активности биле усмерене на праћење уноса из тог семестра/полугодишта и на           
планирање радионица у другом семестру/полугодишту. У периоду од јануара до јуна           
2017. су укупно одржане 23 радионице у средњим школама, вишим школама и на             
факултетима.  Остале активности које су реализоване: 
 

- учествовање на конференцији „Нове технологије у образовању 2017” - на          
конференцији је одржано једно предавање и две радионице које су имале           
много успеха. Успешност се огледа у броју остварених контаката и сарадњи           
које су проистекле из њих. 

- Остварена сарадња са Алфа БК Универзитетом - одржане су радионице на           
Факултету за стране језике једној групи студената. 

- учествовање на међународној конференцији „Језик, књижевност, технологија” -        
на конференцији је одржано једно предавање на Алфа БК Универзитету са           
којим смо остварили сарадњу на пројекту Википедија у школама.  

- Остварена је сарадња са Факултетом политичких наука, у оквиру које је настао            
нови модел сарадње са образовним институцијама. 

- Исти модел као са Факултетом политичких наука је први пут реализован са            
групом студената на Филолошком факултету. 

- Обновљена је сарадња са Рударско-геолошким факултетом, из које је         
произашао рад на Википодацима. 

- Проширивање сарадње са другим удружењима - преговори са Унитас фондом о           
заједничкој имплементацији пројекта Википедија у школама 

- Гостовање на телевизији Н1 поводом образовног програма. 
- Преговори са новим потенцијалним партнерима на пројекту, као што су          

Београдска пословна школа и Факултет за специјалну едукацију и         
рехабилитацију 

- Одржане 29 радионице 
- Током првог тромесечја контактирани су сви партнери са Филолошког         

факултета са којима смо имали сарадњу у оквиру програма Викиречник          
(шведски, норвешки, кинески, украјински, словачки). На позив за сарадњу и          
наставак пројекта одазвали су се асистенти са катедре за норвешки, кинески,           
украјински и словачки језик. Програм је прилагођен студентима и катедрама.          
Неки од њих ће се фокусирати на унос нових речи, неки на чланке, неки на               
ревизију унетих речи. Одржана су уводна предавања и радионице и у наредном            
периоду ће студенти доприносити Викиречнику на свом факултету или у          
канцеларији Викимедије Србије уз помоћ искуснијих уредника.  

 

https://sr.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ftb.alfa.edu.rs/Fakultet-za-strane-jezike/Oglasna-tabla/Vesti-fakulteta/VI-medjunarodna-nauchna-konferencija-Jezik-knjizhevnost-i-tehnologija
https://www.britishcouncil.rs/new-technologies


Резултати евалуације пројекта „Вики студент” од стране студената која је спроведена у            
периоду од фебруара до јуна 2017. године су показали одличне резултате. На узорку             
од 108 студената, више од 59% њих је начин и јасноћу презентоване теме оценило са               
„одлично”, а исто тако су оценили и значај тема које су обраћене. У приложеном              
графикону 1 се може видети да је изузетно позитивно оцењена и стручност предавача             
на радионицама. Више од 62% испитаних студената је рад предавача оценило са            
„одлично”, а корисност информација које су чули је њих 56% оценило са „одлично”,             
што се може уочити на графикону 2. На питање да ли сличне радионице треба држати               
и даље, 56 њих је одговорило са „да, стално” (графикон 3).  

 
Графикон 1 

 

 
Графикон 2 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9E%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9E%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%98%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B8.png


 
Графикон 3 

 
Осим одговора на постављена питања, студенти су имали простора да дају и своје             
коментаре и сугестије. Из коментара се може закључити да су студенти најмање            
задовољни техничким условима у школама у којима су се реализовале радионице, а            
да су највише задовољни организацијом радионице и начином презентовања теме.          
Осим тога, можемо закључити и да су увидели значај ширења слободног знања и             
коришћења Википедије у настави. 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Остварен нови модел 
сарадње са Факултетом 
политичких наука и 
Филолошким факултетом - 
студенти добијају 1 ЕСПБ 
поен, а радионице се 
одржавају независно од 
било ког предмета. 
 
У Фармацеутско- 
-физиотерапеутској школи 
је наставница Наталија 
Давитков самостално 
увела писање чланака 
после акредитованог 
семинара. 
 
Рад на другим пројектима 
у академском окружењу -- 
Вики дата на Рударско- 

Побољшати комуникацију 
са одређеним 
професорима и 
наставницима. 
 
Радити на увођењу 
Дешборда. 
 
Радити на бољем 
квалитету чланака. 
 
Техничка опремљеност 
школа. 
 
Незадовољство заједнице 
квалитетом чланака. 
 
Изазовно је 
заинтересовати асистенте 
и уклопити Викиречник у 

Треба утврдити краће 
рокове за писање 
семинарских радова.  
 
Бољи резултати се 
постижу ако ученици 
пишу самостално чланке, 
него да то раде у групама. 
 
Активности у оквиру 
Викиречника су 
прилагођене катедрама 
и студентском програму, 
што је неопходно како би 
све добро функционисало. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9E%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%99%D0%B5.png


-геолошком факултету. 
 
На ВИШЕР-у ангажовани 
студенти који су прошле 
године похађали обуку.  
 
Заједничка сарадња са 
другим невладиним 
организацијама. 
 
Поново су покренуте 
сарадње и пројекти у 
сарадњи са Филолошким 
факултетом на 
Викиречнику. 

већ постојећи студентски 
програм. 
 
Неки уредници на 
Викиречнику не савладају 
добро уређивање, па 
нанесу више штете него 
користи. 

 
 

Акредитовани семинари 
 

Опис пројекта и циљеви 

Од школске 2014/2015 године, обука ученика за рад у Вики-окружењу је постала део             
курикулума у настави информатике за други разред гимназије. Како би усвајање и            
примена ових знања у настави били лакши, акредитован је семинар професионалног           
развоја наставника основних и средњих школа за коришћење Википедије у учењу и            
настави. Семинари професионалног развоја део су обавезних активности        
професора, па је утицај овог пројекта далеко већи него утицај семинара и тренинга             
који се одржавају у оквиру пројекта Википедија у школама. Након доста напора да се              
препреке превазиђу, заказани су први семинари за септембар и октобар 2015. Значај            
семинара за организацију је вишеструк: пре свега, професори се оспособљавају да           
самостално користе Википедију и добијају препоруке и смернице како да је укључе у             
наставни процес. Овим путем, остварен је директни контакт са заинтересованим          
наставницима који се накнадно укључују у образовни програм. Наставници који          
примене стечено знање у настави своја искуства деле са осталима, чиме је могуће             
проширити мрежу сарадника. Листа семинара заједно са учесницима се може видети           
овде. За наставнике су обезбеђене и специјалне брошуре које им могу помоћи у             
увођењу и спровођењу пројекта Вики-гимназијалац у њиховим институцијама. 

У 2017. смо наставили организацију акредитованих семинара имајући у виду да           
умногоме олакшавају наставницима савладавање уређивања Википедије и       
омогућавају им да примене Вики платформу у настави. Планирано је одржавање           
четири семинара по семестру (укупно осам) за које ће наставници добити обавезне            
поене за професионално усавршавање. 

Битно је напоменути да је Викимедија Србије поднела пројекат Акредитовани          
семинари код Министарства просвете, науке и технолошког развоја у августу 2016.           

http://seminari.wikimedia.rs/index.php?title=English
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WMRS_Brochures
http://seminari.wikimedia.rs/index.php?title=English
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=440


године. Пројекат је прихваћен и активно је реализован до краја маја 2017. Овде се              
примећује двострука корист: 

● имамо додатна средства за реализацију семинара 
● пројекат је подржан од стране Министарства и његов значај је самим тим            

већи 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 120 151  

Број нових уредника 120 151  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

120 109 Број креираних 
страна на 
Википедији је мањи 
од броја учесника 
из разлога што су 
неки учесници 
чланке писали у 
паровима због 
недовољног броја 
рачунара у 
појединим школама 

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

/ /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

/ /  

Број организованих 
догађаја 

8 6  

 
 
Предузете активности 

Током периода јануар - јун 2017. следеће активности су спроведене у дело: 

● Kонтактирање управе школа у којима ће бити одржани семинари 
● Прецизирање временског оквира и подела задужења између организатора        

семинара (обично директор школе, заменик директора или секретар) и         
Викимедије Србије 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/RESENJE-NVO-MINISTAR-final.pdf


● Обучавање професора/наставника за учешће на пројекту 
● Праћење реализације, подршка наставницима/професорима 
● Евалуација рада од стране Викимедије Србије и укључених        

наставника/професора 
● Наставак комуникације по одржаном семинару, слање материјала мејловима и         

позив за наставак сарадње у оквиру пројекта Википедија у школама 
● Планирање семинара који ће бити одржани у другој половини године (до           

децембра 2017.) 

Општи утисак је да је семинар потребан. Анализом упитника које су попуњавали            
учесници на крају семинара, већина се сложила да су теме обрађене на семинару             
јасне, постепено уводе у материју и развијају свест о потреби да њихов рад буде              
иновативнији и интерактивнији кроз коришћење вики алата у настави. У првој           
половини 2017. године је додатно акредитован предавач (менаџер образовног         
програма) што је олакшало организацију и реализацију семинара, а помоћ волонтера           
је такође била од великог значаја за успешно спровођење семинара. 
 
Викимедија Србије је задовољна целокупном организацијом семинара, а то         
поткрепљујемо чињеницом да смо са 9 одржаних семинара у школској 2016/17. добили            
просечну оцену 3,87/4,00. Општи утисак је да су семинари протекли у одличној            
атмосфери сарадње и учења и да ће полазници наставити са даљим усавршавањем у             
области примене нових и отворених платформи за учење, заснованих на вики алатима            
и покретати пројекат Википедија у школа. 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Награда коју је Зорана 
Матићевић добила од 
стране ЗУОВ-а. 
 
Остварене сарадње после 
семинара на пројекту 
Википедија у школама са 
Гимназијом у Старој 
Пазови и Фармацеутско- 
-физиотерапеутском 
школом. 
 
Планирање сарадње са 
гимназијом Руђер 
Бошковић и са гимназијом 
у Панчеву. 
 
Препорука коју смо добили 
из школе Руђер Бошковић, 
која ће бити одлична 

Техничка опремљеност 
школа у смислу постојања 
добре интернет конекције 
за рад већег броја 
учесника на Википедији и 
поседовања добрих 
рачунара. 
 
Одустајање наставника 
пред сам семинар и 
проналажење замене како 
би се попунила празна 
места. 
 
Припрема текстова од 
стране наставника како би 
имали квалитетан садржај 
за објављивање на 
семинару. 
 

Носити преносиви 
интернет како бисмо били 
сигурни да ћемо имати 
интернет. 
 
Стална комуникација са 
организаторима у школи 
како бисмо били сигурни 
да ћемо остварити 
максимални број учесника 
на семинару. 
 
Послати учесницима 
семинара на време јасне 
стандарде и правила за 
писање текстова како би 
припремљени текстови 
били што квалитетнији. 
 
Током практичног дела 

http://blog.wikimedia.rs/?p=2953


референца за друге 
планиране семинаре и 
аплицирање за будуће 
грантове. 
 
Одржано више семинара 
него што је планирано 
пројектом за који смо 
добили грант 
Министарства просвете. 

Отварање нових 
корисничких налога од 
стране наставника које се 
не пријаве. 

семинара направити 
списак корисничких 
имена са називима 
чланака које пишу. 

 
 

Еду Вики камп 
 
Опис пројекта и циљеви 

Еду Вики камп је први пут организован од стране Викимедије Србије у августу 2016.              
године. На кампу је учествовало 11 студената, а сам програм обухватио је разноврсне             
активности које би учесницима помогле да боље упознају Образовни програм ВМРС и            
укључе се активније у реализацију истог. Циљ оваквог кампа је анимирање волонтера            
и потенцијалних Вики-амбасадора за даљи рад на пројектима. Боље припремљени и           
обучени амбасадори и/или волонтери могу значајно да допринесу квалитету         
образовног програма. Вођени позитивним искуством волонтера, решили смо да камп          
овог типа организујемо и у јулу 2017. године. Оваква пракса омогућиће учесницима            
кампа из разних градова Србије да се умреже, да боље сарађују и да развијају нове               
пројекте. 

Програм Еду Вики кампа ће бити разноврстан у погледу тим билдинг активности,            
радионица и предавања. Фокус ће бити стављен на међусобно упознавање учесника           
кроз различите активности (квизове, мини такмичења, тим билдинг активности,         
уређивачке маратоне) и на упућивање учесника на Еду програм Викимедије Србије и            
могућност њиховог ангажовања на различитим пројектима у оквиру овог програма.          
Тако ће представници Викимедије Србије говорити о Вики-амбасадорима, о         
акредитованим семинарима, о Dashboard-у и другим битним стварима које се тичу           
спровођења Еду програма Викимедије Србије. 

Камп ће се одржати у природи како би сви учесници били упућени једни на друге.               
Овакав догађај окупиће пре свега студенте, али и средњошколце који уписују           
факултет. 

 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 25 17 До краја јуна, од 60 
пријављених 



одабрано је 17 
учесника. 

Број нових уредника 5 /  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

40 /  

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

500 /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

25% /  

Број организованих 
догађаја 

1 /  

 
 
Предузете активности 
 
У овом периоду се радило на планирању фокуса и датума одржавања кампа. Камп ће              
бити одржан у Врњачкој бањи, а утврђен термин је од 17. до 21. јула. Пријаве за Еду                 
Вики камп су трајале од 01. до 15. јуна, а пристигло је више од 60 пријава од којих је                   
одабрано 17 учесника овогодишњег Еду Вики кампа. Кандидати су стратешки          
одабрани на основу могућности за потенцијалну сарадњу са факултетима на којима           
студирају. 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

/ 
 
 

/ / 

 
 

СЛОБОДАН САДРЖАЈ 
 

Програм Слободан садржај има за циљ прикупљање слободног материјала у било ком            
облику (фото, аудио, текстуалном). Бенефити овог подухвата су бројни: 

● генеришу велику количину мултимедијалног садржаја 



● анимирају заједницу у циљу повећања доприноса Вики пројектима 
● погодни су и за придошлице којима Вики пројекти још увек нису блиски 
● пројекти су тематског типа, те је садржај користан и значајан за           

обогаћивање чланака на Википедији и другим Вики пројектима 
 
Обједињене тромесечне метрике за пројекте у оквиру програма Слободан садржај: 

● Вики воли Земљу 
● Брзанско моравиште и Запис - Свето дрво 
● Колубара и Подгорина у слици 
● Надгробни споменици и крајпуташи у Моравичком округу 
● Културно наслеђе Западне Србије 
● Такмичења на Википедији 
● Прочитана Википедија 

 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 241 119  

Број нових уредника 110 31  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

1320 985  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

17520  8802  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

43,5% (7621) 14,9% (1320)  

Број организованих 
догађаја 

126 110  

 
 

Вики воли Земљу 

 
Опис пројекта и циљеви 

Вики воли Земљу је фото-такмичење са идејом масовног прикупљања фотографија          
заштићених природних добара у Србији. Циљ пројекта је, с једне стране,           
фотографисати под слободном лиценцом што више природних споменика, а са друге           



стране допринети повећању јавне свести о очувању природе. У 2017. години           
реализација такмичења је извршена у мају. Пројекат је требало са једне стране да             
окупи велики број нових и старих учесника, а са друге стране је веома значајан због               
склапања сарадњи са институцијама. Такође, медији су показали велико         
интересовање за активности на овом пројекту. Мај је био одређен за такмичење, а             
након тога је следило жирирање фотографија, одређивање 20 победничких,         
организовање свечаног проглашења победника, а биће организоване и путујуће         
изложбе по Србији. Изложбе су занимљиви догађаји који поред медијске          
пропраћености, имају и позитиван ефекат у погледу едукације публике о пројектима           
ВМРС и упућивање појединаца како могу да се укључе у рад организације. Такмичење             
има више циљева: 

● повећање фото садржаја на Остави кроз постављање фотографија        
заштићених природних добара 

● обогаћивање чланака на Википедији поменутим фотографијама 
● едукација јавности и ангажовање заједнице кроз организацију уређивачког        

маратона и фото-туре 
● промоција Викимедије Србије и њених пројеката кроз организацију изложби         

по Србији 
● успостављање сарадње са ГЛАМ институцијама 

 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 200 94 63 нова налога 
31 постојећи налог 

Број нових уредника 100 31  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

20 21 У оквиру 
фото-такмичења 
организован је 
уређивачки 
маратон на коме је 
написано 20 и 
допуњен 1 чланак. 

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

2000 1712 Од укупно 
постављених 1712, 
1569 фотографија 
је ушло у оквир 
такмичења, док су 
143 
дисквалификоване 
јер нису 
представљале 
заштићена 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D1%83_2017
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ineligible_submissions_for_WLE_2017_in_Serbia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Wiki_Loves_Earth_2017_in_Serbia
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D1%83_2017


природна добра. 

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

50% (1000) 6% (101) Искоришћеност 
фотографија 

Број организованих 
догађаја 

5 2 Организовани су 
уређивачки 
маратон и изложба 
фотографија са 
проглашењем 
победника. 
Предстоје још две 
изложбе до краја 
године. 
 

 
 
Предузете активности 
 
Када је такмичење Вики воли Земљу у питању, битно је напоменути да је у фебруару               
одржана изложба победничких фотографија из 2016. године у просторијама         
УНИЛИБ-а. На овом догађају се промовисало овогодишње такмичење и приказани су           
успеси из 2016. године. Ово такмичење је генерално привлачно за медије, те се често              
помиње у медијским гостовањима и приликом других догађаја. 
 
Када је такмичење у 2017. у питању, са организацијом се почело у априлу када су               
одрађени следећи задаци: 

● контактиран је Завод за заштиту природе Србије како би подржао пројекат као и             
прошлих година. Завод је обезбедио ажуриран списак заштићених природних         
добара Србије као и једног представника жирија. 

● пронађени су и контактирани нови чланови жирија - новина ове године је да су              
поред представника Завода за заштиту природе Србије жири чинили и познати           
фотографи и чланови професионалних удружења. 

● одређене су награде: камера GoPro Hero 2K, ваучер на 20.000 динара за            
куповину робних техничких награда, екстерни хард диск 

● направљене су стране неопходне за реализацију такмичења 
 
Након припремних активности, дошло је време да такмичење отпочне и да се            
анимирају нови и стари учесници. Током трајања такмичења коришћени су стандардни           
канали комуникације како би заједница била обавештена: интерна мејлинг листа, Трг           
на Википедији, сајт Викимедије Србије и профили на друштвеним мрежама. Поред           
ових канала, такмичарима су упућивани позиви и лично како би одзив био већи.  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_Loves_Earth_2017_in_Serbia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Earth_2017_in_Serbia/Winners
http://tools.wmflabs.org/srwiki/cgi-bin/catuse?category=Images+from+Wiki+Loves+Earth+2017+in+Serbia
http://tools.wmflabs.org/srwiki/cgi-bin/catuse?category=Images+from+Wiki+Loves+Earth+2017+in+Serbia


Фото-конкурс овог типа врло је занимљив медијима, због чега је услед медијске            
кампање, медијска покривеност била велика. И ове године имали смо медијске           
партнере који су подржали такмичење, а РТВ Војводина емитовала је рекламу у којој             
се позивају такмичари на учешће.  
 
Током трајања такмичења организатори су константно вршили преглед фотографија         
како би свака имала одговарајући шаблон и категорију. Нажалост неке од фотографија            
су дисквалификоване имајући у виду да нису представљале заштићено природно          
добро. Од укупно 1712 постављених, 1569 фотографија је ушло у оквир такмичења,            
док су 143 дисквалификоване. У току такмичења организован је уређивачки маратон у            
сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије (ЗЗПС). ЗЗПС је обезбедио простор            
за маратон, као и одговарајућу литературу. Маратон се истог дана одржао у два града              
- Београду и Нишу и том приликом су волонтери писали о заштићеним природним             
добрима у Србији, а пристигле фотографије користили су за илустрацију чланака.           
Резултати маратона могу се видети на страници на Википедији.  
 
Поменуте фотографије оцењивали су чланови жирија који су први пут користили           
алатку за жирирање што је у великој мери олакшало ствари. Након одабира            
фотографија, уследила је организација изложбе победничких фотографија у        
Туристичкој организације Србије. Одабране фотографије су штампане и постављене у          
простор који је обезбедила Туристичка организација Србије. Поред награда,         
такмичарима су додељене су похвале у знак захвалности за велики допринос           
такмичењу.  
 
Након такмичења, креирана је страна са победничким фотографијама на остави, вест           
је подељена са заједницом и медијима преко блога и сајта ВМРС као и друштвених              
мрежа. Ажурирана је и страна на Остави са победничким фотографијама из свих            
земаља. 
 
У наредним месецима нас очекује организација још две изложбе. Једна ће бити            
организована на Нишвил фестивалу као и до сада, а друга у граду победнице конкурса              
- Параћину.  
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Вишегодишња 
организација конкурса 
омогућила је већ увежбану 
организацију такмичења 
која је текла без проблема. 
 
Са партнерима се 
одржавају стабилне 
сарадње па смо могли да 
рачунамо на њихову 

Као један од главних 
изазова истиче се 
неразумевање начина 
постављања 
фотографија, правилна 
категоризација и 
обележавање од стране 
такмичара. 
 
Многи такмичари слали су 

Сагледавајући све научене 
лекције из прошле године, 
креирана су јасна правила 
такмичења како би се 
смањио број фотографија за 
дисквалификацију.  

 
Ово такмичење је важно 
како због повећања 
видљивости организације 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D1%83_2017
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ineligible_submissions_for_WLE_2017_in_Serbia
http://wle.wikimedia.rs/pravila.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Earth_2017_in_Serbia/Winners
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Wiki_Loves_Earth_2017_in_Serbia
http://wle.wikimedia.rs/pravila.html
http://blog.wikimedia.rs/?p=3237


помоћ у току такмичења 
(Завод за заштиту природе 
Србије, Туристичка 
организација Србије, 
медијски партнери) 
 
Медијска покривеност 
самог такмичења као и 
изложби које следе након 
њега је велика због 
специфичности пројекта. 
 
Велика медијска кампања 
одржана поводом 
победничке фотографије 
из Србије на светском 
нивоу привукла је нове 
учеснике. 

слике природе које нису 
нужно представљале 
заштићено природно 
добро и због тога су 
дисквалификоване. 
 
Било је такмичара чија је 
мотивација смањена 
након прегледа које су 
фотографије изабране 
као победничке. 
 
Алатка за жирирање није 
била једноставна за 
коришћење, али је на 
крају ипак коришћена, 
чиме је жирирање знатно 
олакшано.  
 
 

тако због привлачења 
нових уредника који нису 
до сада уређивали Вики 
пројекте. 

 
Такмичење генерише 
квалитетан слободан 
садржај због чега смо 
радили на његовој 
промоцији на догађајима 
који су претходили. 
 

 
 

Брзанско моравиште и Запис - свето дрво 

 
Опис пројекта и циљеви 

Пројекат у овој години има нови фокус - креирање специјалних фотографија (3D, Time             
Lapse, 360°) специјалног резервата природе Брзанско Моравиште. Вођа пројекта је у           
2016. години радио на пројекту Записи у Србији, тако да поред прикупљања            
материјала о Брзанском Моравишту ради и на фото-документовању записа као          
културног наслеђа у Србији као и регистрованих споменика културе. 

Специјални резерват природе Брзанско Моравиште 

Као нови фокус у пројекту уводи се подводно фотографисање Брзанског Моравишта.           
Главни циљеви овог пројекта су формирање веома богате грађе о резервату и потпуно             
географско одређивање свих објеката снимања. Фотографисање флоре и фауне на          
тлу, у ваздуху, на води и под водом су главне активности на пројекту. Током пројекта               
се прикупља и видео материјал, као и специјални облици фотографије (360°, 3D,            
Time-Lapse) што представља иновацију у самом подухвату. Остава није богата овим           
облицима фотографије, а овакав материјал је занимљив за даље коришћење што у            
чланцима што у друге сврхе. Поред самог материјала, постоји могућност за промоцију            
истог, привлачење и едукацију јавности о слободном садржају. 

Записи у Србији 

https://en.wikipedia.org/wiki/sr:%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5


Вођа пројекта Записи — Свето дрво врши допуну ранијих и актуелних пројеката.            
Такође обавља нове фото-експедиције на којима ће фотографисати непокривене         
записе и прикупљати податке о њима у Србији. Током пројекта се прикупља и видео              
материјал о литијама и другим обичајима везаним за записе. Крајњи циљ идеје је да              
Запис и Литије уђу на УНЕСКО листу светске нематеријалне културне баштине. 

 

Метрике Планирано  (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 2 2  

Број нових уредника 0 0  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

230 0  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

5000 1187  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

5,5% 0%  

Број организованих 
догађаја 

12 13  

 
 
Предузете активности 
 
Ово је пројекат чије се активности деле на два дела: теренски обиласци и рад на Вики                
пројектима. Од планираних дванаест обилазака, у првој половини године остварено је           
тринаест. На предвиђеним локацијама прикупљено је 1187 мултимедијалних датотека         
које ће се користити за илустровање чланака.  
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Time-lapse фотографије и 
снимци су прикупљени 
што представља новину 
на Остави.  
 
 

Прикупљање подводних 
фотографија је теже него 
што је планирано. 
 
Екстремне хладноће и 
зимски период су 

Због типа 
мултимедијалних датотека 
које се прикупљају, 
потребно је боље 
планирати опрему и терен 
пре почетка пројекта:  



 
 
 
 
 
 
 

узроковале мање 
животиња на 
фотографијама. 

-за фотографије птица 
није довољан објектив 
70-300. 
-за десет секунди снимка 
ноћног неба потребно је 
150 минута 
фотографисања. 

 
Време проведено на терену од стране вође пројекта: 
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Колубара и Подгорина у слици 

 
Опис пројекта и циљеви 

Ово је наставак пројекта Ваљевске планине у објективу. Географски положај ваљевске           
колубарске котлине и ваљевске Подгорине условио је да на овом подручју бележимо            
постојање равничарских и брдских типова сеоских насеља. Свака од ових категорија у            
себи има посебне природне, културне, привредне, историјске и архитектонске целине          
које су значајне за фото-документовање. Основна идеја пројекта је стварање          
слободног мултимедијалног садржаја који представља управо све наведене одлике         
ваљевских села на овом подручју. Kроз његово постављање на Оставу омогућава се            
даља употреба и коришћење кроз остале Вики пројекте и садржаје. 

По својој природи пројекат обухвата формирање материјала кроз неколико различитих          
тематских целина које чине важан сегмент у стицању нових сазнања и образовања.            
Сходно томе крајњи циљ идеје јесте допуна, али пре свега богаћење Викимедијине            
Оставе новим фото и видео материјалима који нису присутни на остави у великој             
мери. Материјал укључује: 

● Материјал који приказује природне одлике датог подручја; 
● Карактеристичну архитектуру села (материјал који показује евидентну       

разлику између равничарских и брдских типова) 
● Материјал који приказује живот становништва на датом подручју, укључујући         

архитектуру која је по природи везана за економију становништва (нпр.          
воденице, ваљарице и сл); 

● Културно-историјске целине (споменици, цркве, археолошки споменици,      
гробља, знаменита места и сл); 

● Културне и привредне манифестације 

Комплетан квалитетан добијени материјал се поставља на Оставу и као такав           
омогућава допуњавање и формирање нових садржаја у оквирима осталих Вики          
пројеката. 

 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 1 1  

Број нових уредника 0 0  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

10 0  

Број 
постављених/ослобо

1000 484 Фотографије се 
могу наћи у овој 
категорији.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Valjevo_Mountains_Through_the_Lens
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Kolubara_i_Podgorina_u_slici


ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

400 (40%) 40,2% (195) Искоришћене 
фотографије се 
могу видети на 
овом линку.  

Број организованих 
догађаја 

70 29 29 теренских 
излазака 

 
 
Предузете активности 
 
Током јануара месеца приступило се потписивању уговора са вођом пројекта и           
припремним радњама за реализацију пројекта. У првих шест месеци је извршено 29            
теренских излазака: 
 

Фебруар Вики пројекти 

село Белошевац, Клинци, Пауне, Мрчић,  
Петница  

80 фотографија на Остави 
31 чланак илустрован са 36 фотографија 
(чланци на више језика) 

Март Вики пројекти 

Шушеока, Радобић, Клашнић, Дивци, 
Лукавац  Горић  

108 фотографија на Остави 
45 чланака илустровано са 47 
фотографија (чланци на више језика) 

Април Вики пројекти 

Јазовик, Јасеница, Попучке, Горња 
Грабовица, Козличић, Забрдица  

100 фотографија на Остави 
44 чланка илустровано са 30 
фотографија 

Мај Вики пројекти 

Златарић, Горња Буковица, Доња 
Буковица, Рабас, Јошева, Котешица, 
Рађево Село 

113 фотографија на Остави 
20 фотографија илустровано са 49 
фотографија 

Јун Вики пројекти 

Белошевац, Клинци, Пауне, Мрчић, 
Петница  

83 фотографије на Остави  
10 чланака илустровано са 28 
фотографија 

http://tools.wmflabs.org/srwiki/cgi-bin/catuse?category=projekat+Kolubara+i+Podgorina+u+slici


 
  

Успех  Изазови Научене лекције 

Сви планирани циљеви и 
задаци пројекта у току 
прве половине године су у 
целости испуњени, чак и 
премашени. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Током првих излазака на 
терен показало се да је 
ефикаснија реализација 
пројекта, у циљу израде 
квалитетних фотографија 
и представљања теме, 
уколико би се дато 
подручје снимало по 
целинама које се 
надовезују једна на другу. 
Управо из тог разлога су и 
целокупне активности 
током првог и другог 
периода на тај начин и 
реализоване. 
 
Фебруар и март 
фотографски су 
представљали одређени 
проблем јер светлосни 
услови нису омогућавали 
израду квалитетних 
фотографија. Из овог 
разлога, одређени 
теренски изласци су 
поновљени и тако се 
добио значајан корпус 
квалитетних фотографија 
који се налази на Остави.  

 

Научене лекције односе се 
пре свега на светлосне 
услове који током 
зимских и рано 
пролећних месеци не 
омогућвају израду 
квалитетног материјала 
услед отежаних 
светлосних услова. Овај 
проблем решио се 
поновним снимањем у 
току наредних месеци. 
 
Снимање места показало 
се ефикаснијим уколико би 
се снимала подручја која 
се надовезују једна на 
другу.  Истим принципом 
се волонтер водио током 
наредног периода.  
 
Посебан изазов указао се 
на местима тј. селима 
који захватају велику 
површину. Она су 
фотографисана на 
најбољи могући начин 
представљајући 
репрезентативне целине 
у самим местима. 
 

 
 

Надгробни споменици и крајпуташи у Моравичком округу 



 
Опис пројекта и циљеви 

Пројекат Надгробни споменици и крајпуташи у Моравичком округу има за циљ           
повећање слободног садржаја у виду фотографија и чланака о споменицима и           
крајпуташима у Моравичком округу. Активности на пројекту подразумевају обилазак         
великог броја села и заселака на територији четири општине Моравичког округа. Током            
2017. године целовито се обрађује простор општине Горњи Милановац (преко 60 села)            
и поједина села у чачанској општини која се издвајају занимљивим материјалом:           
Бресница, Слатина, Вујетинци, Миоковци, Јежевица, Остра, Горња Трепча, Трнава…         
Неки од ових споменика проглашени су за изразите просторно културно-историјске          
целине. У ивањичком крају планиран је обилазак појединих локација које до сада нису             
покривене фотографијама. 

Процењено је да ће Викимедијина остава током 2017. године овим пројектом бити            
обогаћена са преко 1000 нових слободних фотографија снимљених у току календарске           
године, као и 500 старих, снимљених током неколико претходних година од стране            
вође пројекта. Чланци на Википедији тичу се споменичког наслеђа, крајпуташа (у           
значењу кенотафа), затим преписа епитафа, религиозне симболике, ликовне        
представе и орнаментике, стваралаштва појединих каменорезаца итд. Најмање 50         
споменика се детаљно обрађује, о њима се пишу и допуњавају чланци. Резултат            
пројекта су фотографије споменика из више углова, опис, димензије и други технички            
детаљи, препис епитафа, скенирани цртежи орнаментике, све уз навођење извора,          
референци, списка литературе итд. 

Пројекат има тенденцију да се развија и у 2018. години када би могао бити настављен               
и комплетиран материјалом с целокупног простора Моравичког округа, а након тога           
покривен простор Шумадије и Западне Србије. 

Допринос овог пројекта Викимедијиним садржајима састоји се у презентовању         
споменика који представљају значајна сведочанства о историји српског народа, а тиме           
и неисцрпан извор за проучавање из области историје, етнологије, социологије,          
лингвистике, уметности итд. Материјал би на овај начин био доступан стручњацима из            
наведене области, али и најширој јавности. 

 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 1 1  

Број нових уредника 0 0  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

50 0 Писање текстова 
планирано је за 
наредне фазе 
пројекта, након 
рада на терену. 



Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

1500 715 Фотографије које су 
постављене на 
Остави се могу 
видети у овој 
категорији. 

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

10% (150) 1 Илустровање истих 
биће актуелно када 
и писање чланака. 

Број организованих 
догађаја 

12 27  

 
 
Предузете активности 
 
Од краја јануара до почетка јула 2017. године следећи терени су обиђени у општини              
Горњи Милановац:  
 

Терени Фотографије на Остави 

Старо милановачко гробље, Бершићи, 
Брајићи, Брђани,  Брезовица, Брусница, 
Варнице, Велереч, Горња Врбава, Горња 
Црнућа, Горњи Бањани, Горњи 
Бранетићи, Грабовица, Давидовица, 
Доња Врбава, Доњи Бранетићи, Драгољ, 
Дренова, Јабланица, Липовац, Лозањ, 
Лочевци, Луњевица, Љеваја, Љутовница, 
Мајдан, Млаковац, Мутањ, Накучани, 
Неваде, Озрем, Прањани, Прњавор, 
Рудник, Сврачковци, Семедраж, 
Срезојевци, Таково, Теочин, Трудељ, 
Церова, Шарани, Шилопај  

Током првих 6 месеци у 2017. години 
постављено је 715 фотографија на 
Оставу. 

 
 
Током наведеног перода, временски услови често нису били погодни за рад на терену.             
Хладно и кишовито време често су спречавали вођу пројекта да у потпуности испуни             
план и обиђе одређене локације на теренима. Обилазак дела Моравичког округа           
(Ивањица, Лучани, Чачак) планиран је за летње месеце, док је општина Чачак            
делимично посећена (Горња Трепча, Остра, Мрчајевци, Горња Горевница, Врнчани,         
Рошци, Овчар Бања). 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Wikiproject_Roadside_memorials_and_tombstones_in_Serbia&filefrom=Spomen-obelezje+Milosu+Djuricu+%281920-1941%29+kraj+skole+u+Svrackovcima%2C+Gornji+Milanovac+%281%29.jpg#mw-category-media
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Wikiproject_Roadside_memorials_and_tombstones_in_Serbia&filefrom=Spomen-obelezje+Milosu+Djuricu+%281920-1941%29+kraj+skole+u+Svrackovcima%2C+Gornji+Milanovac+%281%29.jpg#mw-category-media
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Wikiproject_Roadside_memorials_and_tombstones_in_Serbia&filefrom=Spomen-obelezje+Milosu+Djuricu+%281920-1941%29+kraj+skole+u+Svrackovcima%2C+Gornji+Milanovac+%281%29.jpg#mw-category-media


Поједини значајни примерци крајпуташа и надгробника у општини Горњи Милановац          
скицирани су, измерени и фотографисани из свих углова. Већи део овог материјала            
тек треба да буде објављен, а након тога и текстуално описан. 
 
Упоредо са овим, текао је рад на прикупљању стручне литературе. Поједини наслови            
су скенирани ради сталног увида, а већи број текстова и прекуцан. Током летњих             
месеци, када је планиран обилазак драгачевског краја, посебан акценат биће стављен           
на евидентирање и објављивање литерарно вредних епитафа. 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Успех би се могао 
исказати обимом 
посећених локација и 
бројем снимљених 
фотографија.  
 
Квалитет фотографија је 
на високом нивоу, о чему 
сведоче ознаке GOOD 
PICTURES: Featured 
pictures - Quality images - 
Valuated images. 
 
Прикупљање стручне 
литературе 
функционисало је добро, 
захваљујући богатим 
библиотечким фондовима 
у Горњем Милановцу. 
 
Што се тиче објављивања 
текстова, почетне дилеме 
везане за начин 
структурисања писаног 
материјала донекле су 
превазиђене. 

Временски услови често   
нису погодовали за рад на     
терену.  
 
Постављање фотографија 
је временски захтевно, па 
је изазован дисбаланс 
између снимљених и до 
сада постављених 
фотографија. 
 
Запуштени и непроходни 
терени су физички 
захтевни за волонтере, а 
вегетација некад не 
омогућава прилазак 
споменицима. 
 
Приликом снимања 
споменика, треба 
обратити пажњу на доба 
дана, па је због светлости 
потребно извршити 
неколико обилазака. 
 
Због непоседовања 
адекватне опреме, 
волонтери су принуђени 
да по сећању одређују 
локацију на мапи 
http://wikimapia.org при 
чему посебну потешкоћу 
представљају шумовита 
подручја. 

Теренском раду мора се 
приступити плански. 
 
Снимљени материјал 
неопходно је одмах 
разврстати и приступити 
његовој обради и 
постављању на Оставу 
како би се осигурао 
континуитет у раду.  
 
Ишчитавање текстова са 
појединих споменика 
готово је немогуће 
урадити на лицу места, 
због чега је неопходна 
примена аналогија и 
коришћење стручне 
литературе. 
 
Приликом писања 
пројекта, 
требало је боље 
планирати финансијску 
спецификацију 

http://wikimapia.org/


 
 

Културно наслеђе Западне Србије 

 
Опис пројекта и циљеви 

Пројекат „Културно наслеђе Западне Србије„ замишљен је као наставак пројекта          
„Културно наслеђе Мачве и Поцерине”, који је реализован у оквиру фото-гранта у 2016.             
години. Циљеви пројекта су повећање броја слободних фотографија, израда и допуна           
страница категоризованих по областима, као што су: 

● непокретна културна добра (споменици културе, знаменита места и        
културно-историјске целине) 

● споменичко наслеђе (19. и 20. век) 
● верске грађевине (цркве, манастири и џамије) 
● споменици природе и туристичке дестинације 
● етнографски садржај (етно села и паркови и грађевине народног         

неимарства) 

Активности на пројекту обухватају: 

● промоцију Викимедије Србије и њених циљева, 
● остваривање контаката са установама културе и туристичким       

организацијама 
● рад на терену (фотографисање и прикупљање података) и 
● израде нових и допуне постојећих страница на Википедији на српском          

језику. 
 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 2 2  

Број нових уредника 0 0  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

 
500 

 
304 

Написани и 
допуњени чланци 
се могу наћи на 
овом линку. 

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

 
8000 

 

 
 4704 

Фотографије се 
могу наћи на овом 
линку. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Kulturno_nasle%C4%91e_Zapadne_Srbije
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Kulturno_nasle%C4%91e_Ma%C4%8Dve_i_Pocerine
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5


Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

55,5% ( 
4400) 

 
21,7% (1024) 

Искоришћене 
фотографије се 
могу наћи на овом 
линку. 

Број организованих 
догађаја 

24 36 Теренски изласци 

 
Предузете активности 
 
У припреми писања нових страница и обиласка терена, вођа пројекта је контактирао            
надлежне установе, од Завода за заштиту споменика културе Ваљево до Туристичких           
организација општина, Установа куллтуре, туристичких удружења, еколошких и        
планинарских друштава, у циљу давања информација као и пружању евентуалне          
помоћи при обиласцима терена. 
 
У другом тромесечју се истиче успешна сарадња и помоћ од стране НП „Тара” и              
Спортско-туристичког центра „Бајина Башта”. При обиласку терена увек је неко од           
запослених пружао логистику и помагао да се до одредишта што лакше и правим             
путем дође. Велика помоћ је учињена и добијањем потребне литературе: Монографија           
НП Тара и разних летописа цркви и манастира, као хроника појединих насељених            
места. 
 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Успешни су били 
квалитетни контакти са 
локалним становништвом 
и свештенством приликом 
прикупљања информација 
о теренима.  
 
Треба истаћи коректан 
однос Завода за заштиту 
споменика „Ваљево” и 
њихово разумевање за 
попуњавање страница о 
споменицима културе који 
су под њиховом 
надлежношћу. 
 
Успех је био пронаћи 
одређене локалитете 
имајући у виду да је помоћ 

Један од изазова била је 
комуникација са 
туристичким 
организацијама приликом 
тражења молбе за приступ 
информацијама у вези са 
манифестацијама, 
дестинацијама и свега 
оног што је важно и 
квалитетно за одређену 
општину. 
 
Изазов је анимирати и 
мотивисати више 
субјеката који би били 
активни у оквиру пројекта. 

Искуство из 2016. године 
показало је да локална и 
регионална управа нису 
спремне за сарадњу због 
чега нису контактиране.  
 
Неопходна је добра 
припрема и план 
обиласка и то као резултат 
може донети велику 
уштеду у времену.  

http://tools.wmflabs.org/srwiki/cgi-bin/catuse?category=Projekat+Kulturno+nasle%C4%91e+Zapadne+Srbije


институција у неким 
случајевима изостала. 

 

Такмичења на Википедији 

 
Опис пројекта и циљеви 
 
Примарни циљ такмичења је повећање слободног знања кроз креирање и побољшање           
чланака на Википедији. Такође, кроз организацију оваквих активности, повећава се          
мотивација и учешће заједнице. Учешће заједнице се не огледа само у партиципирању            
у оквиру такмичења, већ и у организацији активности, контактирању удружења и           
жирирању чланака. 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 30 19 Сви учесници су 
већ уређивали 
Википедију. 

Број нових уредника 10 0  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

500 660 Написано је 592 
нових, а допуњено 
68 чланака. 
Евиденција чланака 
може се видети 
овде.  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

/ /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

/ /  

Број организованих 
догађаја 

3 1 Такмичење ЦЕЕ 
Пролеће 2017 

 
 
Предузете активности 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2017/%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0


У току године планирана је организација три такмичења. Током првог квартала 2017.            
године организовано је такмичење ЦЕЕ пролеће с тим што је такмичење по плану             
почело крајем тромесечја - симболично 21. марта. ЦЕЕ пролеће је назив међународног            
такмичења у уређивању чланака о земљама Источне и Централне Европе, али и свим             
темама везаним за ове земље (култура, музика, наука, спорт и сл). Такмичење на             
Википедији на српском језику је трајало од 21. марта до 31. маја, а имало је за циљ                 
побољшање сарадње између различитих језичких верзија на Википедији, као и          
омогућавање уредницима из овог региона да сазнају више и повећају покривеност           
релевантних тема из држава учесница на Википедији на различитим језицима. 
 
Важно је напоменути да је такмичење организовано у сарадњи са Викимедијанцима из            
Републике Српске. Сарадници из Републике Српске заједно са представницима ВМРС          
су радили на састављању спискова, креирању странице такмичења и на комуникацији           
са учесницима и члановима жирија. Награде су обезбеђене за прва три места, а             
додељене су и симболичне награде као похвале. Буџет је обезбеђен из средстава            
Викимедије Србије, док су Викимедијанци из Републике Српске добили помоћ од           
глобалног организационог тима за ЦЕЕ пролеће. У оквиру такмичења одржавана је и            
веза са интернационалним организаторима.  
 
Важни линкови: 

● страна такмичења на Википедији на којој се може наћи евиденција учесника и            
чланака 

● креиран је шаблон за такмичење 
● креиран је списак чланака на мети: Србија, Република Српска.  
● објављен је блог пост за најаву такмичења, који је уједно подељен на сајту             

ВМРС, профилима на друштвеним мрежама, Тргу и интерној мејлинг листи 
 
Након завршетка такмичења, чланови жирија су имали 15 дана да оцене чланке. Током             
тог периода било је извесних неслагања око система оцењивања, због чега је            
покренута дискусија око новог начина оцењивања на следећем такмичењу. Када је           
жири завршио посао, објављени су победници на блогу, сајту ВМРС, као и на Тргу и               
друштвеним мрежама. Заједница је обавештена и преко интерне мејлинг листе. На           
овом такмичењу мора се истаћи рекордан број написаних и допуњених чланака (660).  
 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Остварена је регионална 
сарадња са 
Викимедијанцима из 
Републике Српске. 
 
Велики одзив учесника, 
као и рекордан резултат у 
погледу броја написаних и 

Пре почетка такмичења 
опет се повело питање о 
огранцима/заједницама 
које ће учествовати на 
такмичењу, приликом чега 
Викимедија Србије није 
могла да прихвати одвојен 
списак чланака за Косово 

Потребно је што више 
мотивисати заједницу да 
учествује у такмичењу. 
Адекватан избор награда 
је добар мотивациони 
фактор. 
 
Уколико изађемо у 

http://blog.wikimedia.rs/?p=3296
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Spring_2017/Structure/Republic_of_Srpska
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Spring_2017
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:CEE_Spring_2017
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2017
http://blog.wikimedia.rs/?p=3046
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2017/%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Spring_2017/Structure/Serbia
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2017/%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0


допуњених чланака (592 
нова и 68 допуњених).  
 
Чланови жирија су активни 
Википедијанци који су се 
укључили поводом 
дискусије о промени 
система оцењивања. 

као посебну државу.  
 
Нови уредници су често 
одустајали од такмичења 
због тежине савлађивања 
уређивања Википедије. 
 
Чланови заједница су 
имали замерке у погледу 
система оцењивања, о 
чему се може разговарати 
приликом организације 
следећег такмичења. 

сусрет новајлијама и 
помажемо им приликом 
учешћа, већа је шанса да 
ће се повећати ретенција 
учешћа.  
 
Регионална сарадња 
омогућава успостављање 
добрих односа са 
уредницима из Републике 
Српске.  

 

 
Графикон 1 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_-_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0.png


 
Графикон 2 

 

 
Графикон 3 

 
 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_-_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_-_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0.png


Прочитана Википедија 

 
Опис пројекта и циљеви 

Прочитана Википедија за циљ има стварање аудио верзија најбољих и          
најзанимљивијих чланака са Википедије на српском језику. Пројекат је започет 2012.           
године, када је планирано да чланци буду прочитани уз помоћ софтвера за читање             
текста и намењени особама са оштећеним видом. У плану је било да се материјал              
постави на Викимедијину оставу, Википедију и да се нађе на ДВД-ју намењеном            
организацијама за људе са оштећеним видом, међутим ове активности нису заживеле. 

Имајући у виду веће капацитете Викимедије Србије, одлучили смо да искористимо           
постојеће сарадње са појединцима и институцијама и опет покренемо пројекат у 2017.            
години. Концепт Прочитане Википедије је исти, с тим што прочитани чланци неће бити             
софтверски генерисани. Како би пројекат имао већи импакт и одјек у јавности,            
одабране чланке ће читати глумци и друге јавне личности из Србије. У реализацију             
овог пројекта укључићемо Марка Стојановића, председника Светске организације        
пантомимичара са којим смо организовали Уређивачки маратон на тему пантомиме,          
као и позоришта - Позориште на Теразијама, Атеље 212, Позориште Бошко Буха и             
релевантне институције културе. 

Поред самог слободног садржаја који ће бити од великог значаја за Оставу и             
Википедију на српском језику, планирамо и снимање промо спота са глумцима, који            
ћемо искористити за промоцију Википедије. Глумци би давали изјаве о Википедији и о             
њеном значају за едукацију и активирање омладине у Србији. 

 
 

Метрике Планирано(за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 5 /  

Број нових уредника 0 /  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

10 /  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

20 /  

Број нових датотека 
искоришћених у 

100% /  

https://en.wikipedia.org/wiki/sr:Svetska_organizacija_pantomimi%C4%8Dara
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B5_2017
https://en.wikipedia.org/wiki/sr:Svetska_organizacija_pantomimi%C4%8Dara


Википедијиним 
чланцима/странама 

Број организованих 
догађаја 

/ /  

 
 
Предузете активности 
 
У првој половини године није било активности у оквиру пројекта Прочитана           
Википедија. Активности се одлажу за јесењи период када ће бити остварена сарадња            
са организацијама и заинтересованим појединцима.  
 

Успех  Изазови Научене лекције 

/ 
 
 
 
 

/ / 

 
 

ГЛАМ 
 
ГЛАМ је стандардни програм који реализује Викимедија Србије по угледу на успешност            
овог пројекта у другим огранцима Задужбине. Разноврсност овог програма омогућава          
широк дијапазон сарадњи са институцијама културе и другим сличним организацијама,          
али и појединцима. 

У 2017. години актуелни су разни пројекти и активности међу којима су програм             
сарадње са институцијама културе, организација уређивачких маратона, реализација        
програма стажирања, пројекат Вики-библиотекар и дигитализација техно културе у         
Србији. У наставку извештаја се налази опис активности, циљеви и мере успеха за             
сваки од пројеката. 

Поред стандардних ГЛАМ пројеката, Викимедија Србије пружа подршку пројекту         
Дигитални Београд у виду држања обуке студентима који креирају и допуњују чланке            
на Википедији. Дигитални Београд је започет као заједнички пројекат Завода за           
заштиту споменика културе града Београда, Факултета организационих наука и         
Викимедије Србије. Састоји се од писања чланака о споменицима културе на           
Википедији од стране студената и затим обележавања истих QRпедијиним QR          
кодовима. С обзиром на дугогодишњу и спору имплементацију пројекта, ВМРС је           
одустала од даље реализације. Имајући у виду да су активности на крају ипак             



реализоване, ВМРС је одржала обуку уређивања Википедије и генерисања         
QRпедијиних QR кодова студентима ФОН-а и на тај начин ће бити партнер у пројекту. 

Обједињене шестомесечне метрике за пројекте у оквиру ГЛАМ програма: 
● Вики воли ГЛАМере 
● Уређивачки маратони 
● Википедијанац стажиста 
● Вики библиотекар 
● Дигитализација техно културе од 1990. године до данас 

 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 190 278  

Број нових уредника 145 100  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

485 216  

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

972  430  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

 60,74% 160 (93,7%)  

Број организованих 
догађаја 

31 21  

 
 

Вики воли ГЛАМере 
 
Опис пројекта и циљеви 

Свеобухватни програм сарадње са институцијама културе је у фокусу активности. За           
2017. годину, на првом месту се наставља започета сарадња са културним           
институцијама које су се показале као заинтересовани и поуздани партнери, али се и             
проширују области сарадње. Привлачење нових партнера/институција, али и        
појединаца (уметника, колекционара) такође је једна од главних активности. Поред          
стандардних ГЛАМ-ера (архиви, музеји, галерије, библиотеке), у плану је да се           



заинтересују за сарадњу и друге сличне институције, попут новинских архива,          
спортских друштава, манифестација са дугом традицијом... 

Главни циљ овог програма је остваривање дугорочне, двосмерне сарадње са          
институцијама културе, која би Викимедији Србије помогла да се позиционира као           
поуздан партнер када је реч о чувању и ослобађању културног наслеђа и донела             
препознатљивост у културним круговима. 

Значајна је и децентрализација ових сарадњи, будући да је искуство показало да су             
институције у мањим градовима спремније за сарадњу, а једнако богате материјалима           
вредним дељења. Такође, усмерење на сарадњу са институцијама у мањим градовима           
помаже и јачању заједнице и активирању чланова који су изразили спремност да се             
ангажују у институцијама у својим срединама. 

Конкретни циљеви: 

● Наставити и јачати започету сарадњу са поузданим партнерима 
● Проширити успостављене сарадње новим моделима 
● Успоставити нове сарадње са новим институцијама 
● Усмерити пажњу и на појединце (уметнике и колекционаре) 
● Остварити сарадње у другим градовима 
● Ангажовати чланове заједнице 
● Остварити препознатљивост програма 
● Позиционирати се као поуздан партнер у чувању и ослобађању културног          

наслеђа 
 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 25 14  

Број нових уредника 25 4  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

30 1 Чланак о Даворину 
Динићу 

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

500 44  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

50% 27,2%  



Број организованих 
догађаја 

4 0  

 
Предузете активности 
 
Са почетком 2017. године, започело се и са активностима у оквиру свеобухватног            
ГЛАМ програма. Пратећи актуелна дешавања у култури, запажене су занимљиве          
изложбе и потенцијал сарадње са одређеним установама, друштвима, савезима, али и           
индивидуалним уметницима и колекционарима окупљеним око фото пројеката. 
 
Галерији Српске академије наука и уметности послат је предлог сарадње, првенствено           
за организовање фото-туре на изложби о великанима српске медицине, али и за            
остваривање других видова сарадње. Иако званичан одговор није стигао, члан ВМРС           
и дугогодишњи уредник Википедије др Милорад Димић је посетио изложбу,          
фотографисао поставку и уредио чланак о овој институцији на Википедији на српском            
језику. 
 
Трагом интересовања јавности за популарном колекцијом фотографија „Сенке старог         
Ниша”, које спајају прошлост и садашњост овог града, контактирали смо уметника           
Даворина Динића и са лакоћом успоставили сарадњу на ослобађању дела колекције.           
Динић је са великим ентузијазмом ослободио 44 изузетно занимљиве фотографије из           
ове едиције. Поред блог поста којим смо промовисали ову сарадњу, о овој донацији             
писало се и причало и у медијима, а Даворин је гостовао и на ТВ КЦН овим поводом.                 
Вест је имала велику пажњу и на његовом личном Фејсбук профилу, а Динић је              
изразио жељу да настави да доприноси Википедији и Викимедијином покрету. 
 
Сарадња са Светском организацијом пантомимичара наставила је да се развија, те је            
другу годину за редом организован уређивачки маратон на Светски дан пантомиме           
(детаљније у засебном одељку). Поред маратона, идејно се развијају и други           
евентуални пројекти који би могли да се реализују са овом организацијом и њеним             
председником. 
 
У циљу ослобађања материјала од културно-историјске и енциклопедијске вредности,         
разговарано је са неколико потенцијалних партнера. Клуб студената археологије         
Филозофског факултета у Београду изразио је интересовање да се укључи у ГЛАМ            
програм, највише кроз реализацију уређивачких маратона на тему археологије. 
Са представницима студентског и спортског портала „Спорт индекс” разматрала се          
опција дигитализације њихове богате архиве која представља историју студентског         
спорта у Србији. Један од првих корака у овој сарадњи је била обука уређивања              
Википедије и Викимедијине оставе за једног од представника овог портала. 
 
Контактирана је и група колекционара окупљених око веб сајта Фото-музеј, а након            
одржаног састанка направљен је и списак од око 50 фотографија које ово удружње             
припрема за ослобађање. Викимедија Србије је подржала предлог овог друштва за           

http://blog.wikimedia.rs/?p=2997
http://www.blic.rs/vesti/srbija/poklon-nislije-vikimediji-umetnik-na-slikama-spojio-stari-i-novi-nis/zh2g14v
https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpTHE2RUIxM2EwR1E/view
http://www.blic.rs/vesti/srbija/poklon-nislije-vikimediji-umetnik-na-slikama-spojio-stari-i-novi-nis/zh2g14v
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpLWNqRTcyWU9OWE0/view
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Archive_of_the_Serbian_Academy_of_Sciences_and_Art_in_Belgrade
http://blog.wikimedia.rs/?p=2997
http://www.sanu.ac.rs/GalerijaNT/Izlozbe.aspx?arg=206
https://drive.google.com/open?id=0B7lDgjxNnEXpbWNYN216TFpQYjg
http://www.fotomuzej.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Davorin_Dinic/Old_Nis_Shadows
https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpTHE2RUIxM2EwR1E/view
https://drive.google.com/open?id=0B7lDgjxNnEXpbWNYN216TFpQYjg
http://sportindeks.rs/
https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpLWNqRTcyWU9OWE0/view


организацију изложби и предавања на тему слободне културе, који је требало поднети            
Министарству културе, али је удружење на крају одустало од конкурисања. 
 
У овом периоду публикована је и ГЛАМ бошура на српском језику, као значајно             
помоћно средставо у представљању овог програма потенцијалним партнерима.        
Сумирана су искуства из глобалног покрета, успешне приче и модели сарадње, али и             
реч партнера са којима је остварена успешна сарадња у Србији. Брошура је штампана             
у 300 примерака и током маја месеца послата је свим архивима и музејима у Србији,               
уз јавни позив за ГЛАМ сарадњу. 
 
Архивима је послат позив за реализацију програма стажирања, док су музеји позвани            
да сарађују шире у оквирима ГЛАМ програма. Иако се од свих музеја званичном             
позиву одазвао само Етнографски музеј у Београду, претпоставка је да је глас о             
могућностима сарадње стигао до ових институција културе, што може олакшати          
будуће комуницирање и успостављање добрих односа са овим установама.  
 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Публиковање ГЛАМ 
брошуре 
 
Донација датотека 
 
Ангажовање заједнице и 
ширење домета  
 
Учвршћивање сарадње са 
постојећим партнерима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проширивати сарадње и 
ван почетних оквира 
договора 
 
Пронаћи стабилне и 
дугорочне партнере 
 
Ангажовати више 
волонтера који би 
самостално могли 
доприносити програму 

Неопходна је 
континуирана сарадња 
са партнерима, како се не 
би потиснуо фокус 
доприноса Википедији и 
Викимедијином покрету. У 
том смислу би било добро 
прецизније утврђивати 
динамику сарадњи. 
 
 
Партнери, колекционари и 
аутори који би сарађивали 
са ВМРС нису довољно 
упознати са CC 
лиценцама, те је 
потребно да буду 
подробније упућени пре 
реализације сарадње 

 
 
 

Уређивачки маратони 
 
Опис пројекта и циљеви 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_bro%C5%A1ura.pdf


Уређивачки маратони су догађаји који имају више циљних група. Најпре су то            
представници ГЛАМ институција са којима се може направити први корак ка           
остваривању дугорочне сарадње, а затим и учесници који су, у зависности од теме             
маратона и институције у којој се организује, често студенти, средњошколци, али и            
запослени у ГЛАМ установи. 

Уређивачки маратони, поред добијања квалитетног садржаја на Википедији, носе са          
собом и привлачење нових волонтера и добијање нових партнера. Циљеви су           
едукација ГЛАМ особља, учесника на маратону, али и остваривање сарадње са           
институцијом кроз превазилажење главних изазова: 

● упознавање са CC лиценцама и објашњење о условима коришћења, 
● добијање сагласности о ослобађању датотека 
● на уређивачким маратонима је присутан велики број нових уредника, па је           

некад потребно додатно преправљати чланке како исти не би били          
обрисани. 

 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 45 37  

Број нових уредника 20 22  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

45 47  

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

30 /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

100% /  

Број организованих 
догађаја 

4 2  

 
 
Предузете активности 
 
Викимедија Србије је наставила успешну сарадњу са Светском организацијом         
пантомимичара и на Светски дан пантомиме, 22. марта, организован је уређивачки           
маратон са темама из области пантомиме. Учесници маратона били су волонтери           



Викимедије Србије, али и студенти Универзитета Сингидунум, где се маратон и           
одржао.  
Новина ове године је била у истовременом одржавању маратона у два града у Србији              
- Београду и Нишу. Нишке волонтере предводио је волонтер ВМРС, који је био             
активан и раније на другим пројектима. 
Овој акцији се поново придружио и Фестивал монодраме и пантомиме, чији је            
представник такође активно уређивао чланке. 
Позвани су и други огранци, корисничке групе и Википедијанци широм света да се             
прикључе (чак 17 земаља), међутим, одазвала се само корисничка група Shared           
Knowlegde из Македоније.   
Учесници маратона у Србији написали су 24 нова чланка, док су уредници Википедије             
на македонском језику створили 12 нових и допунили један постојећи чланак.           
Википедија на енглеском језику обогаћена је за два нова чланка из ове области.             
Медији су били прилично расположени да извештавају о овом догађају. 
 
Крајем маја месеца организован је још један уређивачки маратон, као подршка           
актуелном фото-конкурсу Вики воли Земљу. У сарадњи са Заводом за заштиту           
природе Србије (како централом у Београду, тако и са одељењем у Нишу), окупљени             
волонтери су истовремено у два града писали чланке који недостају о заштићеним            
природним добрима. Завод за заштиту природе је раније, по договору, припремио           
литературу, већином стручне студије. Нишке волотере је већином чинила група          
младих биолога из Биолошког друштва „др Сава Петровић”, који су ангажовани на            
пројекту „Дивљи вики паркови”, што је била лепа могућност проширивања њихових           
активности и укључивања и у друге пројекте ВМРС. 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Сарадња са Светском 
организацијом 
пантомимичара, као и 
Заводом за заштиту 
природе је учвршћена и 
претендује да се прошири 
и на друге моделе ГЛАМ 
сарадње 
 
Оба маратона су успешно 
одржана истовремено у 
два града 
 
Медијска пропраћеност 

Учинити маратон на тему 
пантомиме 
интернационалним 
 
Мотивисати и друге 
учеснике који се баве 
облашћу пантомиме, 
глуме, јавног наступа да 
се придруже 
 
Мотивисати више 
волонтера-уредника да се 
прикључе маратонима 

Позиве огранцима и 
корисничким групама да 
се укључе у маратоне 
који теже да буду 
интернационални треба 
послати у време када се 
праве годишњи планови 
 
Претходна координација 
волонтера је веома 
важна, као и пажљива 
припрема и организација 
целог догађаја 

 
 

Википедијанац стажиста  

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_2017
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_2017


 
Опис пројекта и циљеви 

Програм стажирања подразумева ангажовање Википедијанца стажисте у некој од         
ГЛАМ институција како би та особа радила на успостављању различитих облика           
сарадње, дигитализацији и ослобађању одређених дела, као и едукацији запослених о           
Википедији и Викимедији Србије. Имајући у виду да су досадашњи резултати врло            
задовољавајући, Викимедија Србије наставља реализацију овог пројекта. Конкретно,        
за 2017. годину планиран је један програм стажирања. Акценат је и даље на             
дигитализацији и ослобађању садржаја. Википедијанац стажиста: 

● посредује између Викимедије Србије и ГЛАМ институције 
● промовише идеју Викимедије међу запосленима ГЛАМ институције 
● ради са запосленима и помаже им у бољем разумевању Викимедијиних          

пројеката 
● организује и држи радионице уређивања Википедије, трибине, предавања 
● одржава везе између организације и установе и даје предлоге за нове           

моделе сарадње или јачање старих 
● врши дигитализацију 
● поставља дигитализован материјал на Викимедијину оставу, Викизворник и        

сл. 

Кроз програме стажирања ради се на јачању сарадње са институцијом, обогаћују се            
Вики пројекти дигитализованим садржајем, едукују се запослени у институцији,         
мотивишу чланови заједнице (који ће бити изабрани за Википедијанца стажисту) и           
пружа им се могућност напредовања. 

 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 10 /  

Број нових уредника 10 /  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

40 /  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

150 /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

15% /  



Број организованих 
догађаја 

8 /  

 
 
Предузете активности 
 
У првом тромесечју године, након разматрања неколико опција реализације програма          
стажирања, донета је одлука да се распише јавни позив и проследи свим музејима и              
архивима у Србији. На овај начин би се испитало расположење институција за            
учествовање у ГЛАМ програму и његовим пропратним пројектима. Слање позива          
реализовано је у априлу месецу, почевши од архива у Србији. Позитивни одговори            
стигли су одмах из Архива Неготина и Архива Суботице. Обе институције су изразиле             
интересовање да буду носиоци овог програма, али и за друге облике ГЛАМ сарадњи.  
Тим поводом сачињени су критеријуми за избор институције где би се обављало            
стажирање: 

- Енциклопедијска вредност грађе 
- Раритет колекција и материјала 
- Обука запослених за рад у вики окружењу 
- Ослобађање унапред дефинисаног и значајног броја датотека 
- Спремност за будућу сарадњу 

 
Подршка реализацији програма стажирања стигла је и од волонтера, који су изразили            
жељу и спремност да буду ангажовани као стажисти, али и да помогну око             
успостављања сарадње са институцијама.  
 
За другу половину године предстоји одабир институције, ангажовање стажисте и          
реализација овог програма. 
 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

/ 
 

/ / 

 
 

Вики библиотекар 
 
Опис пројекта и циљеви 

Вики-библиотекар је пројекат који за циљ има едукацију и умрежавање библиотекара.           
Кроз радионице и уређивачке маратоне, библиотекари су већ имали прилику да се            
упознају са уређивањем Википедије и другим Вики пројектима. Имајући у виду да је             
овај пројекат имао врло успешан развојни пут, исти се наставља и у 2017. години.              
Учесници се упознају са различитим стварима из Вики света и то са: 



● основним информацијама о Викимедији Србије и како могу постати чланови          
удружења; 

● активностима на Википедији и на осталим Вики-пројектима (Викивести,        
Викиречник, Викикњиге, Викизворник, Викицитати, Викимедијина остава); 

● уређивањем чланака на Википедији: избор теме, писање текста, извори и          
ауторска права, детаљно упознавање полазника са основним начелом        
Википедије: „Све што напишете, морате да поткрепите изворима”,        
форматирање садржаја (спољашње и унутрашње везе, постављање слика);        
комуникација са осталим уредницима; 

● дигитализацијом и постављањем библиотечког садржаја (публикације,      
фотографије, разгледнице и сл) под Creative Commons лиценцама на         
Викимедијину оставу, Викизворнику или Викикњигама са поштовањем свих        
ауторских права. 

Конкретни циљеви: 

● Заинтересовати библиотекаре да постану успешни Википедијанци 
● Проширити мрежу библиотека и других културних установа и упознати их са           

активностима Викимедије Србије 
● Поставити што богатији, квалитетнији и информативнији садржај на        

Википедију 
● Заинтересовати студенте са Катедре за библиотекарство и информатику за         

постављање слободног садржаја на Википедији 
 

Метрике Планирано Остварено Објашњење 

Број учесника 110 225  
 

225 полазника: 75 
учесника 
радионица + 50 
колега на 
Скупштини ЗБУС-а 
+ 100 Inforum 
конференција у 
Прагу 

Број нових уредника 90 75  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

350 168  

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

160 386  

Број нових датотека 
искоришћених у 

93,7% 22,7% (88)  



Википедијиним 
чланцима/странама 

Број организованих 
догађаја 

14 20 20 догађаја: 
Рођендан 
Википедије спојен 
са изложбом Вики 
воли земљу у 
Универзитетској 
библиотеци, 1 
предавање на 
Скупштини 
Заједнице 
библиотека 
универзитета у 
Србији , 6 
радионица + 4 
додатне радионице 
+ 8 радионица за 
студенте 

 
На радионицама су били полазници из Београда, Лесковца, Медвеђе, Црне Траве,           
Бојника, Власотинца, Лебана и Обреновца (8 градова) и 21 институције. Већ је            
остварен први циљ сарадње 5 градова и 10 институција. 
Било је 4 медијска појављивања, по два у Лесковцу и Обреновцу.  
 
Предузете активности 
 
Организована је прослава рођендана Википедије и изложба Вики воли Земљу у           
Универзитетској библиотеци 16. јануара 2017. године 
 
На Скупштини Заједнице библиотека универзитета у Србији у фебруару 2017. године           
су представљени резултати пројекта Вики-библиотекар. 
 
Организована је захтевна радионица у Лесковцу. Народна библиотека Радоје         
Домановић у Лесковцу нема електронску учионицу, па је требало усагласити где ће се             
одржати радионица и ко ће све бити полазници.  
 
Организоване су две  радионице у Универзитетској библиотеци и Обреновцу. 
 
Послата су два рада на INFORUM конференцију у Прагу, која је била у мају месецу.               
Један чланак је прошао као постер презентација (Popovic Aleksandra, Sanja Antonic,           
Oja Krinulovic and Djordje Stakic, University of Belgrade: Periodicals on Wikipedia: Serbian            
Newspapers, Journals and Yearbooks), а други као предавање (Sanja Antonic, Igor           
Zivanovic, Aleksandra Popovic: Altmetrics - Useful Way for Scientific Communication).  

http://www.inforum.cz/pdf/2017/popovic-aleksandra.pdf
http://www.inforum.cz/proceedings/2017/24
http://www.inforum.cz/pdf/2017/popovic-aleksandra.pdf
http://www.inforum.cz/proceedings/2017/24


 
Организовано је 8 радионица за студенте Филолошког факултета (студентска пракса у           
априлу месецу) за писање чланака на Википедији за бодове у оквиру предмета            
Дигитални текст 2. 
 
Конкурисано је код Министарства културе и информисања за подршку Пројекту          
Вики-библиотекар, али пројекат није прошао. 
 
Организоване су 4 додатне радионице за колеге из Београда, Лесковца, Власотинца и            
Лебана за уређивање чланака на Википедији. 
 
Резултати пројекта Вики-библиотекар представљени су и на ВикиЛајв конференцији. 
 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Одржана захтевна 
радионица са 19 
полазника у Лесковцу. 
 
Написана два рада за 
конференцију 
међународног значаја, 
остварен велики успех јер 
је један рад прошао као 
предавање - paper. 
 
Одржана успешна 
студентска пракса 
уређивање чланака на 
Википедији (студенти су 
могли да остваре 10 
бодова, чланци су били 
одлични и професор је 
одобрио додатних 1 до 4 
бода за више од половине 
студената) 

Народна библиотека 
Радоје Домановић у 
Лесковцу нема 
електронску учионицу, па 
је требало усагласити где 
ће се одржати радионица 
и ко ће све бити 
полазници.  

Пошто је ово наставак 
пројекта који је сад ушао у 
трећу годину реализације, 
користе се стечена 
искуства са прошлих 
радионица.  
 

. 
 
 

Дигитализација техно културе 
 
Опис пројекта и циљеви 



Пројекат представља другу фазу пројекта из 2016. године. Срж пројекта јесте           
дигитализација аналогне архиве техно културе Србије из фундуса Интернационалне         
уметничке организације TECHNOKRATIA, других организација, фестивала, клубова,       
уметника, колекционара... од 1990. до данас, затим њено сређивање (прављење базе           
података), монтажа, постпродукција, писање текстова/чланака о њој, повезивање и         
објављивање садржаја на Вики пројектима. Сав садржај ће бити слободан односно           
под Creative Commons лиценцама и на тај начин ће бити доступан широј јавности.             
Архива организације садржи хиљаде сати видео материјала, фотографија, позивница,         
постера, програма, текстова, штампаних и других материјала разних догађаја и          
пројеката клубске и техно културе (фестивали, концерти, журке, изложбе,         
перформанси, инсталације, интервјуи, конференције, форуми, дизајнерски, модни,       
extreme sport, истраживачки, медијски и други пројекти) у којима су учествовали           
домаћи и страни уметници, а које су посећивали/пратили милиони младих људи у            
Србији. Пројектом се директно креира, а затим и дигитализује велика количина           
слободног садржаја (који обогаћују Викимедијину оставу), који се затим слободно          
користе, омогућавајући корисницима да дођу до слободног садржаја о популарној и           
андерграунд култури/уметности младих у протеклих 25 година. 

Конкретни циљеви су: 

● Учинити слободном и доступном целом свету сређену, организовану и         
документовану историју техно и клупске културе Србије и повезати је са           
светском историјом музике, уметности, културе, медија, те научним и         
образовним институцијама које користе слободно знање, путем Creative        
Commons лиценци. 

● Направити велику слободну базу, платформу и систем на Викимедијиној         
остави и Википедији на српском језику, преко које ће убудуће креатори и            
корисници културних, уметничких и медијских садржаја моћи и бити         
мотивисани да сами допуњавају, исправљају, те додају нове садржаје из          
ове области, а затим их умрежавају, цитирају, користе као слободно знање.           
На тај начин Википедија и Викимедијина остава постају главни извор          
информација у овој, медијски и кориснички веома интересантној области, па          
тиме увећавају видљивост, релевантност, цитираност и медијску       
експонираност. 

 
Тренутно је немогуће користити метрике ради евалуације досадашњег рада, јер се           
пројекат налази у почетној фази: истраживање, прикупљање материјала, одабир         
материјала, одабир техничких партнера за дигитализацију, монтажу и постпродукцију. 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 0 /  

Број нових уредника 0 /  



Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

20 /  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

132 /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

45% /  

Број организованих 
догађаја 

1 /  

 
 

Табела материјала који се објављују на Викимедијиној остави 

РБ Врста материјала Бр. материјала за објављивање 

1 Видео 14 

2 Аудио 3 

3 Принт 65 

4 Фото 50 

  ТОТАЛ 132 

 
Предузете активности 
 

1. Установљивање у којим се архивама и на којим форматима налазе          
потенцијално интересантни садржаји за овај пројекат 

 
2. Пописивање области које ове архиве садрже, броја аналогних носача на којима           

су архиве, те тема које покривају наведене архиве 
 
3. Дубља анализа архива: 

a. Видео: до сада око 170 аналогних видео касета разних формата 
b. Аудио: 20 аналогних аудио носача разних формата 
c. Фото: 30-так фото албума 
d. Принт: 10 колекција флајера и плаката 
e. Датотеке: 10 архивa (прегледани подаци о догађајима од 1997. до 2006.) 



  
НАПОМЕНА: Урађена је дубља анализа свих у овом тренутку доступних 
садржаја, а потом је одлучено који од њих ће се дигитализовати 
  

4. Обављен одабир техничког партнера за дигитализацију садржаја. Технички        
партнер је приступио дигитализацији одабраних 20 сати видео садржаја (од          
укупно анализираних 170 сати) и успешно је завршио. Очекује се ускоро предаја            
садржаја у дигиталном формату и испоручивање рачуна за обављени посао. 

 
5. Чим се добије видео садржај, одабраће се од дигитализованих видео садржаја           

они који ће се даље обрађивати, монтирати, продуцирати, постпродуцирати,         
објављивати и о којима од њих ће се писати чланци на Викимедији. 

 
6. Ради се на одабиру техничког партнера за продукцију и постпродукцију          

садржаја. 
 
7. Самостално јео дигитализовано 2 сата аналогних аудио материјала (од укупно           

прегледаних 6 сати), 270 фотографија (од укупно прегледаних 600         
фотографија) и 65 штампаних материјала (од укупно прегледаних 200         
материјала: постери, флајери…) 

8. Ради се на одабиру оних дигитализованих садржаја који ће се даље           
обрађивати, монтирати, продуцирати, постпродуцирати, објављивати и о којима        
ће се од њих писати чланци на Википедији. 

 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Материјали из 90-тих 
година до којих се дошло, 
посебно видео 
материјали, веома су 
вредни са 
документаристичке тачке 
гледишта (јер су углавном 
у сировој форми). 

Само мањи део 
материјала се може 
користити за 
дигитализацију. Од оних 
који су дигитализовани, 
већина ће морати да се 
додатно обради, среди, па 
тек потом да се монтира и 
постпродуцира. 
 

Треба дигитализовати 
више материјала, јер 
неретко добијен производ 
није задовољавајућег 
квалитета 
 
Заинтересованост 
јавности показује да ће 
крајњи резултат бити 
занимљив и већ сада 
представља  истраживање 
у области дигиталне 
(видео) археологије и 
антропологије, а тек потом 
рад на историји популарне 
културе, креативних 
индустрија и медија тог 
времена 



 
 

ПОДРШКА ЗАЈЕДНИЦИ 
 
Циљ овог програма је стварање и одржавање боље и здравије атмосфере у заједници,             
успостављање боље комуникације са заједницом и повећање мотивације чланова.         
Како би се ови циљеви остварили, програм је подељен на неколико сегмената, а то су               
анимирање заједнице, локална конференција Википедијанаца - WikiLive и Вики Југ.          
Кроз сваки од ових пројеката прожима се децентрализација и повећање учешћа           
заједнице у пројектима. 
 
Поред стандардних пројеката који се реализују (Анимирање заједнице, ВикиЛајв, Вики          
Југ), у оквиру овог програма, по први пут, уврстићемо и микрогрантове. У 2017. години              
додељени су микрогрантови следећим пројектима: 

● Дивљи Вики паркови 
● Југоисток кроз објектив 
● Јестиве или не, упознајмо их све 
● Промоција заштићених добара у јужној и источној Србији 
● Вики воли панонске слатине 
● Слике и речи Смедеревске Паланке 

 
Обједињене тромесечне метрике за пројекте у оквиру програма Подршка заједници: 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 346 169  

Број нових уредника 60 23  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

300 22  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

1000  302  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

5% (50) 3,6% (11)  

Број организованих 
догађаја 

35 14  



 
 

Анимирање заједнице 
 
Опис пројекта и циљеви 
 
Сам пројекат је врло специфичан, имајући у виду да обухвата низ активности у циљу              
повећања мотивације и учешћа заједнице у пројектима Викимедије Србије. Идеја је да            
кроз бољу комуникацију анимирамо чланове заједнице да остану активни на Вики           
пројектима, да се укључе у локалне пројекте и буду обавештени о дешавањима у             
Викимедијином покрету. Како би се осигурао висок степен учешћа, користе се           
различити комуникациони канали: блог, мејлинг листа, друштвене мреже, сајт, Трг на           
Википедији. Ширење активности ван Београда подразумева учествовање волонтера из         
других градова на догађајима у Београду. Овим волонтерима могуће је покривање           
трошкова доласка на конференције, окупљања или сличне догађаје. Чест је случај да            
су чланови заједнице више мотивисани након окупљања/конференција и дешавало се          
да су их оваква окупљања подстицала да шаљу нове идеје за пројекте.  
 
Поред обавештавања заједнице о дешавањима које организујемо преко стандардних         
комуникационих канала и организовања окупљања, ВМРС ће подржати заједницу кроз          
организовање Вики-ћошка. Постављањем Вики штанда на прометним локацијама        
и/или у оквиру познатих догађаја, радимо на едукацији јавности и ангажујемо           
волонтере.  
 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 216 30  

Број нових уредника 40 /  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

0 0  

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

/ /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

/ /  



Број организованих 
догађаја 

22 5 Два рођендана 
(Википедије на 
енглеском и 
Википедије на 
српском), два 
окупљања и 
WikiLive 2017 

 
 
Предузете активности 
 
Током јануара и фебруара одржани су важни догађаји попут рођендана Википедије на            
српском и Википедије на енглеском језику. Овакве прилике се користе за окупљање            
заједнице, међусобно упознавање уредника и јачање духа заједништва. Прослава 16          
година Википедије на енглеском језику одржана је у просторијама Универзитетске          
библиотеке „Светозар Марковић”, а догађај је употпунила и изложба победничких          
фотографија са такмичења Вики воли Земљу 2016. Рођендан је привукао бројне           
посетиоце, међу којима су били и медији који су извештавали о овом значајном             
датуму. Публици су се обратили дугогодишњи уредници Википедије, а такође су           
подељене захвалнице наставницима и асистентима који су учествовали у Образовном          
програму ВМРС и кроз семинарске радове ученика и студената значајно допринели           
Википедији. Рођендан Википедије на српском језику прослављен је у канцеларији          
Викимедије Србије, где су се окупили волонтери Википедијанци и Викимедијанци.  
 
У фебруару је организована седамнаеста редовна седница Скупштине ВМРС. На          
Скупштини је представљена евалуација свих пројеката, као и финансијски извештај.          
Ова прилика је искоришћена за доделу награде Википедијанцу године, Миљану          
Симоновићу. Направљен је интервју са Миљаном, како бисмо другима приказали          
његово искуство.  
 
Већим делом се у првом кварталу радило на организацији локалне конференције           
Википедијанаца - Вики Лајв 2017. Ова конференција је служила за упознавање и            
дружење уредника, а о конкретним метрикама и активностима ће бити више речи у             
наредном делу извештаја.  
 
Подржан је и пројекат Викимедицина који је покренуо корисник Intermedichbo. За ту            
прилику написали смо блог пост и поделили га путем наших канала, како бисмо што              
више проширили вест о томе и привукли учеснике.  
 
Током другог квартала организована су два окупљања заједнице у мају и јуну на која              
су позвани уредници, офлајн и онлајн волонтери. Идеја је да окупљања буду редовна. 
 
У јуну је организован и Вики-ћошак на уличном фестивалу „Глобал Фест Сава Порт”.             
Сам фестивал одржан је 1. јула када су учесници могли да се распитају о Википедији и                
Викимедији Србије, да ураде краћи квиз и добију симболичне награде. Вики-ћошак се            

http://blog.wikimedia.rs/?p=2970
http://blog.wikimedia.rs/?p=2904
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/26._%D1%98%D1%83%D0%BD_2017,_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/17._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80_2017,_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://rs.wikimedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/16._%D0%BC%D0%B0%D1%98_2017,_%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/16._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80_2017,_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BA


организује у циљу повећања видљивости пројеката организације. У наредном периоду          
такође се планира постављање штанда најпре на Нишвил фестивалу где ће бити            
одржана ВВЗ изложба, а затим и на другим локацијама. 
 
Такође, током првог квартала рађено је на координацији волонтера из разних градова.            
Тако је организован уређивачки маратон за време такмичења Вики воли Земљу у            
Београду и Нишу на исти дан. Мрежа волонтера је проширена и у Новом Саду где су                
одобрена два пројекта у оквиру микрогрантова. 
 
Успоставили смо контакт са чланом заједнице који се бави Википодацима. Изразио је            
жељу да се упозна са заједницом и да је укључи у активности у вези са Википодацима.                
За сада ове активности нису конкретизоване, али је Викимедија Србије          
заинтересована да помогне кроз ширење вести о дешавањима ове врсте. 
 
У овом периоду написано је и подељено 27 блог постова. Путем блога, сајта, интерне              
листе, друштвених мрежа и Трга, чланови Викимедије Србије, волонтери и уредници           
су били обавештавани о локалним дешавањима, пројектима, као и начину како се и             
сами могу укључити у исте. Нови сајт ВМРС је лансиран почетком године, на коме се               
ажурирају стране о пројектима и дешавањима, како би биле јасније широј публици.  
 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Организовани су 
планирани догађаји који су 
привукли заједницу и 
повећали видљивост 
ВМРС. Међу овим 
догађајима, значајна је 
седница Скупштине ВМРС 
као и окупљања 
заједнице.  
 
Лансиран је нови сајт 
Викимедије Србије.  
 
Успостављена је 
децентрализација 
активности волонтера кроз 
покретање акција и 
пројеката ван Београда. 

Расположиви људски 
капацитет организације је 
променљив што може 
утицати на непостојање 
кворума на Скупштини или 
слабу посећеност 
волонтера на састанцима. 
 
Волонтерима није 
занимљива израда 
докумената и/или уговора 
које организација доноси, 
због чега често изостаје 
повратна информација. 
 
Топло време је незгодно 
за организовање 
Вики-ћошка напољу. 

Потребно је ојачати 
редовно чланство како 
бисмо осигурали кворум 
на Скупштини.  
 
Треба обратити пажњу 
на датуме када се 
окупљања организују. 
Празници нису погодни за 
дешавања.  
 
 

 
 

ВикиЛајв 2017 



 
Опис пројекта и циљеви 

Вики Лајв 2017 је трећа по реду локална конференција Википедијанаца, која је            
организована са циљем окупљања и упознавања уређивача из разних градова Србије           
и региона. Окупљање овог типа је важно за здравље заједнице и повећање мотивације             
уредника. Први пут је одржано 2015. године и показало се као успешан догађај из ког               
су произишле нове идеје за пројекте, нове сарадње и анимирани волонтери. Узимајући            
у обзир задовољство учесника, предавача, продуктивне дискусије и идеје које су           
учесници добили на крају конференције, одлучено је да Вики Лајв постане редовна            
пракса. На овај начин, кроз секундарне активности, повећаће се видљивост          
Викимедијиних пројеката међу заједницом. Дводневни програм обухвата разноврсне        
сесије које воде искусни Википедијанци, покривају теме из света Викимедије Србије,           
али и новине из других огранака, и представљају нове алате које је могуће користити. 

Радионице и предавања су прилагођени публици, а фокус је био на интерактивности            
учесника. Уведене су и паралелне сесије којима су могли да присуствују и новајлије.             
Викимедија Србије је доделила 20 стипендија за учеснике који нису из Београда.            
Стипендије су покривале путне трошкове, трошкове смештаја и хране. 

 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 100 100  

Број нових уредника 0 0  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

0 0  

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

/ /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

/ /  

Број организованих 
догађаја 

1 1  

 
 
Предузете активности 
 



Током првог тромесечја радило се на припреми и организацији треће локалне           
конференције Википедијанаца. Конференција је одржана 8. и 9. априла, али су све            
припремне активности извршене током фебруара и марта: 

● Обновљена је сарадња са Стартит центром који је и ове године обезбедио            
простор за одржавање конференције. Центар је опремљен интернетом,        
пројектором и свом потребном опремом која нам је била доступна. Такође, било            
је могуће организовати паралелне сесије за искусне Википедијанце и новајлије          
који су заинтересовани да учествују у пројектима.  

● Отворен је позив за волонтере који би учествовали у организацији          
конференције. Нажалост, овај одзив није био задовољавајући. Пријављени су         
подељени у мање тимове и међу њима су распоређени задаци - тим за             
комуникацију са учесницима, промо тим, програм тим и тим за логистику. 

● Отворен је позив за стипендисте којима су покривени трошкови пута, смештаја           
и хране током два дана конференције. Стипендије су намењене пре свега           
уредницима који нису из Београда и немају прилику да често долазе. Такође,            
биле су намењене за Википедијанце и/или Викимедијанце из региона (Бугарска,          
Република Српска, Македонија) који желе да чују о актуелним пројектима у           
Србији, али и да поделе искуство из свог огранка или заједнице. Поред            
стандардних комуникационих канала, позив је слат директно најактивнијим        
Википедијанцима како бисмо повећали број уредника на конференцији. 

● Направљен је програм конференције у оквиру стране догађаја на Википедији.          
Приликом креирања програма, сагледавали су се прошлогодишњи евалуациони        
упитници, уводиле су се новине и више интерактивних сесија. Затим су           
контактирани потенцијални предавачи. Ово је радио програм тим, али је и           
Управни одбор дао своје мишљење поводом предложених тема. Битно је          
истаћи да смо у оквиру конференције организовали Јавни час уређивања          
Википедије, који је био намењен широј публици и потенцијално је био место где             
можемо анимирати нове волонтере уреднике.  

● У овом периоду резервисан је и прикладан смештај за стипендисте, који је            
локацијски био веома близу Стартит центра, што је олакшало стипендистима. 

● Како бисмо што боље упознали уреднике, направили смо и занимљиве          
неформалне догађаје. Најпре је ту било окупљање у канцеларији Викимедије          
Србије, а затим и паб квиз који су осмислили волонтери, а победници су добили              
симболичне награде. 

● Тим за логистику је поред смештаја набавио промо материјале за учеснике.  
● Крајем првог квартала, све припреме су биле завршене, док је сама           

конференција одржана 8. и 9. априла. Овај датум је одређен како се догађај не              
би поклапао са такмичењем Вики воли земљу као што је био случај прошле             
године. Догађај је искоришћен за промовисање актуелних догађаја - ЦЕЕ          
Пролеће такмичење и предстојеће фото-такмичење Вики воли Земљу.  

● Конференција је протекла у најбољем реду и била је прилично посећена оба            
дана. Сви учесници су активно учествовали у предавањима и давали свој           
допринос, нарочито у сесијама које су имале за циљ активирање публике и            
добијање повратних информација од њих. Сва документација са таквих сесија          
је прикупљена и евидентирана. Имали смо мање импровизације у случају када           
су предавачи касно јавили да неће доћи или су каснили, али то није направило              

http://blog.wikimedia.rs/?p=2981
http://blog.wikimedia.rs/?p=3036
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:WikiLive_2017


проблем у програму. Делови програма су били тако подељени да су се неки             
тицали пројеката Викимедије Србије и како она као организација може пружити           
подршку волонтерима, док су други били окренути заједници окупљеној око          
Википедије. Поред овога угостили смо волонтере из Македоније (уживо) и из           
Бугарске (онлајн) који су нам представили њихове пројекте, а за које смо            
сматрали да би били занимљиви и од користи. Направили смо осврт на            
Стратегију Викимедијиног покрета како би присутни могли да дају коментаре.          
Као и прошле године, доделили смо награду Бранислав Јовановић. Награду је           
освојио корисник Ванилица који иначе води пројекат Културно наслеђе         
Западне Србије. Након читавог програма, учесници су попунили евалуације, а          
сами коментари су били врло позитивни.  

 



 
 
 



 
 



 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Све припреме су биле на 
време завршене.  
 
У оквиру организације 
подржали су нас 
досадашњи партнери: 
Стартит центар, УНИЛИБ. 

Слаб одзив волонтера за 
организацију 
конференције. 
 
Одустајање предавача од 
доласка на конференцију у 
последњем часу. 
 
Често је проблем 
направити баланс између 
утрошка времена које ће 

Потребно је одржавати 
чешћу комуникацију са 
предавачима како би 
презентације биле 
спремне на време, јасне и 
прегледне. 
 
Потребно је обезбедити 
додатни интернет, јер у 
случају масивнијих 
окупљања то увек 



се уложити у обучавање 
волонтера и 
благовременог 
одрађивања потребних 
ствари.  

представља проблем. 
 
Потребно је осмислити 
начин како да се привуку 
волонтери који би радили 
на организацији 
конференције. 

 

 
 

Вики Југ 
 
Опис пројекта и циљеви 

Овај пројекат је наставак пројекта из 2016. године и воде га волонтери из Омладинског              
клуба Анчики. Вики Југ је важан део ВМРС програма из разлога што поспешује             
децентрализацију и бави се јачањем Викимедије у Јабланичком, Пчињском, Топличком          
и Пиротском округу. 

Крајњи циљеви пројекта су: 

● оспособљавање и едуковање учесника на пројекту из Јабланичког и         
Пчињског округа, за активни рад на ажурирању новог садржаја, не само на            



Википедији, већ и на Викивестима, Викицитатима и Викимедијиној остави —          
кроз повећавање слободног садржаја на интернету. 

● повећање културног, уметничког и историјског садржаја из Јабланичког,        
Пчињског и Топличког округа на Википедији и осталим пројектима         
Викимедије. 

 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 30 22  

Број нових уредника 20 15  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

300 22 Списак учесника и 
чланака доступан је 
на ВП страници 
пројекта.  

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

1000 168 Фотографије се 
могу наћи у 
категорији на 
Остави. 

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

5% (50) 11 Искоришћеност 
фотографија 

Број организованих 
догађаја 

12 5  

 
 
Предузете активности 
 
Током прве половине године извршене су следеће активности по месецима: 

● фебруар: припрема и организовање пројектних активности, утврђивање       
конкретних локација, склапање договора и специфичног плана рада.  

● март: расписивање позива за учеснике новог циклуса пројекта, састанак         
организатора пројекта, промоција у медијима, промоција у школама како би се           
привукао што већи број младих учесника.  

● април: састанак и упознавање учесника, презентација и промоција Викимедије         
Србије, припрема и организовање кампа. 

● мај: пролећни камп о уређивању Википедије 
○ почетком маја одржан је камп „Како постати Википедијанац вол 2”. На           

кампу је било 22 учесника, од тога 15 нових Википедијанаца и 7 из             
прошлог пројектног циклуса, који желе да наставе даљу сарадњу. Овим          

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_South_2017
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%B3_2017#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0.D0.BA_.D1.83.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://tools.wmflabs.org/srwiki/cgi-bin/catuse?category=Wiki+South+2017
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%B3_2017#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0.D0.BA_.D1.83.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://tools.wmflabs.org/srwiki/cgi-bin/catuse?category=Wiki+South+2017


путем се радило на разноврсности и размени искуства старих и нових           
уредника. Циљ кампа био је упознавање са Викимедијом Србије и њеним           
пројектима и едуковање о томе како постати Википедијанац и како          
активно учествовати у раду ове организације. Предавачи на кампу су          
били Миљан Симоновић и Сандра Стаменковић. Сви учесници су         
добили потврде о учешћу. Предавачи су причали о разним активностима          
ВМРС, као и о Creative Commons лиценцама. Одржан је и уређивачки           
маратон на ком су учесници писали чланке на Википедији.  

○ у току месеца маја је такође започето са прикупљањем и ажурирањем           
садржаја у складу са планом пројекта. Као што је и предвиђено, циљна            
група за чланке и фотографије су насељена места, културни споменици,          
зграде, историјске личности и остали детаљи од значаја за Јабланички,          
Пчињски и Топлички округ.  

● мај и јун: током маја и јуна одржане су две једнодневне Вики експедиције са              
циљем прикупљања садржаја за Вики оставу (локације: Крушевица-Власотинце        
и релација Винарце-Печењевце-Брестовац), а такође су посећене релације        
Грделица-Владичин Хан, Вучје-Ђокини Вирови и околна села. Током летњег         
периода планира се интезивни рад на прикупљању и ажурирању садржаја. 

 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Успешно је одржан камп, а 
нови Википедијанци 
заинтересовани су за 
даљу сарадњу и ширење 
стеченог знања.  
 
 
 
 
 
 

У новом пројектном 
циклусу учесници су 
млађи него прошле године 
(прва и друга година 
средње школе). Рад са 
тако младим људима и 
њихова обука је само по 
себи изазов, јер је 
потребно више труда да 
се заинтересују и укључе, 
знајући колико је у 
данашње време слабо 
интересовање младих за 
било какву врсту 
образовних активности.  

Директна промоција 
пројекта уз детаљније 
представљање свега што 
Википедија представља и 
што сам пројекат нуди, 
даје боље резултате од 
промоције путем флајера 
и друштвених мрежа.  
 
Показало се јако 
позитивним што су на 
кампу поред нових 
присуствовали стари 
Википедијанци, јер су 
делили своја искуства и из 
другог угла причали о 
свом виђењу рада на 
Википедији у учешћу на 
другим пројектима, а 
такође су помагали 
„новајлијама” приликом 
писања чланака.  
 



 
Важни предлози и сугестије учесника семинара из евалуационих упитника биће узети у            
обзир приликом организовања наредних активности: 

● Требало би повећати број и разноврсност тема којима се пројекат бави; 
● Организовањем семинара и обука на атрактивнијим локацијама може се         

повећати заинтересованост потенцијалних учесника; 
● Провлачење забавних активности које млади данас воле у редовне активности          

пројекта може помоћи да рад на пројекту (убацивању чланка) буде          
интересантнији и да се практично не осети.  

 
Микрогрантови 
 
Микрогрантови су се показали као успешни у смислу повећања интересовања          
појединаца и организација да реализују подухвате који касније прерастају у пројекте           
већег обима. Овим пројектом се постиже више стратешких приоритета. Повећава се           
учешће волонтера, квантитет и квалитет слободног материјала на Вики пројектима.          
Активно се ради на децентрализацији и на ширењу активности у другим градовима            
Србије, па су повећање видљивости и едукација још неки од циљева који се остварују              
овим грантовима. Занимљиво је да су многи пројекти којима је додељен микрогрант            
касније прерасли у годишње пројекте. Сагледавајући ове резултате као и чињеницу да            
су микрогрантови добри инкубатори идеја са малим степеном ризика, пракса          
додељивања средстава овог типа се наставила. Такође су добар канал за           
промовисање позива за подношење годишњих пројеката. 
 
У 2017. желели смо да што пре отпочне конкурс да би вође пројекта имале више               
времена за реализацију активности, па је временски оквир изгледао овако: 
 

● 20.01.2017 - Формирање Комисије за доделу микрогрантова 
● 19.01.2017 - Слање позива за прикупљање предлога пројеката. 
● 19.02.2017 - Завршетак пријава и почетак селекције. 
● 03.03. 2017 - Први круг селекције. 
● 15.03.2017 - Коначна одлука о пројектима који ће бити финансирани. 
● 15.03 - 20.03.2017 - Почетак реализације пројеката. 
● 30. 11. 2017 - Завршетак реализације пројеката и почетак писања завршних 

извештаја. 
● 30. 12. 2017 - Крајњи рок за достављање завршних извештаја. 

  
У 2017. години додељени су микрогрантови следећим пројектима: 

● Дивљи Вики паркови 
● Југоисток кроз објектив 
● Јестиве или не, упознајмо их све 
● Промоција заштићених добара у јужној и источној Србији 
● Вики воли панонске слатине 
● Слике и речи Смедеревске Паланке 

 



Сабране метрике за микрогрантове се налазе у табели: 
 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Планирано по 
предлозима 
пројеката 

Остварено Објашњење 

Број учесника 10 27 17  

Број нових уредника 10 2 8  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

125 255 0  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

50  2900 134  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

100% 950 0  

Број организованих 
догађаја 

5 6 4  

 
Објашњење: Већина пројеката је почела крајем првог квартала, док је други           
квартал искоришћен за теренске изласке. Материјал је прикупљен и на његовом           
постављању на Википедију и Оставу радиће се током наредног периода.  
 
Вики воли панонске слатине 
 
Опис пројекта и циљеви 
 
Слатинска станишта (слатине) у Војводини обухватају различите станишне типове, а          
одликује их присуство биљака прилагођених животу на заслањеном земљишту         
(халофите). Ова станишта су дом многих заштићених врста биљака и животиња, међу            
којима и неколико панонских ендема, што их сврстава међу биолошки важна подручја            
панонске Србије. Присуство јединствене флоре и уско географско распрострањење су          
разлози због којих Директива о стаништима Европске Уније наводи слатине као           
станишта чија је заштита приоритет у Европи. 
 
Идеја пројекта јесте да се обиђе 15 слатинских станишта, да се напише текст за сваку               
од њих, као и већи број текстова посвећених заштићеним и занимљивим врстама које             
их настањују. Сваки текст би био поткрепљен и великим бројем слободних           



фотографија. Кроз едукативни и занимљив садржај објављених текстова, који су лако           
доступни, пројекат би имао за циљ информисање и подизање свести код људи о             
важности очувања слатинских станишта и биљних и животињских врста које их           
настањују. 
 
Крајњи циљ пројекта јесте повећање броја текстова о заштићеним врстама и           
стаништима, као и повећање доступности информација о темама које су слабо           
заступљене у јавности. 
 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 20-25 5  

Број нових уредника / /  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

75 0  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

250 0  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

/ /  

Број организованих 
догађаја 

1 1  

 
 
Предузете активности 
 
Након прихватања пројекта од стране Викимедије Србије, одржан је уводни састанак           
са вођом пројекта на ком су разматрани планови, временски оквир и метрике. Убрзо             
након тога, одржано је предавање и радионица на Природно-математичком факултету          
у Новом Саду. Ова радионица имала је за циљ да се чланови тима обуче како да                
уређују Википедију и доприносе Викимедијиној остави. Ово знање пренели су и           
осталим члановима НИДСБЕ „Јосиф Панчић”. Радионици је присуствовала и вођа          
пројекта „Јестиве или не, упознајмо их све” чиме се уштедело на времену, а волонтери              
су се повезали како би пружили подршку једни другима и ојачали заједницу у Новом              
Саду. 
 



Када је то обављено, чланови су у другом кварталу организовали четири теренска            
изласка у циљу пописивања биодиверзитета који настањује слатинска станишта, као и           
прављења фотографија о слатинским стаништима и заштићеним и занимљивим         
врстама које се могу наћи на њима. Током летњих месеци биће извршено постављање             
мултимедијалних датотека као и писање и допуњавање чланака. 
 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Успешно је одржана 
радионица и предавање о 
писању текстова и 
постављању фотографија 
на Викимедијину оставу. 
 
Успешно су спроведена 
четири теренска 
истраживања. 

Један од изазова био је 
инфраструктурне природе. 
Имајући у виду велику 
заузетост сале на 
факултету, тешко се 
одредио термин за 
радионицу.  
 
Координисање и 
организовање 
вишедневних теренских 
истраживања који 
укључују више особа је 
само по себи изазов.  

Волонтери су новајлије 
и ово им је помогло да 
се осамостале у писању 
пројеката и могуће 
касније реализују Вики 
активности. Овакви 
грантови не носе велики 
ризик па су привлачнији 
за нове људе. 
 
Кроз овај пројекат смо 
обучили нове волонтере 
који ће даље ширити 
знање заједници у 
Новом Саду и 
заинтересовати друге да 
промовишу идеју ширења 
слободног знања.  
 
Свако стечено искуство 
у вези са координисањем 
и организовањем било 
каквих догађаја спрема 
волонтере за боље 
организовање наредних 
сличних активности. 
Превазилажење проблема 
и решавање истих нас 
припрема за наредне 
терене и истраживања. 

 
 
 
 
 
 



Дивљи Вики паркови 2 
 
Опис пројекта и циљеви 
 
Мање и веће парковске површине су последња уточишта за животињске врсте које су             
првобитно насељавале територију града, а задржале су се ту до данас. Највећи успех             
пројекта „Дивљи Вики Паркови” који је реализован током 2016. године је потврђено            
присуство преко 40 врста птица у 4 највећа парка у Нишу и упознавање грађана са том                
чињеницом. Кроз Викимедијину оставу и чланке на Википедији те информације стижу и            
до све ширег аудиторијума. Преко 400 окачених фотографија птица, двадесетак          
чланака на Википедији, промоција у медијима и две изложбе постера изазвали су            
велико интересовање грађана. Овај успех је мотивисао учеснике у пројекту да наставе            
са представљањем природног богатства у њиховом региону.  
 
Истражујући четири највећа парка у Нишу: Чаир, Бубањ, Парк светог Саве и Тврђаву,             
од марта до септембра, учесници приказују фауну инсеката, дрвенасте представнике          
биљака које изграђују ове делове природе и обогаћују знање о парковским птицама.            
Крајњи циљ пројекта је да се сва сазнања дигитализују кроз Викимедијину оставу и             
кроз чланке на Википедији, а истовремено и едукују суграђане кроз уређивачке           
маратоне и изложбе фотографија.  
 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника / 5  

Број нових уредника 0 0  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

40 0  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

1000 0  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

300 0  

Број организованих 
догађаја 

4 0  

 
 



Предузете активности 
 
У првој половини године, чланови пројектног тима су организовали 4 фото туре у 4              
највећа парка у Нишу. Фото туре су биле успешне и прикупљен је материјал који ће               
бити постављен на Вики оставу у наредном кварталу. Као и код осталих            
микрогрантова ситуација је таква да је други квартал био посвећен прикупљању           
материјала, док ће наредни бити фокусиран на обогаћивање Википедије и          
Викимедијине Оставе. 
 
Поред ових активности, волонтери су се одазвали на позив да организују уређивачки            
маратон поводом такмичења Вики воли Земљу. Уређивачки маратон је организован          
истог дана у Београду и у Нишу, а више о резултатима се може прочитати у делу који                 
се тиче такмичења Вики воли Земљу.  
 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

/ 
 
 
 
 
 
 

/ / 

 
 
Јестиве или не, упознајмо их све 
 
Опис пројекта и циљеви 
 
Овај пројекат путем лаког и бесплатног садржаја има за циљ упознавање шире            
јавности о гљивама које живе на нашем подручју, њиховој екологији, јестивости,           
начину коришћења и њиховом конзервационом статусу. Корисницима Вики пројеката         
биће представљени нови едукативни чланци о гљивама Србије, а постојећи текстови           
биће допуњени  савременим квалитетним фотографијама са терена широм Србије. 
 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 1 1  

Број нових уредника / 4  



Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

60-85 /  

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

250-300 /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

/ /  

Број организованих 
догађаја 

/ 3  

 
 
Предузете активности 
 
Након што је пројекат прихваћен, одржан је уводни састанак са вођом пројекта, на             
коме су разматрани планови, временски оквир и даљи кораци у пројекту. Вођа пројекта             
је присуствовала радионици у Новом Саду, која је већ поменута у оквиру пројекта Вики              
воли панонске слатине.  
 
У другом кварталу у години фокус је стављен на прикупљање литературе неопходне            
за писање чланака као и на теренске изласке на којима су се прикупљале фотографије              
и подаци о макрогљивама Србије.  
 
У току јануара - јуна 2017. године пројекат је промовисан усменим путем код колега и               
пријатеља волонтера, и њих неколико је заинтересовано за учешће на пројекту.           
Такође су усменим путем информисани и управљачи/запослени заштићених подручја         
које су чланови тима посетили и објаснили им да слободан садржај на Википедији могу              
користити за промоцију њиховог подручја.  
 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Чланови тима су стекли 
знање о писању чланака и 
њиховом постављању на 
Википедију. 
 
Успешно су организована 
3 теренска излета. 

Волонтери су новајлије па 
су се први пут сусрели са 
оваквим типом пројекта па 
нису знали шта тачно да 
очекују.  
 
Код организовања 

Уз добру комуникацију и 
планирање волонтери су 
унапред успели да се 
усагласе.  
 
 
 



 
 
 
 

теренских излета најтеже 
је био ускладити 
временске прилике и 
слободно време чланова 
пројекта. 

 
  

 
 
Југоисток кроз објектив 
 
Опис пројекта и циљеви 
 
Идеја пројекта је анимирање већег броја појединаца и институција у Нишу кроз            
активности у склопу пројекта: уређивачке маратоне, фото-туре, изложбу и промоцију          
слободног знања. У циљеве пројекта спада масовно прикупљање фотографија под          
слободном лиценцом, што доприноси увећању садржаја, као и допуну садржаја          
постојећих пројеката. Поред тога се ради и на увећању броја чланака на српском             
језику, као и броја ГЛАМ институција са којима ће бити остварена сарадња. 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника / 3  

Број нових уредника / 2  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

20 /  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

600-700 134 Фотографије се 
могу наћи у овој 
категорији. 

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

100% --  

Број организованих 
догађаја 

/ --  

 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikiproject_Southeast_through_the_lens


Предузете активности 
 
Током првог тромесечја, одржан је уводни састанак са представницима Викимедије          
Србије на коме се договарало о будућим активностима, о временском оквиру и о самој              
обуци вођа пројеката. Затим је потписан уговор на основу ког је исплаћена прва             
транша средстава.  
 
У оквиру пројеката Југоисток кроз објектив, одржан је терен код Деспотовца и            
околине, приликом чега је прикупљено и постављено 134 фотографије. Такође,          
успостављен је контакт са релевантним институцијама (ЈП Ресавска пећина,         
Туристичко-спортска организација Деспотовац), организацијама и појединцима који ће        
бити део пројекта у погледу ослобађања фотографија или осмишљавања         
одговарајућег модела сарадње. Учесници на пројекту су умрежени са волонтерима из           
пројекта Дивљи Вики паркови, како би заједно радили и међусобно се помагали.  
 
Такође је почела реализација фото туре Ниш и околина, након које ће слике бити              
постављене на Викимедијину оставу и биће коришћене за илустровање чланака на           
Википедији.  
 

Успех  Изазови Научене лекције 

Као једно од мерила 
успеха може бити 
чињеница да су 
туристичке организације и 
институције које 
управљају разним 
природним добрима увек 
вољне за сарадњу. 
Пројекат за сад наилази 
на одобравање и буди 
интересовање управљача 
добара. 
 
 
 

/ / 

 
Промоција заштићених добара јужне и источне Србије  
 
Опис пројекта и циљеви 
 
Пројекат је поднео вођа прошлогодишњег пројекта 1 реч - 1000 слика - Пут око Пирота.               
Он је већ организовао и учествовао у фото-турама и обогаћивао је Викимедијину            
оставу прикупљаним материјалом. Југоисточна и јужна Србија је доста непокривена у           
погледу фотографија, а крије заштићена природна и културна добра (кањони, клисуре,           



споменици...). Идеја овог предога је да се поред фотографисања ових места, објаве            
текстови о општим и специфичним одликама поменутих места, обогаћени новим          
фотографијама на Википедији и Викимедијиној остави.  
 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 4 1  

Број нових уредника / 0  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

10 0  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

300 0  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

50 0  

Број организованих 
догађаја 

1 0  

 
 
Предузете активности 
 
Пројекат је имао за циљ фотографисање и сакупљање грађе за писање чланака о             
местима од посебног значаја за очување и промоцију гео-биолошког наслеђа источне           
и јужне Србије. У протеклом периоду локалитети коју су посећени су: Велики Крш и              
Столови код Бора, Рготски камен, такође код Бора и места која су у овом региону               
препозната као места од значаја за очување и промоцију разноликости станишта и            
биолошке разноврсности. У југоисточној Србији су посећена места: Росомачки вис,          
кањон Темштице и Топлодолске реке, Горњекриводолска клисура, кањон реке Јерме,          
кањон камичке реке и разни остењаци у овом делу Србије. Оно што је такође              
планирано је посета Сићевачкој клисури, клисури Јелашничке реке и остењацима и           
падини Суве планине и њој повезаним масивима и брдима. 
 
У наредном периоду је планирано постављање мултимедијалног материјала на 
Оставу, а затим и писање чланака на Википедији о поменутим местима. 
 
 



Успех  Изазови Научене лекције 

Локалитети који су 
посећени, показали су се 
као врло обилни у смислу 
богатства биодиверзитета, 
станишта и општих услова 
за даљу популаризацију и 
промоцију као места од 
изузетног значаја за даља 
истраживања и описивања 
врста која се на овим 
местима срећу. 
Фотодокументарни 
материјал који је 
прикупљен је 
интересантног садржаја и 
може се сматрати да је 
овај део пројекта био јако 
успешан. 

Осим временских прилика 
које су неке од теренских 
активности пролонгирале, 
не може се рећи да је неки 
део овог дела пројекта био 
компликован или са неким 
конкретним изазовима. 
Сам рад на литицама је 
јако тежан и подразумева 
доста одговорности. 
 
Током пројекта су искрсле 
финансијске потешкоће 
приликом непостојања 
одређених рачуна, али је 
то успешно решено и 
пројекат је настављен.  

Како би пројекат био 
успешан и достигао 
планиране циљеве, 
потребан је континуиран 
рад на креирању и 
повећању слободног 
садржаја на Вики 
пројектима.  

 
 
Слике и речи Смедеревске Паланке 
 
Опис пројекта и циљеви 
 
Пројекат има за циљ повећање слободног садржаја о културно-историјским добрима          
општине Смедеревска Паланка. Пројекат ће обухватити писање чланака на         
Википедији и убацивање слика на Викимедијиној Остави током лета 2017. Осим овога,            
пројекат ће допринети повећању слободног садржаја и информација о значајним          
људима, местима и објектима из Смедеревске Паланке, имајући у виду да је            
покривеност ових тема нешто лошија на Википедији.  
 
 

Метрике Планирано (за 
целу годину) 

Остварено Објашњење 

Број учесника 2 2  

Број нових уредника 2 2  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

50 0  



Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

500 0  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

/ /  

Број организованих 
догађаја 

/ /  

 
 
Предузете активности 
 
Током првог тромесечја, одржан је уводни састанак са представницима Викимедије          
Србије на коме се договарало о будућим активностима, о временском оквиру и о самој              
обуци вођа пројеката. Затим је потписан уговор на основу ког је исплаћена прва             
транша средстава.  
 
Конкретних теренских активности није било у првој половини године, јер је то            
планирано за летње месеце. У овом периоду вођа пројекта је прикупио литературу коју             
ће користити у писању и допуни чланака у вези са Смедеревском Паланком и             
околином.  
 
Литература за сада броји свега неколико књига, од којих су неке у власништву вође              
пројекта, а неке су позајмљене. Склопљена је сарадња са Библиотеком „Милутин           
Срећковић” из Смедеревске Паланке, која је омогућила волонтеру приступ завичајном          
одељењу библиотеке.  
 
Још увек је рано за издвајање изазова и научених лекција, имајући у виду да главне               
активности у оквиру пројекта тек следе.  
 
 

Успех  Изазови Научене лекције 

/ 
 
 
 

/ / 

 
 
 



Учешће на конференцијама 
 
Викимедија Србије је у првој половини године имала представнике на Викимедијиној           
конференцији у Берлину, као и на састанку Образовног Колаба у Дилиџану, Јерменија.            
Након ових конференција, представници су написали извештаје, како бисмо што више           
научили из искуства других огранака и били упућени у дешавања у оквиру покрета.  
 

Медији 

 
У првој половини 2017. године медији су интезивно пратили дешавања око Википедије            
и активности Викимедије Србије.  
 
Година је започела сјајним текстом о „људима иза Википедије” на посећеном порталу            
медијске куће Н1, да би медијски примат преузела прослава 16 година Википедије на             
енглеском језику, која је донела чак 50 објава. Поред вести о овом јубилеју и              
гостовања менаџерке комуникација у електронским медијима, и бројне новинарске         
екипе су извештавале са саме прославе у Универзитетској библиотеци „Светозар          
Марковић”. Тако је на крају било 10 објава на телевизији, шест на радију, четири у               
штампаним медијима и 30 на интернету. Од тога би се посебно могло издвојити             
гостовање у Јутарњем програму Радио-телевизије Србије, извештај телевизије Н1, али          
и посебан прилог на РТС-у у емисији „Тако стоје ствари”.  
 
У фебруару је била актуелна прослава 14 година Википедије на српском језику, која је              
остала у мањој медијској сенци, због недавне велике пропраћености прославе          
Википедијиног 16. рођендана. Забележене су 23 објаве, од чега две на радију (једно             
гостовање), две у штампи и 19 на интернету. Значајне су биле објаве у новинама Блиц               
и Политика, с обзиром на велики тираж ових новина. 
 
Медијски фебруар допунило је извештавање новинара о донацији фотографија нишког          
уметника Даворина Динића (11 објава), али и о Образовном програму ВМРС.  
 
Примат у марту преузео је уређивачки маратон одржан на Светски дан пантомиме,            
који је резултирао са 18 објава, али је пажњу привукао и текст у штампаном издању               
Блица о српским Википедијанцима. 
 
Локални медији су извештавали о активностима других пројеката, попут Вики Југа и            
Вики-библиотекара. 
 
У априлу месецу одржана је Вики Лајв конференција која је резултирала са мањим             
бројем објава - 16, али „јачим” медијима. ТВ Пинк (са великим рејтингом) је             
извештавала са лица места, али је после конференције и угостила менаџерку           
комуникација, као и ТВ Хепи и ТВ Студио Б. Новинар Радио Београда направио је              
сјајан интервју са Википедијанцима, који се може можда сврстати у једну од            
најквалитетније обрађених прича о заједници уредника Википедије. 

https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpY1hNZmNycWFGTlE/view
https://novinardkocic.wordpress.com/2017/03/15/leskovac-viki-bibliotekar/
https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpSmJhQW1qWjA5SmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpZHBfS3lfd0lDOWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpczV0c2J1d0tNb0k/view
http://bit.ly/2jBYar0
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/vec-14-godina-vodi-ih-entuzijazam-oni-su-srpski-vikipedijancihttp://www.blic.rs/vesti/drustvo/vec-14-godina-vodi-ih-entuzijazam-oni-su-srpski-vikipedijanci/8zp02fm/8zp02fm
http://bit.ly/2lDlDt0
http://leskovackevesti.rs/napunite-vikipediju-leskovcem-okolinom/
http://bit.ly/2l2upBe
https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpRE1Ja3BMaUZ0WFk/view
http://rs.n1info.com/a217780/Sci-Tech/Upoznajte-ljude-iza-Vikipedije.html
https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpcmJ5SkdFVUl6TGc/view
http://rs.n1info.com/a221715/Sci-Tech/Vikipedija-16.-godisnjica.html


 
Крај априла, цео мај и део јуна месеца традиционално су медијски резервисани за             
фото-конкурс Вики воли Земљу. И ове године пажња медија није јењавала. Са            
прошлогодишњим медијским покровитељима (Радио-телевизија Војводине, РТВ      
Студио Б, Вечерње новости) настављена је успешна сарадња, а РТВ је поново            
емитовала и рекламни спот (14 дана, пет пута дневно). И други значајни медији у              
Србији са великим аудиторијумом радо су наставили да извештавају о такмичењу у            
прикупљању фотографија природе, тако да је конкурс био покривен и у листовима            
Политика, Дневник, као и (по неколико пута) на најслушанијим радио станицама           
(Радио Београд 1, Радио Београд 2, Радио Студио Б, Радио 202…), али и скоро свим               
веб порталима, посебно оним са туристичком тематиком. 
Посебно би могло да се издвоји гостовање менаџера комуникација у Јутарњем           
програму РТС-а, поподневном програму Радио-телевизије Војводине, али и у емисији          
„Жикина шареница”, у којој се још неколико пута током такмичења говорило о конкурсу,             
али и емитовао прилог са свечаности проглашења победника. 
Закључно са јуном месецом о овом фото-конкурсу је забележено 67 објава. 
 
Није згоре поменути да су у овом периоду постојале и објаве о другим активностима              
ВМРС, попут учешћа менаџера Образовног програма на стручним конференцијама,         
или организованог такмичења у писању чланака „ЦЕЕ пролеће”. 
 
Медији су били заинтересовани и за друга дешавања око Википедије, као што је             
забрана цитирања Дејли мејла, блокада Википедије на турском језику, покретање Вики           
трибјуна, али и закључавању странице о Гарфилду, вандализмима... 
Генерално о Википедији се говорило 309 пута, док је она успутно поменута чак 215              
пута. 
 

Стратегија Викимедије Србије 
 
Викимедија Србије је у протеклом периоду активно радила на осмишљавању фокуса           
ког ће се држати наредне три године. У циљу што већег укључења заједнице у              
одлучивање и добијање повратних информација од ње, осмишљена је анкета у којој су             
чланови могли да се изјасне о томе шта мисле о тренутном раду организације као и               
томе шта би требало променити. Почетком другог квартала направљени су резултати           
анкете и креиран је нацрт стратегије Викимедије Србије за период од 2018. до краја              
2020. године. Идентификовани су стејкхолдери, главни фокуси, урађена је СВОТ          
анализа. Нацрт је прослеђен члановима како би кроз другу итерацију могли да дају             
своје мишљење, али одзива није било. У договору са представницима Задужбине           
Викимедија, рађено је на побољшању документа и уносу недостајућих ствари. На           
основу овог документа, Викимедија Србије ће креирати годишњи план за 2018. годину.  
 
 
 

https://rs.wikimedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_1._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80_2018_-_31._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80_2020._%E2%80%93_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BxI64JgJIYdXR0gwTmd6UGNZWU0/view
https://rs.wikimedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_1._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80_2018_-_31._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80_2020._%E2%80%93_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7lDgjxNnEXpcy1jZjZtSzFCUzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BxI64JgJIYdXSjh5UVlYWnZTMkU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxI64JgJIYdXSjh5UVlYWnZTMkU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxI64JgJIYdXWFBlZVpJMkdRWHM/view

