
Извештај о раду Управног одбора за 
2019. годину 

 

Управни одбор Викимедије Србије (УО) у тренутку писања извештаја чине следећи           
чланови: 

● Мирослав Лоци (председник) 
● Ђорђе Стакић (потпредседник) 
● Филип Маљковић 
● Миљан Симоновић 
● Бојана Сатарић 
● Теодора Лукић 

Једна од најважнијих ствари унутар структуре Управног одбора у 2019. години свакако            
је промена председника. Филипу Маљковићу је истекао мандат када га је заменио            
Мирослав Лоци. Оваквим изменама пружа се могућност релативно младим члановима          
да воде организацију и уводе новине у будућности. Осим тога, на децембарској            
ванредовној седници Скупштине, Управни одбор ојачан је за једну чланицу - Теодору            
Лукић, док је Марко Адам иступио због истицања мандата. Састанци су одржавани у             
просеку једном месечно, а у периодима који су то захтевали, некад и чешће. У              
зависноти од дела године и тренутних активности, теме састанака су обухватале           
различите дискусије и доношење одлука. Углавном су праћени резултати пројеката,          
планиране активности, потенцијалне сарадње, као и глобална дешавања. Током ових          
састанака донете су 33 одлуке које су се тицале финансијских, административних           
ствари, као и службених путовања и награда. Поред тих донето је више одлука које су               
биле значајне, али до сада није постојала пракса њиховог завођења. Одлуке су биле у              
вези са координацијом ЦЕЕ конференције која је одржана у октобру 2019. године у             
Београду, са годишњим планом и извештајима, као и организацији још једне           
међународне конференције у 2020. години - Еду Вики конференције.  

Организација је и даље у ФДЦ процесу, а процес креирања годишњег плана је остао              
једноставан као и за 2019. Викимедија Србије је имала детаљан, интерни план, док су              
Задужбини Викимедија представљене основне смернице којима ће се удружење         
водити током 2020. године. Организација тежи стабилности, па је буџет остао исти.            
Викимедија Србије је од Задужбине Викимедија добила пун износ тражених средстава. 

Управни одбор је учествовао у конкурсу за годишње пројекте. На конкурс је пристигло             
17 предлога, а 7 је прихваћено. Током самог конкурса постојала су два круга селекције              
приликом којих су у обзир узети стратешки фокуси организације. 

Још један важан сегмент рада одбора је свакако координација запослених у           
организацији. У току 2019. године Викимедија Србије је прекинула рад са Иваном            
Гусларевић, да би се неколико месеци касније направила позиција менаџера за           
сарадњу са институцијама културе на којој је сада Горана Гомирац.  
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Чланови Управног одбора представљали су организацију на међународним        
конференцијама и окупљањима. Учествовали су на Викимедијиној конференцији        
(Берлин, Немачка), Викиманији (Стокхолм, Шведска), ЦЕЕ конференцији (Београд,        
Србија), састанку председавајућих (Париз, Француска), конференцији Викимедија и        
образовање (Сан Себастијан, Шпанија) и конференцији Википедија за мир (Беч,          
Аустрија).  

Евалуација програма Викимедије Србије у 2019. 

години   

Програми и метрике 
Викимедија Србије је у 2019. години реализовала три програма који се састоје из             
разноврсних пројеката. Сваки од програма је специфичан и има задате циљеве:  

● Образовни програм је креиран са идејом остваривања сарадњи са         
образовним институцијама у циљу коришћења Википедије у настави и         
образовном систему уопште. Састоји се од следећих пројеката: Википедија у          
школама, Акредитован семинар и Еду Вики камп. 

● ГЛАМ програм подразумева остваривање сарадњи са институцијама културе у         
циљу ослобађања садржаја и повећања доступности тог садржаја на Вики          
пројектима. У оквиру ГЛАМ програма реализују се програми стажирања,         
уређивачки маратони, Вики воли ГЛАМере, Вики-библиотекар и други облици         
сарадње. 

● Подршка заједници је програм који обухвата разноврсне активности у циљу          
повећања ретенције и мотивације чланова заједнице. Пројекти који се реализују          
су Викилајв конференција, Такмичења на Википедији и Анимирање заједнице         
(микрогрантови, окупљања, месечници, извештавање заједнице…). 

 
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 нових датотека искоришћених у Википедијиним чланцима/странама -        
број мултимедијалних датотека које су искоришћене за илустровање        
Википедијиних чланака. 

● Број партнерстава - под овом метриком се подразумева број остварених          
сарадњи са образовним институцијама и институцијама културе, као и         
невладиним организацијама у оквиру пројеката и активности Викимедије        
Србије. Сарадња може значити спровођење различитих пројеката у овим         
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институцијама, организовање уређивачких маратона, радионица, предавања,      
као и изложби. Сматрамо да је метрика важна јер показује раст програма и             
ширење мреже сарадника, а самим тим утиче на већу видљивост организације           
и пројеката. 

 

Планиране и остварене мере успеха програма Викимедије Србије у 
2019. години 

Програми/ 
Метрике 

Образовни 
програм 

ГЛАМ програм 
Подршка 
заједници 

Укупно: 

план оств план оств план оств план оств 

Учесници 1070 1621 173 276 180 533 1423 2430 

Нови налози 965 1588 70 81 35 83 1070 1752 

Стране на Вики 
пројектима 

1280 1753 4350 7754 15910 18583 21540 29370 

Искоришћеност 250 323 1620 2795 7000 5651 8870 8769 

Партнери 45 50 24 33 12 16 81 99 
 
Скоро све планиране мере успеха три програма Викимедије Србије су достигнуте и у             
великој мери премашене. Када посматрамо број написаних чланака, највише је          
написано у оквиру ГЛАМ програма и ово из разлога што су узети у обзир и чланци који                 
су допуњени референцима у оквиру акције 1либ1реф (1194). Такође, број чланака у            
оквиру ГЛАМ програма је већи него претходних година због подршке Министарства           
културе и информисања на пољу програма Википедијанац стажиста. 

 
Са друге стране, ако се посматра број отворених налога по пројектима, највише успеха             
има Образовних програм због највећех броја учесника и великог броја радионица у            
средњим школама и на факултетима.  



 

 
Као и претходних година, највише мултимедијалног садржаја је прикупљено у оквиру           
програма Подршке заједници. На овај резултат највише утичу појединачни пројекти          
које Викимедија Србије подржава попут Шумадије на длану и Надгробни споменици и            
крајпуташи. Такође, резултати пројеката којима су одобрени микрогрантови доносе         
добру количину тематског материјала који иначе није заступљен на Остави. Од укупно            
22643 датотека, 16487 је прикупљено у оквиру програма Подршке заједнице, 5563 у            
оквиру ГЛАМ-а, а 593 у оквиру Образовног програма.  
 

 
 



 

Образовни програм 
 
Викимедија Србије је и у 2019. години наставила тренд пораста броја учесника на             
програму услед проширивања сарадње са већ постојећим партнерима, али и због           
остваривања нових сарадњи. Током претходне године смо имали 1621 учесника на           
програму што је највећи број учесника на овом програму до сада.  
 
  

 

Википедија у школама 

Претходна година је била значајна за Образовни програм у погледу објављивања           
видео туторијала о уређивању Википедије, чија је израда започета током 2018. године.            
До краја 2019. године је објављено 20 туторијала о уређивању Википедије у коду, а              
договорена је израда и видео туторијала о уређивању Википедије помоћу визуелног           
уређивача и Википодатака током 2020. године. У овом периоду Викимедија Србије је            
остварила значајну сарадњу са Београдским центром за безбедносну политику,         
пројекти су проширени на два факултета Универзитета у Новом Саду и на две средње              
школе у Београду и Књажевцу и први пут је одржана радионица уређивања            
Википодатака у средњој школи. У оквиру пројекта Википедија у школама одржано је 58             
радионица. Ове радионице су одржане у 40 образовних институција са којима смо            
остварили сарадњу током 2019. године. Током исте године, једно партнерство са           
образовним институцијама је остварено у оквиру програма Подршке заједници, пошто          
су аплицирали за годишње грантове са образовним активностима. У 2019. смо добили            
и једну нову Вики амбасадорку на Високој школи електротехнике и рачунарства           
струковних студија у Београду. 
 



Акредитовани семинари 

Током 2019. године је одржано 9 семинара за        
наставнике, којима је присуствовало 183     
наставника, а они су на Википедију унели 180        
чланака. Семинар је одржан у 3 основне школе,        
2 средње школе, 2 на Филозофском факултету       
Универзитета у Нишу и 2 семинара су одржана        
у сарадњи са Институтом за модерно      
образовање који је окупио наставнике више      
школа из целе Србије. Од тога је 5 семинара         
одржано по препоруци учесника са других      
семинара и на иницијативу школа. Осмишљен      
је нови начин припреме учесника за семинар       
који подразумева да наставници припреме     
квалитетније чланке које ће током семинара      
објавити на Википедији. То је допринело      
смањењу броја учесника у односу на прошлу       

годину, јер је припрема захтевнија, али је повећан број учесника који су информатички             
писменији и тиме спремнији да наставе сарадњу на другим пројектима Викимедије           
Србије. То је допринело и ефикаснијем реализовању семинара, односно смањењу          
потешкоћа у практичном делу семинара када наставници уносе чланке на Википедију. 
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После четири одржана семинара смо наставили сарадњу на пројекту Википедија у           
школама са четворо наставника, док су договорене још две сарадње које ће бити             
реализоване током 2020. године. Успешност семинара се огледа и у томе да смо             
захваљујући позитивном искуству учесника добили препоруке у три школе за          
одржавање семинара током 2020. године. 
 
Имали смо прилику да учествујемо на Међународној научној Вики конференцији у           
Порту, што је као резултат имало објављивање рада на тему “Професионално           
усавршавање наставника - пример акредитованих семинара Викимедије Србије” у         
часопису Присма. 
 
 

Место, институција Број учесника Број чланака 

Београд, ОШ Бора 
Станковић 

20 19 

Београд, ОШ Данило Киш 25 24 

Ниш, Филозофски факултет 
Универзитета у Нишу 

22 20 

Београд, Средња школа и 
гимназија Архимед 

16 16 

Ниш, Филозофски факултет 
Универзитета у Нишу 

21 22 

Београд, Институт за 
модерно образовање 

18 18 

Београд, Институт за 
модерно образовање 

13 13 

Београд, ЕТШ Раде Кончар 22 22 

Београд, ОШ Сава 
Шумановић 

26 25 

Укупно: 183 180 
 
 
 
 
 
 

https://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/issue/view/466
https://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/issue/view/466
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/41._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/41._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/40._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/39._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/39._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/38._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/38._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/37._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/37._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/36._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/36._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/35._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/35._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/34._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/33._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/33._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80


Еду Вики камп  

Еду Вики камп је одржан у Кладову, а        
програм је обухватао радионице,    
предавања, фото-туре, уређивачке   
маратоне и друге активности. Окупио је      
16 учесника, од којих је неколико њих       
наставило да се бави активностима у      
оквиру Образовног програма. Камп је     
скраћен за један дан у односу на       
кампове од претходних година како     
бисмо повећали број учесника.    
Испоставило се да скраћење кампа није      
утицало на квалитет програма и садржај      
који је предвиђено да буде покривен      
кампом, чиме смо постигли циљ.     
Проблем се јавио само у вези са бројем        
пријављених учесника јер је он опао у       
односу на претходну годину пошто је      
камп одржан у јулу. Због тога смо       
одлучили да камп 2020. године опет      
одржимо у августу пошто је     
претпоставка да је недавно завршен     
испитни рок пред камп утицао на мањи       
број пријава.  
 

 
На крају кампа учесници су попунили евалуације. Учесници су оцењивали програм,           
презентације, говорнике оценама од 1 до 5. Просечна оцена за програм и презентације             
била је 4,88. Сви учесници су рекли да је камп испунио њихова очекивања. 
 

ГЛАМ програм 
Вики воли ГЛАМере 

У оквиру пројекта Вики библиотекар укупно је одржано 19 радионица уређивања           
Википедије. Најпре су то две радионице у Универзитетској библиотеци „Светозар          
Марковић” као подршка акцији #1Lib1Ref. Учесници ове акције били су запослени из            
Универзитетске библиотеке и Библиотеке града Београда. Поред њих, уредници су се           
акцији могли прикључити онлајн. Унето је укупно 1672 референце што је дупло више у              
односу на 2018. годину када је унето 798 референци.  
 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%95%D0%B4%D1%83_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF_2019


Одржане су 4 дводневне радионице Вики-библиотекар, као и 2 Вики-маратона: Моја           
улица на коме је учествовало 34 Википедијанаца и постављено 44 нових чланака. На             
догађају је постављено и 165 фотографија од којих је већина искоришћена у чланцима. 
 
Одржане су три радионице праксе студената Катедре за библиотекарство и          
информатику Филолошког факултета УБ. Пошто је ова генерација малобројна,         
одржано је само три радионице са 18 учесника (прошлих година су биле две групе, па               
је укупно било одржано 6 радионица). 
 
Одржано је 4 додатних радионица за учеснике које су током 2019. године и раније били               
на курсевима. 
 
Ове године, део пројекта Вики-библиотекар је и пројекат стажирања. Википедијанац          
стажиста је завршио стажирање током мартa. Постављено је 158 датотека, а           
Википедијанка стажисткиња је написала 17 нових чланака, 14 квалитетно допунила и           
24 чланка средила са мањим изменама или унетим сликама. 
 
Наслеђе Југоистока - Идеја пројекта је успостављање сарадње са институцијама          
културе и осталим институцијама од значаја које се налазе на територији југоисточне            
Србије, као и дигитализација и ослобађање садржаја културно-историјског наслеђа         
које се налази у њиховом поседу. У оквиру пројекта су посећене и фотографисане             
изложбе у установама културе. Фото-туре су резултирале са 2004 фотографије и 30            
чланака. 
 
Дигитализација у Народном музеју Зрењанин - Пројекат културне установе Народни          
музеј у Зрењанину је наставак прошлогодишњег пројекта дигитализације музејских         
колекција. Викимедија Србије је овој институцији уступила скенер, а тим Музеја           
дигитализује аналогне материјале и поставља их на Викимедијину оставу. Током          
овогодишњег пројекта проширен је тим који је радио на пројекту, обучавањем још три             
запослене особе за овај процес. Дигитализовано је и отпремљено 333 датотекe. 
 
Кампања уређивања референци #1lib1ref - ГЛАМ година је започела глобалном          
кампањом уређивања референци #1lib1ref, која је овог пута сврстала је Србију у сам             
врх вики заједница које су унеле највећи број референци поводом Википедијиног           
рођендана. Укупно 28 уредника Википедије на српском језику унело је чак 1672            
референце у чланке где су оне недостајале. Поред тога, победник у Србији, корисник             
Ванилица, пласирао се на друго место на свету. Током трајања кампање одржане су             
две уређивачке радионице у Универзитетској библиотеци, а након овог такмичења          
најбољима су уручене и награде - ваучери за куповину књига и промо пакетићи. 
 
Велико пролећно чишћење Оставе - Викимедија Србије покренула је у марту           
једномесечну кампању уређивања датотека на Викимедијиној остави, посебно        
уређивања и сређивања фотографија које су отпремљене у оквиру реализованих          
ГЛАМ пројеката, фото-такмичења и других пројеката заједнице. Циљ кампање био је           
да се повећа искоришћеност фотографија и других датотека на вики пројектима, али и             
да се отпремљене фотографије правилно категоришу, опишу и употребе за          



илустровање чланака на Википедији. Акција је почела уређивачком радионицом, у          
оквиру које је одржано предавање о Викимедијиној остави, али и о основама ауторских             
права када је у питању ова и друге вики платформе. Након тога, учесници су              
уређивали фотографије и друге датотеке на Остави. По завршетку акције, у оквиру            
локалне конференције Викилајв, учесницима са највише измена су додељене         
предвиђене награде (ваучери за куповину технике и књига). 
 

Стажирања 

Током 2019. године реализовано је седам програма стажирања. Од седам програма,           
три програма су подржана и финансирана од стране Министарства културе и           
информисања у оквиру конкурса за пројекте дигитализације. Имајући у виду жељу за            
већом децентрализацијом активности и боље заступљеним ГЛАМ активностима у         
разним градовима Србије, Викимедија Србије је отворила конкурс за пријаву стажиста           
из градова где су се налазиле институције заинтересоване за сарадњу. У оквиру ових             
пројеката написано је и допуњено 363 чланка, ослобођено је и постављено 2742            
датотеке, а 2273 њих је искоришћено у чланцима. Осим ових резултата у свим             
установама је одржана обука уређивања Википедије за заинтересоване заопослене. У          
наставку следи табела са програмима стажирања и оствареним резултатима:  

 

Подршка заједници 
 

Викилајв 2019 

Викилајв је годишња конференција која има за циљ умрежавање уредника и           
волонтера, размену знања и потенцијално решавање актуелних питања на Википедији.          
Због оваквог карактера, евалуација конференције се врши кроз резултате упитника          
који попуњавају учесници конференције. 
 

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%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0


Конференција је била дводневна и поред предавања, садржала је округле столове,           
панел дискусије, као и интерактивне радионице. Око 100 учесника посетило је и            
учествовало на конференцији. Од 45 учесника који су попунили евалуациони упитник,           
29 (64,4%) је рекло да је у потпуности задовољно конференцијом (оцена 5 од 5), док је                
њих 16 дало оцену 4.  
 

 
 
 
Када је у питању подстицање дискусије, 31 учесник је даo оцену 5, 8 њих је дало оцену                 
4, 5 је дало оцену 3, а само један учесник није био задовољан подстицањем дискусије. 
 

 
Већина учесника (60%) је сматрала да су теме биле биле довољно интересантне и             
корисне. 
 
 



 
Осим овога, значајни су коментари који су се тицали самих сесија и предавача.             
Најбоље оцењене сесије су предавање о ауторском праву, напредно уређивање          
Википедије и радионица писања пројеката. Похвале су удељене новинама попут          
тренинга комуникације који је одржан од стране екстерних предавача, као и ментија            
као платформе за повећања интеракције приликом сесија. Сви коментари доступни су           
на овом линку. Од 45 учесника који су попунили анкету, само један учесник не би               
поново присуствовао конференцији.  
 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1v8pzVLMQQgSth4tcs-V-cZ8XZNv0n0e9rk3oz9H1BWY/edit


Такмичења на Википедији 

Током 2019. године одржана су три такмичења на Википедији на српском језику у             
организацији Викимедије Србије како је и планирано. Током три такмичења (ЦЕЕ           
Пролеће 2019, Глума, Знамените жене) написано је 700 и допуњено 105 чланака.  
 
ЦЕЕ Пролеће је због дужине трајања, а и свеобухватности теме најуспешније. Током            
овог такмичења написано је 429, а допуњено 46 чланака. Будући да се такмичење             
организује пету годину заредом, у наставку следе упоредни резултати по годинама: 
 

 
 

 

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_2019
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_2019
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%93%D0%BB%D1%83%D0%BC%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%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%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5_(2019)


 
Како су резултати нешто слабији него прошлих година, организована је анкета за            
учеснике такмичења како би се покушало увидети шта је то што је демотивисало             
такмичаре. 14 од 15 учесника који су попунили анкету је рекло да би такмичење              
требало да се организује и даље. Они који су учесвовали ранијих година, али не и               
2019. као разлог су навели недостатак времена да се посвете такмичењу. 11 од 15 њих               
сматра да је дужина такмичења одговарајућа. У анкети су учесници навели да су             
добре стране такмичења опширност теме, као и довољно времена за писање чланака.            
Као најбоље мотивационе факторе, учесници су навели да им се свиђају разноврсне            
теме, да воле да доприносе слободном знању и да чак воле да учествују све и да се не                  
такмиче. Када су награде у питању, најпримамљивији су им ваучери за куповину            
ствари, јер им дају одређену слободу.  
 

Анимирање заједнице 

Анимирање заједнице обухвата доделу микрогрантова, организовање окупљања и        
прослава, Вики штандова, уређивачких маратона, као и пројекте појединаца који          
значајно доприносе Вики пројектима.  

● Микрогрантови - У 2019. години подржано је чак осам разноврсних идеја које            
су успешно спроведене у дело. Подухвати су, осим у Београду, реализовани на            
територији планине Ртањ, у Нишу и Новом Саду. Учесници су обогатили           
Викимедијину Оставу за 4283 фотографије, а Википедију на српском за 580           
чланака. Приметан је пораст у броју чланака у односу на раније године. Од             
2014. до 2019. укупно је кроз процес доделе микрогрантова прикупљено 24853           
фотографијe и видео материјала, а написано и допуњено 1624 чланака.  



 

 
 
 

Назив пројекта Датотеке Чланци 

Вики сениор  519 232 

Пољопривредне науке у 
Србији 111 58 

Биодиверзитет Ртња 501 49 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Viki_Senior
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%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80#%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Agriculture_sciences_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%9F%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8#%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Biodiverzitet_planine_Rtanj
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A0%D1%82%D0%B0%D1%9A


У шифоњеру - српска 
народна ношња 429 35 

Вики чува шуме 500 82 

Ваздух који дишемо 101 49 

Геоморфологија за све 637 75 

У додиру са природом 1485 / 
 

● Пројекти који значајно доприносе Вики пројектима - У току 2019. године           
реализована су два пројекта волонтера који су већ искусни у спровођењу Вики            
активности. Шумадија на длану и Надгробни споменици и крајпуташи пројекти          
су који су резултирали са 12000 фотографија и 565 чланака. Јединствени су по             
томе што их реализују појединци који су веома активни чланови заједнице, а            
успевају своју страст да пренесу на Вики пројекте и поделе их са људима             
сличних интересовања у Србији.  

 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_U_%C5%A1ifonjeru_-_odevni_predmeti_srpske_narodne_no%C5%A1nje
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A3_%D1%88%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D1%80%D1%83
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Project_Viki_%C4%8Duva_%C5%A1ume
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5&from=4067616&back=0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Vazduh_koji_di%C5%A1emo
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Geomorfologija_za_sve
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5&from=4046572&back=0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_U_dodiru_sa_prirodom
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%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:BrankaVV


ЦЕЕ конференција 2019 

У октобру 2019. Викимедија Србије је била организатор ЦЕЕ коференције 2019. Током            
године бројне активности су споведене у циљу окупљања што више Википедијанаца и            
Викимедијанаца и размене искуства. Спроведена је и анкета за заједницу како би            
програм, који је формирао међународни програмски одбор, био прилагођен заједници.  
 
Конференција је и више него успешно организована, припремљен је и објављен           
извештај, резултати евалуационе анкете, као и блог пост за међународну заједницу.  
 

Финансијски извештај за 2019. 
 
Викимедија Србије се и у 2019. години може похвалити стабилним извором           
финансирања својих активности, као и адекватном контролом трошења средстава. Од          
стране Задужбине је одобрен грант у износу од 99.500 евра за финансирање            
активности утврђених планом за 2019. годину, као и додатних 43.475,50 евра за            
финансирање ЦЕЕ конференције у Београду колико је и тражено у грант апликацији.  
 
Финансијска подршка од стране Министарства културе и информисања за пројекат          
„Википедијанац стажиста“ није изостала ни у 2019. години. Са 450.000 динара, колико            
нам је одобрено путем конкурса, финансирана су три програма стажирања у укупном            
трајању од 5 месеци. Од прикупљених донација и чланарина Викимедија Србије је            
приходовала 745 евра што је пад од 44,40% у односу на претходну годину.  
 
Са друге стране, Викимедија Србије бележи знатан пораст донација у производима и            
услугама, највећим делом због уступања простора за конференције и остале          
активности удружења, као и због донације лиценци за Виндоуз 10 оперативни систем.            
Оквирна вредност донација у производима и услугама за 2019. годину износи 17.686            
евра.  
 
Када говоримо о потрошњи средстава у оквиру буџетских категорија, прекорачења је           
било у буџету предвиђеном за надокнаду трошкова курсних маржи приликом продаја           
девиза због већег обима активности, као и за финансирање одласка учесника на            
догађајима у иностранству који су добили полустипендије. Ова прекорачења су у           
вредности мањој од 200 евра те су занемарљива у односу на уштеде остварене током              
године. Након пресека финансијског стања направљеног крајем новембра, Управни         
одбор је одобрио да се од преосталих средстава изврши набавка нових рачунара због             
застарелости и спорости у раду постојећих. На тај начин се очекује повећање            
ефикасносности у раду запослених, али и волонтера. 
 
Од додељеног годишњег гранта укупно је потрошено 99.188,54 евра што значи да ће             
задужбини бити враћен износ од 311,46 евра. Од средстава добијених за реализацију            
ЦЕЕ конференције потрошено је 40.389,62 евра, док ће преостала средства у износу            

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Conference/Wikimedia_Serbia/CEE_Meeting_2019/Report
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2019/Survey_results
https://space.wmflabs.org/2019/11/29/wikimedia-central-and-eastern-europe-meeting-held-in-belgrade/


од 3.0853,88 евра бити искоришћена за прилагођавање активности удружења Закону о           
заштити података о личности кроз ангажовање адвокатске канцеларије        
специјализоване за ову област.  
 
Средства добијена од Министарства културе су скоро у потпуности утрошена те је            
износ од 61 динар враћен након завршетка пројекта.  
 
Када говоримо о буџету за 2020. годину, Викимедија Србије, у складу са препоруком,             
није повећавала износ тражених средстава од Задужбине, односно овај износ је исти            
као и за 2019. годину. План је да се и у овој години активно ради на обезбеђивању                 
додатне финансијске и логистичке подршке кроз пријаве на конкурсе за доделу           
средстава, али и сарадњом са постојећим партнерима и организацијама за помоћ           
невладином сектору у Србији.  

Планови за 2020. годину 
 
Викимедија Србије ће у 2020. години наставити са реализацијом три програма која су             
редефинисана приликом подношења годишњег плана за 2018. годину. Три главне          
целине чине Образовни програм, ГЛАМ (Galleries, Libraries, Archieves, Museums)         
програм и Подршка заједници. Реализацијом пројеката у оквиру наведених програма,          
активно остварујемо сарадњу са институцијама које се баве формалним и          
неформалним образовањем, као и институцијама које своје деловање обављају у          
домену културе, дигитализације и очувања културног наслеђа. Настојаћемо да         
активности у што већој мери обављају волонтери којима ће, кроз програм подршке            
заједници, бити обезбеђена техничка и саветодавна помоћ од стране представника          
Викимедије Србије. Осим што ћемо уложити труд у проширење волонтерских          
капацитета, наш фокус биће веће укључење заједнице Википедије на српском у           
активности Викимедије Србије.  
 
У 2019. години организација је била главни организатор ЦЕЕ конференције. У 2020.            
пренећемо наше закључке следећим организаторима у нади да ћемо видети прогрес и            
опипљиве резултате ових окупљања. Како имамо експертизу, постоји индиција да          
ћемо организовати Вики Еду конференцију у 2020. години.  
 
Викимедија Србије спроводи активно стратегију која важи за период 2018 - 2020.            
Будући да се ове године овај период завршава, организација ће спровести процес            
креирања нове стратегије. Он ће обухватити евалуацију досадашње стратегије и низ           
итерација кроз које ћемо доћи до заједничких закључака који пут треба одабрати, које             
промене и новине увести.  
 
Викимедија Србије је од јануара 2020. добила нову запослену на позицији менаџера            
за сарадњу са институцијама културе. Број запослених се неће мењати у 2020.            
години. Жеља нам је да проширимо и ојачамо програме, а уз то и тим људи који ће их                  
координисати. 
 


