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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
Викимедија Србије је доста радила на успостављању и одржавању стабилности. То се            
у великом мери односи на људске капацитете организације. На крају 2017.           
организација има 4 запослена на позицијама менаџер пројеката и заједнице, менаџер           
образовног програма, менаџер комункација и менаџер канцеларије. Управни одбор         
састоји се од 7 чланова, а такође активна су два стручна одбора (Академски и              
Медијски). Организација има 53 редовна члана, 191 придружена, 5 почасних чланова и            
11 Вики амбасадора. У наставку следи органограм Викимедије Србије. 
 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 
 
Образовни програм Викимедије Србије намењен је свим образовно-научним        
институцијама у земљи. Кроз њега, Викимедија Србије настоји да популаризује          
Википедију и њој сродне Вики пројекте како би се обогатили новим садржајем на             
српском језику, у академском окружењу. Образовни програм сачињен је од низа           
пројеката, који су прилагођени различитим циљним групама (наставници, ученици,         
студенти). Пројекти се спроводе кроз разне обуке, семинаре, уређивачке маратоне и           
слично. Све образовне пројекте стратешки усмерава и прати Академски одбор          
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Викимедије Србије. Образовни програм се састоји од три пројекта: Википедија у           
школама, Акредитовани семинари и ЕдуВики камп. 
 
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 1645 1280  

Број нових 
уредника 

1125 1206  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

1160 3016  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

500 755  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

25% 29% (219)  

Број организованих 
догађаја  

61 56  

 

ВИКИПЕДИЈА У ШКОЛАМА 

 

Основни циљ пројекта је увести Википедију у образовни систем Србије путем писања            
реферата и семинарских радова на задате теме из одређеног наставног или           
факултетског предмета. То подразумева упознавање ученика и студената са         
Википедијом и концептом слободног знања, креирање семинарских радова који ће          
бити видљиви, слободни и свима доступни, али и подстицање професора за           
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коришћење модерног приступа у настави. У зависности од тога у којим институцијама            
се реализује, овај пројекат се дели на пројекте Вики-гимназијалац и Вики-студент. У            
септембру 2017. године у овај пројекат је уврштен и Викиречник, који је раније био              
засебан пројекат. 

Због природе пројекта активности су обухватиле први семестар (јануар 2017. године)           
школске 2016/2017. године, други семестар (од фебруара до јуна 2017. године)           
школске 2016/2017. године и први семестар (од септембра до децембра 2017. године)            
школске 2017/18. 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. У периоду од            
септембра до децембра 2017. је укупно одржана 21 радионица у средњим школама,            
вишим школама и на факултетима. Остале активности које су реализоване: 
 

- Направљена је одштампана ЕДУ брошура на српском и енглеском језику која           
сумира постигнуте резултате у оквиру Образовног програма.  

- 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. Модел се огледа у томе да            
студенти пролазе радионице независно од било ког факултетског предмета, а          
студенти након успешно завршеног чланка добијају ЕСПБ поене и потврду о           
завршеној радионици 

- 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 

- Промоција значаја и резултата образовног програма путем гостовања на         
телевизији Н1. 

- Преговори са новим потенцијалним партнерима на пројекту, као што су          
Београдска пословна школа и Факултет за специјалну едукацију и         
рехабилитацију 

- Током првог тромесечја контактирани су сви партнери са Филолошког         
факултета са којима смо имали сарадњу у оквиру програма Викиречник          
(катедре за 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          
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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.  

- Остварена је сарадња са три нове институције: Учитељским факултетом,         
Факултетом драмских уметности и Машинским факултетом. Ове три        
институције су се први пут укључиле у пројекат Вики студент.  

- Започети су преговори о започињању пројекта Вики школарац са основном          
школом „Јован Стерија Поповић”. Сарадња је произашла из пројекта         
акредитованих семинара, чији су наставници учествовали на једном од         
семинара који су одржани у овој школи. 

- Изабрано је пет нових Вики амбасадора: Миљан Симоновић је постао          
амбасадор на Факултету организационих наука у Београду, Јелена Шуњеварић         
на Географском факултету у Београду, Теодора Лукић на Биолошком факултету          
у Београду, Никола Јевтић на Високој школи рачунарства и електротехнике у           
Београду, а Душан Ружић на Факултету безбедности у Београду. 

- Током 2017. прихваћена су три пројекта у оквиру годишњих позива за пројекте            
који се односе на Еду програм, а који ће бити реализовани током 2018. године.              
У питању су пројекат Савремена угоститељска опрема који ће реализовати          
институт “Know how” са студентима Високе школе струковних студија за          
менаџмент и пословне комуникације из Сремских Карловаца, пројекат Вики         
пракса који ће реализовати Центар за урбани развој са студентима          
Филозофског факултета из Београда и пројекат Знање - заједничко богатство          
који ће реализовати Филозофски факултет у Нишу. 

- Викимедија Србије, УНИТАС фонд, Црвени Крст Србије и Универзитетска         
библиотека „Светозар Марковић” обележили су Европски дан борбе против         
трговине људима радионицом уређивања Википедије на ову тему. Радионица је          
одржана у октобру у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”. 

- Започета је сарадња са Гимназијом „Урош Предић” из Панчева која се први пут             
укључила и пројекат Вики гимназијалац. Ова сарадња је проистекла из          
акредитованих семинара, пошто је наставница Сања Маљковић била учесница         
на једном од њих. 

- Викимедија Србије је приликом рачунања метрика и праћења рада учесника на           
пројекту у потпуности прешла на коришћење Дешборда чиме је знатно          
олакшано праћење рада учесника. 

- Крајем 2017. године отпочети су договори о организовању радионице са          
Викимедијом Чешке која ће бити одржана 2018. године са идејом да у Београду             
и Прагу буду у исто време одржана два маратона „Упознај Србију” и „Упознај             
Чешку” током којих ће студенти писати чланке на својим језицима који се односе             
на Србију и Чешку. 

 
Резултати евалуације пројекта „Вики студент” од стране студената која је спроведена у            
2017. години су показали одличне резултате. На узорку од 232 студената, више од             
62,5% њих је начин и јасноћу презентоване теме оценило са „одлично” (графикон 1). У              
приложеном графикону 2 се може видети да је изузетно позитивно оцењена и            
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стручност предавача на радионицама. Више од 72% испитаних студената је рад           
предавача оценило са „одлично”.  
 

 
 

Графикон 1 
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Графикон 2 
 
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. 
 
Табела са обједињеним метрикама: 
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 1625 1025 Метрике из ове 
ставке су умањене 
јер су две 
институције са 
којима смо имали 
остварену 
догорочну сарадњу 
(Пољопривредни 
факултет и Девета 
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гимназија) 
одустале од 
учествовања у 
пројекту крајем 
2017. због 
сопствене 
организације и 
недостатка 
кадрова, а укупно 
су давале преко 
300 учесника.  

Број нових 
уредника 

1045 961  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

1750 2677  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

/ 168  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

/ 19,6% (33)  

Број организованих 
догађаја  

102 44 Разлика у 
планираним и 
оствареним 
метрикама се 
односи на пројекат 
Викиречник, где је 
планирано 50 
радионица које 
нису одржане 
пошто су студенти 
радили од куће. 
Вики речник је у 
септембру 2017. 
интегрисан у 
пројекат Википедија 
у школама. 
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АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ 

 

Главни циљеви су унапређивање компетенција запослених у образовању за примену          
нових и отворених платформи за учење заснованих на вики алатима и унапређење            
квалитета наставног и васпитног процеса. Семинар траје осам сати, носи осам поена и             
бесплатан је за све учеснике. Осмишљен је тако да се састоји из теоријског и              
практичног дела, а намењен је како наставницима општеобразовних и стручних          
предмета у гимназијама и средњим стручним школама тако и наставницима виших           
разреда основне школе. Током теоријског дела, учесници имају прилику да сазнају           
више о основним принципима вики пројеката, примерима добре праксе примене          
Википедије у образовним процесима, презентовању вики алата и израда вики чланка.           
Практични део подразумева стицање знања и развијање вештина за израду нових или            
допуну постојећих чланака на Википедији (по избору учесника) које се могу применити            
у настави. Након семинара учесници добијају уверење о похађаној обуци и даљу            
подршку тима Викимедије Србије у реализацији наученог у пракси.  

Током 2017. године реализоване су следеће активности: 

● 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 

● 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 2018. години 
● Подношење докумената за нови циклус акредитација за школске 2018/2019,         

2019/2020. и 2020/2021. годину. Актуелна акредитација истиче 2018. године. 

За 2017. годину планирана је реализација 8 семинара, али су због квалитетне сарадње             
са институцијама и њиховог доброг одзива, очекивања превазиђена, па се број           
одржаних семинара повећао на 11. Битно је напоменути да је Викимедија Србије            
организовала четири семинара уз додатну финансијску подршку Министарства        
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просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У протеклих годину дана је            
посебан акценат стављен на децентрализацији активности и настојању да се          
семинари одржавају у градовима у којима раније нису одржавани. Од 11 семинара,            
шест их је одржано ван Београда.  

 

Слика 

 

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. После сваког           
семинара, учесници су добили прилику да оцене семинар оценама од 0 до 4, а              
просечна оцена семинара које смо одржали је 3,88. 
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Графикон 
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. 
 
Табела са обједињеним метрикама: 
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 120 239  

Број нових 
уредника 

120 239  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

120 283  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

/ 38   

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

/ 94,74% (36)  

Број организованих 
догађаја  

8 11  

 

ЕДУ ВИКИ КАМП 

 

 
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            
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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 је био разноврстан у погледу тим билдинг активности,            
радионица и предавања. Фокус је био 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.          
Током кампа је било речи о Вики-амбасадорима, о акредитованим семинарима, о           
Dashboard-у и другим битним стварима које се тичу спровођења Еду програма           
Викимедије Србије. Камп је био одржан од 17. до 21. јула 2017. у Врњачкој Бањи, а                
имао је 16 учесника из свих делова Србије. 

 

Активности: 

- Пријаве за Еду Вики камп су трајале од 01. до 15. јуна, а пристигло је више од                 
60 пријава од којих је одабрано 16 учесника. Кандидати су стратешки одабрани            
на основу могућности за потенцијалну сарадњу са факултетима на којима          
студирају. Осим директних позива одређеним институцијама, позив је био         
послат и школама, организацијама и другим партнерима са којима сарађујемо у           
циљу привлачења потенцијалних кандидата да се јаве на конкурс, што је           
резултирало добрим одзивом. 

- Направљен програм кампа, осмишљене теме и контактирани предавачи 
- Пронађена локација кампа и резервисан смештај 
- Организован превоз, направљена рута и осмишњене фото-туре 
- Координација волонтера, предавача и осмишљавање презентације  
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Графикон 
 
Еду Вики камп 2017. је осим остварених метрика, добрих резултата на пољу написаних             
чланака и ослобођених фотографија резултирао и добијањем четири нова Вики          
амбасадора на Географском факултету, Факултету безбедности, Високој школи        
електротехнике и рачунарства и Биолошком факултету. Током једне фото-туре која је           
реализована током Еду Вики кампа у Трстенику, остварена је сарадња и са Завичајним             
музејем у Трстенику која се касније постала део ГЛАМ програма. Иако није планирано             
да камп има више од 16 учесника, његови резултати и утицај су изузетно значајни за               
Образовни програм Викимедије Србије и целу организацију пошто је његов учинак био            
такав да су волонтери касније покрили више сегмената рада организације. Другим           
речима, добили смо нове Вики амбасадоре, волонтере на акредитованим семинарима          
и пројекту Википедија у школама, стажисту у ГЛАМ програму, нове сарадње са            
образовним институцијама, итд. 
  
 
Табела са обједињеним метрикама: 
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 25 16  

Број нових 
уредника 

5 6  

Број страна 40 56 Линк на Википедији 
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креираних на Вики 
пројектима 

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

500 549 Категорија на 
Остави 

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

25% (125) 27,32% (150)  

Број организованих 
догађаја  

1 1  

 

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 били 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.  

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 
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Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 190 418  

Број нових уредника 145 206  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

485 653  

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

972  1587  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

 60,74% (590) 48,5% (771)  

Број организованих 
догађаја 

31 43  

 
 

ВИКИ ВОЛИ ГЛАМ-ЕРЕ 

 

 

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           
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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 Остварено Коментари 

Број учесника 25 80  

Број нових уредника 25 24  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

30 1 Чланак о Даворину 
Динићу 

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

500 171 

Донација Даворина 
Динића 44 
Донација 
Фото-музеja 11 
Донација Милорад 
Стокин 100 
Модел зрна 
пшенице 16 

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

50% (200) 36,8% (63)  

Број организованих 
догађаја 

4 3  

 
 
Са почетком 2017. године, започело се и са активностима у оквиру ГЛАМ-а. 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. 
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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 одељку Уређивачки маратони). 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 ово удружење је ослободило 11 фотографија за вики пројекте.           
Викимедија Србије је подржала предлог овог друштва за организацију изложби и           
предавања на тему слободне културе, који је требало поднети Министарству културе,           
али је удружење на крају одустало од конкурисања.  
 
Реализована је сарадња и са колекционаром Милорадом Стокином, који на Фејсбук           
страници објављује фотографије у јавном домену из богате српске историје. Приликом           
селекције фотографија водило се рачуна о томе да се издвоје фотографије           
енциклопедијске вредности, тако да је на крају на Викимедијину оставу постављено           
100 фотографија које приказују значајне моменте и личности из историје Србије, а            
неки чланци су први пут илустровани адекватним фотографијама. Ова сарадња је           
промовисана блог постом, као и писањем за глобални ГЛАМ месечник. 
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Током реализације ЕдуВики кампа учесници су обишли и Завичајни музеј у Трстенику,            
а недуго након тога нас је овај музеј контактирао да им помогнемо у дигитализацији              
два предмета: Ситуациони план града Трстеника и његове околине из 1895. године и             
глинени модел зрна пшенице стар 8000 година.  
План града Трстеника рађен је на 17 картона, димензија 65x85cm и било је врло тешко               
пронаћи скенер који би могао да га дигитализује. Контактирани су неки партнери и             
правна лица која пружају услуге скенирања, али нажалост није пронађен адекватан           
скенер и дигитализација није обављена. 
С друге стране, глинени модел зрна пшенице успешно је дигитализован. Наиме, овај            
археолошки предмет се сматра вредним због необичних геометријских шара које су           
уцртане на његовој позадиини за које се верује да представљају најстарији           
урбанистички план на свету. Пронађен је током археолошких ископавања неолитског          
насеља Благотин у селу Пољнa, у општини Трстеник, а чува се у Археолошкој збирци              
Филозофског факултета и само је два пута био излаган јавности. Викимедија Србије је             
добила ексклузивно право да га фотографише и објави фотографије под слободном           
лиценцом и тако омогући да се шири знање о овом културном благу наше земље.              
Наши волонтери Википедијанци су са полетом дочекали ову могућност, па је тако            
Марија Гајић подробно фотографисала овај модел зрна, а Милош Тодоровић је           
написао чланак о њему на Википедији на српском језику. Јелена Вукчевић,           
руководилац Музеја у Трстенику је за блог пост, поред осталог, изјавила да            
дигитализација овог глиненог модела зрна пшенице и његово смештање на          
Вики-оставу за Трстеник и трстенички Музеј имају немерљиву вредност и да је на овај              
начин, у сарадњи са Викимедијом Србије, повећана видљивост овог вредног          
археолошког експоната. 
 
У овом тромечном периоду прослеђен је позив за финансирање пројеката у 2018.            
години бројним архивима и музејима у Србији. Неколико институција је изразило           
интересовање, тако да су обављани разговори са њима и основно упознавање са            
могућностима сарадње на ГЛАМ програму. 
 
Дигитални Београд је поново привукао пажњу јавности, тако да су представници           
Викимедије Србије, Завода за заштиту споменика културе и Факултета организационих          
наука говорили о овом пројекту гостујући на ТВ Пинк. 
 
У овом периоду публикована је и ГЛАМ брошура 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.  
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Међутим, почетак четвртог тромесечја донео је преокрет када је ГЛАМ у питању.            
Остварена је сарадња са Министарством културе и информисања Републике Србије          
(Сектор за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре), које је дало пуну подршку           
развоју ГЛАМ програма у Србији. Министарство културе и Викимедија Србије          
организовали су презентације ГЛАМ програма, као и практичне радионице за          
представнике архива, музеја и библиотека који су се пријавили за курс. Током та три              
дана едуковано је 60 запослених у 29 институција културе из целе Србије о             
могућностима доприноса слободном садржају, слободним лиценцама, важности       
дељења знања и повећању видљивости материјала институција културе на интернету.  
Редом су представљани Викимедијин покрет, Задужбина, огранак у Србији, разлике          
између Википедије и Викимедије, да би уследио главни акценат са презентацијом о            
ГЛАМ програму и његовим резултатима широм света и у нашој земљи. Драган            
Сатарић је упознао присутне са слободним лиценцама и ауторским правима на вики            
пројектима, а практичан део радионице се састојао у основној обуци уређивања           
Википедије, као и обуци уређивања Викимедијине оставе, са адекватним примерима          
материјала у јавном власништву и под CC лиценцама. Радионица намењена          
библиотекама у Србији била је обогаћена и представљањем пројекта         
Вики-библиотекар, чију је успешност презентовала Александра Поповић, начелница        
Сектора за научне информације и развој Универзитетске библиотеке „Светозар         
Марковић” и вођа овог пројекта. Полазницима све три радионице додељени су и            
сертификати о похађаном вики курсу. 
Након одржаних презентација, редом су контактирани представници институција који         
су присуствовали презентцијама, како би се видели њихови утисци и могућности за            
даље сарадње. Одржано је неколико састанака, а модели сарадње који су           
резултирали су планирање новог семинара за представнике музеја у Војводини (у           
сарадњи са Музејем Војводине), уређивачки маратон у Музеју Југославије, програм          
стажирања у овој истој установи, као и ослобађање извесног броја датотека од стране             
Историјског архива Јагодине. О овим сарадњама више у одељцима Уређивачки          
маратони и Википедијанац стажиста. 

УРЕЂИВАЧКИ МАРАТОНИ 

 

20 

http://blog.wikimedia.rs/?p=3520


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 Остварено Коментари 

Број учесника 45 79  

Број 
новорегистрованих 
уредника 

20 24  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

45 162  

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

30 241 Вики воли Земљу 2 
Вики воли прајд 77 
СФРЈ (1, 2, 3) 162 

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

100% (30) 26% (63)  

Број организованих 
догађаја 

4 6 5 маратона и једна 
обука 

 
Уређивачки маратон на Светски дан пантомиме 
 
Викимедија Србије је наставила успешну сарадњу са Светском организацијом         
пантомимичара и на Светски дан пантомиме, 22. марта, организован је уређивачки           
маратон са темама из ове области. Учесници маратона били су волонтери Викимедије            
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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. 
 
Уређивачки маратон Вики воли Земљу 
 
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. 
 
Уређивачки маратон Вики воли Прајд 
 
У септембру је организован уређивачки маратон у оквиру обележавања Недеље          
поноса. Идеја је била да се увећа садржај на Википедији и Викимедијиној остави о              
ЛГБТ+ темама. Упућен је позив за сарадњу организаторима Београдске недеље          
поноса и организацији Civil Rights Defenders. Одржан је састанак на коме је договорено             
да ова организација проследи позив за учешће у маратону својој заједници, уступи            
литературу за писање чланака, али и ослободи фотографије за претходних парада за            
Викимедијину оставу. Маратон је одржан 14. септембра у просторијама Викимедије          
Србије. Написано је 29 нових чланака, а допуњена су три чланка. На сам дан              
Београдске параде поноса, волонтери ВМРС су фотографисали овај догађај и          
поставили фотографије на Викимедијину оставу. 
 
Уређивачки маратон за Ноћ истраживача 
 
У склопу, сада већ редовне годишње сарадње са организаторима манифестације Ноћ           
истраживача, одржан је уређивачки маратон у циљу писања биографија о научницима.           
Написан је 31 чланак од стране 15 учесника, а допуњена су два чланка. Маратон је               
одржан за саму Ноћ истраживача, а паралелно са овим догађајем постављени су и             
Вики штандови у пет градова Србије.  
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Уређивачки маратон СФРЈ 
 
Последњи маратон у 2017. резултат је успостављене сарадње са Музејем Југославије           
након одржаних презентација у Министарству културе. Са овом институцијом         
договорено је да се одржи уређивачки маратон да би се писало о знаменитим             
личностима из периода СФРЈ, а Музеј је том приликом ослободио фотографије           
потребне за илустрацију чланака. Одабран је симболични датум - 29. новембар, а дан             
пре маратона одржана је обука за шесторо запослених у музеју. Учешћу на маратону             
потврдило је 10 Википедијанаца, који су уз шесторо запослених, из литературе коју је             
обезбедио Музеј, написали рекордних 50 чланака. Музеј Југославије ослободио је 69           
фотографија знаменитих личности, али се акцији придружио и Историјски архив          
Јагодине, ослободивши 60 политичких плаката. Медији су такође веома добро          
испратили ову активност, о чему више у делу медијског извештаја. 
 

ВИКИПЕДИЈАНАЦ СТАЖИСТА 
 

 
  

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 
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● 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 Остварено Коментари 

Број учесника 10 22  

Број нових уредника 10 18  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

40 123 Од чега седам 
књига, укупно 752 
стране 

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

150 818  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

15% (22) 40,3% (330)  

Број организованих 
догађаја 

8 2  

 
 
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 
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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.  
 
Крајем јула отпочети су преговори са институцијама и потенцијалним стажистима како           
би се уговорио програм стажирања. Избор је пао на Историјски архив Суботице, који је              
угостио током августа Владимира Нимчевића, изабраног Википедијанца стажисту за         
2017. годину. Владимир је преданим истраживачким радом анализирао и скенирао          
ретке документе који су се дуго сматрали изгубљеним, а поред 18 написаних чланака             
на Википедији, за Викимедијину оставу и Викизворник скенирано је и пет књига, 12             
карти Суботице кроз векове и 160 других ретких докумената.  
 
Будући да пројекат Дигитализација техно културе није реализован до последњег          
тромесечја (више у одељку намењеном овом пројекту), Викимедија Србије је решила           
да та средства преусмери на реализовање додатних програма стажирања. Тако је           
донета одлука да се Википедијанци стажисти ангажују у две институције; Музеју           
Југославије и у Народном музеју у Лесковцу и то у исто време - децембру месецу. 
 
Стажирање у Лесковцу резултирало је са 168 ослобођених датотека, 138 начињених           
фотографија, дигитализацијом две књиге (укупно 105 страна), 41 написаним чланаком          
и једном радионицом за шесторо запослених у музеју. Изабрани стажиста Стефан           
Митић је и након стажирања наставио да ради на пројекту, илуструјући чланке са             
ослобођеним и начињеним фотографијама. 
 
Истовремено у Музеју Југославије одвијао се и други програм стажирања. Стажиста           
Душан Ружић је током децембра написао, допунио и илустровао око 50 чланака, а             
Музеј је ослободио је више од 300 фотографија. Ова институција је показала висок             
степен професионалности и спремност за наставак сарадње, што је један од циљева            
Викимедије Србије - дугорочна и одржива сарадња са институцијама културе. 
 

ВИКИ-БИБЛИОТЕКАР 
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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/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5_2017
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Content_donations_by_Museum_of_Yugoslavia


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 наставио 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 Коментари 

Број учесника 110 317  
 

317 полазника: 142 
учесника 
радионица + 25 
учесника 
Вики-маратона + 50 
колега на 
Скупштини ЗБУС-а 
+ 100 Inforum 
конференција у 
Прагу 
 
225 participants: 142 
workshop 
participants +25 
participants at Wiki 
Marathon  + 50 
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fellow librarians at 
the general meeting 
of the Serbian 
Academic Library 
Association + 100 
participants at 
Inforum conference 
in Prague 

Број нових уредника 90 164  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

350 368 Страница пројекта 

Број 
постављених/ослобо
ђених датотека на 
Викимедијиној остави 

160 629  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

93,7% (150) 50,8 % (320)  

Број организованих 
догађаја 

14 32 32 догађаја: 
Рођендан 
Википедије спојен 
са изложбом Вики 
воли земљу у 
Универзитетској 
библиотеци, 1 
предавање на 
Скупштини 
Заједнице 
библиотека 
универзитета у 
Србији , 14 
радионица + 4 
додатне радионице 
+ 8 радионица за 
студенте + 2 
радионице 
Вики-маратон, 
прослава 
рођендана 
Викимедије Србије, 
завршни састанак 
Википедијанаца - 
Вики-библиотекара. 
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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%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80/2017


 

 
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 1 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 4 радионице: 2 у Универзитетској библиотеци “Светозар Марковић” и           
2 у Библиотеци “Влада Аксентијевић” Обреновцу. 
 
Организоване су две радионице на Машинском факултету Универзитета у Нишу у 
организацији  Универзитетске библиотеке “Никола Тесла” у Нишу. Присуствовали су 
библиотекари из мреже високошколских библиотека Ниша, Лесковца и Врања. 
 
Укупно је организовано 7 дводневних радионица за библиотекаре. 
 
Организовано је 4 додатне радионице за колеге из Београда, Лесковца, Власотинца и 
Лебана за уређивање чланака на Википедији. 
 
Организоване су 2 радионице за Вики-маратон: Научни часописи у отвореном 
приступу где су полазници били библиотекари и уредници часописа. 
 
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).  
 
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. 
 
Конкурисали смо код Министарства културе и информисања за подршку Пројекту 
Вики-библиотекар, али пројекат није прошао. 
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http://www.inforum.cz/pdf/2017/popovic-aleksandra.pdf
http://www.inforum.cz/pdf/2017/popovic-aleksandra.pdf
http://www.inforum.cz/proceedings/2017/24
http://www.inforum.cz/proceedings/2017/24


Учешће на WikiLive конференцији са представљањем резултата пројекта 
Вики-библиотекар. 
 
Обележен рођендан Викимедије Србије у Универзитетској билиотеци. 
Одржан завршни састанак Википедијанаца из пројекта Вики-библиотекар. 
 
Дигитализација 10 публикација из фонда Универзитетске библиотеке “Светозар 
Марковић” из Београда 
 
1. Дечански првенацъ : описаніє манастира Дечана, диплома краля дечанскогъ, 
описаніє ипекске патріаршіє, многи стари зданія, многи мěста старе Србіє и Косовскогъ 
поля / одъ Гедеона Іосифа Юришића, Єромонаха Дечанскогь. - У Новомъ Саду : Нар. 
кньигопечатня Дан. Медаковића, 1852. - [2], V, 1-70, II, 71-133, [4] стр. ; 20 cm 
 
Сигнатура Р 887. На Викимедијиној остави Дечански првенацъ 
 
2. Краль Дечанскій : епосъ у осамъ пěсама / спěвао др. ІованЪ Субботићь. - У 
Будиму : писмены кр. Свеучилишта Пештанскогъ, 1846. - 256 стр. ; 22 cm 

  
Сигнатура Р 1173 
 
На Викимедијиној остави Краль дечанскій 
 
3. Високи Дечани : споменица народу српском ради обавештења : са сликама / од 
Народног Дечанског Одбора. - Београд : Народна штампарија Љ. Ј. Бојовића, 1910. - 
84 стр., [2] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm 
 
Садржај с насл. стр.: Предавање о В. Дечанима ; Први збор грађана у Београду за В. 
Дечане (стенограф. белешке) ; Докази народног осећања за В. Дечане: телеграфски 
поздрави ; Мали прилози: руска и наша штампа о В. Дечанима. 
 
Сигнатура Р 1198. На Викимедијиној остави Високи Дечани 
 
4. Србска синтакса. Део. 1 / написао Ђ. Даничићъ. - У Београду : у Државной 
штампаріи, 1858. - XII, 643 стр. ; 24 cm 
 
Доступно и на: 
http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/Stara_i_retka_knjiga/Zbirka_knjiga_Djure_Danicica/S-II-0
221 (Фонд Народне библиотеке Србије). - Новаковић 2128; Кириловић 1863; КНБС 564. 
- Са потписом на насл. стр.: "Јов. Алексијевић": М ПБ13 109: УБСМ 
 
Сигнатура ПБ14 168. На Викимедијиној остави Србска синтакса. Део. 1 
 
5. Српска синтакса / својим ученицима саставио Јован Живановић. - Нови Сад : А. 
Пајевић, 1889. - 96 стр. ; 21 cm 
 
Сигнатура ПБ14 289. На Викимедијиној остави Српска синтакса 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B_-_%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8A.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8A_%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9B%D1%8C_-_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/Stara_i_retka_knjiga/Zbirka_knjiga_Djure_Danicica/S-II-0221
http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/Stara_i_retka_knjiga/Zbirka_knjiga_Djure_Danicica/S-II-0221
http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/Stara_i_retka_knjiga/Zbirka_knjiga_Djure_Danicica/S-II-0221
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%9B%D1%8A_-_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_-_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0.pdf


 
 
6. Народне песме са приповедкама / скупио и на свет издао Никола Г. Станишић, 
Драгачевац. - У Београду : У књигопечатњи А. Андрића, 1870 
 
Списак пренумераната. - Потпис Стојана Новаковића: Т Р 609: УБСМ 
  
Сигнатура Р 609. На Викимедијиној остави Народне песме са приповедкама 
 
7. Илустрована  војна енциклопедија. Св. 1, А / уредио Боривоје М. Срећковић. - 
[Београд : Министарство војске и морнарице], 1936 (Београд : Д. Поповић). - 104 стр. : 
илустр. ; 25 cm 
 
Библиографија на унут. стр. корица. Сигнатура В 300/1. На Викимедијиној остави 
Илустрована војна енциклопедија 
 
8. Илустрована војна енциклопедија. Св. 2, А-Б / уредник Боривоје М. Срећковић ; 
уређује Одбор официра свих родова оружја и струка. - [Београд : Министарство војске 
и морнарице], 1936 (Београд : Д. Поповић). - стр. 105-208 : илустр. ; 25 cm 
 
Библиографија на унут. стр. корица. Сигнатура В 300/2. На Викимедијиној остави 
Илустрована војна енциклопедија, св. 2 
 
9. Љубомир П. Ненадовић - Писма из Италије 
 
Сигнатура ПБ14 211/2. На Викимедијиној остави Писма из Италије 
 
10.   Истиннаę повěсть õ Кйрїллě и Меţодїи и õ изобрěтенїи богоданнłх° 
кйрїллических° и славенских° назłваемłх° писмен° / составлена Еллински œ 
свęтагõ Ţеофїлакта архїепїскопа болгарскагõ... ; преведена же нěкоим° Родолюбцем° 
на простłі Славено-Сербскїі езłк°. - В° Бúдинě градě : Писменł Кралевскагõ 
Всеúчилишта Пештанскагõ, 1823. - 67 стр. ; 19 cm 
 
Новаковић 641; Кириловић 550; КНБС 2676. - Према Новаковићу и КНБС, преводилац 
је Дионисије Поповић. Сигнатура Р 1032. На Викимедијиној остави И̑стинняѧ повѣсть ѡ̑ 
Кѵрїллѣ и̑ Меѳодїи 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B_-_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5_%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilustrovana_vojna_enciklopedija_1.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilustrovana_vojna_enciklopedija_2.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F._%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_-_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%98%CC%91%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%A7_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%A3%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%A1%CC%91_%D0%9A%D1%B5%D1%80%D1%97%D0%BB%D0%BB%D1%A3_%D0%B8%CC%91_%D0%9C%D0%B5%D1%B3%D0%BE%D0%B4%D1%97%D0%B8.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%98%CC%91%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%A7_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%A3%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%A1%CC%91_%D0%9A%D1%B5%D1%80%D1%97%D0%BB%D0%BB%D1%A3_%D0%B8%CC%91_%D0%9C%D0%B5%D1%B3%D0%BE%D0%B4%D1%97%D0%B8.pdf


Дигитализација техно културе 

 
 
Пројекат је требало да буде наставак започете дигитализације аналогних записа техно           
културе у Србији. Међутим, због личних проблема и изненадних професионалних          
обавеза вође пројекта, дигитализација до краја године ипак није обављена. Средства           
за реализацију су враћена Викимедији Србије, а потом преусмерена на реализацију           
додатна два програма стажирања. 
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

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 /  
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СЛОБОДАН САДРЖАЈ  
Програм Слободан садржај има за циљ увећање и умножавање слободног садржаја у            
било ком облику (фото, аудио, текстуалном). Кроз овај програм подстиче се           
разноликост пројеката, јер теме као и циљне групе волонтера који учествују у овим             
активностима, могу бити разноврсне. 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 

У 2017. години програм Слободан садржај обухватао је пројекте који су на разне             
начине прикупљали слободан материјал: Вики воли Земљу, Колубара и Подгорина у           
слици, Културно наслеђе Западне Србије, Надгробни споменици и крајпуташи         
Моравичког краја, Брзанско моравиште и Запис - свето дрво, Такмичења на Википедији            
и Прочитана Википедија. Имајући у виду да је Викимедија Србије уводила измене у             
погледу програма за 2018. годину, ове активности ће се убудуће реализовати у оквиру             
ГЛАМ програма и Подршке заједници.  

 
У следећој табели налазе се обједињене метрике за све наведене пројекте: 
 

Метрике Планирано  Остварено Коментари 

Број учесника 241 347  

Број нових уредника 110 39  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

1320 1774  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној остави 

17520 28876  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

43,5% (7620) 12,45% (4597)  
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Број организованих 
догађаја 

126 235  

 

ВИКИ ВОЛИ ЗЕМЉУ 

 
 
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.  
 
Фото-конкурс овог типа врло је занимљив медијима, због чега је услед медијске            
кампање, медијска покривеност била велика. И ове године имали смо медијске           
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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. 
 
Поред изложбе на којој су проглашени победници такмичења, организоване су још две            
изложбе фотографија из 2017. и једна изложба фотографија из 2016. године.           
Победничке фотографије из 2017. године најпре су изложене на Нишвил фестивалу,           
са чијим организаторима Викимедија Србије има добру сарадњу. Поред изложбе,          
постављен је и Вики ћошак на коме су пролазници могли да се информишу о таквом је                
такмичењу реч и сазнају о пројектима Викимедије Србије. Пар месеци касније,           
организована је изложба у граду победнице конкурса - Параћину. Ово је био додатни             
подстрек за такмичарку. У исто време у Београду су изложене победничке           
фотографија из 2016. године и то на Грин фесту, у Дому омладине. Изложба се              
изузетно добро уклопила у читав концепт фестивала, а они који су га посетили могли              
су да виде на који начин могу допринети Википедији кроз теме које су им блиске.  
 
Табела са метрикама: 
 

Метрике Планирано  Остварено Коментари 

Број учесника 200 307 63 нова налога 
31 постојећи налог 
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13 учесника на 
маратону 
200 посетилаца 
изложби 

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 
природна добра. 

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама 

50% (1000) 8,5% (147) Искоришћеност 
фотографија 

Број организованих 
догађаја 

5 5 Организовани су 
уређивачки 
маратон, изложба 
фотографија са 
проглашењем 
победника, као и 
три изложбе у 
различитим 
градовима Србије 
(Београд, Ниш, 
Параћин) 
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ФОТО-ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПРИКУПЉАЊА 
СЛОБОДНОГ САДРЖАЈА 
 

 
 
Колубара и Подгорина у слици: пројекат је био наставак пројекта Ваљевске планине            
у објективу с тим што се у 2017. радило на прикупљању слободног мултимедијалног             
материјала брдских и равничарских сеоских насеља, свих њихових карактеристика и          
знаменитости Колубаре и Подгорине. Рад на терену резултирао је са 1060           
постављених фотографија на Оставу од планираних 1000. Фотографије су коришћене          
у Википедијиним чланцима и то 447 од планираних 400. У наставку следи преглед             
обиђених терена (66 од планираних 65). 
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Територија покривена пројектом  

 
 
Културно наслеђе Западне Србије: пројекат је био наставак и проширење пројекта           
Културно наслеђе Мачве и Поцерине с тим што се сада ради на прикупљању             
слободног мултимедијалног материјала који представља културне споменике,       
знаменитости, личности из Западне Србије. Поред мултимедијалног материјала,        
прикупља се и литература на основу које се пишу и допуњавају чланци о културном              
наслеђу у Западној Србији. 
 
У оквиру пројекта остварена је добра сарадња са центрима за културу, општинским и             
туристичким организацијама из овог дела земље. Ове организације пружале су помоћ           
у виду литературе и препоручених рута за обилазак терена и прикупљање материјала            
о непокретним културним добрима (споменици културе, знаменита места и         
културно-историјске целине), споменичком наслеђу (19. и 20. век), верским         
грађевинама (цркве, манастири и џамије), споменицима природе и туристичкеим         
дестинацијама и генерално о етнографском садржају (етно села и паркови и грађевине            
народног неимарства). Акценат је нарочито стављен на и културно-туристичке         
манифестације које се се одржале, као што су: Хајдучко вече (Богатић), Шабачка            
чивијада и карневал, Шабачки летњи фестивал (Шабац), као и прослава 700 година            
манастира Троноша. 
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Пројекат је премашио очекивања. Резултирао је са 560 чланака од планираних 500 и             
8893 фотографија од планираних 8000. Број искоришћених фотографија на Википедији          
је 1718.  
 
Надгробни споменици и крајпуташи Моравичког краја: пројекат је обухватао         
прикупљање слободног мултимедијалног материјала који представља надгробне       
споменике и крајпуташе у Моравичком крају у Србији. Материјал се користио и            
користиће се за илустровање чланака на Википедији. 
 
Вођа пројекта је у току 2017. године снимила велики број старих надгробних споменика             
и крајпуташа широм општине Горњи Милановац и једним, мањим делом, у општини            
Чачак. Упоредо са теренским радом прикупљена је и литература која се касније            
користила за чланке. У самом раду изазов је био паралелно прикупљање материјала и             
постављање на Оставу и Википедију.  
 
Пројекат није достигао очекиване резултате у погледу броја чланака. Написано је 25            
чланака, али се пројектне активности настављају и у 2018. години, па се остатак             
чланака очекује већ почетком године. Постављено је укупно 1446 фотографија од           
планираних 1500. Од 1446 фотографија, 162 су искоришћене у чланцима на           
Википедији.  
 
Брзанско моравиште и Запис - свето дрво: пројекат је обухватао прикупљање           
слободног мултимедијалног материјала Брзанског Моравишта и Записа. Специфичан        
је због јединствених формата фотографија које нису заступљене на остави (timelapse,           
360 степени). Фотографије се такође користе за илустровање чланака на Википедији. 
 
Као и друге вође пројеката, активности волонтера су се највише састојале од            
теренског рада приликом чега се материјал прикупљао. Друга фаза рада је           
постављење материјала на Вики пројекте. У овом делу је долазило до кашњења            
реализације активности због других обавеза волонтера. Волонтер је поднео пројекат          
за 2018. годину, али исти није прошао селекцију.  
 
У 2017. години укупно је постављено 15765 мултимедијалних датотека (Брзанско          
Моравиште, Записи), међу којима су и оне јединствених формата (пример Time Lapse            
датотеке). Из категорије записа, искоришћено је 2122 фотографије, док се датотеке из            
категорије Брзанско Моравиште тек користе.  
 
Прочитана Википедија: пројекат је имао за циљ стварање аудио верзија најбољих и            
најзанимљивијих чланака са Википедије на српском језику од стране познатих          
личности. У плану је било да аудио верзије буду слободне и нађу своје место на               
Остави и у чланцима. 
 
Иако су контактирани партнери вољни да се укључе у пројекат и сарађују у погледу              
читања чланака, због техничких разлога активности нису реализоване. Пошто пројекат          
има потенцијала и увидели смо да постоји мрежа сарадника који су препознали значај             
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акције, покушаћемо да поново покренемо иницијативу и у 2018. остваримо жељене           
резултате из 2017.  
 
Упоредни резултати фото-пројеката и пројекате прикупљања слободног садржаја: 
 
Пројекти/Метрике Планирано Остварено 

Брзанско Моравиште и Записи 
5000 мултимедијалних 
датотека 
275 искоришћених 

15765 
мултимедијалних 
датотека 
2123 искоришћених 

Колубара и Подгорина у слици 
1000 фотографија 
400 искоришћених 

1060 фотографија 
447 искоришћених 

Надгробни споменици и   
крајпуташи Моравичког округа 

1500 фотографија 
150 искоришћених 

1446 фотографија 
162 искоришћене 

Културно наслеђе Западне   
Србије 

8000 фотографија 
4400 искоришћених 

8893 фотографије 
1718 искоришћених 

Укупно: 15500 датотека 
5225 искоришћених  

27164 датотека 
4450 искоришћених 

 
Табела са обједињеним метрикама за пројекте Колубара и Подгорина у слици,           
Културно наслеђе Западне Србије, Надгробни споменици и крајпуташи Моравичког         
краја и Брзанско Моравиште и Записи 
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 11 5  

Број нових 
уредника 

0 0  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

800 585  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

15520 27164  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

42,2% (5245) 16,4% (4450)  
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Број организованих 
догађаја  

118 227  

 

ТАКМИЧЕЊА НА ВИКИПЕДИЈИ 
 

 
 
Током 2017. године организована су три такмичења на Википедији. Два такмичења су            
планирана планом и програмом, док је треће реализовано у оквиру сарадње           
Викимедије Србије и организатора Ноћи истраживача. У оквиру сваког такмичења          
неопходно је реализовати стандардне активности ради привлачења чланова        
заједнице: 

● одредити тему такмичења и временски оквир 
● одредити чланове жирија и награде 
● направити страницу такмичења на Википедији (ЦЕЕ Пролеће 2017, Народи         

света, Знамените жене) 
● направити шаблон за такмичења (ЦЕЕ Пролеће 2017, Народи света, Знамените          

жене) 
● објавити позив на блогу (ЦЕЕ Пролећа 2017, Народи света, Знамените жене) и            

проширити га позив путем стандардних комуникационих канала (сајт        
Викимедије Србије, Трг на Википедији, профили на друштвеним мрежама,         
мејлинг листа) 

● позивати уреднике индивидуално  
● током такмичења вршити консултације са уредницима и члановима жирија како          

би била испоштована сва правила 
● поставити рок за оцењивање чланака заједно са члановима жирија 
● прогласити победнике и уручити награде (ЦЕЕ Пролећа 2017, Народи света,          

Знамените жене) 
 
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 
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Број учесника 

30 35 

35 такмичара 
5 волонтера који су 
учесвовали у 
организацији 

Број нових 
уредника 

10 8  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

500 1168  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

/ /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

/ /  

Број организованих 
догађаја  

3 3  

 
 
Резултати такмичења у 2017. години: 
 

Такмичења/ 
метрике 

Број написаних 
чланака 

Број допуњених 
чланака 

Број уредника 

ЦЕЕ Пролеће 2017 592 68 19 

Народи света 198 27 11 

Знамените жене 275 8 13 

Укупно: 1065 103 35  1

Планирано: 500 30 

 
Графички представљено то изгледа овако: 

1 Број јединствених учесника.  
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Из приложеног се може видети да је ЦЕЕ Пролеће у 2017. години остварило највећи              
успех до сада. Укупно је написано 660 чланака од стране 19 уредника. Интересовање             
је било велико, а добрим резултатима иде у прилог трајање такмичења. За разлику од              
других, ово такмичење је трајало три месеца и било је део интернационалног пројекта.             
Резултати ЦЕЕ Пролећа кроз године се може видети у графиконима испод.  
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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 бисмо ови циљеве 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. У току 2017. године одлучено је да додељивање           
микрогрантова буде део програма подршке заједници.  
 
Табела са обједињеним метрикама за пројекте у оквиру програма Подршка          
заједници: 
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 356 487  

Број нових 
уредника 

70 68  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

425 443  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

1050 8548  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

52,5% (550) 22,1% (1894)  

Број организованих 
догађаја  

40 68  
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ВИКИЛАЈВ 2017 

 
 
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.  
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● 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              
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.  

 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 100 100  

Број нових 
уредника 

0 0  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

0 0  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

/ /  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

/ /  

Број организованих 
догађаја  

1 3  
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АКТИВНОСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ЗАЈЕДНИЦИ 

АНИМИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 
 
Прославе 
 
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.  
 
Крајем године Викимедија Србије је прославила 12 година од оснивања. Рођендан је            
прослављен у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”. Прослава је била у          
знаку још једног јубилеја – 10 година од првог семинарског рада на Википедији на              
српском језику, са којим је званично започет Образовни програм Викимедије Србије.           
На рођендану су представљени најбољи резултати из 2017. године, а гостима су се             
обратили представници Академског одбора и наставница која је учествовала у          
Образовном програму. Фотографије са догађаја, као и видео снимак могу се видети на             
Остави.  
 
Скупштина 
 
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. 
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У децембру је организована осамнаеста ванредна седница Скупштине, на којој је           
заједница оснажена кроз повећање броја редовних чланова Викимедије Србије.         
Мандати су продужени члановима Управног одбора, а за председника је реизабран           
Филип Маљковић. 
 
Подршка заједници 
 
Почетком године подржан је 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.  
 
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.                
Активности су нешто више конкретизоване почетком 2018. године.  
 
У јулу је отворен позив за годишње пројекте у 2018. години. Имајући у виду нови               
стратешки правац којим ће се кретати Викимедија Србије, позив је циљно прослеђен            
образовним институцијама и институцијама културе, али и невладиним        
организацијама, појединцима, као и члановима заједнице. Жеља је била примена          
проактивног приступа и мотивисање чланова заједнице да учествују у реализацији          
активности којим ће се заправо спроводити стратегија за наредне три године. 
 
Током 2017. године написано је и подељено 49 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.  
 
Окупљања 
 
Током другог квартала организована су два окупљања заједнице у мају и јуну на која              
су позвани уредници, офлајн и онлајн волонтери.  
 
У септембру је организозовано окупљање заједнице у Београду. Волонтери из других           
градова могли су да се пријаве за рефундацију путних трошкова попуњавањем кратког            
упитника. Ово је уродило плодом и одзив је био бољи него иначе. На окупљању се               
причало о актуелним уређивачким маратонима, као и потенцијалним темама за          
такмичења на Википедији. 
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У октобру и децембру организована су окупљања другачија од стандардних. Најпре је            
то био паб-квиз за Википедијанце, на који су позивани Википедијанци у циљу бољег             
дружења и умрежавања. Поред тога, реализована је фото-тура у Етнографском и           
Педагошком музеју. Након туре, волонтери су постављали фотографије на оставу у           
канцеларији Викимедије Србије. 
 
Вики-ћошак 
 
У јуну је организован 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            
организује у циљу повећања видљивости пројеката организације.  
 
У оквиру изложбе Вики воли Земљу на Нишвилу, постављен је Вики штанд на коме су               
постављени промо материјали и брошуре о уређивању Википедије. Поред приче о           
изложби, Вики штанд је имао и своју првобитну сврху, а то је промоција Википедије и               
ширење идеје о слободном знању. 
 
Настављена је сарадња са организаторима Ноћи истраживача. У оквиру овог догађаја,           
постављени су Вики штандови у пет градова Србије (Ниш, Пирот, Крагујевац,           
Пожаревац, Ваљево). На штандовима су волонтери причали о Википедији, показивали          
пролазницима како могу додати слике у чланке, како могу поправити референце или            
изменити неисправну информацију. У овој категорији се могу видети фотографије са           
штандова. Све ово било је део програма Ноћи истраживача, која се одржала 29.             
септембра. За разлику од ових градова, у Београду је организован уређивачки маратон            
на коме се писало о знаменитим научницима из Србије и света. Маратон је             
организован у библиотеци Гете института, а учесници из других градова могли су да             
учествују онлајн. Укупно је било 15 учесника (онлајн и офлајн) који су написали 31              
чланак, а допунили 2. Фотографије са маратона се могу видети у овој категорији.             
Имајући у виду да су сви учесници већ активни уредници Википедије, већи резултати             
су постигнути. Викимедија Србије добила је и захвалницу од стране организатора Ноћи            
истраживача. 
 
У новембру смо били део Грин феста у Београду. За ту прилику постављене су слике               
са изложбе Вики воли Земљу, као и Вики штанд.  
 
Учешће на догађајима 
 
Представници Викимедије Србије учествовали су на интернационалним       
конференцијама покрета. Ове конференције су служиле за размену знања, али и           
представљање резултата пројеката организације. Догађаји на којима су чланови         
заједнице, Управног одбора и запослени присуствовали су следећи: 

● Викимедијина конференција у Берлину - Филип Маљковић и Миљан Симоновић 
● Викиманија у Монтреалу - Филип Маљковић 
● ЦЕЕ конференција у Варшави - Мирослав Лоци, Марко Адам, Ивана          

Маџаревић, Небојша Ратковић 
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● Конференција различитости у Стокхолму - Филип Маљковић 
● Састанак запослених који подржавају волонтере (извештај)- Ивана Маџаревић 
● Wiki4Media Freedom у Софији - Мирослав Лоци 

 
Месечници 
 
Викимедија Србије је од окторба 2017. започела нову праксу са креирањем прегледа            
месечних активности. Члановима заједнице су представљане активности обављене у         
претходном месецу. Активности су се тицале реализованих пројеката, као и вести из            
самог покрета. Месечници су дељени путем мејлинг листе, а доступни су и на сајту              
организације.  
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 216 180  

Број нових 
уредника 

40 15  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

0 0  

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

/ 754  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

/ 13  

Број организованих 
догађаја  

22 14  
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ВИКИ ЈУГ 

 
 
У оквиру пројекта Вики Југ најпре је рађено на привлачењу учесника који ће бити део               
пројекта. Након тога труд је уложен у промо активности попут промоције у школама             
како би се привукао што већи број младих људи. Приликом овога, радило се и на               
промоцији Викимедије Србије. 
 
Важан део пројекта био је дводневни едукативни камп „Како постати          
Википедијанац вол 2”. Камп је одржан почетком маја. Од 22 младих људи, 15 њих су               
нови Википедијанци, а 7 је из прошлог пројектног циклуса који желе да наставе даљу              
сарадњу. Циљ кампа био је упознавање са Викимедијом и њеним пројектима и            
едуковање о томе како постати Википедијанац и како активно учествовати у раду ове             
задужбине.  
 
Прикупљање садржаја за чланке и припрема чланака на тему културе, историје,           
уметности, насељених места, обичаја и релевантних институција у Јабланичком,         
Пчињском и Топличком округу обављено је током периода мај - децембар. Вики            
експедиције су замишљене као прилика да корисници пројекта упознају лепоте Србије           
и да своје виђење кроз објектив апарата пренесу широј заједници постављањем           
фотографија на Викимедијну оставу. Кроз дводневне и једнодневне Вики експедиције          
волонтери су обишли велики број локација у поменутим окрузима у којима су усликане             
све битне установе, споменици и локалитети од значаја. Најлепше фотографије су           
изложене на изложби у просторијама Омладинског клуба Анчики како би се широј            
јавности ставиле на увид скривене лепоте Србије.  
 
Током септембра и октобра волонтери су обишли Народни музеј у Лесковцу,           
Историјски архив у Лесковцу, Народну библиотеку у Лесковцу, Народни музеј Топлице           
у Прокупљу. Имали су прилику да лично од кустоса музеја чују занимљиве приче о              
јужним крајевима Србије, погледају и усликају музејске поставке, а такође на поклон            
добију књиге које су вредан извор нових информације за чланке историјске тематике.  
 
Током пројекта је организован већи број уређивачких маратона на којима су учесници            
пројекта у тимском окружењу писали чланке и обновљали знање стечено на кампу            
одржаном на почетку пројекта.  
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Вики такмичење била је финална активност пројекта, са циљем да се подстакне            
динамика у пројекту и пробуди такмичарски дух. Идеја је била да се организује             
маратон такмичарског типа, на коме ће такмичари после дефинисаног времена бити           
оцењивани на основу постигнутих метрика. На крају такмичења проглашена су три           
најбоља такмичара, која су добила награде, док су остали учесници добили           
захвалнице. Детаљи о такмичењу доступни су на вики страници, док се фотографије            
са догађаја могу наћи на Остави. 
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 30 24 Списак учесника и 
чланака доступан је 
на страници. 

Број нових 
уредника 

20 17  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

200 216 Списак чланака 
доступан је на 
страници. 

Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

1000 2282 Категорија на 
Остави 

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

50 404 Искоришћеност 
фотографија 

Број организованих 
догађаја  

12 16  

 

МИКРОГРАНТОВИ 
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Током 2017. године, Викимедија Србије је уводила измене у погледу програма које ће             
реализовати и који ће надаље бити фокус њеног рада. Имајући то у виду,             
микрогрантови су сада обухваћени програмом Подршка заједници. Додељивање        
микрогрантова је вид охрабривања чланова заједнице да се одваже и покрену пројекте            
које ће самостално водити. Поред већ активних чланова, анимирају се и појединици и             
институције које нису упознате са Викимедијиним покретом, чиме се повећавају          
волонтерски капацитети заједнице. Микрогрантови су се показали као успешни у          
смислу повећања интересовања појединаца и организација да реализују подухвате         
који касније прерастају у пројекте већег обима. 
 
У 2017. години процес додељивања микрогрантова организован је на самом почетку           
године. Креирана је Комисија за доделу микрогрантова коју су чинили запослени и            
чланови Управног одбора.  Временски оквир изгледа је 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. су додељена средства за 6 уместо 5 планираних пројеката. Одзив је био              
добар, а похвално је што је акценат у пројектима стављен на повећање броја чланака              
на Википедији уместо на фотографије као што је то до сада био случај. Прихваћени су               
следећи пројекти: 

● 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 

 
Табела са обједињеним метрикама: 
 

Метрике Планирано Остварено Коментари 

Број учесника 10 183  

Број нових 
уредника 

10 36  

Број страна 
креираних на Вики 
пројектима 

125 227  
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Број постављених/ 
ослобођених 
датотека на 
Викимедијиној 
остави  

50  4966  

Број нових датотека 
искоришћених у 
Википедијиним 
чланцима/странама  

100% (25)  29,7% (1477)  

Број организованих 
догађаја  

5 35  

 
 
Јестиве или не, упознајмо их све је пројекат који је путем лаког и бесплатног              
садржаја имао за циљ упознавање шире јавности о гљивама које живе на подручју             
Србије, њиховој екологији, јестивости, начину коришћења и њиховим конзервационим         
статусу. Ово је тема која није била довољно покривена на Википедији па су резултати              
нови едукативни чланци о гљивама Србије, допуна постојећих текстова освежених са           
савременим квалитетним фотографијама са терена. 

Пројекат Вики воли панонске слатине је креиран са идејом да се повећа видљивост             
не тако заступљене теме на Википедији. Волонтери су обилазили панонске слатине и            
прикупљали фотографије заштићених и занимљивих врста које их настањују.         
Прикупљен материјал учинили су лако доступним на Википедији и Викимедијиној          
остави, а један од циљева био је информисање и подизање свести код људи о              
важности очувања слатинских станишта и биљних и животињских врста које их           
настањују. 

У оквиру пројекта Дивљи Вики Паркови 2 волонтери су обилазили четири највећа            
парка у Нишу: Чаир, Бубањ, Парк светог Саве и Тврђаву у циљу приказивања фауне              
инсеката, дрвенастих представника биљака које изграђују ове делове природе и          
обогаћивања знање о парковским птицама. Прикупљен материјал доступан је на          
Викимедијиној остави и искоришћен у написаним чланцима на Википедији.         
Истовремено су њихови суграђани могли да се едукују кроз уређивачке маратоне и            
изложбе фотографија. 

Идеја пројекта Југоисток кроз објектив била је анимирање већег броја појединаца           
и институција у Нишу кроз активности у склопу пројекта: уређивачке маратоне,           
фото-туре, изложбу и промоцију слободног знања. Кроз ове активности волонтери су           
радили на прикупљању фотографија природних и културних знаменитости, што је          
допринело увећању садржаја на Вики пројектима. Ни чланци на Википедији о           
знаменитостима нису изостали. 

Слике и речи Смедеревске Паланке је био пројекат са циљем повећања слободног            
садржаја о културно-историјским добрима општине Смедеревска Паланка. Волонтери        
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из овог краја имали су жељу да повећају видљивост културног наслеђе свог родног             
града и околине на Википедији и Викимедијиној остави. 

Промоција заштићених добара јужне и источне Србије је пројекат чије само име            
каже да је обухватао прикупљање фото-материјала кањона, клисура, споменика и          
других културних и природних добара у овом пределу. Сада су Википедија и            
Викимедиина остава обогаћене чланцима и фотографијама које приказују опште и          
специфичне одликама поменутих места. 

 
Додељивање микрогрантова је замишљено као језгро добрих идеја и посвећено је           
мањим пројектима који могу прерасти у веће, годишње пројекте. Новајлије су се на             
овај начин опробале у увећавању слободног садржаја на Википедији и другим Вики            
пројектима, а било је оних који су се по други пут пријавили и наставили да учествују у                 
раду Викимедије Србије. Како су резултати пројеката из године у годину бољи и             
привлаче све више волонтера, Викимедија Србије ће наставити са праксом          
додељивања грантова у 2018. години. У циљу дељења искуства волонтера који су већ             
учествовали у процесу, написан је и подељен блог пост.  

 
 
 
У следећој табели могу се видети планирани и остварени резултати пројеката којима            
су одобрени микрогрантови. У црвеним пољима су резултати који нису достигли           
очекивања. Светло зелена поља означавају баланс између планираних и остварених          
исхода, док тамно зелена показују да су ти исходи већи од планираних. Жута поља              
такође показују недостигнуте резултате, али не у великој мери.  

 

Пројекти/метрике 
Број написаних и 
допуњених чланака 

Број постављених 
фотографија 

Број искоришћених 
фотографија у 
чланцима 

планирано остварено планирано остварено планирано остварено 

Јестиве или не, 
упознајмо их све 

50 51 250 302 250 200 

Вики воли 
панонске слатине 

55 55 250 279 / 164 

Дивљи Вики 
Паркови 2 

40 12 1000 1084 300 247 

Југоисток кроз 
објектив 

20 20 600 759 10 627 
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Слике и речи 
Смедеревске 
Паланке 

50 13 500 2347 / 203 

Промоција 
заштићених 
добара јужне и 
источне Србије  

10 58 300 191 50 31 

 
Истраживање  
 
Током октобра дистрибуран је онлајн упитник члановима удружења Викимедија         
Србије, у циљу испитивања ефективности комуницирања на интерној листи, одзива и           
учешћа у уређивачким маратонима, као и волонтирању у ВМРС. Упитник је био            
подељен на четири дела: Интерна листа, Заједница, Волотери и Уређивачки          
маратони. У истраживању је учествовало 15 испитаника, али је забележено 14           
одговора. Такође, нису сви испитаници одговорили на сва питања. Резултати се могу            
видети на овом линку. 

 
 
МЕДИЈИ 
 
Медијска година у Викимедији Србији обележена је са укупно 1081 објавом. Од тога је              
401 објава била везана директно за активности ВМРС, док се у 680 објава само              
помињала Википедија, али и нека дешавања око Викимедије као покрета. 
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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. 
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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. 
 
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. 
Ово такмичење је било медијски актуелно и током новембра када је организована и             
последња изложба у Параћину, одакле долази национална победница, о чему су           
највише писали локални медији. У исто време се одвијала изложба фотографија из            
2016. на фестивалу Грин фест, тако да су на крају укупно о овом фото-конкурсу              
забележене 93 објаве. 
 
Није згоре поменути да су постојале и објаве о другим активностима ВМРС, попут             
учешћа менаџера Образовног програма на стручним конференцијама, или        
организованог такмичења у писању чланака „ЦЕЕ пролеће”. 
 
Када су активности ВМРС у питању, збирно је највише пажње привукао ГЛАМ програм,             
а потом и активности у оквиру Ноћи истраживача (20 објава). Од 60 објава о ГЛАМ-у,               
21 се односилоа на постављање табли са QR кодовима на споменике културе у             
Београду, 21 објава била је у вези са радионицама у Министарству културе. Посебно             
би могло бити издвојено гостовање представница Викимедије Србије, Завода за          
заштиту споменика културе Београда и Факултета организационих наука на ТВ Пинк,           
као и изјава менаџерке пројеката и заједнице за Други програм Радио Београда. 
Три објаве су забележене о радионици Вики-библиотекара у Чачку, а једна објава је             
била везана за Светску организацију пантомимичара и сарадњу са Викимедијом          
Србије. 
 
Нишки медији су испратили изложбу Вики воли Земљу и Вики-ћошак на Нишвилу са             
шест објава, и у истом броју писали и о фото-конкурсу “Дивљи Вики паркови”.             
Такмичење у писању чланака “Народи света” прошло је кроз медије седам пута, а             
нишке “Народне новине” су чак три пута пренеле вест о конкурсу ВМРС за             
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финансирање пројеката. Пројекат из 2015/2016 “Наша школа - Вики школа” имао је три             
објаве.  
 
Првом програму Радио Београда је било занимљиво да се говори и о Викиманији,             
највећој Викимедијиној конференцији, а том приликом, као редовна пракса, најављени          
су и предстојећи пројекти - изложба Вики воли Земљу на Нишвилу и Вики-ћошак у              
овом граду. За уређивачки маратон у Недељи поноса пет пута забележено је пет             
објава. 
 
Медији су писали и о пројекту Језичка лабораторија - 14 објава, али и о такмичењу у                
писању чланака о знаменитим женама, као и уређивачкој акцији на тему борбе против             
трговине људима (три објаве). 
 
О радионицама у Министарству културе медији су известили 21 пут, од чега би             
посебно могао бити издвојен извештај ТВ Прва за Ноћни журнал.  
 
Значајна медијска пажња посвећена је уређивачком маратону у сарадњи са Музејем           
Југославије који је организован 29. новембра, о чему су медији известили чак 37 пута,              
а издваја се прилог РТС-а у Београдској хроници, писање Политике и једночасовна            
емисија Радио Београда посвећена овој и осталим ГЛАМ темама. 
 
Рођендан Викимедије Србије, који је био посвећен Образовном програму и          
десетогодишњици од постављања првог семинарског рада на Википедију, испраћен је          
12 пута, од чега је и емисија Дигиталне иконе на другом програму Радио Београда              
угостила ученике и наставницу Математичке гимназије који су написали чланак о           
епској песми “Почетак буне против дахија”. 
 
Дешавања око Википедије су у медијима забележена 408 пута - највише прича о             
ауторским правима мајмуна и селфију који је направио, стварање Википедије на           
црногорском језику, блокада Википедије у Турској, забрана цитирања Дејли мејла..          
Када је Википедија генерално у питању, посебно би могло бити издвојено писање            
Политике о њиховим фељтонима као грађи за чланке на Википедији.  
 
Википедија је  успутно поменута чак 381 пута. 
 
Треба напоменути да се кроз телефонска укључења и гостовања по правилу говори и             
о другим текућим и будућим пројектима, тако да објаве умеју бити испреплетане            
различитим темама. 
 
Током октобра дистрибуран је онлајн упитник медијима путем медијске листе          
Викимедије Србије и неколицини новинара који нису на листи а са којима се             
сарађивало. У истраживању је учествовало 15 испитаника, али је забележено 14           
одговора. Такође, нису сви испитаници одговорили на сва питања. Резулати          
истраживања се могу погледати на овом линку. 
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СТРАТЕГИЈА ВИКИМЕДИЈЕ СРБИЈЕ 2018 -     
2020. 
 
Једна од најбитнијих и најизазовнијих ствари у трећем тромесечју свакако је била            
израда и усвајање стратегије Викимедије Србије за период 2018 - 2020. Овај документ             
је важан, јер прави пут којим организација иде и поставља усмерења која треба да              
одржавају организацију на том путу. Сам процес израде стратегије започео је у априлу             
2017. године и састојао се из неколико фаза. Најпре смо желели да укључимо             
заједницу у овај процес. Из овог разлога направљен је упитник за чланове заједнице и              
оне који су са неки начин били повезани са организацијом (Википедијанци,           
Викимедијанци, партнери, сарадници и сл). Упитник је садржао ставке које су           
обухватале постојећа и могућа питања којима се организација може бавити.          
Паралелно са попуњавањем упитника, креиран је и нацрт стратегије у који су            
имплементирале идеје које нам је заједница дала. Од маја до септембра, одржано је             
неколико састанака Управног одбора на којима је стратегија разматрана и          
допуњавана. Преведена је на енглески, како бисмо добили повратну информацију од           
стране представника Задужбине Викимедија. Коначно, 18. септембра 2017. године         
документ је усвојен, а доступан је на српском и енглеском језику. На основу ових              
усмерења креиран је и годишњи план, који ће значити почетак спровођења стратегије. 
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ИЗМЕНА СТРУКТУРЕ ПРОЈЕКАТА 
 
Кроз следећу слику можемо објаснити измене које је Викимедија Србије увела у оквиру             
својих програма, приликом усвајања нове стратегије: 

 
 
Жеља Викимедије Србије је била да створи јасан фокус у оквиру стратегије и тако              
креира праве смернице за организацију за наредне три године. Анализирањем          
пројеката у 2017. години схватили смо да постоји превише различитих расплинутих           
активности и да је било потребно поново сагледати који су нам циљеви и зашто              
реализујемо пројекте које реализујемо. У претходној години имали смо 6 пројеката које            
смо реструктурирали сагледавајући постављене фокусе тако да сада имамо три          
главна програма. То су Образовни, ГЛАМ и Подршка заједници. У оквиру ових            
програма реализоваћемо више пројеката кроз различите моделе сарадње. Дакле,         
програм се састоји из више пројеката. На слици су наведени неки подухвати који су              
планирани за 2018. годину. Најбоље је објаснити промену кроз пример. У 2017. смо             
имали микрогрантове као посебан програм. Сада додељивање микрогрантова вршимо         
кроз програм Подршке заједници, јер обезбеђивањем средстава за волонтерске         
пројекте, јачамо капацитет заједнице и промовишемо њену идеју. Слична је ситуација           
са Викиречником. Активности на овом Вики пројекту ће се сагледавати у оквиру            
Образовног програма. Прикупљање и увећање слободног садржаја може бити         
компонента која се прожима кроз више програма (у овом случакју највише ГЛАМ            
програма и Подршке заједници). Битно је истаћи да смо сада сузили фокус и боље га               
дефинисали, али уколико видимо добру прилику за сарадњу, нећемо је заобићи. У том             
смислу можемо радити на смањењу родног јаза кроз сарадњу са библиотекарима или            
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у оквиру глобалне акције Вики воли Прајд. Ови фокуси треба стално да нас подсећају              
којим путем идемо. Дефинисани су тако да нам је важнији квалитет од квантитета.  
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

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

● Филип Маљковић (председник) 
● Ђорђе Стакић (потпредседник) 
● Мирослав Лоци 
● Марко Адам 
● Миљан Симоновић 
● Вукашин Живковић 
● Владимир Бургић 

Од претходне седнице Скупштине, Управни одбор је имао осам чланова. У октобру је             
један члан иступио, чиме је број смањен на седам. Управни одбор настоји да оснажи              
свој капацитет, с тим што је фокус стављен на квалитет, а не на квантитет.  

АКТИВНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА  
Током 2017. године, Управни одбор Викимедије Србије одржао је 13 састанака, где су             
се разматрала текућа питања везана за рад организације. На сваком састанку вођени            
су записници који су били доступни члановима заједнице путем интерне мејлинг листе            
и сајта Викимедије Србије. Током 2017. године донето је 25 одлука, које су доступне на               
сајту организације.  
 
Осим регуларних месечних састанака, УО је организовао састанке на којима су           
разматрани пројекти за микрогрантове и годишњи план за 2018. годину. Имајући у виду             
да је у 2017. години фокус стављен на преиспитивању циљева и стварању новог пута              
за организацију, велика пажња је посвећена креирању нове стратегије организације.          
Процес креирања стратегије се вршио кроз неколико итерација, у којима су циљеве            
поновно преиспитани и заједница укључена. Резултат тога били су дефинисани          
фокуси којима ће организација стремити у будућности. Иако документ званично важи           
од 1. јануара 2018, процес је вршен у трећем кварталу 2017. године, како би могао да                
буде главно усмерење приликом писања годишњег плана. Ово је омогућило          
одобравање 100% буџета од стране Задужбине Викимедија. 
 
Рад на стратегији уско је везан за стабилност организације. У том погледу важан             
аспект рада УО је и планирање потребних кадрова и координисање постојећих. На            
крају 2017. године, сви запослени су имали уговор на неодређено. У циљу давања             
подстрека запосленима и уважавању њиховог рада, на крају године свима су одобрени            
бонуси.  
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Представници УО Викимедије Србије учествовали су на интернационалним        
конференцијама покрета. Ове конференције су служиле за размену знања, али и           
представљање резултата пројеката организације. Догађаји на којима су чланови         
Управног одбора и запослени присуствовали су следећи: 

● Викимедијина конференција у Берлину - Филип Маљковић и Миљан Симоновић 
● Викиманија у Монтреалу - Филип Маљковић 
● ЦЕЕ конференција у Варшави - Мирослав Лоци, Марко Адам, Ивана          

Маџаревић, Небојша Ратковић 
● Конференција различитости у Стокхолму - Филип Маљковић 
● Wiki4Media Freedom у Софији - Мирослав Лоци 

Након сваке конференције, представници су писали и достављали извештаје.  

АНАЛИЗА РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА (ИЗАЗОВИ, 
ПОТЕШКОЋЕ И УСПЕШНЕ ПРИЧЕ) 
У сваком раду долази до изазова и потешкоћа које треба превазићи и научити из              
грешака. У наставку следе главне потешкоће у раду УО у 2017. години и начини путем               
којих су ове потешкоће превазиђене: 

● Остајање у ФДЦ процесу и одобравање жељеног буџета били су главни           
изазови са којима се УО сусрео. Организацији је саветовано да пређе у Simple             
APG што значи да би се осетиле промене у погледу планирања и писања             
годишњег плана, као и само извештавање. Такође, у том случају највећи           
тражени износ средстава био би 100 хиљада долара. УО сматра да је            
организација стабилна, спремна да учи и саслуша савете у циљу постизања           
бољих резултата и значајнијег импакта. Поред многих разматрања, одлучено је          
да Викимедија Србије остане у ФДЦ процесу и избори се путем давања            
аргумената који ће боље објаснити рад организације и контекст у ком се налази.             
Повећана комуникација са представницима Задужбине Викимедија омогућила је        
да се презентује реална слика пројеката и достигнутих резултата. Повратне          
информације биле су од велике важности за постављена усмерења. Исход је           
прихваћен годишњи план и тражени буџет у пуном износу. 

● Решавање питања структуре и броја запослених једно је од одговорности          
УО. Од 2016. године менаџерка образовног програма, Милица Жарковић, је на           
трудничком боловању, а њен очекиван повратак планиран је за почетак 2018.           
године. Током периода одуства на тој позицији ангажован је Небојша Ратковић.           
Небојша је показао изузетне резултате због чега је разматрано његово даље           
ангажовање у организацији. Први план је био задржавање свих запослених, али           
узимајући први изазов у обзир, као и све околности у тренутку писања            
годишњег плана, донета је тешка одлука да се Милици не продужи уговор о             
раду. 
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БУДУЋИ КОРАЦИ И ЦИЉЕВИ У РАДУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА 
План за 2018. годину је очување стабилности организације и достизање још већих            
успеха, а на бази темеља који су постављани до сада. Ово, у некој будућности,              
укључује и повећање финансијских и кадровских капацитета. Важна ствар коју треба           
истаћи је да ће се Викимедија Србије фокусирати на постављени годишњи план у             
циљу правилног спровођења стратегије. 
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