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Планиране и остварене мере успеха програма Викимедије Србије у 2020. години

Програми/
Метрике

Образовни 
програм ГЛАМ програм Подршка заједници Укупно:

план оств план оств план оств план оств

Учесници 1400 1443 250 255 350 380 2000 2078

Нови налози 1200 1420 70 12 180 40 1450 1472

Стране на Вики 
пројектима 1900 1926 2600 6454 10500 13701 15000 22081

Искоришћеност 300 206 1160 2135 5500 4537 5500 6878

Партнери 50 37 20 16 90 18 90 71



4



5



Образовни програм - Википедија у 
школама
Увођење Википодатака на 
Економском факултету 
Универзитета у Београду, чиме 
Викимедија Србије показује да 
ради на ширењу овог значајног 
пројекта у Образовним 
институцијама.

Одржан је скуп у Регионалном 
центру у Књажевцу који је 
организовала Техничка школа 
из тог града након успешно 
завршеног пројекта „Вики 
ризница мог краја”.

Викимедија Србије је 
промовисала могућност 
аплицирања за своје грантове 
међу наставницима средњих и 
основних школа на Државном 
семинару Друштва 
математичара Србије.
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Одржавање онлајн радионица 
за ученике и студенте током 
увођења ванредног стања у 
Србији због пандемије корона 
вируса.

Организоване две акције 
сређивања семинарских 
радова на Википедији на 
српском у сарадњи са 
заједницом на овој језичкој 
варианти.

Одржан је уређивачки маратон 
поводом међународног дана 
студената и 15. година 
постојања Образовног 
програма Викимедије Србије.



Образовни програм - Википедија у 
школама
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Школска 
година

Број 
институција Број учесника

Број вики страница

Википедија Википодаци Укупно

2019/2020 10 515 664 960 1624

2018/2019 20 1185 1026 393 1419

2017/2018 18 830 686 6 692

2016/2017 11 765 516 / 516



Образовни програм - 
Акредитован семинар
Почетак године

Изведена два 
акредитована 
семинара.

Криза

Организован онлајн 
семинар поводом 
обучавања 
наставника за 
процену исхода 
учења код ученика 
током пандемија 
корона вируса.

Решење

ЗУОВ је одобрио 
онлајн извођење 
семинара.
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Образовни програм - Еду Вики камп
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● Организован први онлајн Еду Вики 
камп путем ZOOM платформе;

● Два дана плус пет за креирање 
пројеката;

● Обуке и фокусирање на укључивање 
у активности ВМРС.



ГЛАМ програм - Вики воли ГЛАМере

Викимедија Србије је први 
пут учествовала у акцији 
додавања података на 
Википодатке и тиме 
започела побољшање 
покривености 
информација и стварање 
највеће глобалне базе 
података.

Панел дискусија ,,Јавно 
власништво, отворени 
медији, отворено знање“ 
одржана је у сарадњи са 
Creative Commons Srbija у 
Универзитетској 
библиотеци „Светозар 
Марковић“. 

Културно наслеђе на 
Википодацима - Кроз 
повремене акције 
додавања података на 
Википодатке, полако 
укључујемо овај пројекат 
међу уреднике.
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ГЛАМ програм - Вики воли ГЛАМере

11

Кампања уређивања референци 
#1lib1ref:

● Унете су 4052 референце у 
чланке у којима су оне 
недостајале;

● Пет најбољих уредника 
кампање на Википедији на 
српском језику пласирало у 
10 најбољих уредника 
кампање на свету.



ГЛАМ програм - Вики-библиотекар
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Резултати:

● У сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ 
организована кампања 1либ1реф;

● Одржана три уређивачка маратона;
● Остварено је 5 партнерстава;
● Укупно су написана или допуњена 372 чланка, док је ослобођено 1040 

датотека захваљујући труду 150 учесника пројекта. 



ГЛАМ програм - Уређивачки 
маратони

Поводом Међународног 
дана музеја, одржан је 
једнонедељни онлајн 
уређивачки маратон. 
Написано је 58 нових 
чланака, 3 су допуњена, а 
учествовало је 16 
уредника. 

Одржан је уређивачки 
маратон Позоришна сцена 
на Википедији, током ког је 
написано 20 нових чланака 
захваљујући раду 8 
учесника. Добили смо 
важне повратне 
информације о тематици 
маратона, потребним 
темама, али и недостатку 
фотографија на 
Викимедијиној остави.

Поводом Дана 
библиотекара Србије 
одржан је уређивачки 
маратон у сарадњи са 
Универзитетском 
библиотеком „Светозар 
Марковић“. Учествовало је 
15 уредника, а написано је 
40 нових чланака, док је 1 
чланак допуњен. 
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Сарадња са Викимедијом Србије је за мене 
увек велико задовољство. У оквиру ГЛАМ 
програма, у ком по други пут учествујем, 
имала сам прилику да боље упознам цео 
тим и да се уверим колико су 
професионални и  респонзивни. Дивно је 
што се улаже толико труда да културна 
баштина наше земље буде видљивија и 
доступнија свима и мени је лично увек 
велика част да допринесем том циљу. 
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Јована Обрадовић, Википедијанка стажисткиња у 
Историјском архиву Панчево и Библиотеци града 
Београда



Подршка заједници - Утицај 
COVID-19 на активности
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Викилајв Википедија је 
женског рода



Подршка заједници - Такмичења
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Теме Учесници Написани 
чланци

Допуњени 
чланци Бајтови

ЦЕЕ Пролеће 18 524 47 9.709.327

Тимско 
такмичење/

Географија
5 79 0 2.402.222

Грађевине 
света 12 131 2 2.362.135
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Подршка заједници - Микрогрантови
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Чланци/
Пројекти Вики сениор 

Надгробни 
споменици и 
крајпуташи

Није 
штеточина 

све што 
гмиже

Планинари о 
планинама

Пут којим се 
ређе иде

Историјско 
наслеђе 

средњовеко
вне Србије

Чланци 342 23 100 58 143 51

Датотеке 1213 2200 283 654 258 455



Подршка заједници - Микрогрантови
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Подршка заједници - Пројекти 
појединаца

Вики воли стрижибубе  - 
Написана су 152 чланка, а 
постојећих 13 је дорађено. Тим је 
поставио и 410 фотографија. 

Градови Војводине - Током 
пројекта написано је преко 300 
чланака, а постављно скоро 6000 
фотографија.
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САМОСТАЛНОСТ И ОДРЖИВОСТ



Подршка заједници - Акције на 
Википедији

⦿ Акција на тему људских права (110 чланака) као 
део глобалне Wiki 4 Human Rights;

⦿ Акција писања чланака поводом Европског дана 
Дунава (88 чланака) укључује регионалну сарадњу;

⦿ Акција Вики чланци траже илустрацију (580 
чланака) као део глобалне Wikipedia Pages Wanting 
Photos кампање

⦿ Акција #SheSaid (162 цитата) као део глобалне 
истоимене кампање.
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Боља 
комуникација 
са заједницом

Регионална 
сарадња

Учешће у 
глобалним 
догађајима

Друштвена 
одговорност



Подршка заједници - Уређивачки 
маратони

⦿ Уређивачки маратон поводом Међународног дана 
жена (45 чланака) као део глобалне Викигеп 
кампање;

⦿ Поводом Светског дана Рома (46 чланака) - 
покретачи глобалног догађаја;

⦿ Поводом Међународног дана заштите животне 
средине (30 чланака);

⦿ Уређивачки маратон Вики воли Прајд (41 чланак);

⦿ Поводом Међународног дану особа са 
инвалидитетом (44 чланка). 23

Повећање 
разноликости

Регионална 
сарадња - 

иницијатори

Учешће у 
глобалним 
догађајима

Друштвена 
одговорност



Породици Виторовић из села Вучковица 
помогла сам да комплетирају податке о 
крајпуташима уништеним у саобраћајном 
удесу. На основу фотографија и преписа 
епитафа коју сам им послала у стању су да 
документују првобитно стање споменика и 
од  осигуравајућег друштва наплате штету. 
Новац ће бити утрошен у израду копија 
крајпуташа.
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Бранка Вучићевић Вучковић, вођа пројекта 
Надгробни споменици и крајпуташи 



Теме и акције на Википедији су ми 
углавном веома занимљиве. Као да 
путујем светом док пишем неки чланак о 
непознатим и далеким пределима. 
Истражујем, упознајем и сазнајем. Надам 
се да и они који читају осећају исто. А да не 
говорим о домаћим темама, где увек има 
нешто ново да се открије и пренесе даље. 
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Љиљана Сундаћ, Вики Сениорка и Википедијанка 
године



Want big impact?
USE BIG IMAGE.
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Тренинг комуникације

Намењен члановима 
заједнице који желе да 
унапреде комуникацију 
нарочито у погледу 
решавања конфликата.



СТРАТЕГИЈА
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1 3 5

642

Формирање радне 
групе

Укључивање 
заједнице у процес 

креирање 
стратегије

Усклађивање 
стратегије са 
стратегијом 

покрета

Евалуација 
тренутне 

стратегије и 
дефинисања 

циљева будуће

СВОТ и ПЕСТ 
анализе

Израда стратегије 
и стратешког 

плана



Хвала на пажњи!
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