
Извештај о раду Управног одбора за 
2018. годину 

 

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

● Филип Маљковић (председник) 
● Ђорђе Стакић (потпредседник) 
● Мирослав Лоци 
● Марко Адам 
● Миљан Симоновић 
● Бојана Сатарић 

Управни одбор је ојачан за једну чланицу на фебруарској редовној седници           
Скупштине, док су два члана иступила на децембарској ванредној седници Скупштине,           
због истицања мандата. Као и до сада, фокус Управног одбора у погледу људских             
капацитета је квалитет, а не квантитет. Састанци су одржавани једном месечно, а на             
њима су расправљани актуелни пројекти, сарадње и бирана усмерења којих се           
организација држала. Током ових састанака донета је 21 одлука која се тицала            
финансијских, административних ствари, као и службених путовања и награда. Поред          
тих донето је више одлука које су биле значајне, али до сада није постојала пракса               
њиховог завођења. Из тог разлога је крајем 2018. године започето евидентирање           
оваквих одлука. У том смислу, Управни одбор је: 

● донео одлуку којом се подржава конференција младих научника у организацији          
Регионалног центра за таленте. 

● дао сагласност о приступању Викимедије Србије Кријејтив Комонс глобалној         
мрежи. 

● донео одлуку о давању подршке идеји да ВикиМед корисничка група постане           
тематска организација. 

● донео одлуку о давању подршке корисничке групе Wikipedia & Education. 

Организација је у току ове године остала у ФДЦ процесу, с тим што је процес               
креирања годишњег плана доста поједностављен. Викимедија Србије је имала         
детаљан, интерни план, док су Задужбини Викимедија представљене основне         
смернице којима ће се удружење водити током 2019. године. Организација тежи           
стабилности, па је буџет остао исти. Викимедија Србије је од Задужбине Викимедија            
добила пун износ тражених средстава. 

Управни одбор је учествовао у конкурсу за годишње пројекте. На конкурс је пристигло             
15 предлога, а 6 је прихваћено. Током самог конкурса постојала су два круга селекције              
приликом којих је су у обзир узети стратешки фокуси организације.  

Чланови Управног одбора представљали су организацију на међународним        
конференцијама и окупљањима. Учествовали су на Викимедијиној конференцији        
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(Берлин, Немачка), Викиманији (Кејптаун, Јужноафричка Република), ЦЕЕ       
конференцији (Лавов, Украјина) и прослави 15. рођендана Википедије на румунском          
(Букурешт, Румунија). 

 

Евалуација програма Викимедије Србије у 2018. 

години   

Програми и метрике 
Викимедија Србије је у 2018. години реализовала три програма који се састоје из             
разноврсних пројеката. Сваки од програма је специфичан и има задате циљеве:  

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

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

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

 
Објашњење метрика: 

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

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

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

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

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

 

Планиране и остварене мере успеха програма Викимедије Србије у 
2018. години 

Програми/ 
Метрике 

Образовни 
програм 

ГЛАМ програм 
Подршка 
заједници 

Укупно: 

план оств план оств план оств план оств 

Учесници 1670 1531 208 256 116 426 1994 2213 

Нови налози 1360 1324 143 142 35 80 1538 1546 

Стране на Вики 
пројектима 

1160 1872 3590 5695 9550 16437 14300 24004 

Искоришћеност 300 523 300 2207 2400 3920 3000 6650 

Партнери 35 52 16 47 5 24 56 123 

 
 
Када упоредимо новоотворене налоге по програмима, приметно је да се највише нових            
налога отвара у оквиру Образовног програма. То је било очекивано будући да се у              
оквиру овог програма одржава највећи број радионица и циљно је фокусиран на            
ученике и студенте који у највећем броју случајева по први пут уређују Википедију.  

 
За разлику од броја новоотворених налога, ситуација са искоришћености         
мултимедијалног материјала је другачија. Највећа искоришћеност фотографија и        
других материјала на Вики пројектима је код програма Подршке заједници и ГЛАМ            
програма. Разлог за то су програми стажирања, где је поред дигитализације и            



прикупљања материјала, јако битно коришћење истог за илустровање Википедије или          
других пројеката. Такође, у оквиру микрогрантова, вође пројеката пишу чланке на           
одређену тему и користе фотографије које су прикупили у оквиру пројекта. 

 
 
Од укупно 19806 прикупљених датотека, 600 је прикупљено у оквиру Образовног           
програма, 5024 у оквиру ГЛАМ-а, док су пројекти заједнице дали 14182 датотеке. Доста             
активности у оквиру програма Подршке заједници је посвећено прикупљању         
фото-материјала, нарочито оног који није покривен на Вики пројектима. Такође, треба           
имати на уму да се у оквиру ГЛАМ-а прикупљају старе фотографије које до сада нису               
биле доступне широј јавности.  
 

 



Пројекти Викимедије Србије допринели су креирању и допуни 4198 чланака. Од тога,            
2255 је креирано у оквиру Подршке заједници, 1272 у оквиру Образовног програма, док             
је 671 чланак написан и/или допуњен кроз ГЛАМ активности.  

 

 

Образовни програм 
 
Викимедија Србије је током 2018. године      
постигла значајне резулатате на    
Образовном програму, пре свега у виду      
учесника пројеката. Током претходне    
године на свим пројектима је учествовала      
1531 особа, што је највећи број до сада. 

 
 

Википедија у школама 

Током прве половине 2018. Викимедија     
Србије је обновила сарадњу са основним      
школама на пројекту Вики школарац,     
започела је завршила израду    
видео-туторијала за уређивање   
Википедије на српском језику и израдила      



приручник за Вики амбасадоре и упутство за коришћење Дешборда на српском језику.            
Остварили смо сарадњу и са неколико невладиних организација које раде на           
едукацији деце и омладине. У оквиру пројекта Википедија у школама одржано је 56             
радионица. Ове радионице су одржане у 35 образовних институција са којима смо            
остварили сарадњу током 2018. године. Настављен је рад на Вики подацима, а једно             
партнерство са образовним институцијама је остварено у оквиру програма Подршке          
заједници, пошто су аплицирали за годишње грантове са образовним активностима.          
Током 2018. године смо добили три нова Вики амбасадора на Математичком           
факултету, на Филолошком факултету и на Учитељском факултету Универзитета у          
Београду.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Анализом евалуација које су    
попуњавали студенти учесници   
пројекта Вики студент добили смо     
резултат да је 69,7% студената начин      
и јасноћу презентоване теме оценило     
као одлично. 

 
  



 

Акредитован семинар 

Викимедија Србије је током 2018. године добила нову акредитацију за програм           
стручног усавршавања наставника. Нова акредитација за програм „Примена вики         
алата у настави и учењу” ће важити за наредне три школске године, до 31. августа               
2021. године. Током 2018. године је одржано 11 семинара за наставнике, којима је             
присуствовало 223 наставника, а они су на Википедију унели 217 чланака. Семинар је             
одржан у 4 основне школе, 4 средње школе, а 3 семинара су одржана у сарадњи са                
Институтом за модерно образовање који је окупио наставнике више школа из целе            
Србије. Од 11 семинара 4 су одржана ван Београда. Од тога је 5 семинара одржано по                
препоруци учесника са других семинара и на иницијативу школа. 
 
По добијању нове акредитације, са којом смо добили и више активних предавача,            
започели смо са осмишљавањем новог семинара, а промене су се односиле на            
планирање и припрему сваког појединачног семинара. Увидели смо да је потребно           
боље одредити циљну групу, тако да смо подигли критеријуме за учествовање на            
семинару у смислу информатичке писмености, сналажења на рачунару и дигиталних          
компетенција. У ту сврху смо припремили и формулар за припрему чланка пре            
семинара. Од укупног броја учесника њих петоро је заинтересовано да настави           
сарадњу са нама на пројекту Википедија у школама. 
 
Анализом евалуација које су попуњавали учесници семинара према обрасцу који је           
добијен од ЗУОВ-а, показала је да је просечна оцена семинара 3,90/4,00. Учесници су             
имали могућност да оцене семинар оценама од 0 до 4. С друге стране, 100% учесника               
је рекло да би семинар препоручило другим колегама. 
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Место, институција Број учесника Број чланака 

Крагујевац, ОШ „Мома 
Станојловић” 

17 17 

Београд, Железничка 
техничка школа 

22 22 

Обреновац, ОШ „Јован 
Јовановић Змај” 

23 23 

Доњи Милановац, ОШ „Вук 
Караџић” 

27 25 

Зрењанин, Медицинска 
школа 

24 23 

Београд, Институт за 
модерно образовање 

21 20 

Београд, Институт за 
модерно образовање 

20 20 

Београд, Институт за 
модерно образовање 

15 14 

Београд, Гимназија 
„Креативно перо” 

17 16 

Београд, Средња школа за 
економију, право и 
туризам 

11 11 

Ниш, ОШ „Стефан 
Немања” 

26 26 

Укупно: 223 217 
 
 

Еду Вики камп 

Еду Вики камп је одржан у Сремским Карловцима, а програм је обухватао радионице,             
предавања, фото-туре, уређивачке маратоне, дебату и друге активности. Окупио је 13           
учесника, од којих је неколико њих наставило да се бави активностима у оквиру             
Образовног програма. Неки од њих постали су амбасадори, што је био циљ кампа.  
 
На крају кампа учесници су попунили евалуације. Учесници су оцењивали програм,           
презентације, говорнике оценама од 1 до 5. Просечна оцена за програм и презентације             
била је 4,92. Сви учесници су рекли да је камп испунио њихова очекивања. 
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http://seminari.wikimedia.rs/index.php/30._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/31._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/31._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/31._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/32._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://seminari.wikimedia.rs/index.php/32._%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://rs.wikimedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF_2018:_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5


 
 

ГЛАМ програм 
Вики воли ГЛАМере 

Реализован је пројекат Вики-тим Трстеник. Ученици средњих школа из Трстеника,          
Врњачке бање, Краљева, Крушевца и Рековца прошли су обуку уређивања Википедије           
и Викимедијине оставе, а потом писали и допуњавали чланке на тему културног            
наслеђа овог краја и постављали фотографије које је ослободио Завичајни музеј у            
Трстенику (Народни универзитет). У наставку пројекта одржана је и додатна          
радионица уређивања, а пројектни тим је наставио до краја године да дигитализује и             
поставља фотографије музејских колекција на Викимедијину оставу.  
 
Народни музеј у Зрењанину је успешно, професионално и одговорно радио на свом            
пројекту дигитализације музејских колекција. Укупно је дигитализовано и на         
Викимедијину оставу отпремљено 167 фотографија и разгледница.  
 
Пројекат Вики воли локалне музеје спојен је са пројектом Викимедијанци у           
децентрализацији, тако да је вођа пројекта провео пет радних дана у Музеју            
војвођанских Словака у Бачком Петровцу, обављајући посао стажисте у мањем обиму.           
На Викимедијину оставу је отпремио 65 фотографија које је ослободио музеј, а            
начинио још 95 фотографија Бачког Петровца и околине. Такође је написан чланак о             
самом музеју и допуњена су два чланка литературом доступном у овој установи.            
Искоришћеност фотографија на вики пројектима је 35%, односно 101 вики страница           
садржи неку од ослобођених или начињених фотографија. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_Team_Trstenik_-_Museum_in_Trstenik
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Digitization_of_collections_from_the_National_Museum_of_Zrenjanin


 
Редовни годишњи уређивачки маратон на тему пантомиме одржан је у оквиру Прве            
светске конференције о пантомими и донео је 27 чланака на Википедији на српском и              
осам чланака на Википедији на македонском језику. Поред тога први пут су за             
Викимедијину оставу фотографисани знаменити светски пантомимичари. 
У оквиру стажирања у Републичком заводу за заштиту споменика - Београд одржан је             
маратон на тему споменичког наслеђа, на коме су запослени у Заводу и волонтери             
Викимедије Србије написали 26 нових чланака на Википедији на српском језику.  
 
У оквиру пројекта Вики-библиотекар остварена је сарадња са 7 градова и 31            
институцијом широм Србије. Одржано је 20 радионица са укупно 150 учесника и 1825             
креираних страна на вики пројекатима. Дигитализовано је 12 публикација и          
постављено на Викимедијину оставу. Први пут је реализована кампања #1Lib1Ref. Са           
укупно 786 додатих референци, Србија се пласирала на 4. место у свету, а и јубиларна               
10-хиљадита референца у целој кампањи додата је управо на Википедији на српском            
језику. 
 
 

Стажирања 

У оквиру ГЛАМ програма настављена је успешна сарадња Викимедије Србије са           
Министарством културе и информисања Републике Србије, у оквиру чега су добијена и            
новчана средства за реализацију три програма стажирања. Под покровитељством         
Министарства одржана су два ГЛАМ семинара. Током 2018. реализовано је у           
потпуности укупно седам (7) програма стажирања уредника Википедије у седам          
институција културе, док је један настављен и у 2019. години: 

● Музеј Југославије 
● Музеј Војводине 
● Историјски архив у Пироту 
● Градски музеј у Врбасу 
● Историјски архив у Панчеву 
● Републички завод за заштиту споменика културе - Београд 
● Позоришни музеј Војводине (настављен у 2019. години) 

 
Укупни резултати овог успешно реализованог пројекта су: 

- 373 нова чланка на Википедији на српском језику 
- 27 допуњених чланака 
- 2181 ослобођена датотека (фотографије, разгледнице, списи…) 
- 18 дигитализованих књига 
- 5 дигитализованих фото-албума 
- 2950 укупно дигитализованих страна 
- 2118 искоришћених датотека на вики пројектима 

 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B5_2018
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:World_Mime_Day_Edit-a-thon_2018
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:World_Mime_Day_Edit-a-thon_2018
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B5
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%80/2018
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Govor_cve%C4%87a
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%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8_1lib1ref
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_2018.
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%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_2018
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%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82_2018
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_%D1%83_%D0%92%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83_2018
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%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%83_2018
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%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_2018
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%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4,_2018/2019


Подршка заједници 
 

Викилајв 2018 

Будући да конференција нема за циљ резултате у погледу чланака и фотографија, већ             
размену искуства и умрежавање уредника, најбоље је представити резултате         
квалитативно. Конференција је била дводневна и поред предавања, садржала је по           
први пут округле столове са ГЛАМ и Еду сарадницима, као и интерактивне радионице.             
Око 100 учесника посетило је и учествовало на конференцији. Од 30 учесника који су              
попунили евалуациони упитник, 26 (86,7%) је рекло да је у потпуности задовољно            
конференцијом. Када је у питању подстицање дискусије, 22 учесника је дало оцену 5, а              
7 њих је дало оцену 4. Као један од коментара који смо добили, а који може бити                 
употребљен за даље унапређење конференције је да би скуп предавача могао бити            
разноврснији. Сви учесници су одговорили да је конференција испунила њихова          
очекивања, као и да би поново учествовали на догађају.  
 

Такмичења на Википедији 

Током 2018. године одржана су три такмичења на Википедији на српском језику у             
организацији Викимедије Србије како је и планирано. Током три такмичења (ЦЕЕ           
Пролеће 2018, Африка, Музика) написано је и допуњено 1200 чланака од стране 41             
учесника. Поред 41 учесника, 17 њих се није такмичило, али су подржали такмичење             
кроз писање и допуну чланака на задате теме. И даље је присутан тренд да новим               
корисницима ово није привлачан пројекат, јер се често демотивишу због искуснијих           
уредника.  
 
ЦЕЕ Пролеће је било најуспешније до сада и током година је приметан раст у погледу               
броја учесника и чланака. Резултати по годинама су представљени на следећим           
графиконима: 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:WikiLive_2018
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2018
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2018
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

 
 

 

Анимирање заједнице 

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

● Микрогрантови - Током године, Викимедија Србије је доделила шест         
микрогрантова подносиоцима пројеката са идејом креирања и прикупљања        
слободног садржаја. Ових шест пројеката резултирало је са 3968 фотографија и           
577 чланака. Приметан је пораст у броју чланака у односу на раније године. Од              
2014. до 2018. укупно је кроз процес доделе микрогрантова прикупљено 20569           
фотографија и видео материјала, а написано и допуњено 1044 чланка. У           



претходне две године је дошло до пада броја мултимедијалног материјала, али           
је број чланака удвостручен.  

 

 
 

 
 
 
 
 



Резултати пројеката којима су додељени микрогрантови: 
 
Назив пројекта Вођа пројекта Резултати 

Југоисток кроз објектив 2 Ђорђе 
Марковић 

600 постављених фотографија и 30 
чланака 

Вилинска школа јахања Сања Ђуровић 776 фотографија и 33 чланка 

Београдски библиотекари о 
Београду (БГБ о БГД) 

Милица Буха 1264 фотографије и 181 чланак 

Живи свет водених станишта 
и инвазивне врсте Србије 

Александар 
Ђукић 

572 фотографије и 111 чланака 

Дивљи Вики паркови 3 Марко Николић 225 фотографија и 122 чланка 

Упознајмо геоморфологију 
Србије 

Стефан Митић 531 фотографија и 100 чланака 

 

● Пројекти који значајно доприносе Вики пројектима - У току 2018. године           
реализована су три пројекта волонтера који су већ искусни у спровођењу Вики            
активности. Упознајмо Фрушку гору, На граници Паноније и Динарида и          
Надгробни споменици и крајпуташи пројекти су који су резултирали са 9603           
фотографије и 364 чланака. Јединствени су по томе што их реализују појединци            
који су веома активни чланови заједнице, а успевају своју страст да пренесу на             
Вики пројекте и поделе их са људима сличних интересовања у Србији. Будући            
да је област сваког пројекта специфична (цркве и манастири на Фрушког гори,            
природне одлике Паноније и Динарида, надгробни споменици и крајпуташи),         
Википедија и Викимедијина остава добиле су фотографије природних и         
културних добара које иначе нису биле доступне широј јавности, а од значаја су             
за српску културу и историју. 

● Сјајни и добри чланци - Да смо у овој години радили на повећању квалитета,              
говори и чињеница да је из активности Викимедије Србије произишло 9 сјајних и             
8 добрих чланака. Чланци су написани и допуњени у оквиру такмичења,           
програма стажирања и подршке заједници.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikiproject_Southeast_through_the_lens_2018
https://sr.wikipedia.org/wiki/sr:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_2
https://sr.wikipedia.org/wiki/sr:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_2
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Vilinska_%C5%A1kola_jahanja
https://sr.wikipedia.org/wiki/sr:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%98%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_BGB_o_BGD
https://sr.wikipedia.org/wiki/sr:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%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%D0%B8_%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_%C5%BDivi_svet_vodenih_stani%C5%A1ta_i_invazivne_vrste_Srbije
https://sr.wikipedia.org/wiki/sr:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Divlji_Viki_Parkovi_2018
https://sr.wikipedia.org/wiki/sr:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8_3
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Upoznajmo_geomorfologiju_Srbije
https://sr.wikipedia.org/wiki/sr:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Na_granici_Panonije_i_Dinarida
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:BrankaVV


 

 
 

Финансијски извештај за 2018. 
 
Финансијски извештај за 2018. годину је доступан на овом линку.  

Планови за 2019. годину 
 
Викимедија Србије ће у 2019. години наставити са реализацијом три програма која су             
редефинисана приликом подношење годишњег плана за 2018. годину. Три главне          
целине чине Образовни програм, ГЛАМ (Galleries, Libraries, Archives, Museums)         
програм и Подршка заједници. Реализацијом пројеката у оквиру наведених програма,          
активно остварујемо сарадњу са институцијама које се баве формалним и          
неформалним образовањем, као и институцијама које своје деловање обављају у          

https://rs.wikimedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%9A%D1%83_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2018._%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83.pdf


домену културе, дигитализације и очувања културног наслеђа. Настојаћемо да         
активности у што већој мери обављају волонтери којима ће, кроз програм подршке            
заједници, бити обезбеђена техничка и саветодавна помоћ од стране представника          
Викимедије Србије. Осим што ћемо уложити труд у проширење волонтерских          
капацитета, наш фокус биће веће укључење заједнице Википедије на српском у           
активности Викимедије Србије. Наш план неће имати велике измене у смислу           
планираних активности. Већина пројеката се наставља, имајући у виду да смо увидели            
да су били успешни претходних година. Неке од мањих фото-пројеката укидамо, из            
разлога што су теме добро покривене фотографијама. 
 
У 2017. години организација је усвојила стратегију којом ће се водити и током 2019.              
године, имајући у виду да је стратегија осмишљена за период јануар 2018 - децембар              
2020. Наши фокуси у оквиру стратегије су Википедија у образовању, слободан           
садржај и повећање волонтерских капацитета. Структура организације неће имати         
измена у наредном периоду. Број запослених се неће мењати, осим што ће            
повремено бити ангажовани Википедијанци стажисти. Оваква ситуација допринеће        
стабилности организације и успостављању добрих услова да се тим прошири у 2020.            
години.  
 
Викимедија Србије планира да ојача своје деловање не само у локалној, већ и у              
заједници у региону. Поред тога што ћемо више радити на размени знања и искуства              
са покретом, планирамо и активнију сарадњу са огранцима из региона. ЦЕЕ           
конференција ће ове године бити одржана у Београду.  
 
Када говоримо о буџету, Викимедија Србије неће повећавати износ тражених          
средстава, односно овај износ биће исти као и за 2018. годину.  
 
 


