
Извештај о раду Управног одбора за
2021. годину

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

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

У току 2021. године одржане су две седнице Скупштине путем Зум платформе и то 7.
фебруара и 5. децембра. На 25. редовној седници Скупштина је усвојила Извештај о
раду Управног одбора, као и Финансијски извештај за 2020. годину, док је на 26.
ванредног седници фокус био на измени структуре Управног одбора. Том приликом
Александар Сеферовић и Марко Адам именовани за нове чланове Управног одбора,
док је Мирослав Лоци изгласан за Председника Удружења у новом двогодишњем
мандату.

Током године одржано је дванаест онлајн састанака, а донето 28 одлука. Одлуке су се
тицале доделе награда на такмичењима и другим пројектима, доделе награде
Бранислав Јовановић, именовања представника на конференцијама и усвајања
Правилника о раду. Додељена је Викимедијина награда „Бранислав Јовановић“, која се
додељује Википедијанцима и Викимедијанцима за највећи допринос ширењу
слободног знања и шири опус уређивања Википедије, заснован на њеним темељним
принципима слободног изражавања. Овогодишњи добитник је Марко Станојевић,
уредник и администратор Википедије на српском, некадашњи стажиста у Музеју
Југославије, бивши члан Управног одбора и верни учесник многобројних догађаја
Викимедије Србије.

Викимедија Србије је током године ставила акценат на друштвену одговорност у свом
раду. Тако су извршене донације у виду победничких фотографија са конкурса Вики
воли Земљу и то Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Звечанска,
Универзитетској дечјој клиници Тиршова, Институту за здравствену заштиту мајке и
детета Др Вукан Чупић. Осим тога, одлуком Управног одбора Викимедије Србије,
Удружењу Лицеулице донирано је три лаптопа, осам мобилних телефона, камера и
дигитални фото-апарат. У складу са друштвеном одговорношћу и жељом за сарадњом
са сличним организацијама, ВМРС је дала подршку оснивању Заједнице отворене
науке у Србији.

Процес доделе грантова је претрпео значајне измене у 2021. години. Задужбина
Викимедија ће од сада у оквиру фонда за заједницу имати три типа грантова: фонд за
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заједницу, фонд за сарадње и фонд за истраживања. Уместо досадашњег ФДЦ-а,
формиране су Регионалне Комисије које су састављене од чланова представника
земаља одређеног региона. Значај ових Комисија био је у бољем разумевању
контекста у оквиру ког огранак или нека заједница подноси грант. Уместо прављења
плана на meta.wikimedia.org, користила се нова платформа Флукс. Викимедија Србије
је први пут поднела двогодишњи грант који јој је, уз врло ситне буџетске измене,
прихваћен.

У оквиру овог гранта, Викимедија Србије је отворила нову позицију - Менаџер за
пројекте разноликости. Особа на овој позицији ће реализовати постојеће и покретати
нове пројекте разноликости и радити на спровођењу стратешких праваца Викимедије
Србије, у погледу разноликости и једнакости. Под овим пројектима подразумевају се
сви они који за циљ имају смањење родног јаза, укључивање маргинализованих и
недовољно заступљених заједница (припадника и припадница ромске националне
мањине, ЛГБТИ+ популације и особа са инвалидитетом итд) на Викимедијиним
платформама (Википедија, Викимедијина остава, Викиречник…), како у погледу
садржаја о њима, тако и у погледу едукације ових група за уређивање Викимедијиних
пројеката. Осим поменутих активности, особа би била задужена за међународну
сарадњу са другим афилијацијама Викимедије, а у циљу ширења слободног знања.

Запослени Викимедије Србије и даље раде од куће, а о повратку у канцеларију ће се
одлучити када епидемиолошка ситуација то дозволи.

Евалуација програма Викимедије Србије у 2021.
години

Програми и метрике

Викимедија Србије је у 2021. години реализовала три програма који се састоје из
разноврсних пројеката. Сваки од програма је специфичан и има задате циљеве:

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

● ГЛАМ програм подразумева остваривање сарадње са институцијама културе у
циљу ослобађања садржаја и повећања његове доступности 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 особе које су присуствовале

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 - чланак на Википедији, ставка на
Википодацима, чланак или појам 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 ова метрика важна јер показује раст програма и
ширење мреже сарадника, а самим тим утиче на већу видљивост организације
и пројеката.

Планиране и остварене мере успеха програма Викимедије Србије у
2021. години

Програми/
Метрике

Образовни
програм ГЛАМ програм Подршка

заједници Укупно:

план оств план оств план оств план оств

Учесници 2200 895 250 176 350 423 2800 1494

Нови налози 1400 781 100 53 100 59 1600 893

Стране на Вики
пројектима 4000 1029 6500 11607 8500 29995 19000 42631

Искоришћеност 750 168 2000 2873 1750 4424 4500 7465

Партнери 50 40 40 24 60 27 150 91

Када сагледамо планиране циљеве за 2021. годину и оно што смо остварили, може се
приметити да смо највише успеха имали са садржајем односно направљеним
странама на Викимедијиним пројектима, које обухватају чланке на Википедији, али и
мултимедијалне датотеке на Викимедијиној остави, ставке на Википодацима, цитате на
Викицитату и томе слично. Овај таргет је највише премашен у оквиру програма
Подршке заједници и ГЛАМ програма. У оквиру Подршке заједници битно је утицала
кампања Вики чланци траже илустрацију, док је код ГЛАМ програма велику улогу играо
раст програма стажирања и успостављене нове сарадње. То је резултирало тиме да се
таргет двоструко премаши, као и да сама искоришћеност садржаја буде добра.
Пандемија је свакако утицала на мањи број нових учесника и уредника него што је то
планирано. У 2021. није било могуће организовати масовније догађаје, као ни веће



радионице, које су обично прилика да се привуку нови људи и тако упознају са
организацијом. Онлајн обуке су у почетку биле саставни део сваког догађаја, али је
одзив учесника био слаб, због чега касније то није практиковано. Такође, један од
закључака је велика засићеност волонтера онлајн догађајима, због чега смо на крају
године одустали од организације истих. Овде се пре свега мисли на окупљања, а не на
пројекте попут уређивачких маратона, акција и такмичења.



Образовни програм

Википедија у школама
Пројекат Википедија у школама који обухвата Вики-гимназијалца, Вики-студента,
Вики-школарца и друге активности у образовним институцијама, подразумева
обучавање основаца, средњошколаца и студената за уређивање Вики пројеката и
писање семинарских радова на Википедији. Издвојене активности које су реализоване
у овом периоду су:

- У оквиру пројекта Википедија у школама настављене су сарадње са школама
и факултетима. У оквиру радионице отворено је укупно 428 налога, а
направљено 619 страна на Викимедијиним пројектима.

- Настављене су наше активности у оквиру тима EWOC Community Specialist
који је формирао Еду тим Задужбине, а у циљу јачања ЕДУ активности и
њиховој подршци у ЦЕЕ региону.

- Учествовали смо у организовању првог регионалног ЦЕЕ ЕДУ састанка.
Циљ састанка је да се регион више повеже и да се оснаже ЕДУ пројекти и да се
размене искуства. Еду тим задужбине је покренуо иницијативу за регионалне
ЕДУ састанке, па тако и за ЦЕЕ регион.

- Викимедија Србије је представила свој модел реаговања у образовању
током пандемије вируса корона, представили смо резултате и могућности
коришћења Образовног програма у сврху оцењивања и мерења исхода учења у
средњим и основним школама. Пројекат је представљен на Државном семинару
Друштва математичара Србије, чиме смо желели да укажемо наставницима на
предности коришћења Вики алата у настави у доба пандемије вируса корона, а
тиме и да повећамо број образовних институција које ће се укључити у наше
активности. Догађају је присуствовало око 50 учесника.

- Настала је идеја о организовању ЕДУ Вики вебинара који би учесницима Еду
Вики кампова приближио Википодатке и друге сестринске пројекте Википедије.
Идеја је настала након одржаног првог Онлајн Еду Вики кампа током ког су
учесници дали позитивне повратне информације о догађају и изнели предлог о
организовању сличног једнодневног догађаја.

- Објављен је рад на тему Students’ Attitudes Towards the Use of Wikipedia: A
Teaching Tool and a Way to Modernize Teaching чији су аутори Ђорђе Стакић,
Марија Тасић, Марко Станковић и Милена Богдановић. Рад је објављен у
монографији Википедија: двадесет година слободног знања, коју објављује
Универзитет Комлутенсе у Мадриду. Овај чланак представља истраживање о
ставовима студената према употреби Википедије у настави. Узорак су чинили
студенти Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу. Студенти су
добили могућност да пишу чланке на Википедији као алтернативу писању својих
стандардних семинарских радова.

- Викимедија Србије се укључила у пројекат менторства у организацији
Корисничке групе Википедија и образовање. Пројекат је трајао до краја
године и замишљен је тако да повеже различите људе који би могли да имају
користи једни од других у пројектима образовања. Улога Викимедије Србије је
менторска и тим поводом организовани су састанци са представницима Open
Foundation West Africa и Корисничке групе Art and Feminism. Овај пројекат

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/EduWiki_Outreach_Collaborators#Current_members
https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/72760
https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/72760
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_%26_Education_User_Group


омогућава преношење знања о организовању образовних активности
представницима корисничких група и огранцима Викимедије који у томе немају
много искуства.

- Корисничка група Wiki Advocates Philippines је организовала радионицу о
могућностима примене Википедије у настави уз подршку Викимедије Србије.

Екстерни пројекти:
● Волонтеризмом до снажног друштва - Идеја пројекта је да наставници

развијају компетенције за имплементацију образовних пројеката Викимедије
Србије и мотивишу ученике да их развијају. Одржана су два уводна предавања,
два семинара.

● Књижевна ризница у свету детињства - Има за основни циљ обогаћивање
садржаја на Википедији, који се односи на знања из предмета Увод у
књижевност за децу, на Академији васпитачко-медицинских струковних студија,
одсека Крушевац и укључује развијање двосмерне сарадње између Викимедије
и наставника и студената Академије. Пројекат је обухватио и уређивање
Викимедијине оставе.

● Примена онлајн Вики алата у настави физике - Крајњи циљеви пројекта су
подстицање ученика у коришћењу постојећег, и креирању новог садржаја
Википедије на српском језику током учења, а све кроз реализовање и
популаризацију пројектне наставе, активног учења и Википедије. Отворена је
посебна Гугл учионица за сваки разред, у којој се размењују искуства, дају
предлози и коментаришу радови, а направљена је и категорија на
Викимедијиној остави.

● Чувари наслеђа - идеја пројекта je да се средњошколци заинтересују да
учествују у допуњавању чланака из области културног наслеђа Србије. Крајњи
циљ пројекта је веродостојан приказ нашег културног наслеђа на Википедији, уз
мотивисање будућих уредника Википедије, кроз обуку средњошколаца за њено
практично коришћење. Током пројекта су одржана три састанка учесника током
којих су се учесници међусобно упознали, разговарали о пројекту и циљевима,
затим су бирали теме о којима ће писати, а на крају је одржана и обука за
уређивање чланака на Википедији и постављања фотографија на Викимедијину
оставу.

Акредитован семинар

У 2021. години одржано је 7 акредитованих семинара за наставнике. Услед актуелне
здравствене ситуације, пет је одржано онлајн, а два уживо када смо проценили да нам
здравствена ситуација дозвољава да их одржимо поштујући све епидемиолошке мере.
Одржани су семинари у Институту за модерно образовање у Београду и основној
школи „Момчило Настасијевић” у Горњем Милановцу. Викимедија Србије је уз
партнерство са Институтом за модерно образовање организовала онлајн семинар
поводом обучавања наставника за процену исхода учења код ученика током пандемије
корона вируса. Циљ семинара је био промовисање Википедије у образовне сврхе и
њено коришћење за давање задатака путем интернета и за њихово оцењивање.
Одржана су два онлајн семинара у новој школској години, један у сарадњи са

https://meta.wikimedia.org/wiki/Education/News/November_2021/Wikipedia_and_Education_Mentorship_Program-Serbia_and_Philippines_Partnership
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%83_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Knji%C5%BEevna_riznica_u_svetu_detinjstva
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Primena_onlajn_Viki_alata_u_nastavi_fizike
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_%C4%8Cuvari_nasle%C4%91a
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_%C4%8Cuvari_nasle%C4%91a


Институтом за модерно образовање, а други у сарадњи са Наставничким удружењем у
Љигу.

Осим тога, Викимедија Србије је наставила да даје подршку
наставницима/професорима у циљу наставка коришћења Википедије у настави, што
нам је помогло да утврдимо јасније критеријуме за то какву циљну групу желимо на
будућим семинарима - пре свега, у смислу информатичке писмености, избора школа и
слично.

Еду Вики камп

Одржан је још један Онлајн Еду Вики камп током ког су учесници имали прилику да се
упознају са програмима и пројектима Викимедије Србије, али и да усаврше своје
вештине које ће им помоћи у даљем волонтерском ангажовању у Викимедији Србије.
На кампу, који је одржан путем Зум платформе 23. и 24. октобра и 1. новембра 2021,
учествовало је 7 учесника из различитих делова Србије.

ГЛАМ програм

Вики воли ГЛАМ-ере

Кампања уређивања референци #1lib1ref - Викимедија Србије је у сарадњи са
Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић” и Библиотеком града Београда
започела ГЛАМ годину великим успехом. Глобална кампања уређивања референци
#1lib1ref је други пут Википедију на српском језику сврстала у у сам врх вики заједница
које су унеле највећи број референци. Укупно 31 учесник ове кампање је пласирао
вики заједницу на прво место у свету. Унето је 17112 референци у чланке у којима су
оне недостајале, док се пет најбољих уредника кампање на Википедији на српском
језику пласирало у 10 најбољих уредника кампање на свету. Током трајања кампање
одржана је и радионица уређивања Википедије.
Захваљујући оствареним успесима у кампањи, Викимедија Србије је у сарадњи са
Задужбином Викимедија и Викимедијом Пољске организовала #1Lib1Ref кампању у
региону Средње и Источне Европе. Стратегија кампање за регион Средње и
Источне Европе је представљен на ЦЕЕ конференцији у сарадњи са Задужбином
Викимедија. Стратегија је представљена и на Отвореним вратима кампање, у
организацији Задужбине Викимедија, а одржанa je радионица за организаторе
кампање у региону Средње и Источне Европе, којој је присуствовало 8 учесника.

https://wikimedia.rs/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%98%d0%be%d1%88-%d1%98%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d1%98%d0%bd-%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf/
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_2021
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_2021
https://meta.wikimedia.org/wiki/1Lib1RefCEE_campaign


Културно наслеђе на Википодацима

Током 2021. године одржане су две акције додавања података на Википодатке. Од 15.
до 30. јуна је одржана акција Културно наслеђе на Википодацима 2. За потребе акције
и олакшања уређивања Википодатака ажуриране су презентације Увод у Википодатке
и Основно упутство о уређивању Википодатака. У акцији је учествовало 9 уредника
који су начинили 986 измена на 267 ставки, док је 9 ставки направљено. На
Википодатке је додато и 203 референце. Од 15. до 30. новембра је одржана акција
Културно наслеђе на Википодацима 3. Допуњено је 518 података, 1067 својстава је
додато, и направљена су 2 нова податка од стране 4 уредника. Током ових акција су
одржане две радионице са укупно 11 учесника.

Конкурс Министарства културе и информисања

И ове године смо аплицирали на конкурс Министарства културе и инфомирасања под
називом Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области
дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2021. години.
Пројекат Википедијанац стажиста није у потпуности задовољавао стандарде
Конкурса услед измењених захтева, па је пројекат одбијен. У току године ће се радити
на прилагођавању пројекта задатим стандардима. Викимедија Србије и даље има
писану подршку Министарства културе и информисања за реализацију пројекта
Википедијанац стажиста.

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%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0_2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Updated_Introduction_to_Wikidata.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Updated_Instructions_for_Wikidata_editing.pdf
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%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0_3
https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/5fdc508646c07
https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/5fdc508646c07
https://www.kultura.gov.rs/extfile/sr/5fdc508646c07/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%8A%D0%95%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9B1616759483.pdf


Конференције

Током 2021. године ГЛАМ програм и теме блиске програму су представљене на
следећим конференцијама: Викиманија, ЦЦ Самит, #Дигитал2021, ЦЕЕ митинг,
ОЕРкамп.

Вики библиотекар

Проверени пројекат Универзитетске библиотеке Светозар Марковић и ове године, а
седми пут за редом, добио је подршку Викимедије Србије. Циљ пројекта је
информисање и обука библиотекара да постану успешни Википедијанци, као и
проширивање мреже библиотека и других културних установа и њихово упознавање са
активностима Викимедије Србије, али и постављање што богатијег, квалитетнијег и
информативнијег садржаја на Википедију.
Одржане су следеће активности:

● Вики библиотекари су учествовали у 1Lib1Ref кампањи уређивања референци.
● Организован је Вики маратон: Књижевност за децу у трајању од 13 дана и

постигнути су изузетни резултати. Учествовало је 11 Википедијанаца,
постављено је укупно 88 чланака, 76 нових и 12 допуњених. Постављено је 10
датотека под поштеном употребом.

● Библиотекари Универзитетске библиотеке су се обучавали да раде на
платформи ZOOM. ѕ Одржане су 4 онлајн радионице. Прве две су биле
предавање о Викимедији Србије и Википедији на српском и вежбање у песку. На
друге две радионице су студенти постављали чланке. Касније смо се мејлом
договарали око исправки чланака и постављању слика. Пракса је успешно
обављена и студенти су поставили врло квалитетне чланке.

● Одржана су два маратона: Кафане некад и сад где је учествовало 24
Википедијанца . Постављено је укупно 116 чланака и допуњено 6 чланака.
Постављено је 138 датотека.

● Одржан је четврти маратон: Моја улица где је учествовало 12 Википедијанаца,
написано 78 нових чланака и постављено 300 датотека.

● Дигитализовано је 15 публикација из фонда Универзитетске библиотеке и
постављено на Викимедијину оставу.

● Спровођено је менторство Википедијанцима новајлијама 12 пута.

Културно наслеђе Србије

Културно наслеђе Србије је наставак успешног пројекта под називом Наслеђе
југоистока. Кроз успостављање сарадње претежно са институцијама културе и осталим
институцијама од значаја које се налазе на територији Србије и дигитализацијом и
ослобађањем садржаја културно-историјског наслеђа које се налази у њиховом поседу
кроз целу годину се радило на дигитализацији културног наслеђа и повећања садржаја
на Википедији и Викимедијиној остави. У 2021. од активности су реализоване:

● По кварталима су реализоване активности обиласка музеја у циљу
прикупљања фотографија. Посећен је већи број музеја, као што су музеј у
Смедереву, Народни музеј Топлице, Историјски архив, музеј у Неготину, Музеј
Крајине, Музеј у Чачку, налазиште Феликс Ромулијана…

● Са Клубом друштвених игара Гоблин је реализована сарадња у циљу писања
чланака на ову тему где је написано 34 чланка.

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%80/2021


● Са НВО Византија су писани чланци, а сарадња је и даље у току.
● Са Клубом фотографа је у припреми 20 чланака на тему фотографије, али

завршни део пројекта овде још није реализован услед одсуства председника и
сарадња ће бити пребачена на пројекат у овој години.

● Са Удружењем за заштиту животиња Зоо Планет изабрани су чланци којима
је потребна допуна или који требају да се напишу.

Уређивачки маратони

У 2021. години, у оквиру ГЛАМ програма реализована су три уређивачка маратона.
Први уређивачки маратон је одржан у сарадњи са Јеврејском дигиталном
библиотеком, док је други уређивачки маратон одржан поводом Међународног дана
музеја, трећи уређивачки маратон је организован на тему Египта. Написано је 147
нових чланака, док је 5 чланака допуњено.

Википедијанац стажиста

Библиотека града Београда

У сарадњи са Библиотеком града Београда, први пут смо организовали полугодишње
стажирање које је трајало од октобра 2020. године до марта 2021. године.
Стажисткиња Јована Обрадовић је радила на дигитализацији садржаја са одељења
Периодике и Завичајног одељења Библиотеке. Укупни резултати (током свих шест
месеци) се огледају у писању 126 нових и допуни 26 постојећих чланака и илустрацији
278 чланака. На Викимедијину оставу је укупно (током свих шест месеци) постављено
881 фотографија, 120 бројева часописа (6 двоброја) и 6 књига. Посматрајући метрике
другог дела стажирања, тј. метрике из првог квартала 2021. године, стажисткиња је
написала 46 нових чланака, 79 чланака је илустровала, а 26 допунила. На
Викимедијину оставу је током 2021. године поставила 270 фотографија, 6 књига и 120
часописа. Током стажирања смо се изборили са бројним изазовима попут повременог
скраћења радног времена Библиотеке, нерадних дана Библиотеке услед пандемије,
заражавањем стажисткиње. Захваљујући успешним резултатима, брзом решавању
проблема, доброј комуникацији и вредном раду стажисткиње, Библиотека је
заинтересована за понављање стажирања.

Музеј афричке уметности

Одржано је једномесечно стажирање у Музеју афричке уметности у Београду у
фебруару и потписан је Меморандум о сарадњи. Током стажирања је написано и
допуњено 11 чланака, док су бројни чланци на Википедији на српском и енглеском
језику илустровани. Ослобођене су 303 датотеке, међу којима се може видети редак
снимак лова на слонове, фотографије Јосипа Броза Тита током посета Африци, као и
фотографије афричких народа, политичких фигура и културних споменика. Током овог
стажирања је постављен и први видео запис на Викимедијину оставу. Захваљујући
успешној сарадњи, вредном раду стажисте, добрим резултатима, Музеј афричке
уметности је заинтересован за одржавање још једног месеца стажирања са фокусом
на писање чланака уз помоћ њихове богате библиотеке.

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_%D1%83_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D0%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98%D0%B0_2021.
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%BE_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%83
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%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2020
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%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2020
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedian_in_residence_-_Belgrade_City_Library
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Magazines_donated_by_Belgrade_City_Library
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Books_donated_by_Belgrade_City_Library
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%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedian_in_residence_-_Museum_of_African_Art_2021


Јеврејска дигитална библиотека

Потписивањем Меморандума о сарадњи са Јеврејском дигиталном библиотеком,
започете су заједничке активности. Током марта је одржано једномесечно стажирање.
Услед отежане епидемиолошке ситуације, стажирање је одржано уз потпуни рад
стажисткиње од куће уз повећану комуникацију са надлежнима Библиотеке. Током
стажирања, написана су 32 нова чланка, 8 чланака је допуњено, 5 чланака је
илустровано. Постављене су 54 фотографије и 6 књига на Викимедијину оставу. Услед
сјајног рада стажисткиње, Биљана Албахари, надлежна Јеврејске дигиталне
библиотеке је послала препоруку Тамари Јанковић, стажисткињи и изразила жељу за
наставком сарадње. Током априла месеца се радило на писању списка чланака за
Уређивачки маратон који се одржао од 3. до 9. маја у сарадњи са ЈДБ уз коришћење
њихове литературе.

Музеј рудничко - таковског краја

У Музеју рудничко - таковског краја у Горњем Милановцу је током јуна и јула трајао
пројекат Википедијанац стажиста. Други месец стажирања, јул, је био у знаку
дигитализације, па је стажиста дигитализовао 30 каталога и књига, поставио на оставу
447 фотографија. На Википедији је написао 1 чланак током јула, допунио их је 48, а
илустровао их 74.

Народна библиотека Пирот

У сарадњи са Народном библиотеком Пирот реализовано је стажирање од 13.
септембра до 13 новембра. Ово стажирање је специфично јер је трајало по пола
радног времена, а издваја га и чињеница да се са овим стажирањем започињу
активности на Википодацима у склопу редовних активности стажиста. Током
стажирања написано је 27 нових чланака, 24 чланка су допуњена, а њих 16 је
илустровано. Постављено је 38 датотека и 13 зборника на Викимедијину оставу.

Омладинско позориште Дадов

Реализовано је стажирање у Омладинском позоришту Дадов од 11. октобра до 31.
децембра. Током стажирања 287 нових чланака је написано са направљеним
Википодацима, 23 допуњено, а 52 илустровано. Постављене су 394 датотеке и једна
књига. Ово стажирање је стажирање са највише написаних чланака до сада.

Удружење ликовних уметника Србије

Одржано је стажирање у Удружењу ликовних уметника Србије од 15. новембра до
31. децембра по други пут. Написана су 62 нова чланка, дигитализовано је 77 каталога,
а одржане су и две радионице уређивања википедије којима је присуствовало 11
учесника.

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%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_2021
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedian_in_residence_-_Jewish_Digital_Library
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Books_donated_by_Jewish_Digital_Library
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%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0_2021
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Books_donated_by_Museum_of_Rudnik_and_Takovo_Region
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedian_in_residence_-_Museum_of_Rudnik_and_Takovo_Region
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%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82_2021
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Content_donations_by_National_Library_of_Pirot
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%9E%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_2021
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Content_donations_by_Youth_Theatre_DADOV
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%A3%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2021


Потписани су меморандуми о сарадњи са Факултетом драмских уметности,
Задужбином Илије М. Коларца и Српском академијом наука и уметности зарад
реализације пројекта Википедијанац стажиста у 2022. години.

Подршка заједници

Викилајв

Будући да Викилајв конференција подразумева масовно окупљање, исту није било
могуће организовати у 2021. години због неповољне епидемиолошке ситуације. У
трећем кварталу смо разматрали организацију окупљања у онлајн формату. Како
бисмо увидели да ли би за ту опцију постајао одзив, креирали смо упитник за
заједницу. Након разматрања одговора, увидели смо да је ипак боље конференцију
одложити за други квартал 2022. године и осигурати веће учешће и умрежавање
уредника и уредница Википедије.

Такмичења на Википедији

Такмичења на Википедији представљају подухвате који имају за циљ повећање
слободног знања кроз креирање и побољшање чланака на Википедији у виду
такмичења, али и раст мотивације и активног учешћа заједнице у раду на Вики
пројектима.

У првој половини године, реализовано је такмичење ЦЕЕ Пролеће 2021. Овим
такмичењем још једном смо радили на јачању регионалне сарадње, имајући у виду да
су у пројекту заједно учествовале Викимедија Србије и Заједница Републике Српске.
Сарадња се тицала самог планирања, али и одабира жирија, од којих је једна чланица
жирија била из Заједнице Викимедијанаца Републике Српске. Приликом организације
такмичења повећано је учешће волонтера који су креирали списак тема о Србији,
сходно својим интересовањима и темама које обрађују на Википедији. Током
такмичења десет учесника је написало 387 чланака, а допунило 12. У оквиру
овогодишњег такмичења, учесници су унели 11.881.187 бајтова. У доле
представљеним графиконима видимо да се број чланак смањио, али да је број бајтова
повећан, чиме се наставља тренд креирања садржајнијих чланака у односу на чланке
мањег обима. Верујемо да је овај тренд успостављен након увођења новог начина
оцењивања, пре неколико година.





Глобалном такмичењу Wikipedia Pages Want Photos, Викимедија Србије се прикључила
други пут заредом. Такмичење „Вики чланци траже илустрацију” је трајало од 1.
јула до 31. августа 2021. Током овогодишње акције, 19 учесника и учесница су
направили 21.950 измена у оквиру 19.384 чланка. Будући да је у акцији било
дозвољено уређивање различитих језичких верзија пројеката, учесници су обогатили
37 различитих верзија Википедије. Најпопуларнији пројекат за уређивање је очекивано
била Википедија на српском, на којој је направљено 13.679 измена на 11.260 чланака.
Иза ње следе Википедија на српском-хрватском и Википедија на казашком језику.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Pages_Wanting_Photos_2021


Такмичење „Крила” jе трајало од 1. до 30. септембра, а сви учесници могли су да
пишу о разним крилатим живим створењима, али и о свему што има крила, попут
авиона или других летелица. Током овог периода петоро учесника и учесница је
написало 86 чланака, док је четворо уредника и уредница подржало такмичење са 11
чланака који нису оцењивани. У оквиру овогодишњег такмичења, учесници су унели
1.782.091 бајт.

Последње такмичење у 2021, у организацији Викимедије Србије, донело је Википедији
на српском чак 314 чланака о књигама. Такмичари су писали о књигама из разних
жанрова од 1. до 30. новембра. На такмичењу је учествовало десеторо уредника и
уредница, док је петоро њих подржало пројекат кроз писање и допуњавање 32 чланка,
која нису ушла у оквир оцењивања. Укупно је постављено 1.934.449 бајтова.

Анимирање заједнице

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

Микрогрантови - Викимедија Србије је током фебруара и марта спровела конкурс за
реализацију и финансирање волонтерских пројеката у домену образовања, сарадње
са институцијама културе и волонтирања. Конкурс је био посвећен пројектима мањег
обима за које постоји могућност раста у дугорочне и одрживе пројекте. Сви
заинтересовани појединци, представници организација, институција културе и
образовања имали су могућност да поднесу идеје од 20. јануара до 1. марта 2021.
године. Шест пројеката је прихваћено и биће реализовано током године.



1. Векови Дунава и Ђердапа (Дарко Гајић) - Пројекат је замишљен да се
обиласком Доњег Подунавља представи богато историјско, природно и
културно наслеђе, као и економски и туристички потенцијал заједница које
гравитирају према Дунаву: Града Пожаревца и општина Велико Градиште,
Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин, у сарадњи са ЈП „Национални парк
Ђердап“. Током пројекта су написана и допуњена 154 чланка, а постављена
2081 фотографија, од којих је 410 искоришћено у чланцима.

2. Вики Сениор (Милица Буха) - Ово је наставак пројекта Вики Сениор. У
пројекту су учествовали људи различитих интересовања, који доприносе
Википедији у више различитих области. Новина ове године био је фокус на
садржају о женама. С обзиром на већински женски састав колектива, али и
учесника, идеја је да се фокусирају на „женске теме“, односно теме које
интересују жене. Током пројекта је написано и допуњено 335 чланака, а
постављено 460 фотографија, од којих је 371 искоришћена у чланцима.

3. Вилински коњици Србије (Марко Николић) - Иако је тема већ била
заступљена у претходним пројектима, тим волонтера је посветио пажњу
исправљању грешака у текстовима, у називима врста и фамилија по важећој
домаћој номенклатури, допуњавању чланака новим информацијама и новим
референцама и илустрацији новим фотографијама. Фокус пројекта је на
повећању квалитета садржаја о вилинским коњицима. Током пројекта је
написано и допуњено 40 чланака, а постављено 502 фотографије, од којих је
480 искоришћено у чланцима.

4. Планинари о планинама 2 (Стефан Митић) - Ово је наставак
прошлогодишњег пројекта Планинари о планинама који обухвата прикупљање
фото и текстуалног садржаја о планинама и свега природног и антропогеног што
на њима постоји. Део учесника прошлогодишњег пројекта радио је и на овом
пројекту, уз ангажовање заинтересованих нових лица. На Викимедијину оставу
је постављено преко 700 фотографија.

5. Вики воли бубамаре (ХабиПрот) - Овај пројекат се фокусирао на
објављивање текстова о врстама и родовима бубамара које нису заступљене
на Википедији, у циљу едукације корисника исте. Постављање фотографија
допринело је визуелном представљању поменутих садржаја. У оквиру пројекта
написано је и допуњено 35 чланака, а постављено 79 фотографија.

Осим пројеката који су подржани микрогрантовима, Викимедија Србије дала је
подршку пројектима појединаца који значајно доприносе Вики пројектима:

● Остваривање културних, образовних и духовних веза са Белорусијом
● Скривени свет планина Србије
● ВиХив
● Живи свет Срема на клик од нас
● Драгачевски епитафи
● Стоп маргинализацији! Више садржаја о женама и маргинализованим групама!

Од шест пројеката који су подржани, један није имао успешну реализацију (Живи свет
Срема на клик од нас), те су средства повраћена. Остали пројекти остварили су добре
резултате. У оквиру њих укупно је постављено 367 чланака, 4115 мултимедијалних
датотека на Викимедијиним пројектима, а искоришћено је 1852.



Акције и уређивачки маратони су веома важни, нарочито када је у питању
повезивање волонтера Викимедије Србије и заједнице Википедије на српском. Током
2021. године организовано је шест уређивачких маратона и четири акције које се могу
видети у наставку.

1. Уређивачки маратон поводом Међународног дана жена
2. Уређивачки маратон поводом Светског дана Рома
3. Уређивачки маратон о животној средини
4. Уређивачки маратон Вики воли прајд
5. Уређивачки маратон о менталном здрављу
6. Уређивачки маратон поводом Међународног дана особа сa инвалидитетом
7. Акција писања чланака о Кини
8. Акција писања чланака о храни
9. Акција писања чланака о медицини
10. Акција писања чланака о Пожаревцу

У оквиру уређивачких маратона написано је чак 450 чланака, док су акције донеле 362
чланка. Уређивачки маратони и акције служе и за успостављање сарадње, од којих се
издваја сарадња са корисничком групом Викимедијанаца Кине.

Што се окупљања тиче, током године смо организовали две онлајн прославе (рођендан
Википедије на енглеском и рођендан Википедије на српском језику), три онлајн
тематска окупљања и уживо рођендан Викимедије Србије.

Извештај о трошењу финансијских средстава за
2021. годину

Задужбина Викимедија је и прошле године финансирала рад Викимедије Србије
грантом у износу од 99.500,00 евра. Због политике финансирања коју је Задужбина
водила према огранцима, ово је износ на који нисмо могли да утичемо све до пријаве
за двогодишњи грант за финансирање активности у 2022. и 2023. години и
одобравања, до сада, највишег буџета. Донације у производима и услугама износе
1.630 евра и чине 1,6% укупно примљених донација током прошле године. У
регуларним околностима, главнину ових донација чине уступљени простори за
догађаје, као и стипендије за одлазак на међународне конференције те су оне на
знатном нижем нивоу у односу на период пре пандемије.

Структура донација:

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%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_2021.
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%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0_2021.
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%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_2021
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B4_2021.
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%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D1%83
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%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%81a_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_2021.
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%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:20._%D1%80%D0%BE%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:20._%D1%80%D0%BE%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_18_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE#2021
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE#2021
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_16_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5


Претходна година је планирана у нади да ће реализација догађаја уживо бити могућа,
али појава нових сојева вируса, неповерење великог дела грађана у процес
вакцинације и неадекватне државне мере условили су да здравствена ситуација
остане лоша током већег дела године. Неодржавање Викилајва и онлајн организација
међународних конференција, Еду Вики кампа, радионица и маратона условили су да и
ове године имамо велики буџетски остатак који смо делом успели да преусмеримо на
друге активности или намене.

Потрошња средстава према буџетским категоријама:

Буџетска категорија Буџет Потрошено Остатак

Канцеларија 11.200,00 9.057,45 2.142,55

Запослени 49.176,00 51.054,85 -1.878,85

Услуге 2.804,00 2.635,57 168,43

Непредвиђени и трошкови УО 2.500,00 476,37 2.023,63

Учешћа на догађајима 1.300,00 1.253,36 46,64

Пројекти и активности 32.520,00 26.573,59 5.946,41

Укупно 99.500,00 91.051,19 8.448,81

Структура укупних расхода према буџетским категоријама:



Однос између потрошње према буџетским категоријама је у истим оквирима као и
ранијих година где на запослене одлази између 50-56%, пројектне активности 30%, а
канцеларијске трошкове 10%.

На основу процене буџетског остатка, крајем прошле године Управни одбор је донео
одлуку да се запосленима, уз децембарску зараду, исплате бонуси у вредности од 500
евра што је условило да ова категорија трошкова има већу потрошњу у односу на
првенствено буџетирану.

Током године је првобитни буџет намењен за учешћа на међународним
конференцијама умањен са 4.500 на 1.300 евра, а разлика је реалоцирана на
реализацију програма стажирања у институцијама културе. Преостала средства су
искоришћена за плаћање котизације за конференцију у Хонгконгу, техничко одржавање
и хостинг новог сајта Викимедије Србије.

Потреба за трошењем средстава из буџета за непредвиђене околности и оперативне
трошкове Управног одбора није било. Трошкови курсних маржи, односно, негативних
курсних разлика били су у складу са пројектованим буџетом.

Потрошња у оквиру пројектних трошкова:

Буџетска категорија Буџет Потрошено Остатак
Образовни програм 7.300,00 4.857,58 2.442,42

ГЛАМ програм 12.150,00 11.827,50 322,50

Заједница 13.070,00 9.888,51 3.181,49

Укупно 32.520,00 26.573,59 5.946,41

Структура пројектних трошкова:



У оквиру пројектних трошкова доминирају трошкови везани за реализацију програма
стажирања у институцијама културе. Иако је овај буџет првенствено увећан
средствима из буџета за учешћа на конференцијама, укупан износ је премашен за
износ од 704,34 евра с обзиром на то да је Управни одбор одобрио додатну
реализацију овог програма захваљујући вишковима у буџету.

Већи износ непотрошених средстава у оквиру буџета за реализацију пројеката јавља
се као последица:

● организације семинара и радионица у оквиру Образовног програма онлајн
путем

● реализације Еду Вики кампа онлајн путем
● отказивања Викилајв конференције за 2021. годину
● недодељених средстава у износу од 1.050 евра након завршетка конкурса за

микрогрантове
● отказивања реализације активности на следећим пројектима:

○ „Живи свет Срема на клик до нас” Руралног центра Сова
○ „Остваривање културних, образовних и духовних веза између Р. Србије и

Р. Белорусије кроз Википедију и Викимедију” Дајане Лазаревић
○ „Чувари наслеђа” Друштва за академски развој
○ „Стоп маргинализацији! Више садржаја о женама и маргинализованим

групама!” удружења НОВА +

Вишкови средстава су преусмерени на следећи начин:
● Средства предвиђена за Еду Вики камп су искоришћена за набавку 3 нова

лаптопа услед застаревања постојећих, куповину новог радног стола и столице.
● Средства предвиђена за Викилајв су искоришћена за организацију тренинга за

чланове заједнице, куповину опреме за особу која ће бити запослена током



2022. године и ангажовање адвокатске канцеларије за израду нове верзије
Уговора о поверљивости.

Из буџета за реализацију активности у 2021. години укупно је потрошено 91.051,19
евра те је буџетски остатак и износ средстава који ће бити одузет приликом исплате
гранта за 2023. годину 8.448,81 евра.

Износ финансијских резерви Викимедије Србије на дан 31.12.2021. године био је
17.194,81 евро.

Детаљан приказ се може погледати путем следеће презентације.

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/rs/3/33/%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_2021._%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83.pdf

