
Извештај о раду Управног одбора за
2022. годину

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

● Мирослав Лоци (председник)
● Бојана Сатарић (потпредседница)
● Ђорђе Стакић
● Филип Маљковић
● Марко Адам
● Александар Сеферовић
● Милена Миленковић

У циљу повећања децентрализације, ВМРС је охрабрила чланове који нису из
Београда да се прикључе раду Управног одбора. Тиме је, уласком Милене и
Александра, повећана разноликост, али и омогућено учешће у раду организације у
онлајн формату.

Активности и анализа рада Управног одбора
Током године одржано је 12 састанака, а донето 39 одлука. Одлуке су се тицале
доделе награда на такмичењима и другим пројектима, доделе награде Бранислав
Јовановић, именовања представника на конференцијама, именовање
Вики-амбасадора и допуне Правилника о систематизацији послова. Део УО је активно
учествовао у конкурсу за менаџера пројеката разноликости, а ову позицију је у марту
заузела Невена Рудинац. Невена је реализовала постојеће и покретала нове пројекте
разноликости и тако уједно радила на спровођењу стратешких праваца Викимедије
Србије (ВМРС), у погледу разноликости и једнакости. Током године такође је
закључено да запослени настављају рад од куће, осим у случају састанака или
заказаних догађаја.

Одржане су две седнице Скупштине:
● Двадесет седма редовна седница Скупштине је одржана 20. фебруара 2022.

године путем Зум платформе. Седници је присуствовало 10 редовних чланова.
Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Бојана Сатарић и Мирослав Лоци су изабрани
за чланове Управног одбора у новом двогодишњем мандату. За
Потпредседницу Удружења је именована Бојана Сатарић. Скупштина је на овој
седници усвојила Извештај о раду Управног одбора, као и Финансијски извештај
за 2021. годину. Детаљан записник доступан је на сајту Удружења.

● Двадесет осма ванредна седница Скупштине одржана је 4. децембра 2022.
године у просторијама канцеларије ВМРС. Седници је присуствовало 8

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/rs/8/80/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2021._%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikimedia/rs/8/8b/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98_%D0%B7%D0%B0_2021.pdf
https://rs.wikimedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5


редовних чланова. Милена Миленковић је на седници изабрана за чланицу
Управног одбора у двогодишњем мандату. Скупштина је на овој седници
усвојила: Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и
чувања архивске грађе и документарног материјала; Правилник о начину
евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената; Листу
категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.

ВМРС је у септембру отворила конкурс за реализацију и финансирање волонтерских
пројеката за 2023. годину. Резултати конкурса представљени су на сајту ВМРС. На
конкурс је пристигло 22, а одобрено је 8 пројеката. Ови пројекти део су годишњег
плана организације, који је Задужбина Викимедија званично прихватила. Будући да је
ВМРС током 2021. године аплицирала за двогодишњи грант, што јој је и одобрено, у
2022. години процес продужетка гранта за наредну годину је у знатној мери олакшан.
Скраћена верзија плана постављена је на Флукс платформу, а линкован је детаљни
годишњи план који је подељен са заједницом (српска и енглеска верзија).

Евалуација програма Викимедије Србије у 2022.
години

Програми и метрике

Викимедија Србије је у 2022. 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) и који су обавештени и упознати о Викимедијиним
пројектима. 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 Викимедијином пројекту.

https://wikimedia.rs/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%b8-%d1%84-2/
https://drive.google.com/file/d/1PXxA6OypvdSo2L_QDB2PxxataXw74VfU/view
https://drive.google.com/file/d/1tyJg7msYMvhbjd3JBzEX80UqYP7y28YC/view


● 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 организатора - број волонтера који су учествовали у организацији
пројеката и догађаја и својим знањем омогућили бољу реализацију

Образовни
програм ГЛАМ програм Подршка заједници УКУПНО

оств план оств план оств план оств план

број учесника 742 2.200 194 400 448 400 1.384 3.000

број нових
уредника 700 1.400 31 70 55 100 786 1.570

број уредника
који активно
уређују

10 50 88 250 236 200 334 500

број страна на
Вики пројектима 2.317 1.500 11.083 5.000 20.200 34.000 33.600 40.500

искоришћеност
датотека 70 50 1.379 1.600 7.469 4.500 8.918 6.150

број
организатора 48 40 12 12 102 100 162 152

Због утицаја пандемије у првом делу године, и даље је приметна немогућнсот
достизања метрика у погледу нових уредника и учесника. Почетак године је био
изазовнији и због презасићености онлајн догађајима, због чега је одлучено да се исти
не организују, јер нема довољно одзива. Међутим, таргети за постављени садржај су
више него дупло премашени, нарочито имајући у виду да су сада укључени сестрински
Викимедијини пројекти (Викицитат, Викикњиге, Викизворник, Википодаци…). Једино је
кампања Вики чланци траже илустрацију имала мањи одзив него прошле године, што
је утицало на укупну бројку по питању уређених страна на Википедији. Када говоримо о
броју организатора, важно је нагласити да је повећано присуство заједнице Википедије
у организацији ВМРС пројеката и догађаја.

Осим квантитативних, и квалитативни показатељи успеха пројеката указују на
повећање репутације организације, што даље утиче не само на успостављање
сарадњи, већ и на реализацију дугорочних партнерстава. ВМРС је добила подршку
Министарства културе и информисања у оквиру ГЛАМ програма, Завод за
унапређивање образовања и васпитања наградио је наставницу која је применила
Википедију у настави након одржаног акредитованог семинара, а такође је проширена
мрежа партнера у оквиру пројеката разноликости, па су партнерске организације
подржале бројне акције и пројекте.



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. У осталим активностима, Викимедија
Србије је:

- Учествовала на онлајн Државном семинару Друштва математичара Србије у
Београду. Презентација је гласила Википедија као средство за вредновање
исхода учења на часовима математике и информатике. Одобрена је тема
Како се Википедија може користити на часовима математике и
информатике? којом ће се Викимедија Србије представити на Државном
семинару Друштва математичара Србије 2023. године.

- Учествовала на састанку корисничке групе Википедија и образовање како би
био представљен образовни програм и искуство у учествовању у програму
менторства.

- Организовала уређивачки маратон на Википедији на тему Образовање у Србији
у оквиру Еду Вики недеље. Написано је и допуњено 30 чланака од стране 8
учесника.

- Учествовала на састанцима Еду Вики афилијација у циљу промовисања
активности и повезивању са другим сарадницима. Учестовање у оваквим
активностима је значајно за Викимедију Србије због дељења искустава са
другима, усвајању нових модела сарадње које можемо применити код нас, али
и због умрежавања које би могло да донесе бројне могућности у виду
међународне сарадње.

- Активно је учествовала на састанцима ЕWOC групе које је значајно због
позиционирања Викимедије Србије као лидера у образовним активностима у
ЦЕЕ региону. У оквиру EWOC групе представници различитих региона преносе
искуства и сазнања о образовним активностима у оквиру своје регије, што би
значило да свако истицање у оквиру поменуте групе издваја и афирмише рад
огранка који одређени представник представља.

- Узела учешће у унапређивању алатке Дешборд кроз комуникацију и
учествовање на састанцима са администраторима ове алатке.

- Учествовала на догађају који организује Заједница Викимедијанаца у Валенсији
у оквиру пројекта Reading Wikipedia in the Classroom. Догађај је послужио
приказивању примера добре праксе које се у школама реализују у Мароку,
Србији, Португалу и Баскији.

- Проширила сарадњу са Математичким факултетом у Београду.
- Обновила сарадњу са Факултетом организационих наука.
- Наставила је сарадњу са ВИШЕР-ом поводом припремања поглавља за

уџбеник из предмета Анализа друштвених мрежа.
- Настављено је учествовање Викимедије Србије у програму менторства које

организује корисничка група Wikipedia & Education.

Екстерни пројекти:

● Вики јуниор књиге у настави шестог разреда: Пројекат је завршен, што је
резултирало страницом на Вики књигама. Вођа пројекта, Сања Јечменица, је са
овим пројектом аплицирала на конкурс ЗУОВ-а „Сазнали на семинару,
применили у пракси 2022”. Наставак сарадње је планиран у 2023. години.

https://dms.rs/wp-content/uploads/2022/01/BILTEN-SEMINARA-2022.pdf
https://dms.rs/wp-content/uploads/2022/01/BILTEN-SEMINARA-2022.pdf
https://wikimedia.rs/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%83%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%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%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%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/EduWiki_Outreach_Collaborators#Current_members
https://sr.wikibooks.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


● Физичка географија за ученике и студенте: Вођа пројекта је одустао од
пројектних активности због неадекватне опреме. Уз опрему која му је додељена,
није успео да креира садржај представљен у предлогу пројекта, због чега је исту
вратио. Пројекат није имао високу стопу ризика, јер нису уложена никаква
финансијска средства.

● wikiELTeC: Уводно предавање, промоција и прикупљање заинтересованих је
урађено у кругу студената и чланова друштва Јертех. Рад „Serbian ELTeC
Sub-Collection in Wikidata” о првим резултатима пројекта је публикован у
часопису Инфотека, у броју који је посвећен српској потколекцији ELTeC.
Креирана је страна пројекта на Википедији, на којој се налазе сви резултати.
Одржана је радионица на којој је договорен начин повезивања википодатака
помана и података на Oстави и унети су први записи. Резултати пројекта су том
приликом представљени и др Ољи Перишић која је предавач на Универзитету у
Торину на Департману за стране језике и културе. Последња радионица која је
била отворена за јавност је одржана током последњег тромесечја 2023. године.

Акредитован семинар
Током првог квартала 2022. године нису одржане активности поводом акредитованих
семинара из разлога што је одлучено да се онлајн семинари не одржавају услед
одустајања од учешћа пријављених наставника и већих изазова по питању мотивације
учесника и учесница семинара. Договорено је да се покуша са одржавањем семинара
уживо, макар једног до краја полугодишта, због чега су вођени разговори са
Институтом за модерно образовање. Поменути семинар је одржан у мају 2022. До
краја године су одржана још два семинара, још један у Институту за модерно
образовање, а други у ОШ „Олга Милошевић” у Смедеревској Паланци.

Током 2022. Викимедија Србије је добила потврду о прихватању нове акредитације за
семинаре стручног усавршавања наставника, за школске 2022/2023, 2023/2024. и
2024/2025. годину. Од нарочитог значаја је то да је Сања Јечменица, наставница ОШ
„Јован Стерија Поповић”, је добила другу награду на конкурсу Сазнали на семинару –
применили у пракси који је објављен на сајту Завода за унапређивање образовања и
васпитања Републике Србије. Награда је добијена за пројекат „Викијуниор књиге” који
је Сања реализовала током претходне школске године.

Еду Вики камп
Организација Еду Вики кампа подразумевала је бројне припремне активности
програмског и логистичког типа, нарочито имајући у виду да је камп после две године
поново одржан уживо. Како би камп неометано протекао, било је потребно:

● направити програм кампа, осмислити теме и координисати предаваче
● направити страну догађаја на Википедији
● организовати превоз учесника и направити руту путовања
● осмислити материјал и награде за победнике игрица које су планиране
● припремити презентације

Највећи број активности је реализован током јула и августа 2022. које су обухватале и
контактирање учесника, логистичке послове које се тичу реализације (превоз, смештај,
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исхрана и сл.), а припремљен је и промо материјал. Камп је реализован на Фрушкој
гори, у Хотелу Норцев, од 25. до 28. јула.

Почетак кампа био је резервисан за међусобно упознавање учесника и представљање
активности и пројеката Викимедије Србије. Поред Образовног програма, који је
детаљно предочен студентима, кампери су могли да виде на којим пољима се још могу
активно укључити када је слободно знање у питању. Приликом планирања кампа
предавања и радионице су смислено повезани у веће целине чиме су у фокусу била
три пројекта – Википедија, Викимедијина Остава и Википодаци, а четврту целину су
чиниле интерактивне радионице на тему писања пројеката, остваривања партнерстава
са образовним институцијама и асертивна комуникација. Пошто је Еду Вики камп
осмишљен са идејом да учесници након завршеног кампа раде на ширењу
информација о слободном знању и представљању Вики пројеката у академским
круговима, током свих радионица подстицана је интерактивност учесника, где су могли
да предлажу решења која ће довести до ширења Образовног програма Викимедије
Србије.

Рад у групама омогућио је јачање тимског духа и сагледавање различитих окружења из
којих долазе. Постављени су им реални изазови са којима се Викимедија Србије
сусреће у образовним пројектима, а учесници су имали слободу да одаберу начин на
који ће ове изазове пребродити. Посебно је значајно то што је током кампа активно
учешће имала Сара Хорват, учесница онлајн Еду Вики кампа 2021. године и Вики
амбасадорка Викимедије Србије. Више информација о кампу доступно је на блогу
ВМРС, a фотографије са кампа се могу погледати у категорији кампа на Викимедијиној
остави.

ГЛАМ програм

Вики воли ГЛАМ-ере
Кампања уређивања референци #1lib1ref - Другу годину за редом, Викимедија
Србије је организатор Кампање уређивања референци #1Lib1Ref за земље Средње и
Источне Европе. Википедија на српском језику је у 2022. години, такође другу годину за
редом, освојила прво место у #1Либ1Реф кампањи уређивања референци на
глобалном нивоу са 10.080 унетих референци у 2.263 чланка, чиме је остварила
вишеструко бољи резултат од другопласираног учесника Википедије на каталонском
језику. Место најбољег уредника кампање је заузела уредница Николина Шепић, а
четири уредника се пласирало у десет најбољих уредника кампање на глобалном
нивоу. У кампањи смо учествовали у сарадњи са Универзитетском библиотеком
„Светозар Марковић”, Библиотеком града Београда и Викимедијином Заједницом
Републике Српске. Одржана је једна радионица за организаторе из ЦЕЕ региона, као и
радионица у сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић" и у
сарадњи са Викимедијином Заједницом Републике Српске. Учествовало је 27
уредника.
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Резултати 1Lib1Ref кампање у 2022. години

Учесници 1Lib1Ref кампање на Википедији на српском језику

ГЛАМ брошура
На Викилајв конференцији је представљено ново издање ГЛАМ брошуре. Новим
издањем наши постојећи и будући партнери, али и сви заинтересовани појединци,
имају могућност да се на обједињеном месту информишу о ГЛАМ програму Викимедије
Србије, оствареним резултатима, моделима сарадње и утисцима учесника пројеката.
Овом брошуром смо такође желели да истакнемо и изјаве наших партнера о значају
сарадње институција културе са Викимедијином заједницом, о важности ослобађања
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садржаја, примени Creative Commons лиценци, али и реализацији бројних пројеката
који за свој циљ имају слободно знање и повећање дигиталног културног наслеђа.

Министарство културе и информисања
Пројекат „Википедијанац стажиста” је прихваћен у оквиру конкурса Министарства
културе и информисања Републике Србије под називом „Конкурс за финансирање или
суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог
стваралаштва у 2022. години”. Одобрена су средства за реализацију три месеца
пројекта. Подршка Министарства културе и информисања и чињеница да је
Министарство препознало значај овог пројекта је од изузетне важности с обзиром да је
већина институција културе у Србији под надлежношћу Министарства и самим тим ова
подршка пружа лакши приступ институцијама културе за остваривање сарадњи.
Викимедија Србије подршком Министарства културе и информисања повећава своју
репутацију на пољу доприноса дигитализацији културног наслеђа Републике Србије,
али и значаја реализованих активности свуда у свету.

Color Media Communications
Color Media Communications је донирала 63 фотографије зарад илустрације чланака
који су написани након одржане обуке. Обуци је присуствовало четворо запослених.
Планиран је наставак заједничких активности.

Удружење за уметност, културу и међународну сарадњу „Адлигат”
У сарадњи са Удружењем за уметност, културу и међународну сарадњу „Адлигат”
на Викимедијину оставу је постављено 314 фотографија. У наредном периоду се
планира постављање још фотографија, као и остваривање сарадњи ради промоције
ослобођеног садржаја.

Потписан је Меморандум о сарадњи са Фондацијом „Српско благо” и Народним
музејом Зрењанина.

Вики библиотекар
Пројекат Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” и ове године, осми 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.

● Вики библиотекари су учествовали у #1Lib1Ref Кампањи уређивања
референци.

● Организован је Вики маратон: Награђивани писци и њихова дела у трајању од
15. марта до 31. марта и постигнути су изузетни резултати. Учествовало је 11
Википедијанаца, постављено је укупно 54 чланака, 53 нова и 1 допуњен.
Постављено је 26 датотека под поштеном употребом.

● Током марта је одржана обука студената Катедре за библиотекарство и
информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Одржане су 2
радионице. Прва радионица је била предавање и вежбање у песку, одржана је
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онлајн преко Zoom апликације; друга радионица је одржана комбиновано, уживо
и преко апликације, уживо је било у Електронској учионици Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић”. На радионицама су студенти постављали
чланке.

● Организован је Вики маратон: Српска штампа 19. и 20. века у трајању од 18
дана и постигнути су веома добри резултати. Учествовало је 10
Википедијанаца, постављено је укупно 48 чланка, 46 нова. Постављено је 84
датотекe.

● На Викилајв конференцији су одржана бројна предавања, округли столови и
радионице. Оја Кринуловић је учествовала у муњевитом говору првог дана, са
предавањем на тему Студантска пракса у Универзитетској библиотеци –
креирање Вики чланака, Александра Поповић је учествовала у округлом столу,
такође првог дана. Другог дана су Александра Поповић и Милица Буха
презентовале рад на тему Референце као поуздан извор информација:
Кампања 1Lib/1Ref.

● Организован је Вики маратон: Улице Србије и света у трајању од 11 дана и
постигнути су веома добри резултати. Учествовало је 9 Википедијанаца,
постављен је укупно 31 чланак, 31 нов. Постављено је 122 датотекe, 90 нових
фотографија.

● Пракса студената Библиотекарства на Педагошком факултету у Сомбору,
Универзитета у Новом Саду је одржана 29. и 30. новембра 2022. године на
самом факултету. Првог дана је одржано предавање, а другог дана је била
радионица. Присуствовало је 11 студената, написано је 7 нових чланака и
постављена је 1 нова датотека.

● Дигитализовано је из фонда Универзитетске библиотеке 15 публикација код
којих су истекла ауторска права и постављене су на Викимедијину оставу.

Културно наслеђе Србије
Овај пројекат 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 активности су биле посвећене дигитализацији културног наслеђа и повећања
садржаја на Википедији и Викимедијиној остави. Постављено је 1915 фотографија, док
је написано и допуњено 150 чланака. Овај пројекат је реализован у сарадњи са 13
институција културе.
Списак институција где је прикупљан материјал:

● Музеј Крајине Неготин
● Народни музеј у Лесковцу
● Спомен соба Бранка Миљковића
● Завичајни музеј Књажевац
● Музеј рударства и металургије Бор
● Спомен соба Топлички устанак
● Завичајни музеј Параћин
● Музеј Републике Српске
● Народни музеј Крушевац
● Завичајни музеј Јагодина
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● Археолошко налазиште Медијана
● Кућа Боре Станковића
● Народни музеј Врање

Уређивачки маратони
Као једну од активности у сарадњи са Српском академијом наука и уметности,
организован је и уређивачки маратон у трајању од 25. марта до 1. априла. Маратону се
придружило 10 учесника који су написали 60 нових чланака о члановима САНУ-а,
огранцима, Дану Српске академије наука и уметности и бројним другим сродним
темама.

Уређивачки маратон о савременој уметности трајао је од 8. до 14. августа. Током
маратона, 6 уредника је написало 47 чланака. Међу написаним чланцима се налазе
биографски чланци важних савремених уметника, уметничких праваца, бијенала,
књига и перформанси.

У сусрет обележавању 10 година постојања ГЛАМ програма Викимедије Србије,
организована је једномесечна акција под називом ГЛАМурозни октобар. У склопу ове
акције организован је уређивачки маратон и акција уређивања Википодатака. Први део
акције, уређивачки маратон посвећен културном наслеђу, дао је сјајне резултате.
Учествовало је 7 уредника, који су написали чак 82 чланка, док је 8 чланака допуњено.
Други део акције посвећен уређивању културног наслеђа на Википодацима је
резултирао са 40 нових ставки, скоро 8 хиљада направљених измена у 1.190 ставки,
924 унете референце и 7 уредника.

Википедијанац стажиста

Задужбина Илије М. Коларца

У сарадњи са Задужбином Илије М. Коларца остварена је сарадња током 2021. године,
када су започете припремне активности. Пројекат Википедијанац стажиста је трајао од
1. фебруара до 30. априла 2022. године. Фокус овог пројекта је на дигитализацији
садржаја, међу којима се налазе бројни програми Коларчеве задужбине из предратног
и међуратног периода. На овај начин је музичка сцена, не само Београда, већ целог
Балкана, представљена, с обзиром на то да су бројни уметници из региона наступали у
Коларчевој задужбини. Написано је 10 нових чланака, илустровано 111, а на
Викимедијину оставу је постављено 527 датотека.

Српска академија наука и уметности

Српска академија наука и уметности, као најважнија научна и културна институција у
Србији, постала је изузетно важан сарадник организације. Сарадња са САНУ-ом је
остварена током 2021. године, док је пројекат Википедијанац стажиста почео 1. марта и
трајао је до 30. априла. Током овог пројекта, написан је 21 нови чланак, 25 чланака је
илустровано, а на Викимедијину оставу су постављене 73 датотеке, од којих многе
библиографије, као и видео биографије.

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%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://wikimedia.rs/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%98%d0%b5-%d1%83%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-%d1%81%d0%b0%d0%b2%d1%80%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%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
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%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9C._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0_2022.
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%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_2022.


Историјски архив Неготина

У сарадњи са Историјским архивом Неготин, реализован је пројекат Википедијанац
стажиста током августа месеца. Стажисткиња, Сузана Јовановић Михајловић,
написала је 15 нових чланака, допунила 10 и илустровала 88. На Викимедијину оставу
је постављено 200 датотека међу којима се могу наћи бројне занимљиве књиге,
фотографије и акти.

Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду

У сарадњи са Факултетом драмских уметности Универзитета уметности у
Београду и уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.
Током овог стажирања, написан је 71 нови чланак, допуњено 12 чланака и илустровано
30 чланака на Википедији на српском језику. На Викимедијину оставу је постављено
408 датотека, од којих је 5 књига. Одржана је радионица уређивања Википедије и
Викимедијине оставе за четворо запослених Факултета.

Народни музеј Зрењанин

Током новембра реализован је и пројекат Википедијанац стажиста у Народном музеју
Зрењанина, који је такође подржан од стране Министарства културе и информисања
Републике Србије. Током овог пројекта, написано је 28 чланака, 9 чланака је допуњено
док је 20 чланака илустровано. На Викимедијину оставу су постављене 193 датотеке,
од чега су две књиге. Одржана је и радионица уређивања Википедије и Викимедијине
оставе за двоје запослених у Музеју.

Акције на Википодацима
Такмичење на Википодацима поводом Међународног дана музеја је трајало од 4.
до 18. маја. Ово такмичење су организовале Викимедија Швајцарске и Викимедија
Аустрије, а чак 27 афилијација је учествовало. Информације о музејима у Србији на
Википодацима су увећане за 1,474,841 бајтова, 196 ставки је измењено, а 15 нових је
направљено.

Викимедија Србије је организовала акцију унапређења културног наслеђа на
Википодацима. Током Културног наслеђа на Википодацима 4 учествовало је 6
уредника и додато је скоро 3.750 својстава у скоро две хиљаде ставки. Поузданост
Википодатака је унапређена са 218 додатих референци. Организовањем повремених
акција, обука, увођењем Википодатака у редовне пројекте и прављењем водича за
уређивање Википодатака, Викимедија Србије ради на бољем имплементирању
Википодатака у ГЛАМ програму и приближавању коришћења ове слободне базе ГЛАМ
институцијама.

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%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD_2022
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%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD_2022
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%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_2022
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%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%97%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_2022
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Events/International_Museum_Day_2022/sr
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_4


Подршка заједници

Викилајв
Након анкете која је спроведена крајем 2021. године, у оквиру које су чланови и
чланице заједнице исказали жељу да се Викилајв организује уживо и након
разматрања епидемиолошке ситуације, Викимедија Србије је одлучила да организује
конференцију након три године паузе.

У марту је започета организација, тада су одређени датуми и обновљена је сарадња са
СКИП центром у ком је конференција одржана. Обављен је позив за доделу стипендије
који је био намењен како оним уредницима и уредницама који нису из Београда, тако и
предавачима, волонтерима и учесницима из региона. У циљу освежавања догађаја,
креиран је нов лого, као и страница догађаја која је служила за пружање информација
о програму, времену и месту одржавања догађаја и логистици.

Викилајв 2022 одржан је 28. и 29. маја, уз подршку СКИП центра. Првог дана део
програма односио се на нове услове рада у које нас је ставила пандемија, активности
и прилагођене пројекте који су реализовани у претходном периоду. Један временски
слот посвећен је техничким новинама које су уведене на Википедији, док су у програм
укључена излагања о стратешким дешавањима у покрету и најскорије покренутом
форуму. Паралелно са овим предавањима одржана су два округла стола о ГЛАМ и
Образовном програму. Други дан је био више фокусиран на радионице, где су
учесници имали прилику интерактивније да учествују и сазнају о корисним изворима за
писања чланака, Википодацима и критичком размишљању. У самом програму
учествовали су предавачи из заједнице, али и партнери са којима ВМРС сарађује и
колеге из Викимедијиних афилијација у региону (Викимедијина заједница Републике
Српске, ГЛАМ Македонија, Shared Knowledge Macedonia).

Програм је затворен проглашењем награде „Бранислав Јовановић”, коју Викимедија
Србије додељује уредницима Википедије на српском језику за допринос ширењу
слободног знања. Добитница награде у 2022. години је Милица Буха, вођа пројекта
Вики Сениор, вишегодишња уредница Википедије на српском, али и учесница многих
акција и маратона на Википедији. Утисци са конференције представљени су у блог
посту, а фотографије су доступне на Викимедијиној остави.

Такмичења на Википедији
У првој половини године организовано је такмичење ЦЕЕ Пролеће 2022. Обновљена је
сарадња са Викимедијанцима Републике Српске, са којима је договорена заједничка
промоција, али и креирање списка тема и формирање жирија. Током фебруара је
креирана страна и сви потребни шаблони, а учешће је било видљиво и на Мети.
Такмичење је најављено и почело је 21. марта, а трајало до 31. маја. Написано је и
допуњено 509 чланака о разноразним темама, путем којих је Википедија на српском
језику обогаћена за 13.066.083 бајта. На такмичењу је учествовало 10 такмичара и 3
уредника који су подржали такмичење, а чији се чланци нису оцењивали. Победници
су проглашени путем блог поста, који је подељен кроз Викимедијине комуникационе

https://wikimedia.rs/%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%98%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81/
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%BB%D0%B0%D1%98%D0%B2_2022
https://wikimedia.rs/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
https://wikimedia.rs/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiLive_2022
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_2022.
https://wikimedia.rs/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%9a%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%9b%d0%b5-2022/
https://wikimedia.rs/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%9b%d0%b0-2022/


канале. У наставку се могу видети упоредни резултати по годинама, а који се односе на
ЦЕЕ Пролеће.



Вики чланци траже илустрацију (Wikipedia Pages Wanting Photos) годишња је акција у
којој википедијанци на свим језичким верзијама Википедије додају фотографије у
чланцима на Википедији, којима недостаје илустрација. Циљ је промовисање употребе
дигиталних мултимедијалних датотека које су прикупљене током различитих фото
такмичења, фото-тура које организује заједница Викимедије, у чланцима на
Википедији. Ове године, акција је организована од 5. до 31. августа. На глобалном
нивоу, ово такмичење донело је фотографије у преко 33 хиљаде чланака на 257
пројеката, а учествовало је 256 уредника. Заједница Википедије на српском је
остварила запажене резултате уредивши 4.301 чланак на 19 пројеката.

Викимедија Србије је у трећем кварталу 2022. године подржала такмичење Вики воли
споменике. Такмичење је организовала група Википедијанаца, а циљ је био повећање
видљивости заштићеног културног наслеђа Србије. У Србији је такмичење трајало од
1. до 30. септембра, а учешће је узело преко 30 нових и старих корисника. Посебно су
били активни корисници из северног и централног дела Србије, али и из престонице.
Најзаступљеније су фотографије из Београда, Новог Сада, централних делова
Шумадије, Старог Влаха и Рашке. У оквиру конкурса прикупљено је чак 1170
фотографија. Изложба Вики воли споменике отворена је у суботу, 5. новембра у СКИП
центру и том приликом представљено је 10 фотографија споменика културе, које ће
наставити даље такмичење на светском нивоу. Изложба је приказана и на рођендану
ВМРС, одржаном у децембру.

У септембру је одржано такмичење посвећено награђиваним филмовима у
организацији групе уредника Википедије, уз подршку Викимедије Србије. Фокус
такмичења био је на недостајућим дугометражним филмовима награђиваним са
највећим светским, регионалним и националним наградама, као што су Златни медвед,
Златна палма, Златни лав, Цезар, награда Оскар и друге. Такмичење је донело 206

https://wikimedia.rs/%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d1%83-2022/
https://wikimedia.rs/%d0%b7%d0%b0%d1%98%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b2%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-%d1%83-%d1%81%d0%b0%d0%bc/
https://wikimedia.rs/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be/
https://wikimedia.rs/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%9a%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
https://wikimedia.rs/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%9a%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5-2/


чланака о бројним филмовима. Током такмичења, унето је преко преко 4,5 милиона
бајтова на Википедију на српском језику.

Последње такмичење у 2022. години, у организацији Викимедије Србије било је
поводом Светског првенства у фудбалу, али је одзив учесника био нешто мањи од
очекиваног. Кроз ову акцију организатори су желели да пренесу спортски дух који се
негује у заједници уредника и уредница Википедије, као и да увећају садржај о
фудбалу и тако обогате ову онлајн енциклопедију. Такмичење је на Википедији на
српском реализовано од 5. новембра до 5. децембра. Током овог периода петоро
такмичара учествовало је у надметању, док је четворо подржало пројекат писањем
чланака који нису оцењивани. Учесници су написали 66 нових и допунили 10 страна на
Википедији. Укупно је унето 2.226.825 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. Конкурс је био
отворен за све заинтересоване појединце, представнице организација, институција
културе и образовања. Шест пројеката је прихваћено и реализовано током године.

● Вики Сениор - Милица Буха (Библиотека града Београда) - Пројекат је
наставак Вики Сениора из претходних година чији су примарни циљеви
укључивање старијих суграђана у проширивање и обогаћивање садржаја на
Википедији и омогућавање овој категорији становништва да се укључи у
активно коришћење нових технологија и кроз њих подели своје знање. Иако
почетком године уживо радионице нису биле могуће, исте су одржане када је
епидемиолошка ситуација била повољнија. Одржана су три уређивачка
маратона, а пројекат је промовисан, како у Србији на годишњем
научно-стручном скупу Библионет, али и регионално, на ЦЕЕ конференцију у
Охриду. Остварена је сарадња са библиотеком у Сомбору, а вођа пројекта
остварила је контакте и са Викимедијанцима из Чешке који реализују сличне
активности.

● Живи свет урбаних екосистема - НИДСБЕ „Јосиф Панчић” - Пројекат је такође
наставак сарадње са НИДСБЕ „Јосиф Панчић”. У оквиру активности тим је
радио на повећању количине слободних информација о врстама урбаних
станишта Србије, како би се повећала свест о њиховом значају. Осим теренског
рада, тим је организовао радионице уређивања Википедије.

● Вилински коњици Србије 2 - Биолошко друштво „Др Сава Петровић“ - Овај
пројекат представља наставак прикупљања слободног садржаја о врстама
вилинских коњица Србије, кроз прикупљање и ослобађање фотографија врста
(мужјак, женка, јувенилне јединке и ларве) и допуну свих чланака на Википедији
на српском језику. Иако малог обима, овај пројекат је допринео да управљачи

https://wikimedia.rs/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%9a%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5-2/
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%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83


подручја на ком су фотографисани вилински коњици, посвете више пажње
заштити у будућности. Овакве договорене сарадње за предстојећи период могу
бити од великог значаја за заштиту вилинских коњица и очување врста и
њихових станишта.

● Улицама Ковина - Пансеј - Пројекат „Улицама Ковина“ је имао за циљ да
прикупи фото-материјал објеката у насељеним местима на територији општине
Ковин и учини их доступним широј јавности под слободном лиценцом. Осим
фото-тура, у оквиру активности обављене су и две промоције пројекта у
средњим школама.

● Трагом древног вулканизма - Стефан Митић - Реализацијом овог пројекта
радило се на повећању и ширењу слободног знање из области вулканологије и
на тему облика рељефа вулканског порекла и свега природног и антропогеног
што на њима постоји, као и на тему поствулканских процеса.

● [[File:info.jpg]] - Бранка Вучићевић Вучковић - Ово је допуна пројекта који вођа
пројекта већ реализује, а који се тиче надгробних споменика и крајпуташа.
Снимљен је велики број фотографија у општинама Лучани, Ивањица, Чачак и
Горњи Милановац. Осим простора Моравичког округа, фотографисана су и
поједина насеља у општинама Младеновац, Топола, Кнић, Крагујевац, Јагодина,
Ћуприја и Параћин.

● Мајци око нас - Хабипрот - Пројекат Хабипрота, сада са темом мајских буба. У
оквиру пројекта, обављено је више теренских излазака током којих су
пронађене нове врсте и прикупљене квалитетне фотографије.

У оквиру њих укупно је постављено 492 чланка, 3197 мултимедијалних датотека на
Викимедијиним пројектима, а преко 30% датотека је искоришћено у чланцима.

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

● Разоткривамо стазе завичаја - Источна Србија
● Залеђе Дунава и Ђердапа
● Драгачевски и моравички епитафи

Наведени пројекти су подухвати већ активних појединаца чији је рад фокусиран на
сопствена интересовањима и који знање деле путем Викимедијиних пројеката.
Активности су усмерене на покривање јаза у садржају, како на Википедији, тако и на
Викимедијиној остави - постављање фото и текстуалног материјала у вези са
одређеном темом или географским подручјем. Не само да су достигли жељене
циљеве, сви волонтери су наставили рад и у 2023. години. У оквиру њих укупно је
постављен је 401 чланак, 8.439 мултимедијалних датотека на Викимедијиним
пројектима, а искоришћено је 1.755.

Акције и уређивачки маратони су важни, нарочито када је реч о повезивању
волонтера Викимедије Србије и заједнице Википедије на српском језику. Кроз ову врсту
догађаја ради се и на поспешивању мотивације заједнице да узме веће учешће у
пројектима и догађајима које организује Викимедија Србије. Током 2022. организовано
је 7 уређивачких маратона и једна акција на Википедији, а поред тога, организована је
и једна кампања на Викицитату, а они се могу видети у наставку.

1. Уређивачки маратон поводом Међународног дана жена
2. Уређивачки маратон поводом Светског дана Рома

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_2022
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_2022.


3. Уређивачки маратон о животној средини
4. Уређивачки маратон поводом Светског дана избеглица
5. Уређивачки маратон Вики воли прајд
6. Уређивачки маратон о менталном здрављу
7. Уређивачки маратон поводом Међународног дана особа сa инвалидитетом
8. Акција сређивања и чишћења чланака о знаменитим женама
9. Кампања SheSaid

У оквиру уређивачких маратона написано је 356 чланака, акција на Википедији је
донела 50 чланака, док су у оквиру кампање на Викицитату направљене или допуњене
чак 202 стране са 1781 цитатом.

Викимедија Србије је у 2022. остварила сарадњу са Форумом ЗФД, немачком мировног
организацијом са седиштем у Београду, и Иницијативом младих за људска права на
пројекту „Жене у антиратном и мировном покрету”. Овај пројекат је био усмерен на
писање биографија мировних активисткиња које су се залагале за престанак ратних
сукоба током 1990-их година, као и на писање о антиратним иницијативама. Током ове
акције 25 уредница и уредника је написало 120 чланака на Википедији на српском
језику и 40 чланака на Википедији на енглеском језику. Пројекат „Жене у антиратном и
мировном покрету” представља пример успешне сарадње Викимедије Србије и
организација цивилног сектора на поспешивању разноликости на Википедији.

Окупљања заједнице

Што се окупљања тиче, прослава рођендана Википедије на енглеском је отказана
услед неповољне епидемиолошке ситуације, док су годишњице настанка Википедије
на српском и Викимедије Србије одржане у просторијама Викимедије Србије.

Будући кораци и циљеви у раду Управног
одбора
Викимедија Србије поднела је годишњи план за 2023. годину и у оквиру њега
нагласила измене које је организација усвојила за наредну годину. У оквиру измена
креиран је Програм разноликости, док су активности подршке заједници расподељене
и на друге сегменте. Друга измена тиче се структуре запослених - тако Викимедија
Србије од 2023. године добија извршног директора, а тим се састоји из менаџера
Образовног програма, менаџера за сарадњу са институцијама културе, менаџерa
програма разноликости и менаџера канцеларије. Осим поменутих измена, у плану је
представљен начин на који ће Викимедија Србије радити на имплементацији
стратешких препорука, али и на пружању подршке заједницама у региону.

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_2022.
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%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_2022.
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_2022.
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_2022.
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_2022
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_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%B8_%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82:%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0_SheSaid_2022
https://www.forumzfd.de/en/who-we-are
https://www.yihr.rs/bhs/o-nama/
https://drive.google.com/file/d/1PXxA6OypvdSo2L_QDB2PxxataXw74VfU/view?usp=sharing


Извештај о трошењу финансијских средстава за
2022. годину

Викимедија Србије је ниво активности у претходној години вратила на период пре
пандемије вируса корона. Након две године паузе уживо су одржана два велика
догађаја, Викилајв конференција и Еду Вики камп, а захваљујући ангажману
запослених, Викимедија Србије је додатна средства добила за реализацију пројекта
стажирања у институцијама културе, као и „UNLOCK” пројекта који је лане био
фокусиран на земље Западног Балкана.

Донација Задужбине Викимедија за активности у 2022. години

На основу одобрења главног донатора, Задужбине Викимедија, а према двогодишњем
Уговору о гранту, Викимедија Србије је за реализацију активности у 2022. години
добила износ од 115.800,00 евра, од чега је утрошено 114.966,92 евра.

У наставку можете видети преглед стања по буџетским категоријама:

Табела 1: Потрошња средстава према буџетским категоријама

Трошкови Валута Буџет Потрошено Остатак

1. Канцеларија Евро 11.624,00 11.122,36 501,64

2. Запослени Евро 69.429,50 70.094,82 -665,32

3. Услуге Евро 3.581,50 3.630,93 -49,43

4. Остали трошкови Евро 1.500,00 1.169,47 330,53

5. Програми Викимедије
Србије Евро 29.665,00 28.949,34 715,66

Укупно Евро 115.800,00 114.966,92 833,08

Слика 1: Структура укупних расхода према буџетским категоријама



У буџету за канцеларијске трошкове, уштеде су остварене захваљујући томе што су
запослени добили могућност да послове из свог делокруга рада обављају од куће. То
је условило ниже рачуне за струју и смањену потребу за ангажовањем агенције за
чишћење.

Уштеде у буџету за запослене, остварене државним субвенцијама за новозапослена
лица, као и уштеде настале услед изостанка исплата накнада за долазак/одлазак са
рада, омогућиле су да Невена Рудинац, менаџерка за пројекте разноликости, од јуна
потпише уговор о раду на пуно радно време. Вишкови у буџету за запослене, уз
додатак вишкова у укупном буџету, искоришћени су за исплату бонуса запосленима на
крају године.

Ситније прекорачење трошкова у буџету за услуге јавља се услед преласка на
напреднији пакет хостинга за сајт Викимедије Србије.

Табела 2: Потрошња средстава у оквиру пројектних трошкова

Трошкови Валута Буџет Потрошено Остатак

1. Образовни програм Евро 6.170,00 5.809,34 360,66

2. ГЛАМ програм Евро 10.305,00 10.069,54 235,46

3. Програм подршке
заједници Евро 13.190,00 13.070,46 119,54

Укупно Евро 29.665,00 28.949,34 715,66

Слика 2: Структура пројектних трошкова



У укупном буџету за програме Викимедије Србије нема одступања. У оквиру
Образовног програма, средства су највише трошена на организацију Еду Вики кампа, а
вишкови у буџету су искоришћени за плаћање претплате на Зум платформу за све
запослене.

Средства под окриљем ГЛАМ програма су трошена за спровођење „1либ1реф”
кампање, штампање ГЛАМ брошура, али у највећој мери за спровођење пројекта
„Википедијанац стажиста”.
У оквиру буџета за заједницу средства су трошена на пружање подршке волонтерским
пројектима, реализацију Викилајв конференције, организацију прослава и окупљања и
давања награда члановима заједнице. Утицај инфлације се осетио кроз организацију
Викилајв конференције те је буџет премашен за 253,69, међутим, тај износ је покривен
из непотрошених средстава везаних за организацију осталих активности у оквиру овог
програма. У виду награда, у току прошле године је укупно додељено 286.132,00
динара члановима заједнице.

Правна и физичка лица са којима имамо потписане уговоре о финансирању
реализације пројеката су углавном потрошила додељена средства у потпуности.
Једино код пројекта „Вики јуниор књиге у настави шестог разреда” чији је реализатор
ОШ „Јован Стерија Поповић” средства су остала нетакнута с обзиром да планиране
активности нису биле организоване.

Табела 3: Преглед потрошње средстава на пројектима одобреним путем конкурса

Назив пројекта Буџет Потрошено Остатак

Вики-библиотекар 130.000,00 130.000,00 0,00

Залеђе Дунава и Ђердапа 224.600,00 224.599,66 0,34

wikiELTeC 190.000,00 190.000,00 0,00

Културно наслеђе Србије 150.000,00 150.000,00 0,00

Разоткривамо стазе завичаја - Источна Србија 100.000,00 92.393,61 7.606,39

Драгачевски и моравички епитафи 80.000,00 80.000,00 0,00



Вики јуниор књиге у настави шестог разреда 20.000,00 0,00 20.000,00

[[File:info.jpg]] 57.000,00 57.000,00 0,00

Вилински коњици Србије 2 55.000,00 55.000,00 0,00

Живи свет урбаних екосистема 58.794,25 58.794,25 0,00

Вики сениор 26.000,00 26.000,00 0,00

Трагом древног вулканизма 50.000,00 47.226,89 2.773,11

Мајци око нас 23.500,00 23.500,00 0,00

Улицама Ковина 17.150,00 17.150,00 0,00

Остале донације

За реализацију „UNLOCK” пројекта који је спроведен у сарадњи са Викимедијом
Немачке додељена су, и укупно потрошена, средства у износу од 13.800,00 евра.

За реализацију додатних стажирања у институцијама културе од Министарства културе
и информисања добили смо 250.000,00 динара од чега је до краја године потрошено
232.001,59 динара.

Задужбина Викимедија је дала одобрење да се непотрошена средства из гранта за
2021. годину не морају враћати већ искорисити за учешћа на међународним
конференцијама и друге сврсисходне активности. Ова средства су прошле године
искоришћена за одласке представника Викимедије Србије на састанак ГЛАМ
координатора у Прагу, Викимедија Самит у Берлину и ЦЕЕ конференцију у Охриду.
Укупан износ средстава који је преостао из овог извора износи 6.362,74 евра.

За организацију Еду Вики конференције у 2023. години, Викимедија Србије је добила
средства у износу од 84.500,00 евра. Средства до краја 2022. године нису била
трошена.

Донације у услугама и производима

Услед већег нивоа активности, порасла је количина донација у услугама и
производима које добијамо од наших партнера и сарадника у односу на претходне две
године.

Табела 4: Преглед донација у услугама и производима за 2022. годину

Донатор Опис донације Вредност
донације Валута

ОШ „Олга Милошевић“,
Смедеревска Паланка

Простор за одржавање акредитованог
семинара 500,00 Евро

Удружење „Дечији центар“,
Зајечар

Путни трошкови за одржавање радионице
уређивања Википедије у Ивањици 64,00 Евро

Психополис Награде за уређивачки маратон о
менталном здрављу 53,00 Евро



ГЛАМ Македонија Смештај за три представника ВМРС на
ЦЕЕ конференцији у Охриду 420,00 Евро

Викимедија Немачке Авионска карта и смештај за представника
ВМРС на Викимедија самиту 600,00 Евро

Кућа људских права Простор за радионицу у оквиру пројекта
Вики воли прајд 400,00 Евро

СКИП центар Простор за одржавање Викилајв
конференције 1.500,00 Евро

Институт за модерно
образовање

Простор за одржавање два акредитована
семинара 1.000,00 Евро

Хелиант Услуге хостинга сервера 156,00 Евро

4.693,00 Евро

Резерве Викимедије Србије

Резерве Викимедије Србије на дан 31. децембар 2022. године износиле су 17.249,56
евра.

Табела 5: Износ финансијских средстава на рачунима Викимедије Србије на дан 31.12.2022. године

Стање на дан 31.12.2022. у EUR Курс

Средства у RSD 680.938,97 5.804,00 117,3224

Средства у EUR 102.933,33 102.933,33 1,0000

Средства у USD 591,14 553,77 1,0675

Укупно 109.291,09

Табела 6: Износ резерви на дан 31.12.2022. године

Износ резерви на дан 31.12.2022.

Укупан износ средстава 109.291,09

Преостала средства из буџета за 2022. годину
(укључујући и средства предвиђена за плаћање децембарских рачуна) 1.178,79

Средства додељена за организацију Еду Вики конференције 84.500,00

Непотрошена средства из 2021. године 6.362,74

Укупан износ резерви 17.249,56


