
Интеграција садржаја у оквируИнтеграција садржаја у оквируВики-пројекатаПројекат „Вики-библиотекар“



Википедија интеграција садржајаВикипедија – интеграција садржаја
Писање нових чланака
Уређивање постојећих чланака а нарочито корекција масовнихУређивање постојећих чланака, а нарочито корекција масовних 
уноса и побољшавање квалитета текстова
Успостављање унутрашњих веза према чланцима у Википедији
Инфо-кутије
Дефинисање спољних веза према садржајима у оквиру других  
Викимедијиних пројеката и садржаја ван Википедијеј р ј р ј ј
Додавање референци и литературе и корекција постојећих 
библиографских података
Повезивање са географским и биографским подацимаПовезивање са географским и биографским подацима
Приписивање одговарајућих категорија
Повезивање са чланицима из Википедије на другим језицима

Тако се креирају структурисани подаци...



Писање чланакаПисање чланака
За писање чланака у Википедији користи се посебан 
јјезик за означавање – вики-текст или вики-означавање
Вики-текст је једноставнији од HTML
Вики-софтвер конвертује вики-текст у HTML

[] [[]] [[|]] {{}} {{|}} {{||}} -{}- · --~~~~ · [[Категорија:]] · 
<gallery></gallery> · <ref></ref> · <small></small> · 
<pre></pre> · <code></code> · #Преусмери [[]] · 
{{DEFAULTSORT:}} <! > {{Commonscat|}}{{DEFAULTSORT:}} · <!----> {{Commonscat|}} 
[[en:Category:]] 



Вики текстВики-текст



Уређивање чланака
Чланак постоји, ј ,
али...

није добро 
структурисан

Недостају 
референце

недостајунедостају 
унутрашње везе 
према чланцима у 
Википедији

недостају спољне 
везе (према 
сајтовима ван 
Википедије)Википедије)

недостају везе 
према Википедији 
на другим језицимару ј

није сврстан у 
одговарајуће 
категорије



• Чланак је допуњен и рашчлањен

С ј ф• Садржај се аутоматски формира од 
дефинисаних поднаслова, ако им има више од 
три

• Дефинисање поднаслова у викитексту:Дефинисање поднаслова у викитексту:
== Најзначајнији цитатни индекси ==

=== ''Web of Science'' ===



Укупна величина чланка

допринос корисникадопринос корисника
корисник / аутор



Додавање референци у вики-текст уз помоћ библиографског алата Zotero (drag and drop)

Референце се аутоматски форматирајуРеференце се аутоматски форматирају

Упутство: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citing_sources_with_Zotero

“To do this, open the Zotero window, click on the gear icon, and select Preferences. Click on the Export tab, 
which looks like a clipboard On the Default output format drag-down menu select Wikipedia Citationwhich looks like a clipboard. On the Default output format drag down menu, select Wikipedia Citation 
Templates and click OK”



КатегоријеКатегорије
Индексирање садржаја у Вики-пројектима врши се приписивањем одговарајућих, 
предефинисаних, хијерархизованих категорија.
Сваки чланак се може сврстати у више категорија.
Ако не постоји одговарајућа категорија, треба је креирати и интегрисати у постојећи систем 
(дефинисањем надређених категорија, дефинисањем поткатегорија,  повезивањем са 
категоријама на другим језицима).
Садржајима на Википедији треба приписати што више релевантних категорија зато што то 
повећава њихову видљивост.

Систем категорија у Вики-пројектима...
почива на истој логици на којој почивају системи класификације у библиотекарству 
еквивалент је контролисаних речника
сличан је начину индексирања у дигиталним репозиторијумимасличан је начину индексирања у дигиталним репозиторијумима.

Voss, Jakob. “Wikipedia as Knowledge Organization System.” presented at the Classification at a Crossroads: multiple 
directions to usability, The Hague, 29-30 October 2009, 2009. http://www.slideshare.net/nichtich/wikipedia-as-knowledge-
organization-system-2374373



Систем категорија и поткатегоријаСистем категорија и поткатегорија



Приписивање категорије узПриписивање категорије уз 
помоћ алатке Hot Cat

Приписивање категорије у викитексту

[[Категорија:Библиометрија]][[Категорија:Библиометрија]]
[[Категорија:Библиографске базе података]]

Индексирање садржаја на Википедији врши се приписивањем предефинисаних 
категорија, слично као у дигиталним репозиторијумима

Ч б јЧланку треба приписати што више релевантних категорија

Ако не постоји одговарајућа категорија, треба је креирати

Систем категорија на Википедији својеврсни је контролисани речникСистем категорија на Википедији својеврсни је контролисани речник



Успостављање веза са Википедијом на 
другим језицима

•Довољно је дефинисати везу са
одговарајућим чланком на само 
једном језику

•Ако не постоји одговарајући чланак на•Ако не постоји одговарајући чланак на 
енглеском језику

•Има појмова за које није могуће наћи 
паралелу на другим језицимар у ру ј



В ј В јВезе ка садржајима у оквиру других Вики-пројеката
Успостављају се уз помоћ 
предефинисаних шаблона тзвпредефинисаних шаблона, тзв. 
шаблона за кутијице

{{Други пројекти
| commons     = Gorski vijenac
| wikispecies = 
| wiktionary = 
| wikiversity = | y
| wikibooks = 
| wikisource = Горски вијенац
| iki Г ј| wikiquote = Горски вијенац
| wikinews = Горски вијенац
}}



Шаблони за кутијицеШаблони за кутијице



Инфо кутије вики текстИнфо-кутије  – вики-текст
{{Споменик културе

|Име=Тврђава Рам

|Слика=Ram_tvrdjava1.jpg

|Опис слике=Тврђава Рам

|Место=[[Рам (Велико Градиште)|Рам]]

| [[ ]]|Општина=[[Општина Велико Градиште]]

|ДРЖ=СРБ

|Врста=[[тврђава]]

|Време= [[12. век|XII век]]

|Тип=[[Споменик културе]] од великог значаја

|Степен=

|Власник=Република Србија

|У [[Р С ]]|Установа=[[Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево]]

|Седиште=

|Позивни=

|Пошта=

|Адреса=

|Телефон=

|Факс=

|В б|Веб=

|Емајл=

|Остава=Category:Ram fortress }}



Тематски шаблониТематски шаблони



Викимедијина остава интеграција садржајаВикимедијина остава – интеграција садржаја
Депонованом садржају треба приписати што више 

ј ћ јодговарајућих категорија.
Депоновани садржај треба да буде праћен описом 
( ј ћ ј )(ако је могуће, на што више језика).
Видљивост садржаја повећава се коришћењем у 
чланцима.
У оквиру чланака треба креирати галерије које 

ј В јкористе материјал из Викимедијине оставе.
Кад год је то могуће, категорије на Викимедијиној 

б ј ћостави треба повезати са одговарајућим чланцима на 
Википедији.



Опис, категорије и подаци о употреби датотека унутар Вики-пројеката

Приписивање категорије



П ј В јПовезивање категорија са чланцима из Википедије
Везе ка чланцима у Википедији, 

на различитим језицима

Након креирања чланка на 
Википедији, треба проверити да ли 
постоји одговарајућа категорија на 
Викимедијиној остави. Ако постоји, 

треба је повезати  са чланком

Кутијица у чланку на Википедији која показује да постоји 
одговарајући пратећи садржај на Викимедијиној остави



Галерије у чланцимаГалерије у чланцима

Додавање сопствених датотека депонованих на Викимедијину оставу у већ постојећи чланакД д д д д ј у у у ј
Додавање  постојећих датотека са Викимедијине оставе у нови чланак



Вики изворникВики-изворник
Дигитализоване књиге у отвореном приступу (углавном дела у јавном 
домену)

Након депоновања садржаја и основног индексирања (пре свега, 
приписивања категорија), треба проверити да ли у Википедији постоје 
текстови који су повезани са депонованим садржајем, а са којима би 
се он могао повезати; при томе се не треба ограничавати само на 
Википедију на српском језику.

Веома је важно да се о интеграцији садржаја води рачуна од самог 
почетка зато што се се тиме повећава видљивост садржаја и смањује 
ризик да би могли остати недовољно запажени и искоришћени.

Видљивост садржаја зависи и од квалитета оптичког препознавања 
текста (што представља велики проблем).



Вики-изворникр



Вики-изворник – интеграција
Народна енциклопедија српско-

хрватско-словеначка у Вики-изворнику
и веза према чланку Народнаи веза према чланку Народна 
енциклопедија у Википедији

Чланак Народна енциклопедија у 
Википедији и веза према 
одговарајућем садржају у 

Вики-изворнику



У Вики-изворнику постоји  
енциклопедија која 
садржи одредницу o
ока и е у обрађено улокалитету обрађеном у 

Википедији.
У чланку је успостављена 
веза ка садржају у Вики-веза ка садржају у Вики

изворнику.



Вики књиге интеграцијаВики-књиге – интеграција
Уџбеници у отвореном приступу
Оригинална дела или знатно измењене и анотиране постојеће књигеОригинална дела или знатно измењене и анотиране постојеће књиге 
Књиге се могу користити у складу са лиценцом Атрибуција–Делити под 
истим условима 
Као и код чланака на Википедији садржаји се могу мењати иКао и код чланака на Википедији, садржаји се могу мењати и 
допуњавати
За разлику од конвенционалних уџбеника, Вики-књиге се по потреби 
могу брзо ажуриратимогу брзо ажурирати
Неке од књига су доступне и ПДФ формату

П бПроблеми:
Није увек јасно у којој мери се ради о оригиналном делу, а у којој о 
преузетом или обрађеном садржају
И јИзвори некад нису јасно наведени, па се поузданост изнесених 
података може довести у питање



Пре ра а еПретраживање 
садржаја књиге

Може се наручити 
штампана верзија

ПДФ верзија

штампана верзија

Верзија прилагођена 
електронским читачима

Интеграција са Википедијом: 
веза ка чланку 



Вики подаци резултат и основа интеграцијеВики-подаци – резултат и основа интеграције
Централни репозиторијум структурисаних података из свих Вики-
пројекатапројеката 

Сваки појам који фигурира као назив чланка у Википедији добија свој 
јединствени идентификатор у овом централном репозиторијуму (нпр. јед с е де ф а ор у о о це ра о ре оз ор ју у ( р
Q2115 је XML, Q232932 је отворени приступ итд.).

Везе успостављене између чланака у Википедији на различитим 
језицима, односно све међусобне везе између одговарајућих садржаја 
у различитим Вики-пројектима, региструју се и групишу у Вики-
подацима.д ц

Ако је корисник креирао садржај у оквиру неког Вики-пројекта, а није 
га повезао са већ постојећим еквивалентним садржајима, и том 

фсадржају се приписује јединствени идентификатор, али зато што није 
правилно интегрисан, тешко га је идентификовати и пронаћи.

DbPedia је пројекат који екстрахује структурисане податке из Википедије и чини их доступним на 
интеренту, http://wiki.dbpedia.org/



Преглед 
чланака у 

Википедији на 
Преглед 
повезаних 
садржаја уразличитим 

језицима

садржаја  у 
другим Вики-
пројектима 



Интеграција са садржајима изван Вики пројекатаИнтеграција са садржајима изван Вики-пројеката
Повезивање записа из библиотечких каталога са 
садржајима из Вики-пројеката, нарочито из Вики-
изворника и Викимедијине оставе
Повезивање садржаја са сајта библиотеке са 
садржајима из Вики-пројеката
Коришћење QR кодова који воде до садржаја на 
Википедији на изложбама које библиотеке реализују 
Каталогизација Вики-књига?


