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Уређивање 
Википедије

Вики синтакса



Интерфејс



Језик и писмо
• Википедија на српском језику уређује се искључиво 

према правилима књижевног српског језика
• Ћирилично и латинично писмо су равноправни
• У употреби је штокавско наречје екавског и 

(и)јекавског изговора
• Како је Википедија енциклопедија, сходно томе негује 

се енциклопедијски научни стил писања
• Садржај мора бити објективан, без епитета и 

преувеличавања, без политичких и пропагандних 
порука и проверљив



Први кораци
• Отварање корисничког налога
• Једна особа – један налог
• Пожељно је али НЕ и обавезно на својој корисничкој 

страници написати неколико речи о себи
• Како започети страну?
oНеуспешна претрага
oОдговарајући УРЛ (путања)

• Избор теме - тема мора бити релевантна, значајна, а 
њен садржај објективан и проверљив



Изглед чланка
• Пример: Никола Тесла
• Општи увод
• Скелет чланка (више поднаслова нпр.: биографија, 

проналасци, занимљивости...)
• Одељци Литература и Референце
• Одељак Види још (са *)
• Одељак Спољашње везе (са *)
• Категорије
• Међувики (везе ка другим Википедијама)

(са* -> опциони делови)



Именски простори
● Главни  (ГИП) - чланци
● Корисник - корисничке стране
● Википедија - разговор о Википедији
● Слика - слике
● МедијаВики - системске поруке
● Шаблон - шаблони
● Помоћ  - стране помоћи
● Категорија - категорије
● Портал - портали о већим тематикама
● Модул - место за програмирање



Уређивачки оквир

Подебљано

Курзив Слика

Потпис

Везе

Горња палета

Доња палета



Текст



Наслови



Вики везе



Вики везе



Вики везе



Спољашње везе



Листе



Листе



Листе



Категорије



Категорије



Транслитерација



Слике
• Викимедијина Остава (http://commons.wikimedia.org)

• Убацивање слика у чланак

[[Слика:Naziv slike.jpg|мини|десно|200п|Опис]]

Назив фотографије Величина Поравнање Величина у
пикселима

Опис слике



Слике



Постављање слика на 
оставу

• Слање слика
oТек 4 дана по регистровању
oБез префикса Слика:
oТај префикс им софтвер додељује аутоматски



Шаблони



Кутијице



Кутијице



Референце
• У самом тексту, уметањем референце између тагова 

<ref> … </ref>
• Код књига поред наслова, године и имена аутора 

навести стране које се користе и ISBN књиге
• Код веб сајтова навести датум приступа сајту.
• На дну чланка:
• == Референце ==
• {{извори}}, {{reflist}}, {{reflist|2}}



Референце



Референце



Референце
• Референца према некој литератури (књига, часопис и 

др)
    
<ref>Петровић, П. (2002), „Назив књиге“, Београд; стр. 28</ref>

• Референца према некој веб страници

<ref>[http://www.internet.com Опис референце]</ref>

Интернет страница - линк Обавезан размак Име сајта опис, назив
датум и сл.



Референце

За референце које се понављају, први пут кад се појаве да им 
се назив:
• <ref name=“ime”> … </ref>
• Касније се на ову референцу повезује са 

<ref name=“ime” />
• Примери на страни: ВП:СЕМПОМ



Табеле



Табеле



Формуле

https://sr.wikipedia.org/sr/Помоћ:Формуле



Преусмерења



Стране за разговор
• Придружене сваком именском простору
• Структуриране дискусије
oУвлачење редова двотачком [ : ], нпр.

• Питање. ~~~~
• :Одговор. ~~~~
• ::Потпитање. ~~~~
• :::Пододговор. ~~~~
• Наредно питање. ~~~~

• Увек додати потпис помоћу ~~~~



Стране за разговор



Добро дошли на 
Википедију!
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