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Викимедија Србије је невладина, нестраначка 
и непрофитна организација основана са циљем 
развоја и промоције слободног знања. Настала је 
пре тачно десет година као волонтерска и аматерска 
организација, која је удружила неколицину ентузијаста 
окупљених око Википедије, највеће енциклопедије 
на свету. Само, ствари су биле мало другачије у то 
време. Наиме, 2005. године, Википедија није била 
највећа енциклопедија на свету и тада није била 
свима нашироко познат феномен. И сама Викимедија 
Србије је носила назив Викимедија Србије и Црне 
Горе. Тада нисмо имали новца за било какав већи 
пројекат и све активности су зависиле од слободног 
времена и енергије десетак људи. Али свакако јесмо 
били поносни што смо пети у свету, после Немачке, 
Француске, Италије и Пољске, основали локални 
огранак.

Након првог сусрета Википедијанаца у фебруару 
2005. године, потекла је идеја о стварању организације, 
односно локалног огранка Викимедије. Девет месеци 
касније, основана је Викимедија Србије. Захваљујући 
ентузијазму оснивача, у првим годинама развијала 
се динамично. Међутим, без новца се није могло 
превише тога постићи. Тих првих година, Викимедија 
Србије почивала је на доброј вољи својих чланова. Са 
друге стране, без бриге о буџету, имали смо дечију 
безбрижност. Временом смо почели да организујемо 
озбиљније пројекте и постајали смо зрелији као 
организација. Са непуних седам година, 2012. године, 
Викимедија Србије је отворила канцеларију у Београду 
и тиме подигла свој рад на нови ниво. Пројекти на 

којима смо вредно радили донели су и неке резултате, 
тако да из године у годину стичемо искуства, учимо 
и усавршавамо се. Сада, када смо напунили десет 
година, циљамо на још више и још боље, како бисмо 
постигли што већи успех и остварили своју мисију.

Оно што је истрајало јесте идеја слободног знања, 
које треба да буде доступно свима. Људи су долазили 
и одлазили, активности су се бурно мењале, провели 
смо сате и дане на састанцима, конференцијама, 
такмичењима и другим догађајима и пројектима.  
Стекли смо разна искуства која су нам помогла да, у 
некој мери, унапредимо слободно знање у Србији и 
макар мало се приближимо том идеалистичком циљу, 
који нам служи као визија свих ових година. Надам 
се да ћемо, још јачи и искуснији, у своје активности 
уводити иновације и осмишљавати интересантне 
пројекте, који ће обогаћивати слободне садржаје, 
како на Википедији, тако и на другим пројектима. 
Верујем да ћемо заједничким снагама стасати у зрелу 
и способну организацију, која ће моћи да послужи 
као успешан пример добре невладине организације, 
која уме да управља волонтерима, запосленима, 
пројектима, заједницом, финансијама и свим другим 
ресурсима.

Филип Маљковић
Председник ВМРС

реч председника • о вмрс
о оснивању, путу који је прешла и будућим корацима

структура, праксе, пројекти, људи…
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реч председника • о вмрс од идеје до организације
о оснивању, путу који је прешла и будућим корацима историја вмрс

Викимедија Србије је постепено расла. Од 
великог значаја су били састанци, то су годинама  
били  мешовити састанци уредника Википедије 
(Википедијанаца) и чланова Викимедије Србије 
(Викимедијанаца).  Њихов циљ је био актвно 
укључивање Википедијанца у рад Викимедије Србије. 
Ови састанци су били редовни и било их је преко 250. 
По томе је наша заједница била позната. Развијали 
су се многи пројекти међу којима је први настао 
образовни програм Викимедије Србије. Практично 
од почетка рада организације кренуле су активности 
на том пољу. На тај начин, Википедија је приближена 
студентима многих факултета који су за њу писали 
чланке као своје семинарске радове. Први студентски 
семинарски радови су постављени почетком 2007. 
године. Крајем 2011. године овај пројекат се проширио 
и на средње школе, пре свега гимназије. Значајно је 
поменути и Вики вести на којима су такође студенти 
правили уносе, а касније је развијен и пројекат 
„1001 арапска реч“ који се одвија на Вики речнику. 
Отварањем канцеларије пројекти су се разгранали и 
проширили, о чему ће бити речи у наставку.

Организацијом управља Управни 
одбор, који се првих година звао 
Извршни одбор. Осим тога, 
организација сада има 
п р е д с е д н и к а 
и једног 

потпредседника, док их је раније било доста више. 
Пре неколико година су почели да се оснивају стручни 
одбори. То су академски одбор, медијски одбор и 
одбор за грантове. На овај начин Викимедија Србије је 
привукла још неке људе и укључила их организовано 
у активности на овим пољима. Крајем 2014. године, 
Викимедија Србије је увела позиције амбасадора за 
образовне програме и сада их имамо неколико на 
факултетима и на Универзитету у Београду.

Организовањем више конференција у Београду, 
отварањем канцеларије и запошљавањем неколико 
особа, Викимедија Србије је постала значајно 
видљивија него што је то раније била.

како смо расли
структура, праксе, пројекти, људи…
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Викимедија Србије тренутно окупља преко 170 

чланова, шест чланова Управног одбора, пет чланова 

Академског одбора и четири запослена. Канцеларија 

је отворена 2012. године и од тада је кроз њу прошло 

много волонтера са истим циљем, одржани су 

бројни састанци, радионице и догађаји. Оснивање 

канцеларије носило је са собом и запошљавање људи 

који ће се свакодневно бавити пројектима и радити 

на професионализацији удружења још активније. 

Тренутно Викимедија Србије реализује десет 

програма, односно 27 пројеката које воде волонтери 

из разних градова Србије. 

До 2015. године Викимедија Србије организовала 

је неколико регионалних конференција, прву ЦЕЕ 

конференцију, ГЛАМ конференцију, ЕдуВики и прву 

локалну конференцију Википедијанаца из Србије и 

региона. Организација је током 10 година корачала 

храбрим корацима ка великим достигнућима. Тако 

је настао и Образовни програм, први такав програм 

у свету. Касније су се овакви подухвати развијали и у 

другим светским огранцима Задужбине Викимедија. 

У 2014. години проглашени су први Вики амбасадори.

шта смо радили

где смо сада?

аутор: Mickey Mystique лиценца: cc-by-sa-4.0
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шта смо радили

наши пројекти и активности

где смо сада?

Викимедија Србије развија пројекте које реализује Задужбина Викимедија на глобалном нивоу, а све у циљу 
доступности знања и образовања за све људе на планети, као и прикупљања слободног садржаја. Током протекле 
деценије, ВМРС је реализовала више од десет пројеката. Неки су и даље актуелни, док су други успешно окончани. 
Претходних година смо:

Правили Мали приручник 
Википедијe како бисмо помогли 
заинтересованима да се 
информишу и  ефикасно користе 
и уређују ову енциклопедију.

Pадили на Јачању потенцијала Викимедије, што је био предуслов да окупимо заинтересоване 
ентузијасте и развијемо организацију каква данас постоји.

Кроз дијалог са релевантним институцијама и организацију дебата, испитивали Где се налази 
Србија у друштву знања.

Волели смо науку на вики начин, на два панела, 2012. и 2014. године, чиме смо прославили 
деценију Кријејтив Комонс (Creative Commons) лиценци у свету и петогодишњицу код нас.

Покренули трибински програм Creative Commons - креативност и друштво знања, како бисмо 
представили Creative Commons (CC) лиценце и покренули расправе о интелектуалној својини и 
отвореним облицима интелектуалне интеракције у дигиталним условима.

1
2
3
4
5

аутор: IvanNikcevic лиценца: cc-by-sa-4.0
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Годинама су се наше активности уобличавале, 
пројекти се тематски груписали и прерастали у 
програме:

Образовни програм има за циљ унапређивање Википедије и 
других Вики пројеката слободног знања у академском окружењу, 
кроз писање семинарских радова (Вики-гимназијалац и Вики-
студент), али и путем видео игре (Авантура кроз Википедију). 
Такође, активно радимо и на унапређењу дигиталних 
компетенција наставника кроз оспособљавање за коришћење 
и креирање ресурса у оквиру пројеката Викимедије, путем 
трибина, радионица и акредитованих семинара.

ГЛАМ је пројекат намењен институцијама културе (музејима, 
библиотекама, галеријама, архивима и сл.) коме је циљ развитак 
двосмерне сарадње у креирању и унапређењу доступности 
ризнице културног и историјског наслеђа наше зeмље на 
интернету, кроз ослобађање садржаја ових институција, 
уређивачке маратоне, трибине и сл.

Фото садржај Вики воли Земљу је познато светско фото 
такмичење у сакупљању слободних фотографија заштићених 
природних добара, које сваке године привлачи све већи број 
учесника и пажњу медија. Поред тога, редовно организујемо и 
Фото сафари, где прибављамо слободне фотографије културно-
историјских и природних добара мање познатих делова Србије

Такмичења на Википедији доприносе повећању слободног знања кроз креирање нових или 
допуњавање постојећих чланака на Википедији на српском језику. Годишње организујемо неколико 
наградних такмичења у којима сви могу да учествују.

1

2

3

4

аутор: Samir Elsharbaty

аутор: Preston stone

аутор: Ivan25
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Вики-речник jе вишејезични онлајн пројекат, 
који се реализује у сарадњи са студентима и 
асистентима Филолошког факултета у Београду 
и свим заинтересованим волонтерима. За сада 
смо, кроз пројекат  „1001 арапска реч“, развили 
први слободни онлајн арапско-српски речник на 
свету.  Такође, развили смо и шведски, украјински, 
норвешки, кинески и словачки речник.

Подршка заједници је скуп активности усмерених на повећање мотивације и интересовања 
волонтера који учествују у пројектима Викимедије Србије. Користећи разне комуникационе 
канале (блог, интернет страница, мејлинг листа, друштвене мреже), Викимедија Србије пружа 
подршку члановима и информише их о актуелним активностима. Ове активности су усмерене и 
за волонтере који нису у Београду (где се већина догађаја одвија) и омогућавају им да активно 
учествују у онлајн и офлајн дешавањима.

Микрогрантови. Конкурс за микрогрантове је замишљен као инкубатор добрих идеја и посвећен 
је мањим пројектима, који могу бити преточени у дугорочне, годишње пројекте са већим обимом 
финансирања. Представљају начин да се шира заједница заинтересује  и укључи у Викимедијине 
програме. Досадашњи успешно реализовани пројекти из овог програма показују да је мотивација 
волонтера и волонтерских група за допринос слободном знању велика и да је овај програм добар 
начин укључивања све више појединаца и група у Викимедијине програме.

5

6
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аутор: Mickey Mistique

лиценца: cc-by-sa-4.0
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наши сарадници

наше конференције

Рад Викимедије Србије, првенствено заснован на обогаћивању пројеката слободног знања на интернету, 
подразумевао је реализацију пројеката широм Србије и, често, не би био могућ без сарадње са различитим 
партнерима. Током деценије рада, успешно смо сарађивали са следећим институцијама:

ГЛАМ: Музеј ваздухопловства, Народна библиотека Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 
Музеј рударства и металургије Бор, Салон Ото Бихаљи Мерин, Дом омладине, Институт за филозофију и друштвену 
теорију, Музеј примењене уметности, Завичајни музеј Књажевац, Завод за заштиту природе Србије, Библиотека 
града Београда, Завод за заштиту споменика културе града Београда.

ЕДУ: Математички факултет, Филолошки факултет, Пољопривредни факултет, Географски факултет, Факултет 
безбедности, Рударско-геолошки факултет, Факултет организационих наука, Електротехнички факултет и 
Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду; Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу; Факултет 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу; Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија 
у Београду; Електротехнички факултет Универзитета у Подгорици; Седма београдска гимназија, Пета београдска 
гимназија, Трећа београдска гимназија, Математичка гимназија, Осма београдска гимназија, Девета гимназија 
„Михаило Петровић Алас“, Тринаеста београдска гимназија, Ужичка гимназија, Ивањичка гимназија, Кикиндска 
гимназија „Душан Васиљев“ , ИТ средња школа, Фармацеутско физиотерапеутска школа и Дизајнерска школа у 
Београду.

Организације и компаније:  Канцеларија за младе Београд, КЗМ Стари град, Стартит центар, Друштво учитеља 
Јагодина ДУЈ, Подружница ДМС Панчево, Омладински клуб Анчики - ОКАН, Нови талас, Истраживачка станица 

Да би са широм јавношћу поделила идеје о слободном знању и тренутно стање Вики пројеката, Викимедија 
Србије је  током претходних година организовала више стручних скупова и конференција. 

 � Регионалне конференције су организоване сваке године, од 2006. до 2010. године. Учесници су 
били уређивачи Википедије  из Србије, али и из Словеније, Мађарске, Чешке, Пољске, Немачке, 
Хрватске, Македоније, Босне и Херцеговине и Француске. Циљеви регионалних конференција 
су били, како размена искустава Википедијанаца, тако и представљање рада Википедије 
широј јавности. Конференције су обухватале бројна предавања, дискусије и радионице.  

 � Прва ЦЕЕ конференција, одржана 13. и 14. октобра 2012. године, окупила је представнике Викимедијиних 
огранака, невладиних организација и делегате група из земаља централне и источне Европе, те госте из 
Јерменије, Немачке и Велике Британије. Специјални гост је био Асаф Бартов, шеф Канцеларије за глобални 
развој Задужбине Викимедије. Циљеви скупа су били: јачање сарадње између Викимедијиних огранака и група 
унутар регије, охрабривање сарадника из земаља средње и источне Европе, које немају постојеће локалне 
Вики огранке, да учествују на конференцијама Викимедије; као и подршка отварању нових локалних огранака. 
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наши сарадници

наше конференције

 � Open Wiki GLAM of Serbia - У сарадњи са Регистром националног интернет домена Србије, Задужбином 
Викимедије, Домом омладине Београда и Еунетом, Викимедија Србије била је домаћин конференције под 
називом Open Wiki GLAM of Serbia која се одржала 24. фебруара 2012. у просторијама Дома омладине 
Београда. Наши предавачи и гости из неколико фондација и културних институција говорили су о следећим  
темама:
 Î Начини заштите интелектуалне својине на 

интернету и лиценце Creative Commons. 

 Î Важност доступности дела културне баштине 
на интернету и начини њиховог приказивања. 

 Î Викимедијини пројекти као платформа за 
ширење бесплатних садржаја и информација.

 Î Викимедијини пројекти као средство за 
комуникацију, информисање и образовање. 

 Î Дигитализација и технологија QR кодова и 
њихова примена у културним институцијама.

 
Међу предавачима нашли су се представници Задужбине Викимедије, Викимедије Србије, Медијске 
документације “Ебарт”, Викимедије Француске, Фондације Летера27 и други.

 � ЕДУ Вики конференција имала је за циљ да, кроз 
двосмерно комуницирање, представи и упозна 
образовне и научне институције са пројектима 
Викимедије, посебно са Образовним програмом, 
као и информисање државних институција о 
позитивним аспектима слободног знања, али и 
потенцијалу увођења Викимедијиних пројеката 
у наставни програм образовних институција у 
Србији.

 � WikiLive 2015 конференција је прва конференција 
уређивача Википедије, која се одржала у априлу 
2015. у Београду. Конференција је имала за 
циљ међусобно упознавање Википедијанаца и 
свих оних који то желе да постану. Викимедија 
Србије се потрудила да програм буде 
разноврстан и користан свим учесницима. 
На WikiLive 2015 конференцији разговарало 
се о темама из Вики света попут коришћења 
ботова, слободних лиценци, масовних уноса, 
повећања квалитета чланака и сл. Такође, у 

недељи WikiLive 2015 конференције биле су 
организоване пратеће активности: фото туре, 
вики биоскоп, вики изложбе. Ове активности су 
биле отворене за све заинтересоване, не само 
за учеснике конференције. Самој конференцији 
је присуствовало преко 70 учесника, што је 
јасан знак да постоји интересовање за овај вид 
окупљања. Надамо се да је ово прво у низу…

аутор: Mickey Mystique лиценца: cc-by-sa-4.0

аутор: Jelena Ignjatović

лиценца: cc-by-sa-4.0
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како су нас други видели?
Омогућавање слободног знања искључиво на непрофитан начин била је увек интересантна тема медијима, те 

су пројекти Викимедије Србије радо били праћени и представљани широј јавности. Верујемо да ће представници 
медија са једнаком пажњом пратити развој свих пројеката слободног садржаја које спроводи Викимедија Србије 
и тиме омогућити свима да користе, деле и стварају изворе слободног знања.

визија коју имамо
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како су нас други видели? визија коју имамо
како видимо вмрсѕза десет година?

Поново бих имао неке грандиозне идеје и планове које 
вероватно није баш могуће испунити, али надам се 
да ћемо и за 10 година кад се осврнемо уназад бити 
бар подједнако задовољни постигнутим као што 
смо сад.

Горан Обрадовић

Будућност се не може сасвим предвидети, никада 
се не зна шта околности могу ново да донесу. 
Вероватно има више могућих сценарија који нису 
потпуно под нашом контролом него се тичу 
правца којим наша земља и друштво у целини иде. 
ВМРС би могла да буде стожер многих активности 
које се тичу слободног знања, образовања, то 
је негде њена природна улога. Искрено бих волео 
да наше друштво крене тим путем, да постане 
друштво знања, да такве ствари добију већи 
замах у наредном периоду и да Викимедија Србије 
нађе у њима своје место. Има добрих назнака да 
би се могло ићи у том смеру и кроз сарадње са 
факултетима, библиотекама, архивима, музејима, 
да се заједничким трудом знање које имамо 
представи и учини доступним свима на Вебу.

Ђорђе Стакић

Могли бисмо да имамо много веће канцеларије 
са (два)десетак запослених, а могли бисмо и да 
смањимо активности. Везани смо за Википедију и 
интернет уопште и, како се ствари у том свету 
могу врло брзо мењати, све је могуће.

Филип Маљковић

“

“

“

“

“

“
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