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Ко је укључен у пројекте Викимедије 
Србије?

6 програма Викимедије Србије (26 пројеката)
Надзор и смернице: Управни одбор, Академски 
одбор
Управљање и реализација пројеката: 
● волонтери и вође пројеката 
● Вики-амбасадори
● менаџер пројеката и заједнице
● менаџер комуникација 
● менаџер образовног програма
● менаџер канцеларије



ПРОГРАМ
И Образовни 

програм

ГЛАМ

Слободан 
садржај

Викиречник

Подршка 
заједници

Грантови



Буџет Викимедије Србије

Програми Проценат искоришћених средства

Слободан садржај 95,21%

Викиречник 86,66%

ГЛАМ 85,99%

Подршка заједници 77,30%

Образовни програм 70,75%

Грантови 34,49%

Буџетске границе нису премашене. 



ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ



Идеја:
увођење 

Википедије у 
образовни систем

Пројекти у оквиру Образовног програма

Википедија у 
школама

Акредитовани 
семинари

Еду Вики 
камп



ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ
● 12 факултета и виших 

школа
● 11 средњих школа 
● 6 акредитована семинара
● 45 предавања и радионица
● преко 1000 студената* и 

средњошколаца 



Образовни пројекти и 
остварени резултати Планирано Остварено

Википедија у школама (Вики-
студент, Вики-гимназијалац)

1000  написаних и 
допуњених чланака

1927 написаних и допуњених 
чланака

4000000 бајтова 9936183 бајтова

1000 нових уредника 552 нових уредника*

Акредитовани семинари
120 нових корисника 130 нових корисника (79 

чланака)

6 планираних семинара 6 одржаних семинара

Еду Вики камп

500 постављених 
фотографија

378 постављених 
фотографија

35 написаних чланака 20 написаних чланака

15 учесника 11 учесника

  

http://seminari.wikimedia.rs/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://seminari.wikimedia.rs/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8


Број образовних институција које желе да остваре 
сарадњу са Викимедијом Србије расте из годину у 
годину.



Места/
метрике

Број 
наставника

Број 
чланака

Београд 61 42

Панчево 30 10

Сурчин 24 13

Стара 
Пазова

15 14

Укупно: 130 79

Одржани семинари у 2016. 

Одржани семинари од почетка 
реализације пројекта



Истражујући ефекте програма на узорку 

од 143 студената, чак 55,24% њих је 

одговорило да обуке треба држати 

стално, 44,76% је рекло да такве обуке 

треба држати повремено, док нико није 

одговорио да такве обуке нису 

потребне.

Једно од питања које им је било постављено је 

“Како бисте оценили значај тема које су 

обрађиване током радионице о уређивању 

Википедије?” Резултати су показали да је 

61,54% испитаних оценило значај тема са 

“одлично”, док је 30,77% посто оценило као 

“врло добро”. 



Број бајтова које су унели студенти је 9.374.402 док је број 

бајтова које су унели средњошколци 5.608.380.



Линкови:

● Еду екстензија
● Edu Outreach
● Образовни програм на сајту Викимедије Србије
● Шестомесечни извештај на мети
● Сајт акредитованих семинара
● Еду Вики камп
● Слике са радионица на Остави

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:Institutions
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:Institutions
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education
https://rs.wikimedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://rs.wikimedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:APG/Proposals/2015-2016_round1/Wikimedia_Serbia/Progress_report_form#Education_program_2
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:APG/Proposals/2015-2016_round1/Wikimedia_Serbia/Progress_report_form#Education_program_2
https://rs.wikimedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://rs.wikimedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%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%95%D0%B4%D1%83_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF_2016
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%95%D0%B4%D1%83_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF_2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedia_Education_Program_Serbia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedia_Education_Program_Serbia


ГЛАМ



Уређивачки 
маратони

Вики воли 
позоришта

Вики
библиотекар

Програм 
стажирања

Ослобађање 
садржаја

Дигитализација 
техно културе

Г Л А М

 



Wiki Takes Galleries?

Учимо на грешкама...



ВИКИ-БИБЛИОТЕКАР





6.278.322 бајтова
од 675.000 планираних

48 укључених 
институција
од 10 планираних

8 дигитализованих дела
од 5 планираних

Вики-библиотекар



Вики воли позоришта        150 датотека у 
плану

30 искоришћених 
датотека у 
чланцима

332 
постављене

44 
искоришћене

20 написаних и 
допуњених 

чланака

2
написана чланка 
(~100К бајтова)



ПОЗОРИШТЕ НА ТЕРАЗИЈАМА





ПОЗОРИШТЕ БОШКО БУХА





Уређивачки маратони

Светски дан пантомиме
- 17 учесника
- 15 нових чланака 
- 2 допуњена чланка
- 14 ослобођених 

фотографија
-  52 медијске објаве

Вики за слободу медија
- 16 учесника
- 11 нових чланака 
- 4 допуњена чланка
- 39 медијских објава



Иако је одржано 2 уместо 4 маратона, број чланака и учесника је 
задовољавајућ. Маратони су одржавани и у оквиру других пројеката.



Википедијанац стажиста

Универзитетска 
библиотека 
Светозар Марковић
Дигитализовано и 
ОЦР-овано 8 дела и 
постављено на 
Викизворник (у 
оквиру пројекта Вики-
библиотекар).

Музеј у Смедереву
Први музеј у коме је 
спроведен програм 
стажирања.

Дигитализовано 4 
дела и ослобођено 80 
фотографија под 
Creative Commons 
лиценцом.

Закључак
Два програма су планирана и реализована. 

Нагласак је био на дигитализацији па број 
планираних написаних и допуњених чланака 

није достигнут. 



Дигитализација техно културе у 
Србији од 1990. до данас

● 159 дигитализованих материјала од планираних 100* 
○ Видео 18
○ Аудио 5
○ Принт 74
○ Фото 62

● 20 чланака је у изради од планираних 20
● друга фаза у току



Ослобађање садржаја
38 уметничких фотографија старих 

заната 
Ауторка:Маја Стошић

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Maja1407/Traditional_crafts_of_Serbia
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Maja1407/Traditional_crafts_of_Serbia
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Maja1407/Traditional_crafts_of_Serbia
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Maja1407/Traditional_crafts_of_Serbia


Линкови:

● Вики-библиотекар - страна на Википедији, категорија на 
Остави

● Вики воли позоришта - Позориште на Теразијама, 
Бошко Буха

● Уређивачки маратони - Светски дан пантомиме, 
Wiki4Media Freedom

● Википедијанац стажиста - УНИЛИБ, Музеј у Смедереву
● Дигитализација техно културе у Србији од 1990. до 

данас - категорија на Остави
● Уметничке фотографије Маје Стошић

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%80/2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Viki_bibliotekar/2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Viki_bibliotekar/2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Viki_bibliotekar/2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Viki_bibliotekar/2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Terazije_Theatre
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Theater_Bosko_Buha
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Theater_Bosko_Buha
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%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B5_2016
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki4MediaFreedom_edit-a-thon
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki4MediaFreedom_edit-a-thon
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%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_2016
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%83_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83_2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Digitization_of_Techno_Culture_in_Serbia_from_1990
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Maja1407/Traditional_crafts_of_Serbia
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Maja1407/Traditional_crafts_of_Serbia


СЛОБОДАН 
САДРЖАЈ



СЛОБОДАН САДРЖАЈ

Ваљевске 
планине у 
објективу

Запис - Свето 
дрво

Вики воли 
Земљу

Кургани у 
Србији

Вики 
воли 

вилинске 
коњице

Такмичења на 
Википедији

Српска 
Света Гора 

у 4 
годишња 

доба



ВИКИ ВОЛИ 
ЗЕМЉУ 

115 учесника из Србије

Од 115.000 фотографија, 1.640 су из Србије.

26 земаља



Вики воли Земљу - резултати

Број постављених 
фотографија
1836 постављене од 
планираних 2000

196 
дисквалификованих

Број учесника
115 од 
планираних 50

Број 
искоришћених 
фотографија у 
чланцима
83 од планираних 
800







у многим стварима смо 
први

ЗАПИС - СВЕТО ДРВО

први списак записа у 
Србији

подржавамо 
разноврсност

слободне 
фотографије 
ВАЉЕВСКИХ 
ПЛАНИНА И 
ВИЛИНСКИХ 

КОЊИЦА

штитимо културно 
наслеђе

слободне 
фотографије 
КУРГАНА И 
ОВЧАРСКО 

КАБЛАРСКИХ 
МАНАСТИРА



Пројекти Планирано Остварено

Запис - Свето дрво 8000 фотографија*
100 искоришћених
100 чланака

5304 постављене 
2152 искоришћене у 
чланцима
151 чланак

Кугани у Србији 300 фотографија
300 искоришћених
300 чланака

900 постављених
577 искоришћених
95 чланака

Ваљевске планине 
у објективу

1000 фотографија
750 искоришћених

1011 постављених
465 искоришћених

Вики воли вилинске 
коњице

450 фотографија
200 фотографија
200 чланака

126 постављених
6 искоришћених 
0 чланака

Српска Света Гора 
у 4 годишња доба

2000 фотографија
180 искоришћених

1900 постављених
90 искоришћених

* прикупљене и даље се постављају.



ТАКМИЧЕЊА НА 
ВИКИПЕДИЈИ

3 одржана 
такмичења 
од 
планирана 3 

преко 20 
уредника 

Википедије 
од 

планираних 
15

527 чланака 
од 
планираних 
600



Линкови:

● Вики воли Земљу - категорија на Остави, сајт 
ВВЗ

● Запис - Свето дрво
● Кургани у Србији - категорија на остави, листа 

чланака
● Српска Света Гора у 4 годишња доба
● Ваљевске планине у објективу
● Вики воли вилинске коњице
● Такмичења на Википедији 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Wiki_Loves_Earth_2016_in_Serbia
http://wle.wikimedia.rs/
http://wle.wikimedia.rs/
http://wle.wikimedia.rs/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sacred_Trees_Serbia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sacred_Trees_Serbia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kurgans_in_Serbia
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Jozefsu/Contrib
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Jozefsu/Contrib
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Jozefsu/Contrib
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikiproject_Srpska_Sveta_Gora_u_4_godi%C5%A1nja_doba
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikiproject_Srpska_Sveta_Gora_u_4_godi%C5%A1nja_doba
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Valjevo_Mountains_Through_the_Lens
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Valjevo_Mountains_Through_the_Lens
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_Loves_Dragonflies
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_Loves_Dragonflies
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B8


ВИКИРЕЧНИК



Викиречник 

200 УНОСА*
6 КАТЕДРИ

70 УЧЕСНИКА



Језичка лабораторија

Број унетих 
речи
16.273 од 
планираних 
10.000

Број 
граматичких 
облика
24.308 од 
планираних 
100.000

Број чланака/уноса 
на Викиречник
0 од планираних 1000

Закључак: 
Како би планирани циљеви били остварени 
пројекат ће бити настављен у 2017. години уз 
финансијску подршку Универзитетске 
библиотеке Светозар Марковић.



Линкови:

● Викиречник - актуелно
● Језичка лабораторија

https://sr.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://lab.unilib.rs/
http://lab.unilib.rs/


ПОДРШКА 
ЗАЈЕДНИЦИ



Повећање 
мотивације и  
јачање духа 
заједнице

ВикиЛајв Подршка 
заједници

Вики Југ

 



дводневна конференција Википедијанаца
преко 15 предавања и радионица 
17 стипендиста, око 70 посетилаца
предавачи из заједнице као и Викип/медијанци из 
региона (Македонија, Бугарска, Република Српска)

WIKILIVE 2016



Први пут додељена награда 
Бранислав Јовановић WikiLive 

2016





Подршка заједници

Окупљања
5 окупљања 
Википедијанаца међу 
којима су били Вики 
пикник као и паб квиз

Прославе
Прославе 
рођендана 
Википедије на 
српском и 
енглеском као и 
рођендана 
Викимедије 
Србије

Велика медијска 
пажња због 15 
година ВП на 
енглеском

Вики штанд
Вики штанд на 
Филмстриту, 
Нишвил 
фестивалу и у 
оквиру Ноћи 
истраживача у 6 
градова Србије

Канали 
комуникације
57 блог постова

Трг на Википедији

Интерна листа

Сајт Викимедије 
Србије 





● Филмстрит
○ сарадња са 

организаторима
○ постављање штанда и 

едукација шире јавности

● Нишвил 
○ сарадња са 

организаторима
○ у оквиру изложбе Вики 

воли Земљу

● Ноћ истраживача
○ Вики ћошак је део 

пројекта 
○ у оквиру научног 

камиона (промо 
активности и за време 
Ноћи истраживача) 



Децентрализација Вики активности је једна од главних снага пројекта.



Линкови:

● ВикиЛајв - категорија на Остави, страна 
догађаја на Википедији

● Вики Југ - категорија на Остави, страна пројекта 
на Википедији

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiLive_2016
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:WikiLive_2016
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:WikiLive_2016
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:WikiLive_2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_South
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%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%B3
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%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%B3
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%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%B3


ГРАНТОВИ



Стандардни грантови

ОдабирОцењивање и 
рангирање

Формирање 
Комисије

Фото-грантови

ОдабирОцењивање и 
рангирање

Формирање 
Комисије

2 месеца од отварања позива до реализације

позив је био отворен током целе године

Од 9 
примљених 
предлога, 2 су 
прихваћена.

Од 18 
примљених 
предлога, 3 су 
прихваћена.



СТАНДАРДНИ ГРАНТОВИ



Лингвопедија

Дивљи Вики паркови

Планирано Остварено

50 чланака 50 чланака (1 обрисан)

3 уређивачка маратона 3 уређивачка маратона

39 учесника на пројекту

Планирано Остварено

24 чланка 21 чланак

400 фотографија 414 фотографија 
(220 искоришћених)

1 уређивачки маратон



  

ФОТО-ГРАНТОВИ
● Рашка у долини векова 

a. 2500 фотографија - 2525 (158 
искоришћених)

b. 1 изложба - 1 одржана

● Културно наслеђе Мачве и Поцерине 
a. 3000 фотографија - 5647 (1847 

искоришћених)

● Једна слика, 1000 речи - Пут око Пирота 
a. 500 фотографија - 501 (12 

искоришћћених)



укупно 5 
пројеката 

од планираних 10

9087 
фотографија
од планираних 3250

71 
чланак 
од планираних 75

искоришћеност фотографија

9087 
фотографија

24  %



Линкови:

● Лингвопедија - страна пројекта на Википедији, категорија 
на Остави

● Дивљи Вики паркови - категорија на Остави, списак 
написаних и допуњених чланака

● Рашка у долини векова - категорија на Остави
● Културно наслеђе Мачве и Поцерине - категорија на 

остави, списак написаних чланака
● Једна слика, 1000 речи - Пут око Пирота - категорија на 

Остави

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%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lingvopedija
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lingvopedija
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lingvopedija
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Divlji_Viki_Parkovi
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Zerocool.marko
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Zerocool.marko
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Zerocool.marko
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Kulturno_nasle%C4%91e_Ma%C4%8Dve_i_Pocerine
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Kulturno_nasle%C4%91e_Ma%C4%8Dve_i_Pocerine
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5/%D0%9C%D0%9E%D0%88_%D0%A0%D0%90%D0%94
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Projekat_Kulturno_nasle%C4%91e_Ma%C4%8Dve_i_Pocerine
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jedna_slika_-_hiljadu_re%C4%8Di,_Put_oko_Pirota
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jedna_slika_-_hiljadu_re%C4%8Di,_Put_oko_Pirota
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jedna_slika_-_hiljadu_re%C4%8Di,_Put_oko_Pirota


Хвала на пажњи!

Питања? 
ivana.madzarevic@vikimedija.org



Напомена а ауторским правима:
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