●

Техничке грешке
●

Почињање чланка насловом; нови уредници често наслов

Мењање оригиналног формата, односно претерано

чланка понове у виду првог поднаслова. Пошто је чланак

кришћење подебљаног и искошеног текста, подебљавање

сачуван, у њему се налазе два истоветна наслова.
Када почнете са уређивањем чланка, на врху странице стоји наслов

текста поднаслова и сл.
Пракса је да се формати који постоје на Википедији користе

чланка. Пример:

неизмењени. Подебљан текст је пожељан само да се истакну основни

Уређујете Деколонизација Африке

појмови. Најчешће се користи само у уводном пасусу, за истицање
појма који је обрађен чланком. Пример:
Деколонизација Африке

Чланак затим треба почети уводним пасусом, без поновног увођења
наслова (као поднаслова нивоа 2). Тема не може бити сама себи
поднаслов и нема сврхе понављати наслов.

Деколонизација Африке је историјски процес који се одиграо у већем
●

Уношење спољашњих веза у текст чланка

делу афричког континента након Другог светског рата. Он

Спољашње везе (линкови према интернет страницама ван Википедије),

подразумева осамостаљивање великог броја европских поседа

не би требало да се налазе у самом чланку, осим у случају да су
наведени као референце. Ове линкове треба навести на крају чланка, у

(британских, португалских, француских и белгијских) и формирање
афричких држава.

оквиру поднаслова Спољашње везе.

[1]

●

Уношење спољашњих веза без описа

Искошен текст се користи само уместо знакова навода, на пример,

Спољашње везе, било да су наведене у поднаслов Спољашње везе или

при навођењу литературе.

као референце, треба да садрже опис. Тада се линк налази на тексту
описа и не остаје само УРЛ сајта у тексту. Пример:

○

Okoth, Assa (2006). A History of Africa: African nationalism
and the de-colonisation process. East African Publishers. pp.
221-.ISBN 978-9966-25-358-3.

Треба избегавати коришћење искошеног и подебљаног текста
истовремено.

Спољашње везе [уреди | уреди извор]
○
Вејлсова лична страница
○
Вејлсов блог
○
Вејлсова корисничка страница на Википедији
уместо
○
http://www.jimmywales.com/
○
http://blog.jimmywales.com/
○
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Jimbo_Wales
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●

Некатегорисање чланака; често се чланци остављају без

Пример:

категорија иако би

○

сваки чланак требало да се нађе у једној или више категорија (како би

Moore, Patrick (2000). The Data Book of Astronomy. New York: CRC
Press. pp. 483. ISBN 978-0-7503-0620-1.

сродни чланци били боље повезани и како би се олакшало

Код интернет извора, референце се у реф-реф тагове уносе као спољашњи линк

претраживање). Више о категоризацији можете сазнати пратећи следећи

(ставити курсор између тагова и кликнути на иконицу за уметање везе). Као и

линк.

код осталих спољашњих веза, потребно је додати опис који се састоји из назива

Постојеће категорије можете претражити куцањем Категорија:пример у

интернет странице и датума приступања.

поље за претрагу. У случају да не постоји (није направљена) одговарајућа

Пример:

категорија за Ваш чланак, можете је унети (биће црвени линк) и

○

контактирати некога из заједнице Википедије или Викимедије да направи
дату категорију.

„Mercury Fact Sheet”. НАСА, Чињенице о Меркуру, Приступљено 28.
11. 20122.

У дну чланка, као последњи поднаслов (нивоа 2) ставити: Референце или
Извори и испод ставити један од шаблона: {{рефлист}} или {{извори}} или

●

Нереференцирање или погрешно уношење референци је

{{reflist}}. Овај шаблон повлачи све референце (уметнуте у реф-реф тагове) из

вероватно

чланка и наводи као фусноте у одељку у коме се налази. Пример

најчешћа грешка која се јавља међу уносима нових уредника.
Како је Википедија - енциклопедија, њен садржај мора бити подржан
релевантним изворима информација. Дакле, знања која сте стекли током
живота не би смелa да се нађу у чланку без извора који их потврђују.
Извори информација могу бити једнако штампани извори (књиге, научни
часописи и сл.) и интернет извори.
Референце треба наводити у сам текст, након пасуса или реченице где су
коришћени подаци из тих извора. Наводе се унутар <ref></ref> тагова,
(које можете наћи у доњој палети), уношењем података везаним за извор.
Када су у питању штампани извори, довољно је унети следеће податке
унутар реф-реф тагова: Назив дела, име аутора, издавача, годину и место
издања (пожељно и ИСБН код).
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Пример:
== Биографија ==
Драгиша Р. Перишић рођен је у [[Ивањица|Ивањици]] [[1897]]. године у
учитељској породици. Након завршене средње школе одлази на
финансијске науке у [[Париз]]у. Као један од најбољих студената добија
стипендију за студије у [[Сједињене Америчке Државе|Сједињеним
Америчким Државама]] и даље усавршавање. Тамо је променио име у
''Едмонд Пери'', што је било лакше за све комуникације кроз живот.<ref
name="a">Биографски Лексикон Златиборског округа, Београд 2006</ref>
== Каријера ==
Убрзо након доласка у САД, постаје шеф финансија државе Пенсилваније.
Како се на послу истакао, председник САД [[Френклин Делано
Рузвелт|Франклин Рузвелт]] одлучио је да га узме за свог саветника за
финансије, а затим га поставио на место личног секретара у кабинету
председника САД. <ref name="a"/>

Ако се покаже да не постоји чланак ни под једним називом, последња
провера се врши на Википедији на енглеском језику. У поље за претрагу
унети назив чланка на енглеском језику и проверити да ли се у делу са
леве стране где су наведени други језици на којима постоји чланак,
налази српски језик. У случају да не постоји српски језик у понуди,
можемо почети са креирањем чланка који смо желели. Са друге стране,
ако постоји српски језик, тема је обрађена под другим називом и можемо
једино допунити чланак који постоји, у договору са
професором/асистентом.
○

Писање чланака на неенциклопедијске теме је велики проблем, будући да
уредник одвоји велики труд да састави чланак, који ће свакако бити
обрисан јер не припада енциклопедији.
При избору теме, треба водити рачуна да је појам који се обрађује већ
препознат као значајан и релевантан (постоје званичне и јавне
информације о

Остале грешке
●

формулисан (општа формулација, која омогућава да се објективно и

под другим

целовито представи појам).

називом или тема није енциклопедијска.
○

појму, појам је од значаја за шире друштво), као и да је адекватно

Лош избор теме; изабрана тема већ је обрађена (постоји чланак)

Избегавати чланке о себи, својим друговима...наставници...

Проблем са дуплирањем тема није тешко спречити. Потребно је

Треба размишљати да ли би изабрана тема могла да се нађе у штампаној

детаљно претражити Википедију да се уверимо да чланак на тему

енциклопедији и избегавати усмерене формулације, попут:

коју смо изабрали није већ написан. Претрагу започети

“Компаративна студија образовних праваца”, “Заштита луцерке после

укуцавањем назива чланка у поље за претрагу. Уколико се појави

првог откоса”

црвени линк, пре почетка уређивања, претражити и све сродне
називе, синониме, називе са другачијим распоредом речи или
појашњењима у загради.
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●

Неенциклопедијски стил писања; будући да студенти имају мало
искуства са енциклопедијским начином писања, често се јављају
чланци писани наративним тоном, који изражавају сопствене увиде
и ставове или промовишу вредности, места…
Треба имати у виду да је енциклопедијски чланак, заправо,
једноставан (некада и сувопаран) текст који приказује доказане
чињенице и објашњава појмове.
За додатна питања, или помоћ, можете:

Како би избегли неенциклопедијски стил, потребно је да чланак:
○

Садржи позната знања (нема оригиналног истраживања,

●

идеја, есеја - неко ко прочита чланак не би требало да
●
●

закључи о ставу уредника)
○

Садржај је проверљив (све чињенице су подржане

доћи у канцеларију Викимедије Србије (Булевар краља Александра
бр. 20), уз претходну најаву мејлом!
нас контактирати мејлом на kancelarija@vikimedija.org
нас контактирати преко страница за разговор на Википедији
(Корисник:Upotrebi klikere, Корисник:IvanaMadzarevic)

веродостојним изворима)
○

Приступ теми је избалансиран (наводе се сви релевантни
погледи на тему)

○

Садржи релевантне чињенице

○

Чланци су о релевантним темама (нема рекламирања и
пропаганде, аутобиографија и самопромоције)

●

Неравномерно постављање унутрашњих веза; често се
унутрашње везе нађу само у првом одељку чланка, док се, касније
у тексту не појављују. Иако исти појам треба повезати само једном
у чланку, било би добро издвојити и остале значајне појмове тако
да се линкови јављају равномерно у читавом тексту.

By Célya Gruson-Daniel [CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

