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О Википедији

• Вики концепт, од хавајског „вики вики“ што значи брзо

• Оснивачи Џими Вејлс и Лари Сангер 15.1.2001. на енглеском

• 2003. на српском, данас на 287 језика

• Локализован Медијавики софтвер

• Садржаји под кријејтив комонс (CC) лиценцом

• http://sr.wikipedia.org, преко 318 хиљада чланака

• Један од најпосећенијих сајтова на интернету

http://sr.wikipedia.org/


Како почети страну, основе уређивања

• Отворити налог, улоговати се

• Претрагом утврдити да ли тема већ постоји

• Ако не постоји почети нови чланак

• Дугмићи: Уреди, Прикажи претпреглед, Сними страницу

• Мени са основним алаткама за уређивање на врху 

• Садржај странице: наслови, поднаслови, укључивање слика

• Унутрашње и спољашње везе, категорије

• Референцирање и литература, стил – без историјског презента



Процес постављања и контроле чланка

• претрага по теми за нови чланак који почињемо

• чланак постаје видљив одмах, као и свака измена, уз ознаку 
ако још увек није патролиран

• патролирање сваке измене

• историја странице у којој се чувају све њене измене

• упоређивање измена из историје стране

• списак надгледања за сваког корисника



Међусобна повезаност страница, квалитет

• Унутрашње везе, категорије, међувики везе, остава, вики дата

• Шта је повезано овде

• Избегавати „минско поље“ унутрашњих веза

• Странице за разговор, историја странице

• Ништа не можете покварити, свака се измена може вратити

• Смернице: без самопромоције, проверљивост 
(референцирање), неутрална тачка гледишта, без оригиналног 
истраживања, претпоставите најбољу намеру



Слике

• Слати оне које сами направите

• Слати оне које су веома старе и за које не постоје осговарајућа 
ауторска права - обично су то слике старије од 1923. године, 
или ако је од смрти аутора прошло бар 70 година итд.

• Приликом слања одабрати врсту лиценце за слике

• Шаблони се могу додати и ручно ако нису набројани у менију 
приликом слања: Википедија:Шаблони/Ауторско право

• Слике се могу слати на Википедију или на Викимедијину оставу 
https://commons.wikimedia.org

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%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/


Википедија:Уживо

• Википедијанци су почели да се састају уживо у фебруару 2005.

• Преко 260 састанака, документованих фотографијама и краћим 
извештајима

• Посета Џимба Вејлса у мају 2005. године, у децембру основана 
Викимедија Србије и Црне Горе

• Да ли би Википедијанци требало више да се уживо срећу?

• Википедија:Односи са јавношћу – медијски наступи и садржаји 
везани за Википедију или Викимедију

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%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%9B%D1%83


Путања развоја Википедије

• Од скромних почетака до значајне колекције чланака

• Укључивање студената, ученика, библиотекара и других

• Викији као техничка основа многих веб сајтова и део школског 
система, код нас у 2. разреду гимназије из информатике

• Шта да очекујемо у будућности? Вики дата, раст...


