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Образовни програм
● Википедија у школама

○ број написаних и допуњених чланака је далеко премашио очекивање - 2905 од 
планираних 500

○ 1120 ученика/студената је учествовало у пројектима



● Професионални развој
○ одржано 4 семинара у 2015. години

○ од 104 учесника, 78% било је женског, а 22% мушког пола и већи део долази са 
различитих позиција из основних школа

Образовни програм



Обуке у школама 2015



● Авантура кроз Википедију
○ преведена и уведена на Википедију на српском језику
○ укључено 65 средњошколаца из Београда, Ниша и Кикинде
○ нису испуњени циљеви у погледу броја написаних и допуњених чланака

Образовни програм

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%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83
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%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83


Класична обука  Авантура кроз Википедију

Оцени колико ти је било тешко да савладаш уређивање.

Да ли планираш да наставиш са уређивањем Википедије?

Образовни програм



Образовни програм
● Вики школа - Наша школа



ГЛАМ



ГЛАМ
Википедијанац стажиста

● програм стажирања у Ботаничкој 
башти Јевремовац (децембар 
2015.)

● 1098 фотографија
● 61 искоришћена фотографија
● 3 радионице, 16 учесника, 20 

чланака



Фото садржаји





Такмичења на Википедији
● одржана 3 такмичења

○ ЦЕЕ Пролеће 2015
○ Биографије
○ Географске теме

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%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2015
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%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2015
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%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B5
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%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B5
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%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
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%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5


Такмичења на Википедији



Викиречник



Регионална сарадња
● Вики-камп

○ прикупљено 843 фотографије од 
планираних 200

○ 2 фото-туре и 2 уређивачка маратона 
по плану

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%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_-_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_-_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD


● Радионице у Вишеграду

Регионална сарадња



● Ширење идеје Викимедије у 
Републици Српској

Регионална сарадња



Подршка заједници 
● WikiLive 2015

○ квантитативне мере успеха

Планирано Остварено

Број учесника 30 70

Број дана 2 2

Број тема 10 15
Број укључених 
волонтера / 10



● WikiLive 2015
○ квалитативне мере успеха 

■ учесници су попуњавали евалуационе упитнике 
■ од 29 пријављених, 16 учесника је добило стипендију 

■ стипендисти су били из 12 различитих градова Србије, 2 града из БиХ и 1 града из 
Македоније

■ извештаји и предлози од стране стипендиста - основа за даљи рад 

Подршка заједници 



Микрогрантови
● Нови талас у СФРЈ као друштвени покрет

○ интервјуи са три представника Новог таласа
○ документарни филм на Остави

○ две пројекције филма (Студентски културни центар, Музеј рударства и металургије Бор 
у оквиру изложбе Вики воли Земљу)

○ 1 чланак

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novi_talas_u_SFRJ_kao_dru%C5%A1tveni_pokret.ogv
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novi_talas_u_SFRJ_kao_dru%C5%A1tveni_pokret.ogv


● Вики биодиверзитет

Микрогрантови

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_Serbia_biodiversity_project_2015
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_Serbia_biodiversity_project_2015


● Кургани Србије

Микрогрантови

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kurgans_in_Serbia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kurgans_in_Serbia


● Да би будућност знала ко смо, 
пођимо слободним знањем 
кроз прошлост

Микрогрантови



Разноврсност
● Женски Вики камп ● ФемВики и ЛГБТ



Мање успешни пројекти
● Creative Commons

○ у оквиру WikiLive конференције, одржано је предавање о Creative Commons лиценцама
○ крајем новембра у Политици је одржан краћи семинар и том приликом су се уредници и новинари упознали са 

CC страндардима
○ одржавање сајта
○ ажурирање правних, едукативних и инфо података о отвореним садржајима, активностима CC Србије и 

међународној реформи ауторског права
○ стална правна асистенција у вези с коришћењем CC садржаја у различитим областима

● Викикоптер
○ пројекат је био неуспешан због недостатка људских ресурса који би могли технички да подрже склапање 

Викикоптера

http://www.politika.rs/


Q&A



Број бајтова по програмима
Програми Број бајтова

Образовни програм 30314107

ГЛАМ 5124741

Такмичења на Википедији 5684537

Викиречник 1307318

Регионална сарадња 171706

Микрогрантови 399687

ФемВики 17256


