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• Википедија је енциклопедијски пројекат 

слободног садржаја на Интернету који 

развијају добровољци широм света 

• Викимедија Србије је невладино, 

нестраначко и непрофитно удружење, чији су 

циљеви промоција и подржавање стварања, 

сакупљања и умножавања слободног 

садржаја на српском језику искључиво на 

непрофитан начин, као и идеје да сви људи 

имају једнак приступ знању и образовању 

Википедија и Викимедија 
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КАКО „ЗВУЧИ“ ВИКИПЕДИЈА? 
http://listen.hatnote.com/ 
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Википедија - енциклопедија 

• Пројекат је почео 15. јануара 2001. године као 

подршка Нупедији 

• Оснивач Џими Вејлс 

• Викивики – „брзо“ на хавајском 

• Основна идеја - свако поседује знање које 

може поделити са другима 

• Поштују се ауторска права 

• Политика неутралне тачке гледишта 

• Садржи позната знања и релевантне 

чињенице 
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Википедија – критике? 

• Садржај је доступан свакоме за читање, 

измену, коришћење и дељење 

• Нема ауторског ауторитета - непоуздан 

извор? 

• Уношење личних и пристрасних мишљења, 

као и информација из непоузданих извора? 

• Снага Википедије су референце!  
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Википедија – мало статистика... 

• Највећа енциклопедија на свету, 6. 
најпосећенији сајт на Интернету 

• Ствара је и одржава око 80.000 корисника 
широм света  

• Месечно има око 550 милиона посета и 11 
милиона измена  

• Преко 30 милиона чланака на 286 језика 
(расте за око 7.000 чланака дневно)  

• Укупно око 113 милиона страница, 45 
милиона корисничких налога и 1,8 милијарди 
измена 

• ~4500 администратора 
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Википедија – мало статистика... 

• Википедија на енглеском језику има ~4,5 

милиона чланака 

• Википедија на српском језику има преко     

240.000 чланака и преко 137.000 

регистрованих корисника  

• Википедија на српском језику је по величини 

на 28. месту од 286 Википедија 

• 2. највећи пројекат на ћирилици 

• Највећа српска енциклопедија – око 100 

томова (сваки по 400 страница)! 

• Када су све ВП у питању – 10.000 томова! 
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Да се похвалимо... 

• Добитник награде на Веб Фесту 2009. за 

најбољи едукативни сајт 

• Према PC Press-у, 2007. и 2008. на годишњој 

листи 50 најбољих сајтова у Србији 
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ВП на српском -  11. рођендан 
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Викимедија 

• „Замислите свет у коме свака особа на 

планети има слободан приступ целокупном 

људском знању. То је оно на чему ми 

радимо.“  Џими Вејлс  

• Глобални покрет чија је мисија ширење 

слободног едукативног садржаја 

• Задужбина Викимедије основана 20. јуна 

2003. године 

• 40 огранака  
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Викимедијини пројекти 

• Википедија 

• Викиречник 

• Викикњиге 

• Викицитати 

• Викивести 

• Викиизвори 

• Викимедијина остава 

• Викиверзитет 

• Викиврсте 
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Викимедија Србије – почеци 

• Први састанак одржан 15. фебруара 2005. 

• Скромна окупљања Википедијанаца 

• Почетак рада на формирању Удружења 

• Током 2005. одржано преко 40 састанака 

• У мају 2005. посета  

    Џими Вејлса 

24.03.2014. 



Викимедија Србије – почеци 

• 3. децембра 2005. 

године, основан је 

локални огранак 

Викимедијине 

задужбине - 

Викимедија Србије и 

Црне Горе, као пети 

огранак у свету 

• 2006. постаје 

Викимедија Србије 
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Викимедија Србије – 2014. 

• Око 250 састанака у 
преко 10 градова широм 
Србије  

• Од новембра 2012. 
године канцеларија у 
Београду 

• Извршни директор, 
Менаџер пројеката и 
заједнице 

• 100+ чланова 
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Уређење 

• Скупштина удружења 

• Председник 

• Потпредседник 

• Управни одбор 

• Стручни одбори  
– Академски одбор,  

– Медијски одбор,  

– Одбор за грантове 

24.03.2014. 



Конференције 

• Фестивал слободне културе 

• Три регионалне 

конференције 

• Open Wiki GLAM of Serbia 

(24. фебруар 2012.) 

• Прва Wikimedia CEE 

конференција (13-14. 

октобар 2012.) 
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Пројекти 

• 6 активних вики 
пројеката 

• Вики воли споменике 
(WLM)  
– највеће фото такмичење у 

земљи,  

– део глобалног такмичења,  

– 3 пута у Гинисовој књизи 
рекорда,  

– у Србији 2012. и 2013. 
сакупљено око 6.000 
фотографија 
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Пројекти 

• 1001 арапска реч – први слободни арапско-

српски речник 

• Едукативни пројекти: вики студент, вики 

гимназијалац, вики школарац 

• Creative Commons Србије - национални 

Creative Commons пројекат покренут 2006. 

године 

• У 2014. још и: Први светски рат – сто година 

после, ГЛАМ, Викикоптер, ВикиСафари... 
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Едукативни пројекти 

• На УБ:  

– Факултет организационих наука, 

– Математички факултет,  

– Електротехнички факултет,  

– Филолошки факултет,  

– Факултет драмских уметности, 

– Рударско-геолошки факултет, 

– Факултет физичке хемије 

– Факултет за компјутерске науке 
(Мегатренд)  

– Рачунарски факултет (Унион) 
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Едукативни пројекти 

• Подгорица: Електротехнички 
факултет 

• Врање: Учитељски факултет 
• Више школе: Висока школа 

електротехника и 
рачунарства 

• Гимназије: 
– Математичка гимназија 
– Трећа београдска 

гимназија 
– Седма београдска 

гимназија 
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Библиотека 

• Фонд библиотеке 

Викимедије Србије броји 

тренутно 58 публикација 

• Публикације на српском, 

енглеском, немачком и 

француском језику 

• Енциклопедија 

Југославије, Српска 

породична 

енциклопедија 
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Уместо закључка... 
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Хвала на пажњи! 
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