
Илустровање

Википедије
Водич за прилагање садржаја на
Викимедијину Оставу
commons.wikimedia.org

„Усликао сам ову супер фотографију коју
могу да искористим да илуструјем
Википедију!
То значи да ћу морати да је поставим на
Викимедијину Оставу.“



Са десетинама милиона датотека, Викимедијина Остава
је једно од највећих онлајн складишта за медијске
датотеке. Саздана од дела подељених од стране хиљада
волонтера, Остава складишти слике, видео и аудио
фајлове образовног карактера које користе Википедија и
други пројекти непрофитне Задужбине Викимедијa.

Сва дела на Остави су под „слободном лиценцом“. То
значи да било ко може да их користи и подели,
бесплатно, само пратећи правила лиценце — обично
навођењем аутора и очувањем лиценце тако да остали
такође могу поново да поделе та дела.

Зашто допринети Викимедијиној Остави?
Замислите свет у коме свака особа има приступ
целокупном људском знању. Ви можете томе допринети.
Када поделите ваше фотографије и друге датотеке на
Остави и њима илуструјете чланке на Википедији, ваше
дело могу видети хиљаде, чак и стотине хиљада људи
широм света. Тиме такође помажете да се изгради
заједнички ресурс који досеже до још шире публике;
медије са Оставе користе образовни сајтови,
информациони медији, блогери, уметници,
кинематографи, студенти, учитељи и многи други.

commons.wikimedia.org

Збуњује Вас да ли је нешто дозвољено на Остави?
Укуцајте Commons:Help Desk у пољу за претрагу на
Остави. Вики заједница помаже у организовању
датотека на Остави, уклања датотеке које нису
дозвољене и одговара на питања попут тога да ли је
датотека у јавном домену.

Neophron percnopterus - 01 /
Kadellar / CC BY-SA 3.0



Доприношење Остави

Када делите Ваше дело на Викимедијиној Остави под слободном
лиценцом, дајете дозволу свима да га користе, умножавају,
прерађују и продају (све док поштују правила лиценце).

Шта је дозвољено на Остави
Можете постављати дела која сте у
потпуности Ви креирали. Ово укључује
фотографије и видео снимке:

• природних пејзажа, животиња, биљака
• јавних личности и људи фотографисаних на
јавним местима (у неким случајевима само уз
сагласност, у зависности од локалних закона)

• корисних или неуметничких објеката

Такође можете постављати оригиналне
графиконе, мапе, дијаграме и аудио фајлове.

Шта није дозвољено на Остави
Остава не може да прихвати дела која
су креирали други, или која су
базирана на делима других —

укључујући фотографије истих. По правилу,
не можете постављати туђа дела. Ово укључује
материјал као што су:

• логотипи
• ЦД/ДВД омоти
• промотивне фотографије
• снимци екрана ТВ серија, филмова, ДВД-ова
и софтвера
• цртежи ликова из стрипова, ТВ-а и филмова,
чак и ако сте их Ви нацртали
• већина слика објављених на интернету

Међутим, постоје изузеци:
• Можете поставити туђе дело уколико је
аутор одобрио коришћење, умножавање,
прерађивање и продају — објављивањем
дела под слободном лиценцом.
(Постарајте се да обезбедите везу ка
извору где је наведена лиценца.)

• Можете поставити туђе дело уколико је у
јавном домену (обично су то веома стара
дела).

• Можете поставити сопствене фотографије
дела из јавног домена, као што су старе
зграде, статуе и уметничка дела.
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Како поставити датотеку

Да бисте били у могућности да

доприносите Остави, потребан

Вам је кориснички налог.

Уколико већ имате налог на

Википедији, можете га

искористити да се пријавите;

уколико немате, можете

направити нови налог (који

такође можете користити на

Википедији и другим

Викимедијиним пројектима).

Прихватљиви
формати датотека

Остава прихвата само
датотеке у форматима који
нису ограничени патентима.
То укључује:

За фотографије: . jpg
За графике: .svg, .png
За анимације: .g if
За аудио: .ogg (или .oga), . flac
За видео: .ogg (или .ogv),
.webm
За штампу: .pdf

За више детаља о врстама

датотека које Остава

прихвата, укуцајте

Commons:Fi le Types у пољу за

претрагу на Остави.

1
Идите на
commons.wikimedia.org
и кликните на
„Пошаљи датотеку“.
(Најпре проверите да ли сте

улоговани. )

2

Кликните „Даље“ у

доњем десном углу

странице.

Cabo Espichel, Portugal, 2012-08-18, DD 08 /
Poco a poco / CC BY-SA 3.0

3

Одаберите датотеку

на Вашем рачунару

коју желите да

поставите.

4
Одаберите да ли је
датотека Ваше или
туђе дело.

Ако је туђе, унесите

аутора и извор, онда

одаберите

одговарајући статус

ауторских права.

4
Одаберите да ли је
датотека Ваше или
туђе дело.

Ако је туђе, унесите

аутора и извор, онда

одаберите

одговарајући статус

ауторских права.
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5
Унесите јединствен
наслов који описује
датотеку и њен
детаљан опис.

Додајте једну или више

категорија које наводе

предмет датотеке.

Додавање категорија

Викимедијина Остава поседује опцију категорија за сакупљање сличних
датотека. На пример, Category:Bonsai садржи фотографије бонсаи
дрвећа које су постављене на Оставу. Можете додавати категорије
током процеса постављања (страница за постављање сугерише имена
категорија док куцате), или након постављања уређивањем странице
датотеке и додавањем оваквог кода на крају:

[[Category:Bonsai]]

Поље за претрагу на Остави проналази и датотеке и категорије

датотека Вашом кључном речи; датотеке сличне Вашој вероватно имају

категорије које су Вам потребне. Важно је сместити у категорије све

датотеке које поставите како би други могли да их пронађу док

претражују мултимедијални садржај на ту тему.

. . .изложено у Националном

музеју Бонсаија и Пенжинга

6
Кадa се постављање
датотеке комплетира,
наћи ћете упутства за
њено коришћење на
вики страницама и
другде на мрежи.

Можете посетити трајну

вики страницу за Вашу

датотеку тако што ћете

кликнути на њен назив.

Назив који сте унели

заједно са екстензијом

датотеке постаје име

странице датотеке.



6

1
Кликните на „Уреди“ и

потом

кликните на медија икону

( ).

„Bonsai“ / Wikipedia contributors / CC BY-SA 3.0

Убацивање датотека у чланке на
Википедији
Након што сте поставили Вашу датотеку на Викимедијину Оставу,

можете користити Визуелни уређивач да је додате у чланак на

Википедији без коришћења викикода. Само пратите ове кораке.

2
Претражите и кликните
на фотографију коју
желите.

BonsaiTridentMaple / Peggy Greb, USDA / public
domain

All others / Sage Ross / CC BY-SA 3.0

3
Да додате опис слике,
кликните на медија
икону.

4
Превуците слику да јој
промените положај.

5
Сачувајте страницу.
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Убацивање датотека коришћењем
викикода
Ако покушавате да додате слику или медијску датотеку на вики
страницу без коришћења Визуелног уређивача, мораћете да користите
викикод. Основни викикод формат за постављање слика изгледа
овако:

две отворене

угласте заграде
усправне црте: свака

опција (звана параметар)

је одвојена једном од њих

по правилу, фотографије су

поређане на десној страни;

лево и центар су алтернативе

две затворене

угласте

заграде

име датотеке: на Остави

почиње речју „Датотека:“ и

завршава се екстензијом

датотеке (као што је „. jpg“)

мини: додавање ове

речи значи користити

стандардни формат

смањене слике

величина: да би слика

била специфичне

ширине пиксела,

можете то додати овде,

или изоставити за

стандардну величину

опис: текст након

последње усправне црте је

опис датотеке

Можете копирати основни код датотеке са последње странице
Чаробњака за постављање датотека или са везе „Користи датотеку“ на
страници са датотекама. Убаците код у било коју вики страницу тако
што ћете га поставити у текст, где год желите да се он појави.

“Washington, D.C./Northeast” / Wikivoyage
contributors / CC BY-SA 3.0

Да видимо… Додаћу своју

фотографију баш овде.

Копирам код. Лепим га у

чланак. Додајем опис. И…

Сачувана страница!

Након што сте додали викикод, кликните „Сачувај страницу“. Ваша
слика ће сада пратити текст.

John Naka’s Goshin, October 10, 2008 / Sage
Ross / CC BY-SA 3.0

Near Northeast map / Peter Fitzgerald / CC
BY-SA 3.0



8

Коришћење датотека на другим
сајтовима
Дела на Остави су свима доступна за коришћење на другим сајтовима.
Страница датотеке дела ће указати на његов статус ауторског права. За
нека дела не постоји забрана ауторских права (мада неке забране,
невезано за ауторска права, као што су дозволе за објављивање за
препознатљиве слике људи, могу још увек бити на снази). За дела са
слободном лиценцом, морате пратити услове лиценце — углавном
приписивањем ауторства оригиналном творцу и очувањем лиценце. У
сваком случају, пожељно је приложити и везу ка оригиналној датотеци
на Остави.

Најбољи начин за коришћење датотеке са Оставе на другом сајту је са
оваквим описом:

Pair of Merops apiaster feeding, Pierre Dalous, CC BY-SA 3.0

Наслов дела који му је
дао аутор

Име аутора Лиценца коју је аутор

приписао овом делу

Са везом ка страници

датотеке, да би остали

могли да нађу и користе

оригиналну верзију

Са везом ка

његовом профилу

или сајту, ако је

доступан

Са везом ка одређеној

Creative Commons лиценци

Ако желите да убаците слику

директно са Оставе, можете

искористити код са везе „Користи

датотеку“ на страници датотеке.



9

Како постављати датотеке са
мобилног уређаја
Ако имате паметни телефон или неки други мобилни уређај са
камером, можете поставити Ваше фотографије директно са Вашег
уређаја, користећи или апликацију Викимедијине Оставе за Андроид
или iOS, или мобилну верзију Викимедијиног сајта.

Мобилне апликације

Са апликацијом Викимедијине Оставе за Андроид или iOS можете:
• Постављати, описивати и категорисати Ваше фотографије
• Прегледати све датотеке које сте поставили

Да преузмете бесплатну
апликацију, укуцајте „Wikimedia
Commons“ на платформи за
дистрибуцију апликација („App
store“) по вашем избору, или
скенирајте овај QR код.

Мобилни веб
Ако користите мобилну верзију Википедије или других сајтова
Викимедије, можете се улоговати и:
• Поставити и додати оригиналне слике директно на
неилустроване чланке
• Поделити било коју слику која доприноси бољем образовању коју
сте креирали на Остави
• Прегледати Ваше скорашње постављене датотеке

1
Видите где би слика

била од помоћи.

2
Поставите и опишите

вашу слику.

3

Погледајте резултат.

“Bonsai styles” / Wikipedia contributors / CC BY-
SA 3.0

Small-leaved Elm Ulmus minor bonsai 257,
December 24, 2008 / Sage Ross / CC BY-SA 3.0
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Заблуде о
лиценцама
ауторских права

„Објавио сам своју
фотографију под слободном
лиценцом. То значи да сам
се одрекао својих ауторских
права.“

„Ја поседујем примерак
фотографије, то значи да
сам власник ауторских
права.“

„Сам сам усликао
фотографију овог дела
заштићеног ауторским
правима, тако да није
покривено туђим ауторским
правима.“

„Скенирао сам и изменио
ово дело, тако да ја
поседујем ексклузивна
права на ову верзију.“

Викимедијина Остава не

прихвата дела лиценцирана

са „NonCommercial“ (NC,

некомерцијалним)

ограничењем. Сврха Оставе и

Википедије је да дели наша

образовна дела што је шире

могуће. Аутори, издавачи,

кинематографи, уметници и

многи други се ослањају на

слободно лиценцирана дела

да креирају сопствена, и

слобода да продају оно што

створе је есенцијална.

(„ShareAl ike“ ограничење

онемогућује комерцијалну

експлоатацију од стране оних

који нису вољни да деле оно

што направе на исти начин. )

Шта је то слободна лиценца?

Особа која креира неко дело власник је ауторских права тог дела — што
значи „право на копирање“ — осим ако га је произвела за свог
послодавца или законски пребацила право на неког другог. Људи
користе лиценце ауторских права да другима дају дозволу да користе
њихова дела.

Слободна лиценца је врста лиценце ауторских права која каже да ће
творац дозволити било коме да користи његово дело, у било коју сврху,
без претходног тражења дозволе. Коришћење слободне лиценце
олакшава дељење Вашег дела са другима.

Уобичајена лиценца Викимедијине Оставе је Creative Commons
Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), која каже да
за дело објављено под овом лиценцом, било ко га може:
• користити, умножавати и делити, или
• мењати и делити то ново дело
све док особа која га користи:
• обезбеђује признање (Ауторство) оригиналном аутору и означи
лиценцу; и
• објави било које измене под истом лиценцом („ShareAlike“, такође
познатом као „copyleft“).

CC BY-SA
„Attribution“ (Ауторство) знак и „ShareAl ike“ (Делити под

истим условима) знак су дати од стране Creative

Commons-a да укажу да Ви желите да будете наведени

као аутор дела и да сва дела произведена из њега

морају бити дељена под истим условима.

CC BY

Ако желите да будете наведени као аутор када други

користе ваше дело, али Вам не смета ако га неко

измени, а да не подели своје новоизведено дело под

истим условима, можете користити Creative Commons

„Attribution“ (Ауторство) лиценцу.

CC ZERO

Да бисте објавили ваше дело без икаквих ограничења и

без потребе да вас други наводе као аутора дела,

можете користити „CC ZERO“ посвету јавног домена

како бисте се одрекли свих права на њега.
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Претрага слободних фотографија

Постоји много места на којима се могу наћи фотографије са слободном
лиценцом или из јавног домена које могу бити постављене на Оставу и
коришћене у чланцима на Википедији. Flickr је одлично место за било
који предмет који се може лако фотографисати, осим ако сам предмет
није заштићен ауторским правима. Слободно лиценцирани научни
часописи са отвореним приступом, као што су часописи Јавне научне
библиотеке, имају многе корисне научне и медицинске илустрације.

Када их поставите на Оставу, само одаберите „Ова датотека није моје
сопствено дело“ и укуцајте име аутора, везу ка извору и исправну
слободну лиценцу. Користите Creative Commons претрагу да нађете
слободно лиценциране датотеке:
search.creativecommons.org

Постарајте се да штиклирате обе опције: „Желим нешто што могу… да

користим у комерцијалне сврхе; модификујем, адаптирам или надграђујем.“

Да ли је у јавном домену?

Дело у јавном домену није покривено ничијим ауторским правима. За
нека дела из јавног домена, услови ауторских права су истекли. Како и
када се то дешава је компликовано, и зависи од државе и врсте дела.
Остала дела у старту нису квалификована за ауторска права. У неким
случајевима, аутор се својевољно одрекао својих ауторских права.

Можете поставити Ваше дело на Викимедијину Оставу ако је у јавном
домену и у Сједињеним Државама и у држави из које дело потиче.

Ево неколико основних правила. Дело је обично у јавном домену ако:
• је објављено у Сједињеним Државама пре 1923. године
• је објављено ван Сједињених Држава и аутор је преминуо пре више од
70 година
• је дело Савезне Владе Сједињених Држава
• га је аутор експлицитно објавио у јавном домену

За више детаља о томе шта јесте, а шта није у јавном домену, посетите
страницу Help:Publ ic domain на Викимедијиној Остави.

Уживајте!

Измена постојећих
фотографија на
Остави

Можете поставити измењене
верзије (као што су исечци
или дигиталне рестаурације)
других фотографија са
Оставе.
За све осим минијатурних
измена, требало би да
поставите модификовану
верзију под новим именом
датотеке и везом ка
оригиналној верзији.

Заблуде о јавном
домену

„Садржај без обавештења о

ауторским правима није

заштићен ауторским правима.“

„Садржај који датира од

пре постојања интернета је

превише стар да би био

заштићен ауторским правима.“

„Аутор је преминуо, што

значи да су ауторска права

истекла.“

„Нисам морао да платим да

бих приступио овоме, тако да

нема ограничења ауторским

правима.“

„Ово дело је изложено

јавно, стога је у јавном

домену.“

„Ово је промотивна

фотографија, зато је у јавном

домену.“



Списак појмова

ауторска права
Ексклузивно право да се копира и користи креативно дело.
По правилу, било које креативно дело је покривено
ауторским правима оног тренутка кад га је аутор створио
(чак и када нема експлицитног обавештења о ауторским
правима).

лиценца ауторских права
Формални споразум власника ауторских права који другима
даје дозволу да користе заштићено дело под одређеним
условима.

Creative Commons
Непрофитна организација која дистрибуира Creative
Commons лиценце ауторских права да би омогућила
људима да деле своја дела. Creative Commons лиценце
укључују „Attribution“ (Ауторство) лиценцу и „Attribution-
ShareAl ike“ (Ауторство-Делити под истим условима)
лиценцу, које су две највеће слободне лиценце прихваћене
од стране Викимедијине Оставе. Остале Creative Commons
лиценце укључују оне са „No Derivates“ (Без прерада) и
„Non-commercial“ (Некомерцијално) клаузулама, које не могу
бити коришћене на Викимедијиној Остави јер су превише
рестриктивне.

слободна лиценца
Јавна лиценца ауторских права која обезбеђује слободу
било коме и у било коју сврху да дело користи и проучава,
да се праве и редистрибуирају његове копије, да се праве
измене и поправке и да се дистрибирају дела која су
проистекла из њега. Најуобичајеније слободне лиценце су
„Attribution“ (Ауторство) и „Attribution-ShareAl ike“ (Ауторство-
Делити под истим условима) лиценце (али не „No Derivates“
(Без прерада) и „Non-Commercial“ (Некомерцијално)
верзије), „Free Art“ лиценца и „GNU Free Documentation“
лиценца (GFDL). За пуну дефиницију слободне лиценце,
посетите freedomdefined.org.

јавни домен
Дела у јавном домену су лишена свих ограничења ауторских
права. Уз неколико изузетака, дело једино улази у јавни
домен онда када његова ауторска права истекну (што се
дешава много деценија након његовог објављивања).

Задужбина Викимедија
Непрофитна организација која обезбеђује рад Викимедијине
Оставе, Википедије и осталих образовних пројеката.
Задужбина Викимедија је базирана у Сан Франциску у
Калифорнији. Њена мисија је да оснажи и ангажује људе
широм света да скупљају и развијају образовни садржај под
слободном лиценцом или у јавном домену, и да га
ефективно распрострањују на глобалном нивоу.

Све слике са Викимедијине
Оставе су под CC-BY-SA или
лиценцом јавног домена ако
није другачије назначено.
Садржај из брошуре је
доступан под Creative
Commons Attribution
ShareAl ike лиценцом верзија
3.0 (http: //en.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia: CC-BY-SA ) или било
којом новијом верзијом.

Заштитни знаци и логотипи
Задужбине Викимедија и
било које друге организације
нису укључени у услове ове
Creative Commons l icence.
Wikimedia Foundation,
Wikipedia, Wikimedia
Commons, MediaWiki ,
Wiktionary, Wikibooks,
Wikisource, Wikinews,
Wikiquote, Wikiversity,
Wikispecies, Wikidata,
Wikivoyage, i Meta Wiki чекају
на регистрацију или су већ
регистровани као заштитни
знаци Задужбине Викимедија.

За више информација,
молимо вас посетите нашу
страницу о политици
заштитних знакова на:
http: //wikimediafoundation.org/
wiki/Trademark_Pol icy

Оригинални текст:
Задужбина Викимедија и сарадници
Викимедијине Оставе
Извор:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File: I l lustrating_

Wikipedia_brochure_(Wiki_Education_Foundation).pdf
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