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Вики- пројекти

основни принципи



Википедија и(ли) Викимедија?

 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 је пројекат, Викимедија је удружење



Викимедија

 Замислите свет у коме свака особа на планети има

слободан приступ целокупном људском знању. То

је оно на чему ми радимо.“ Џими Вејлс

 Подстиче глобални волонтеризам да постигне ове

циљеве

 Викимедијина Задужбина и око 40 огранака

 Викимедија Србије постоји од 2005. године

 http://rs.wikimedia.org/



Викимедијини пројекти

 Википедија

 Викиречник

 Викикњиге

 Викицитати

 Викивести

 Викизворник

 Викимедијина остава

 Викиверзитет

 Викиврсте

 Википутовања



Пројекти Викимедије Србије

 Пројекти у оквиру образовног програма

 ГЛАМ пројекат

 Фото пројекти

 1001 арапска реч

 Такмичења на Википедији

 Регионална сарадња - Вики камп

 Микрогрант пројекти у сарадњи са партнерима



Википедија

 Слободна интернет енциклопедија

 Постоји већ више од 14 година

 На 291 језику

 Близу 36 милиона чланака

 365 милиона читалаца

 Најпосећенији непрофитни сајт на интернету



Википедија на српском језику

 Постоји од фебруара 2003. године, 

http://sr.wikipedia.org

 ~325.000 чланака

 9 милиона измена

 ~168.000 регистрованих корисника

 Једна од неколико Википедија које користе више

писама

 Ћирилица, латиница, екавица и ијекавица су

равноправни



Википедија је слободна јер...

 Се поштују ауторска права, крађе и плагијати су

забрањени – слике је неопходно означавати

одговарајућим лиценцама

 Сарадници су добровољци, раде без надокнаде

 Нема власништва над чланцима

 Свако може да користи садржаје са Википедије, али у 

складу са лиценцом



Википедија је енциклопедија јер...

 Садржи позната знања

 (нема оригиналног истраживања, идеја, есеја)

 Садржај је проверљив

 (све чињенице су подржане 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)



Википедија није...

 Телефонски именик

 Папирна енциклопедија

 Место за рекламу и промоцију

 Туристички водич

 Складиште личних датотека или провајдер веб

хостинга

 Фејсбук, блог, форум, cloud, вебсајт

 Кристална кугла



Пет стубова Википедије

1. Википедија је енциклопедија

2. Википедија има неутралну тачку гледишта

3. Википедија је слободан садржај

4. Википедија има правила понашања

5. Википедија нема чврста правила

Остале политике (без оригиналног истраживања, 

претпоставите најбољу намеру, без личних напада, без

вулгарности, правило 3 реверта, политика нулте толеранције)



Неутралност

 Приказивати аргументе свих релевантних страна

 Избегавати:

✗ пристрасност

✗ сензационалност

✗ оптужбе

✗ рекламирање

✗ навијачки тон



Комуникација

 Путем страница за разговор корисника

 На Тргу

 Путем мејлинг листа

 На редовним састанцима у канцеларији Викимедије

Србије

 Путем страница за разговор сваког чланка


