Уређивање
Википедије
Водич за побољшање садржаја
онлајн енциклопедије

Википедијанац сам од 2004. године.
Доприносим овом пројекту јер волим да
помажем у креирању слободног знања и
сакупљању поузданих извора који су
доступни целом свету. Срећна сам што
могу да Вам помогнем да и Ви научите
како да допринесете како би учинили
Википедију поузданијом и садржајнијом.

Замислите свет у коме свака особа на планети
има слободан приступ целокупном људском знању.
То је оно на чему ми радимо.
Ово је визија Википедије и осталих пројеката Викимедије коју су
градили волонтери из свих крајева света још од 2001 . године.
Сакупљање свег људског знања захтева знање многих људи, укључујући
и Ваше!

Шта можете да научите?

Пречице

Пратећи Водич сазнаћете како и Ви
можете да допринесете Википедији
како би знање које поседујете могло
да буде слободно подељено са
другима. Овде ћете пронаћи:

Желите да видите ажурне
статистичке податке о
Википедији? Укуцајте: ВП:СТАТ у
део за претраживање, као на
слици.

• Шта је то Википедија и како
функционише
• Како пронаћи релевантне
информације на Википедији
• Како можете допринети
Википедији и због чега треба то да
учините
• Важна правила која чине
Википедију поузданом
• Како уређивати Википедију
коришћењем Визуелног уређивача
и коришћењем Вики ознака
• „Корак по корак“ водич за
додавање садржаја
• Начин за интеракцију са осталим
уредницима

Текст облика ВП:СТАТ се на
Википедији назива пречицом.
Можете укуцати пречице попут
ове у део за претраживање како
бисте видели посебне странице.
У овој брошури, пречице
означавамо са | пречица ВП:СТАТ .

Шта је то Википедија?
Википедија — слободна енциклопедија коју свако може да уређује
— је један од највећих колаборативних пројеката у историји
човечанства. Са милионима чланака написаних на стотину
различитих језика, Википедију редовно чита стотине милиона
људи.
Доста садржаја већ постоји на Википедији, али многе важне теме
су невешто обрађене, док неке нису обрађене уопште. Википедија
се ослања на људе попут Вас, који доприносе како би се осигурала
тачност информација, проширили кратки чланци које називамо
„клицама“ и како би се написали нови чланци на теме које још
увек нису покривене на Вашем језику на Википедији. Доприноси
које пружате радећи на Википедији, могу просветлити стотине,
Оно што допринесете Википедији
хиљаде или чак милионе људи широм света.
постаје слободан садржај и део
заједничког добра. Овај садржај се
Када уређујете чланке на Википедији, Ви се
може уређивати и поново
придружујете заједници коју чине стотине
користити од стране других под
слободном лиценцом.
хиљада људи — Википедијанаца — који су
својим знањем побољшали Википедију. Њихов
заједнички рад има потенцијал да промени свет.
Међутим, и даље нам предстоји дугачак пут
који морамо прећи пре него што сакупимо сва
знања која постоје на свету. Због тога нам је
потребна Ваша помоћ!

Зашто уређивати Википедију?

Данас, са истом страшћу, настављам
посао којим се бавио мој деда —
бележење локалног наслеђа и
историје. Разлика је у томе што ја
имам алат који мој деда није имао —
Википедију.

Желимо свет који је отворенији,
образованији и слободнији. Желимо
свет у коме је знање доступно
свакоме ко га тражи.

Ако је оно што пишеш тачно и лепо
написано, биће свакодневно читано
од стране великог броја људи (ако
не пишеш тако, онда ће твој рад
брзо нестати).
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Изглед Википедијиних страница
На почетку, биће корисно да се упознате са
Википедијиним интерфејсом и управљањем
њеним страницама.

Садржај

Овде можете пронаћи списак
категорија и портала на
Википедији као и азбучну претрагу
чланака.

Помоћ

Странице за помоћ, као и чланци,
су написани од стране људи који
доприносе Википедији.

Трг

Википедијски трг Вам омогућава да
истражите шта се дешава на самој
Википедији, од вести, преко
информација о сарадњи па све до
дискусије о правилима.

Алатке

Ова секција садржи корисне алате
за прибављање додатних
информација о страници и њеној
историји.

Језици

Овде се налазе остале језичке
верзије Википедије — више од 280
— на којима постоји чланак на исту
тему.

Подешавања језика

Ова подешавања Вам омогућавају
да промените језик менија, као и
језик на вашој тастатури.
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Разговор

Сваки чланак има одговарајућу
страницу за разговор где уредници
могу оставити коментаре и
предлоге, дискутовати о променама
и питати за помоћ једни друге.

Уреди

Велики број читалаца никада не примети дугме Уреди,
али то је најважнији део сваког Википедијиног чланка.
Кликните на дугме Уреди на врху чланка да бисте
уређивали цео чланак или кликните на један од инлајн
линкова да бисте уређивали одређену секцију чланка.

Историја

Историја чланка на Википедији
укључује сваку измену на њему од када
је први пут написан. Можете видети ко
је мењао који део чланка и када, као и
упоредити било које две верзије чланка.

Отварање налога

Ако нисте до сада то учинили,
отворите налог. Са налогом можете
пратити Ваше доприносе, креирати
личну корисничку страницу и
примати обавештења сваки пут када
Вам неко од уредника одговори или
надогради оно што сте ви радили.

Претрага

Претражите чланке по имену или
претражите странице које
задовољавају Ваше услове претраге.
Такође, можете укуцати пречице
како бисте видели специфичне
странице, на које ћемо се и ми
позивати кроз ову брошуру.
Једна корисна је | пречица ВП:П .
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Шта све раде Википедијанци?
Волонтери доприносе на мноштво различитих
начина. Пред Вама је неколико примера који ће Вам
дочарати шта је све потребно да би Википедија
функционисала.

Поздрављају нове
чланове и одговарају
на њихова питања

Прате нове чланке и
скорашње измене

Дискутују о
правилима на
Википедији и помажу
у решавању
несугласица
Развијају слободан,
софтвер отвореног
кода који покреће
Википедију
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Додају нови текст и
референце

Постављају фотографије и
илуструју чланке

Лекторишу чланке

Именују студенте
који ће уређивати
Википедију и
пружају помоћ
студентима да науче
основе уређивања
кроз Образовни
програм Википедије

Прегледају чланке и
дају предлоге за
побољшања

Зашто уређивати Википедију?

Када будем имао децу, желео бих
да се упознају са културом Непала и
са нашом богатом историјом, као и
да то науче на нашем језику —
Википедија то чини могућим.

Када сам претраживала Википедију,
није постојао чланак на ту тему.
Због тога сам одлучила да сама
напишем чланак. Данас, више од
18.000 људи је прочитало мој
чланак. Неки су чак додали
сопствене информације и изворе.

Научио сам да говорим енглески
борећи се против вандализама на
Википедији.
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Припрема за уређивање
Сви могу да уређују Википедију, али постоје и нека основна
правила. Овде су приказана основна правила која би требало
да пoштујете када почнете са уређивањем:

Неутрална тачка гледишта
Сваки чланак написан на Википедији
мора имати неутралну тачку гледишта.
Чланци морају да — прецизно и без
пристрасности — приказују све значајне
углове гледања на тему који су објављени
у поузданим изворима. Расправа и
пропагирање личних ставова нису
добродошли у Википедијиним чланцима.

Без оригиналног истраживања
Једноставно речено, Википедија није
место за објављивање оригиналних идеја.
Уместо тога, требало би да у свом чланку
сумирате оно што су други већ објавили у
поузданим изворима на ту тему. Чланци
не смеју да садрже никакве нове анализе,
и не би требало коришћењем објављених
материјала доносити закључке ван
граница онога што је у индивидуалним
изворима наведено.

Ауторско право и плагијат
Пошто су сви доприноси лиценцирани под
слободном лиценцом, нико ко уређује
Википедију не поседује ниједан чланак. Сви
Ваши доприноси могу бити преправљани и
редистрибуирани. Осим кратких цитата,
копирање садржаја из извора заштићених
ауторским правом није дозвољено на
Википедији. Било да је у питању директно
навођење или парафразирање,
плагијаторство и злоупотреба ауторског
права веома ремете рад и волонтерима
продужавају време потребно за исправљање
ових неправилности. Веома је важно да
садржај којим доприносите Википедији
напишете својим речима (садржај који је у
јавном домену или под слободном лиценцом
може бити постављен на Википедију све док
су аутори прописно наведени).
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Проверљивост
Информације на Википедији треба да буду
проверљиве и засноване на поузданим
изворима. Треба да укључите наводе за све
информације које додајете у свој чланак, тако
да их и други могу проверити. Најпоузданији
извори за Википедију су независни извори
чије чињенице су брзо-проверљиве, као што
су књиге објављене од стране академских
издавача, рецензирани академски часописи и
интернационалне новине. Требало би да
користите изворе који представљају значајна
гледишта на одређену тему, радије него
једнократне студије. Покушајте да пронађете
најбоље и најпоузданије изворе доступне за
одређену тему.

Конфликт интереса
Ако се налазите у конфликту интереса када је
одређена тема у питању — нпр. као
послодавац или члан неке организације —
требало би да избегавате уређивање чланака
на ту тему.

Током година развили смо ова
правила и принципе како би
омогућили да Википедија буде
што поузданија и кориснија.

Шта је то енциклопедијски стил?
Писање енциклопедијским стилом и у формалном тону је важно
када додајете нови садржај на Википедију. Уместо есејског,
полемичког или новинарског стила писања, чланци на Википедији
треба да имају јасан стил који приказује чињенице. Приказаћемо
примере прикладног и неприкладног писања на Википедији.

Неприкладнo

Шта би требало
избегавати:
Немојте писати чланке или
делове чланка налик есејима
Немојте структуирати реченице
у чланку тако да формирају
став.
Немојте користити синтагме као
што су: „већина стручњака се
слаже“ или „неки људи кажу“.
Немојте користити говорни језик
или сленг.
Немојте корисити термине „за
шепурење“ (као што су „велики“,
„необични“ или „неустрашиви“).
Немојте укључивати сопствено
мишљење о некој теми у чланке.
Немојте користити превише
комплексан језик и реченичне
структуре.

Прикладно

Шта радити:
• Користите једноставан језик
• Будите кратки
• Цитирајте изворе да бисте
поткрепили чињеничне
тврдње
• Наведите различите
погледе или ставове према
одређеном проблему и људе
којима ови ставови
припадају
• Избегавајте доношење
закључака, осим када им
приписујете одговарајући
извор
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Уређивање помоћу Визуелног уређивача
Помоћу Визуелног уређивача, у реалном времену можете видети
како ће Ваше промене изгледати, тако да можете да се
фокусирате на садржај. Само кликните на делове које желите да
измените и започните уређивање.

Трака са алаткама за уређивање

У режиму уређивања, трака са алаткама за
уређивање Вам омогућава да форматирате
садржај, додајете референце, слике и посебне
елементе страница који се називају шаблони (као
што су кутијице са информацијама на почетку
многих чланака). Када завршите са уређивањем,
притисните дугме „Сачувај страницу“.

Увод

Прва реченица дефинише тему чланка и у
уводу се даље сумирају кључне тачке које су
покривене у чланку. Ово је једина секција
без наслова.

Слике

Слободно лиценциране слике и другe
мултимедијалне датотеке се могу додати на
Википедију са сајта Викимедијине Оставе
( commons.wikimedia.org ).

Цитирање

Цитати који се наводе у телу чланка служе да
дају информацију о извору информација у том
делу текста. Цитати се наводе као фусноте на
крају текста.

Шаблони

Шаблони се користе за форматирање делова
текста на стандардне начине и за убацивање
обавештења које упозоравају читаоце на
евентуалне проблеме са чланком.

Тело чланка

Наслови, као и поднаслови, служе да раздвоје
чланак на секције и да се на основу њих
генерише садржај. Свака секција обично
покрива неке значајне аспекте теме, тако да
читаоци одмах могу да пронађу информацију
која им је потребна.

Прилози и фусноте

Након главног дела чланка налазе се секције
са додатним информацијама, као што су
сродни чланци на Википедији („Види још“),
фусноте са детаљима извора који су
коришћени („Референце“) и листа других
сајтова које читаоци могу да погледају за
више информација („Спољашње везе“).
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Уређивање Википедије помоћу вики ознака
A

Слике

B

Подебљани текст

C

Цитирање

E

D

Унутрашња веза

F

E

Искошени текст

F

Поднаслов

G

Шаблон

H

Извори

I

Спољашња веза

J

Категорија

Вики означавање је оригинални начин уређивања
Википедије (на неким веб прегледачима, ово је једини
доступан начин уређивања). Овај начин уређивања,
када се упознате са начином функционисања, даје вам
прецизну контролу над садржајем и изгледом
странице. Неке основне вики ознаке које су присутне
у чланцима, налазе се на слици испод. Погледајте
колико одговарајућих елемената можете наћи на
илустрацији Визуелног уређивача.

A
B
C
D

Дупле угласте заграде постављене око наслова
фотографије која је преузета са Викимедијине
Оставе ће убацити слику. Подешавањем
параметара можете одредити како ће слика бити
приказана. Најчешћи начин приказивања је са два
параметра: реч „мини“ је кључна за коришћење
стандардног умањеног приказа, а описни наслов
се појављује испод слике.
Три једнострука наводника пре и после текста
учиниће да текст буде исписан подебљано. Обично
је наслов чланка подебљан у првој реченици.

Отворене и затворене „реф“ ознаке се користе
за цитирање извора. Аутоматски нумерисан
горњи индекс појављује се на местима на
којима се налазе „реф“ ознаке, а садржај се
појављује као фусноста у секцији са изворима.
Двоструке угласте заграде око речи створиће
везу ка чланку под тим именом. Додавање
усправне црте и другог текста у наставку, пре
затварања угластих заграда, мења текст линка
у задати текст.
Два једнострука наводника на почетку и на
крају унетог текста учиниће да текст постане
искошен („italic“).
Два знака једнакости на почетку и крају унетог
текста, учиниће да текст постане наслов. Три
знака једнакости направиће поднаслов.

G
H

I
J
За детаљнија упутства везана за вики
означавање, погледајте страну 19 или
посетите страницу са упутствима | пречица
ВП:УР .

Дупле витичасте заграде се користе код
шаблона, елемената странице за вишеструку
употребу који служе у различите сврхе. Прва
ставка после отворених заграда је име
шаблона. Усправне црте раздвајају параметре
који могу да промене начин функционисања
шаблона или садржај које се приказује на
екрану.
Ознака за референцу, или еквивалентни
шаблон, се поставља на локацију где ће се
фуснота појавити — обично у секцији
„Напомене“ или „Референце“.
Једноструке угласте заграде између којих се
налази УРЛ (веб адреса), размак и текст за
приказ чине обичан хиперлинк (везу). Обично
се користе у фуснотама или у секцији
„Спољашње везе“.
На крају чланка, дупле угласте заграде између
којих се налази кључна реч „Категорија:“,
служе да распореде чланак у одређену
категорију. Категорије организују чланке на
Википедији у сродне скупове.
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Додавање садржаја, корак по корак
Илустрације које су дате у наставку приказују како је
један уредник додао нове информације у чланак Penny
Cyclopaedia на Википедији на енглеском језику.

Изглед чланка пре уређивања...

...и након што су сачуване начињене измене.
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Ова слика приказује шта је уредник додавао у чланак као и вики ознаке које је
користио.
Пратите ове кораке помоћу којих и ви можете додати садржај у било који
чланак на Википедији (Илустрација се односи на чланак на Википедији на
енглеском језику).
Корак 1: Изаберите тему о којој желите више
да пишете.
Корак 2: Пронађите поуздане изворе који
покривају одабрану тему боље од чланка који
се тренутно налази на Википедији.
Корак 3: Стижемо до занимљивог дела.
Кликните на дугме Уреди !

A

Корак 4: Додајте нешто од онога што

недостаје. Користећи изворе које сте
пронашли, сумирајте својим речима
информације које желите да додате.

b

Корак 5: На крају блока новог текста додајте
референце. На траци са алаткама за
уређивање, независно од тога да ли
користите вики означавање или Визуелни
уређивач, можете притиском на иконицу
Цитирање, цитирати ваш извор.

c

Корак 6: У пољу за опис измене напишите
кратак опис онога што сте урадили
(када
кликнете на Сачувај страницу Визуелни
уређивач ће Вам затражити кратак резиме
промена које сте направили). Опис измене
помаже другим уредницима да разумеју оно
што сте ви изменили.

d

Корак 7: Сада је време да сачувате своје
измене. Уверите се да сте кликнули на
Сачувај страницу.

E

A
c
b

d
E
Не брините. Ако направите било какву грешку увек можете направити
додатне измене или вратити претходну верзију чланка.
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Корисничке странице и Странице за
разговор

Википедија поседује и друге врсте страница осим чланака.
Када почнете да уређујете Википедију, вероватно ћете желети да
направите своју Корисничку страницу како би и други могли да
вас упознају.
У горњем десном углу екрана (уколико сте пријављени),
видећете своје корисничко име и кликом на њега можете доћи
на своју Корисничку страницу. Везе ка страницама које не постоје
— што може, на пример, бити Ваша Корисничка страница, уколико
је још нисте направили — су црвене боје, уместо уобичајене плаве
боје.

Кликом на дугме Направи на једној од ових страница, можете почети са
креирањем странице од самог почетка. Корисничка страница је место на којем
можете да напишете нешто о себи како би други уредници били упознати са тим
ко сте и каква су ваша интересовања. Можете поделити онолико информација о
себи колико желите.
Када кликнете на Сачувај

страницу, црвена веза ће постати плаве боје!

Такође, постоји и Корисничка страница за разговор , где други
уредници могу да остављају поруке за вас. Ако желите да
контактирате другог уредника, можете отићи на његову Корисничку
страницу за разговор и оставити поруку на дну странице.
Требало би да потпишете своју поруку на Страницама за разговор;
кликом на иконицу за потпис на траци са алаткама за уређивање,
додаћете четири тилде (~~~~), посебне вики ознаке за убацивање
корисничког имена, заједно са датумом и временом ваше поруке.
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Изглед иконице
за потпис на
траци са
алаткама за
уређивање

Интеракција са заједницом
Такође, сваки чланак има своју Страницу за разговор . На овим страницама
могу се остављати предлози везани за побољшање квалитета чланка,
постављати нови извори, може се указивати на проблеме и дискутовати о
променама са којима се уредници не слажу.

Види, ново обавештење! 1
Обавештења Вам указују на то да
је неко поменуо ваше корисничко
име, захвалио вам се за одређену
измену или да имате нову поруку
на вашој корисничкој страници за
разговор.
Веома је важно да учесници у дискусијама на
Википедији буду учтиви и цивилизовани.
Чак иако дође до несугласица, увек
претпоставите добру намеру. Сви они,
готово увек, имају исти циљ као и Ви — да
учине Википедију бољом. Задржите фокус
разговора на садржају чланка, а не на
дискусију о одређеном уреднику.
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Уређивање преко мобилног уређаја
Поред традиционалног приказа на десктоп рачунарима, Википедија
поседује и динамичну верзију за мобилне телефоне коју можете користити
како за читање, тако и за уређивање. Само посетите Википедију користећи
свој мобилни телефон или таблет, а потом се улогујте.
Приказује и сакрива опције менија

Уреди чланак
Приложи и додај фотографије
Додаj чланак на листу за праћење
Провери обавештења

Зашто уређивати Википедију?

Радује ме чињеница да доприносим
нечему великом и значајном.
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На једној страни имате гомилу богатих
и моћних компанија. Они желе да
претворе Интернет у медијум за
потрошњу: интерактивна телевизија са
онлајн продавницама. На другој страни
имате људе који мисле да Интернет
може да промени свет.

Сви читају Википедију. Када
желите нешто да научите или да
сазнате неку информацију, прво
ћете проверити на Википедији.
Знам да сам помогла мало —
можда чак и пуно. И то је један од
најлепших осећаја које познајем.

Нешто више о Википедији на српском језику
Свака верзија Википедије је другачија у зависности од језика (такође,
ове верзије имају и доста тога заједничког). Постоје неке
специфичности Википедије на српском језику које вам могу бити од
користи.

Креирање првог чланка
Започињање новог чланка на Википедији на српском језику за нове
кориснике може бити изазов. За детаљнија објашњења о креирању
Вашег првог чланка, погледајте | пречица ВП:КЗНС .

Прилагање слика које нису слободно лиценциране

У принципу, само слике објављене под слободном лиценцом или слике
у јавном власништву се могу користити да илуструју чланке на
Википедији и требало би да буду отпремљене на Викимедијину Оставу
( commons.wikimedia.org).
Међутим, постоје одређени изузеци када је у питању постављање
садржаја, који су дозвољени на Википедији на српском језику под
правилима неслободног садржаја | пречица ВП:ПУ , као што су, на
пример, омоти албума. Слике које нису објављене под слободном
лиценцом, а које се отпремају на Википедију без јасног оправдања,
према правилима ће бити уклоњене.

Вики пројекти

Чине их групе уредника који имају заједничка интересовања у погледу
тема које уређују на Википедији. Пречица за коришћење постојећих
вики пројеката на Википедији на српском језику је | пречица ВП:ВП .
На овај начин можете пронаћи пројекте који вас занимају и повезати
се са другим Википедијанцима.

Добри и сјајни чланци на Википедији

Добри чланци су они за које Википедијанци сматрају да имају
садржајност и квалитете који су дефинисани правилима за избор
добрих чланака на Википедији. Пре него што постане добар чланак,
чланак мора проћи кроз гласање. Уколико наиђете на чланак који по
неком од критеријума не може бити предложен у категорију сјајних
чланака, а испуњава потребне критеријуме за избор у добре чланке
слободни сте да га предложите. Пречица до странице на којој можете
пронаћи више информација је | пречица ВП:ДЧ .
Сјајни чланци су они за које Википедијанци сматрају да представљају
најбољи садржај на Википедији и које сваког дана поносно
приказујемо на Главној страни. Пре него што се постави на овај
списак, чланак мора проћи кроз гласање у којем уредници оцењују
тачност, неутралност, уредност и стил. Пречица до странице на којој
можете пронаћи више информација је | пречица ВП:CT .

17

Оцењивање квалитета чланка на Википедији
Квалитет чланака на Википедији варира; многи су веома добри, али
неки немају дубину и јасноћу, пристрасни су или застарели. У
принципу, чланци високог квалитета имају ове елементе:
•
увод који пружа систематичан преглед садржаја чланка који је лак за
разумевање,
•
јасну структуру,
•
балансирану покривеност,
•
неутралан садржај и
•
поуздане изворе.
Додатне информације о квалитету чланака на Википедији можете
добити из брошуре „Оцењивање Википедије“ (види испод).

Додатни ресурси
Оцењивање Википедије: Праћење еволуције и
оцењивање квалитета чланака
Како чланци еволуирају, елементи квалитетних
чланака и знаци који указују на чланке лошег
квалитета су покривени у овој брошури.
http://education.wikimedia.org/evaluating

Илустровање Википедије: Водич за допринос
садржају на Викимедијиној Остави
Брошура покрива све неопходне информације о
Викимедијиној Остави, мултимедијалном
репозиторијуму за слике, аудио и видео материјале
који се користе на Википедији. Шта је то
Викимедијина Остава, како отпремити фајл, како
користити фајл, а такође и основе о слободним
лиценцама.
http://education.wikimedia.org/illustrating

Основна упутства: Како користити
Википедију као наставно средство
Ова брошура покрива примере најбоље праксе за
наставнике који ће користити Википедију као део
свог курса тако што ће њихови ученици
доприносити Википедији.
http://education.wikimedia.org/instructorbasics
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Вики ознаке
Ови примери покривају вики ознаке за форматирање текста које се најчешће
користе при уређивању чланака на Википедији. За детаљнија упутства погледајте |
пречица ВП:УР .

Опис

Шта је потребно откуцати

Резултат

Искошен текст
Подебљан текст
Поднаслови у
различитим
величинама

Веза ка другом
чланку на
Википедији
(Унутрашња веза)
Унутрашња веза
са другим
текстом

Веза ка другом веб‑‑
сајту (Спољашња
веза)

Неуређена
листа
Нумерисана
листа
Слика са описом

Потпис са
временском
ознаком (странице
за разговор)

~~~~

Цитирање извора Шта је потребно откуцати
Цитирање
извора

Резултат

Приказ фуснота
са изворима
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Речник појмова
опис измене

Кратко објашњење измене на страници Википедије које помаже другим
сарадницима да прате развој чланка и да разумеју намеру одређене
измене.

слободна лиценца

Јавна лиценца ауторског права која осигурава да сви имају слободу да
користе одређени садржај, врше измене и унапређења и
редистрибуирају овако измењен садржај, за било који намену.
Википедија, и сви они који диприносе Википедији, користе лиценцу
Кријејтив Комонс Ауторство-Делити под истим условима, која је
слободна лиценца.
Види | пречица ВП:CC-BY-SA3.0 .

историја

Записи странице на Википедији, доступни на картици „Историја“ који
показују сваку измену која је икада направљена у одређеном чланку.
Било које две верзије могу се поредити и видети специфичне разлике, а
претходна верзија може бити враћена.

вики ознаке

Посебан код који се користи за форматирање страница на Википедији.
Погледати страницу 19 за основе или | пречица ВП:УР за детаљнија
објашњења.

обавештењe

Порука за Вас која се приказује на врху странице на Википедији. Ако
желите некога да обавестите о томе да сте му одговорили на
постављено питање, можете да креирате „обавештење о помињању“
укључивши везу ка његовој корисничкој страници унутар потписане
поруке на страници за разговор.

параметар

Текст, одвојен од остатка текста усправном цртом (|), користи се за
управљање изгледом слика, шаблона и осталих вики ознака на страници.

клица

Кратак, недовршен чланак, са доста места за проширење. Додавање
текста у клицу је добар начин за започињање рада на Википедији.

страница за разговор

Место за разговор о чланцима, или неким другим страницама на
Википедији, где можете разговарати о садржају страница са другим
уредницима.

шаблони

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
ShareAlike 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 licence.
Wikimedia Foundation, Wikipedia,
Wikimedia Commons, MediaWiki,
Wiktionary, Wikibooks, Wikisource,
Wikinews, Wikiquote, Wikiversity,
Wikispecies, Wikidata,
Wikivoyage, и 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/wi
ki/Trademark_Policy

Користи се за аутоматско убацивање садржаја једне странице унутар
друге. За инструкције о коришћењу шаблона погледајте | пречица
Помоћ:Шаблон .

За друга питања везана за
услове наше лиценце и
политике заштитних знакова,
молимо вас да пишете на:
legal@wikimedia.org

Лична страница уредника, чији назив почиње са „Корисник:“, а завршава
се корисничким именом. Википедијанци могу користити своје корисничке
странице да поделе информације о себи и својим интересовањима, листу
чланака на којима су радили или имају у плану да раде и још много тога.

Оригинални текст:
Задужбина Викимедија и сарадници
на Викимедијиној Остави
Извор:

корисничка страница

Викимедијина Остава

Репозиторијум датотека за Википедију и многе друге викије, где можете
смештати слободно лиценциране слике, дијаграме, видео записе и многе
друге медијске датотеке за илустрацију Википедије.

Википедијанац

Неко ко доприноси побољшању Википедије. Чести синоними су
сарадници, корисници, уредници и чланови заједнице .

https://outreach.wikimedia.org/wiki/File:Editing
_Wikipedia_brochure_EN.pdf
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