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„Ми радимо исту ствар, 
из истог разлога, 

за исте људе, 
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Хајде да их радимо 
заједно. ”
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први Википедијанац стажиста 
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Драги наши,

Већ дуги низ година за�едно успешно пружамо слободно знање и отварамо
врата наше културе целом свету. Свакодневно се �авља мноштво питања, а
услед брзог приступа интернету, одговори се првенствено траже на на�већо�
онла�н енциклопеди�и - Википеди�и и стога да би се они могли пронаћи, битно
�е да �е што чешће уређу�емо, допуњу�емо и ажурирамо. Хвала вам што сво�им
доприносом знача�но поспешу�ете глобално ширење знања.

Википеди�а �е на�већи про�екат Задужбине Викимеди�а и част ми �е да кажем да
�е Википеди�а на српском �езику �една од на�већих у Јужно� Европи и да бро�и
више од 640 хиљада чланака. Теме о ко�има можемо писати су разноврсне и
свако од нас, сходно интересима и областима ко�е позна�е, може наћи оно о
чему ће писати и поделити сво�е знање са целим светом. Међутим, не треба
изоставити друге про�екте Задужбине, попут Викимеди�ине оставе, огромне
збирке мултимеди�алног садржа�а, Википодатака ко�и заузима�у све веће место
у вики свету, Викизворника ко�и садржи колекци�у текстова ко�има су власници
ослободили ауторска права или она нису ни посто�ала, Викикњига, збирке
слободних уџбеника, Викицитата и Викиречника. 

Надам се да ћете након читања ове брошуре увидети знача� слободног
садржа�а и да ћемо наставити на на�бољи начин да пружамо слободан приступ
знању свима у свету и сходно томе да представимо богатство културе наше
земље, ко�им се поносимо. 

Ха�де да за�едно остваримо ову миси�у!
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Добро дошли

У име Викимеди�е Срби�е,

Мирослав Лоци
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Викимедија
Србије 

Викимеди�а Срби�е �е невладино,

непрофитно и нестраначко удружење
ко�е за циљ има промовисање и
подржавање стварања, сакупљања и
умножавања слободног садржа�а и
знања, као и   омогућавање �еднаког
приступа слободном знању свима на
свету. Викимеди�а Срби�е �е основана
3. децембра 2005. године, као пети
огранак Задужбине Викимеди�а у
свету, а данас �е на�већи огранак у
региону.

„Замислите свет у коме свака особа има слободан приступ целокупном
људском знању. То �е оно на чему ми радимо.”

—Џими Ве�лс

Викимеди�а �е удружење грађана ко�и
добровољно и са пуно ентузи�азма
обавља�у сво�у миси�у пропагирања
слободног знања. У остваривању ове
миси�е у на�већо� мери помажу
волонтери, као и редовни чланови
организаци�е и уредници Википеди�е.

Викимеди�а Срби�е континуирано
подстиче и подржава волонтеризам и
пружа пуну подршку добровољцима у
раду на разним про�ектима ширења
слободног знања. 
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Викимеди�а Срби�е �е 2006. године
покренула Creative Commons (CC)

про�екат у Срби�и. Овим про�ектом �е
омогућена практична примена ове
врсте лиценци и њихово потпуно
усклађивање са националним �езиком
и правом. Creative Commons лиценце
су међународно признате и укључене
у међународни систем лиценцирања.

Наведене лиценце омогућава�у аутору
да задржи право на дело, у�едно
дозвољава�ући другим корисницима
да лиценцирано дело користе под
назначеним условима. На та� начин се
дело штити од могуће злоупотребе.

Об�ављивање слободног садржа�а на
Викимеди�иним про�ектима се врши
под условима Creative Commons

лиценци.  Ове лиценце означава�у да
се об�ављени садржа� може користити
под прецизно наведеним условима.

Циљ про�екта �е потпуно коришћење
слободног садржа�а уз поштовање
интернационалних и националних
стандарда. Важно �е напоменути да
Creative Commons  лиценце важе све
док тра�е њихова законска заштита,

као и да �е ова врста лиценци
неопозива.

Слобода
садржаја



ПРЕКО  14  МИЛИОНА  ИЗМЕНА  НА  ВИКИПЕДИЈИ  МЕСЕЧНО

Википеди�а �е на�већа електронска енциклопеди�а ко�у разви�а�у милиони
добровољаца широм света са за�едничким циљем, да свака особа на свету
може слободно да приступи ово� бази знања, али и да сво�е знање несебично
подели са другима.  Развитком Википеди�е и повећањем њене поузданости и
проверљивости, постала �е на�посећени�и непрофитни са�т на интернету. 

Ова� про�екат �е започет 2001. године на енглеском �езику, са миси�ом сумирања
светског знања и обезбеђивања слободног приступа њему људима широм
света. Википеди�а на српском �езику �е настала 16. фебруара 2003. године, и до
сада бро�и преко 650.000 чланака. По величини заузима 21. место међу 304

�езичке верзи�е енциклопеди�е, а �една �е и од на�већих верзи�а Википеди�е
међу �ужноевропским �езицима и сваким даном расте захваљу�ући нашим
вредним уредницима.
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Википедиjа

 
СВАКОГ  САТА  СЕ  НАПРАВИ  ВИШЕ  ОД  1 .300  НОВИХ  ЧЛАНАКА

ГОДИШЊЕ  БРОЈ  ПРЕГЛЕДА  ЧЛАНАКА  ПРЕЛАЗИ  2 5 0  МИЛИЈАРДИ

НА  СТОТИНЕ  ИНСТИТУЦИЈА  КУЛТУРЕ  ШИРОМ  СВЕТА  СЕ  
ПРИДРУЖИЛО  ГЛАМ  ПРОГРАМУ

ВИКИПЕДИЈА  Ј Е  НАЈПОСЕЋЕНИЈИ  НЕПРОФИТНИ  СА ЈТ  НА  СВЕТУ

ВИКИПЕДИЈА  ИМА  СКОРО  8 9 0  МИЛИОНА  РЕГИСТРОВАНИХ  
КОРИСНИКА



Викимеди�а Срби�е, кроз програме рада, помаже
институци�ама културе да побољша�у чланке на
интернету о сво�им колекци�ама, али и да делове
таквих колекци�а прикажу целом свету. На ова�
начин, на�већа светска енциклопеди�а доби�а
квалитетне и веродосто�не чланке, док читаоци
широм света има�у прилику да се упозна�у са
истори�атом, активностима и збиркама установа
културе, ко�е су од непроцењивог знача�а.

Двосмерношћу сарадње, поред повећања
садржа�а на Вики платформама, повећава се
видљивост институци�е културе. Неретко се
колекци�е налазе дубоко у архивима, скривене
од очи�у �авности услед опасности од оштећења.

За�едничким трудом, скривене колекци�е долазе
до очи�у �авности. 

Назив ГЛАМ програмаНазив ГЛАМ програма
�е настао као акроним�е настао као акроним
енглеских речи заенглеских речи за

ггалерије, алерије, ббиблиотеке,иблиотеке,
аархиве ирхиве и  ммузејеузеје..

Инспираци�а за називИнспираци�а за назив
програма �е проистеклапрограма �е проистекла
из тока сарадње саиз тока сарадње са
наведеним врстаманаведеним врстама
установа од културногустанова од културног
знача�а широм света. Узнача�а широм света. У
оквиру ГЛАМ програма,оквиру ГЛАМ програма,

Викимеди�а Срби�еВикимеди�а Срби�е
оствару�е и разви�аоствару�е и разви�а

сарадњу са разноликимсарадњу са разноликим
типовима институци�а,типовима институци�а,

почевши од ботаничкепочевши од ботаничке
баште, позоришта,баште, позоришта,

гимнази�а, па догимнази�а, па до
библиотека и музе�а ибиблиотека и музе�а и

других установадругих установа
културе ко�е желе дакултуре ко�е желе да
учеству�у у стварањуучеству�у у стварању
отвореног и слободноготвореног и слободног

садржа�а.садржа�а.
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програм
Са растом знача�а на�веће онла�н енциклопеди�е, Википеди�е, расла �е и свест
представника институци�а културе о важности слободног приступа збиркама
културног наслеђа свима у свету. Садржа�и ко�и се налазе у установама културе
представља�у светску културну баштину и њено постављање на Вики про�екте
свакодневно доприноси повећању слободног садржа�а и његовог ширења. 

Циљ ГЛАМ програма �е остваривање стабилне,

дугорочне, проактивне и двосмерне сарадње са
институци�ама културе, увећање садржа�а на
Вики про�ектима и побољшање доступности
ризнице културно-истори�ског наслеђа на
интернету, као и подизање свести о важности
ових активности. 

Циљ

Зашто доприносити?

Шта значи ГЛАМ?



 
Програм стажирања у ГЛАМ
институци�ама присутан �е у
скоро свим Викимеди�иним

огранцима широм света. Овакав
модел сарадње омогућава

успостављање и �ачање споне
између институци�е културе и

Викимеди�е.
 

Особа ко�а стажира у институци�и
назива се Википеди�анац

стажиста и ангажована �е на
период од �едног или више

месеци на пуно радно време како
би помогла у планирању и

координаци�и активности ко�е
могу повећати присуство

изабране институци�е културе на
Википеди�и и другим Вики
про�ектима, као и њених

колекци�а и важних збирки ко�е
поседу�е. 

 
Активности ко�е се организу�у
током про�екта Википеди�анац
стажиста су разнолике и укључу�у
побољшање садржа�а у сарадњи
са запосленима установе културе,

координаци�у донаци�е и
ослобађања мултимеди�алних
датотека, организовање посета,
догађа�а и акци�а ко�е промовишу
допуну и писање нових чланака,

али и обуку запослених за
уређивање Вики про�еката. 

ВИКИПЕДИЈАНАЦ
СТАЖИСТА

 

На�важни�и циљ ослобађања
садржа�а �е управо донирање
фотографи�а, видео снимака и
аудио записа за постављање на
Викимеди�ину оставу. Установе
културе има�у обиље ресурса од
непроцењивог знача�а за разво�
културног наслеђа. Мноштво

колекци�а ни�е доступно широко�
�авности и налази се у архивима
установа културе, скривено од
опасности оштећења. Циљ

Викимеди�е Срби�е �е да пружи
могућност за приказивање

колекци�а свету, упознавање са
културом и очување културних

вредности од заборава. 

 

Партнерство са Викимеди�ом
Срби�е �е бесплатан и ефективан
начин за приказивање колекци�а
и културних богатстава установа
културе целом свету. Ослобођени
матери�али у оквиру овог модела
сарадње сво�е место налазе на
Викимеди�ино� остави, глобално�
ризници слободних фотографи�а,

видео и аудио датотека. Датотеке
са Викимеди�ине оставе се могу
користити и за илустровање

Википеди�е и повећање садржа�а
других про�еката Викимеди�е, али

и за потребе по�единаца, уз
задовољење унапред назначених

услова коришћења. 

ОСЛОБАЂАЊЕ
САДРЖАЈА

Модели сарадње
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У сарадњи са волонтерима
Викимеди�е Срби�е или са
Википеди�анцем стажистом,

установе културе доби�а�у помоћ
за дигитализаци�у знача�них
архивских дела. У процес
дигитализаци�е се могу

укључити старе и осетљиве
књиге и други матери�али од
културно-истори�ског знача�а.

Дигитализована архивска грађа
налази сво�е место на

Викизворнику, колекци�и
текстова ко�има су ауторска прва
истекла, нису ни посто�ала или
су ослобођена, на Викикњигама,

збирци слободних уџбеника, као
и на Викимеди�ино� остави.

Искуство показу�е да �е оваква
врста помоћи обострано

драгоцена. Институци�е неретко
има�у недовољно капацитета за

ова� подухват, док, с друге
стране, на�већа светска база

знања доби�а квалитетне изворе
ко�е могу сви користити.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
САДРЖАЈА

Уређивачки маратон састо�и се  

од за�едничког рада волонтера
Викимеди�е и представника
институци�е културе. Током
�едног или више дана, на
договорену тему пишу се
чланци на Википеди�и,

поткрепљени квалитетним и
релевантним изворима ко�е
обезбеђу�е установа културе, а
потом илустру�у ослобођеним

фотографи�ама и другим
слободним матери�алима са

Викимеди�ине оставе. Маратон
може бити и интернационални,

када се прикључе огранци или
корисничке групе страних
земаља и за�еднички се

организу�е. Овим моделом
сарадње оствару�у се одлични
резултати ко�има сви могу бити

задовољни: институци�е
културе повећава�у видиљивост
сво�их садржа�а на интернету, а
Википеди�а доби�а квалитетне

чланке.

УРЕЂИВАЧКИ
МАРАТОНИ

QR кодови су дводимензионални кодови ко�и омогућава�у сваком
паметном телефону да скенирањем приступи одговара�ућим

информаци�ама. Кодови генерисани преко QRпеди�е воде на чланке на
Википеди�и на више различитих �езика. ГЛАМ институци�е их користе
на�чешће на изложбама за повезивање одређених експоната са добро

написаним чланцима на Википеди�и. На ова� начин, посетиоци могу лако
и брзо да дођу до више информаци�а о датом делу. 

 

QRПЕДИЈИНИ QR КОДОВИ
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Викимеди�а Срби�е �е остварила с�а�не
резултате учешћем у глобално� кампањи

уређивања референци #1Lib1Ref на
Википеди�и . Две године заредом , 2021 . и 2022 .

Википеди�а на српском �езику �е осво�ила прво
место у свету , док �е Викимеди�а Срби�е 2021 .

године , у сарадњи са Задужбином Викимеди�а
постала координатор кампање у региону

Средње и Источне Европе . 
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Шта смо постигли?

Од 2014 . године Викимеди�а Срби�е �е успешно
преко 30 програмa стажирања широм земље и
тиме увећала Википеди�у на српском �езику за
готово хиљаду и по нових чланака , што �е

еквивалентно садржа�у 10 просечних књига . На
Викимeди�ину оставу �е постављено преко 12

хиљада датотека разних културних добара , а
дигитализовано �е преко хиљаду књига . Кроз ова�
про�екат остварили смо сарадњу са неким од
на�престижни�их институци�а културе у Срби�и .

Кампања уређивања референци #1Lib1Ref нас �е довела 

у сам врх Вики света

С�а�ни резултати про�екта Википеди�анац стажиста

Подршка Министарства културе и информисања

Министарство културе и информисања
Републике Срби�е �е 2017 . године препознало
знача� активности Вики про�еката и од тада

континуирано пружа подршку кроз
финансирање про�еката ко�и за циљ има�у

дигитализаци�у културног наслеђа и
савременог стваралаштва . Уз подршку
Министарства културе и информисања
приметно �е повећан бро� партнерских
институци�а , ослобађања садржа�а и

реализованих про�еката .



Децентрализаци�а активности

Викимеди�а Срби�е �е у оквиру ГЛАМ програма
сво�е активности распоредила широм целе
државе . Остварена �е дугорочна сарадња са

институци�ама културе у скоро свим градовима
Срби�е , док ће се у наредном периоду мапе
наших активности проширити  и на остале
градове и утврдити сарадњу са посто�ећим
институци�ама . Захвални смо што на ова�

начин можемо приказати све оно што спада у
културу наше земље . 
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Дугогодишњи успеси Вики библиотекара

Од 2015 . године Викимеди�а Срби�е у сарадњи са
Универзитетском библиотеком „Светозар

Марковић” успешно организу�е акредитовани
семинар за библиотекаре и тиме им пружа
детаљну обуку за рад на Вики про�ектима . У
оквиру овог про�екта до сада �е више од 1 .500

библиотекара са територи�е целе Срби�е написало
преко 2 .000 чланака , док �е 500 библиотекара �е

наставило са уређивањем Вики про�еката , а
додато �е више од 1 .150 нових датотека ко�има су

илустровани чланци на Википеди�и .

Повећана самосталност институци�а културе

Викимеди�а Срби�е у склопу сво�их сарадњи са
институци�ама културе држи обуку уређивања
Вики про�еката . Овим обукама се запослени
институци�а културе обучава�у за самосталан
рад на Вики про�ектима , како би симултано уз

сво� рад доприносили на�већо� светско�
енциклопеди�и и збиркама слободног знања и
матери�ала . Обуком запослених се омогућава
наставак дигитализаци�е културног наслеђа и
након престанка за�едничких активности .
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Поглед у ГЛАМ причу

Орден Светог Саве I степена додељен
Милану Јовановићу Батуту
Српска академија наука и уметности

Римски шлем са почетка IV века
Музеј Војводине

Портрет Катарине Ивановић
Библиотека града Београда

Павле Па�а Јовановић
Историјски архив Панчево
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Глава дечака од печене земље
Народни музеј Топлице

Арсени�е Петровић „Стара Смедеревка”

Музеј у Смедереву

Конференци�а покрета несврстаних , 1961 .

Музеј Југославије

Ђура Јакшић „Таковски устанак”

Донација Милорада Стокина
Писма Николе Тесле о Миха�лу Пупину
Удружење за културу, уметност и
међународну сарадњу Адлигат



Википедијанци стажисти

„Мо�е искуство сарадње са Викимеди�ом
Срби�е �е изузетно позитивно. Имао сам
задовољство да као Википеди�анац
стажиста учеству�ем у три програма

стажирања. Надлежни све три
институци�е су изразили жељу за

наставком активности, а посматра�ући из
свог личног угла, драго ми �е што сам

допринео већо� заступљености културног
наслеђа Во�водине на Вики про�ектима.”

                 — Александар Тумарић

и искуства неких од њих
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„Као учесница два програма стажирања
ко�и организу�е Викимеди�а Срби�е,

имала сам могућност да стекнем радно
искуство, упознам квалитетне људе и уз
њихову помоћ прикажем широ� публици

нашу истори�у, разво� технологи�е и
културу. Овакав програм пружа прилику
да се установе културе ближе упозна�у са
иде�ом слободног и свима доступног
знања и да на на�бољи начин сачува�у
драгоцено знање, фотографи�е и књиге

од заборава."                     

                              — Теодора Лукић



„Сарадња са Викимеди�ом Срби�е �е за
мене увек велико задовољство. У оквиру

ГЛАМ програма, у ком по други пут
учеству�ем, имала сам прилику да боље
упознам цео тим и да се уверим колико
су професионални и  респонзивни.

Дивно �е што се улаже толико труда да
културна баштина наше земље буде

видљиви�а и доступни�а свима и мени �е
лично увек велика част да допринесем

том циљу."                     

                           — Јована Обрадовић

„Викимеди�и Срби�е сам се придружио
пре 5 година и са организаци�ом сам
остао толико дуго управо због доброг

мишљења ко�е имам. Као неко ко се бави
наслеђем, препознао сам знача� ГЛАМ
програма и због тога ми �е било заиста
драго што сам током година имао шансу
да помогнем у сарадњи са чак три музе�а.

Одлично позна�ем ова� програм, тако да
могу са сигурношћу речи да нема

институци�е културе ко�о� не би значила
сарадња са Викимеди�ом."

— Милош Тодоровић
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Реч партнера

БИБЛИОТЕКА ГРАДА
БЕОГРАДА

Јасмина  Нинков

Активну сарадњу са Викимеди�ом Срби�е Библиотека града
Београда започела �е 2018. године про�ектом “БГБ о БГД”
односно “Београдски библиотекари о Београду”. Про�екат
�е покренут са циљем да се кроз чланке на Википеди�и
представи наша библиотечка мрежа, фондови, про�екти,
као и културно-истори�ски споменици на територи�и града
Београда. У овом про�екту �е учествовало 14 библиотекара
из Библиотеке града Београда и 8 општинских
библиотека, чиме �е обухваћено две трећине наше мреже. 

Завршетком овог про�екта формирао се тим искусних
библиотекара Википеди�анаца ко�и �е већ следеће, 2019.
године, покренуо нови про�екат  “Вики Сениор”, са циљем
да се у разво� Википеди�е, на�веће светске енциклопеди�е,
укључе људи ко�и су одласком у пензи�у завршили сво�
радни век, али �ош увек желе да се баве сво�ом
професи�ом, као и да наставе активно да доприносе
за�едници. Бро�на социолошка истраживања рађена на
тему пензионисања и волонтерског рада навела су на
закључак да би овакав вид ангажовања нашим
на�стари�им суграђанима донео низ бенефита. Поред тога,
с обзиром на то да се радионице одржава�у редовно
�едном недељно, ствара�у у полазницима осећа� извесне
обавезе, али и пружа�у могућност за �едно квалитетно
дружење.

Изузетни резултати ко�е смо постигли током ове две
године, довели су до тога да се, осим наставка про�екта
“Вики Сениор”, 2020. године успостави блиски�а сарадња
Библиотеке града Београда и Викимеди�е Срби�е, кроз ко�у
ће у наредном периоду на Викимеди�ино� Остави бити
дигитализовани веома вредни садржа�и фондова
Библиотеке, чиме ће наше национално благо бити много
видљиви�е и доступно корисницима широм света. На ова�
начин, наша Библиотека се активно укључила не само у
процес ширења слободног знања, већ и у процес
перманентног образовања одраслих, а Википеди�а на
српском �езику обогаћена �е великим бро�ем квалитетних
чланака. На�већу корист од овог про�екта ипак има�у
кра�њи корисници, ко�има �е олакшан приступ великом
бро�у корисних информаци�а.
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МУЗЕЈ НАУКЕ И
ТЕХНИКЕ 

Рифат  Куленовић

Музе� науке и технике и Викимеди�а Срби�е остварили су
успешну сарадњу у оквиру ГЛАМ програма. Током 2019.
године у нашем музе�у реализован �е програм
Википеди�анац стажиста, ко�и �е подразумевао свакодневно
ангажовање уредника Википеди�е на обогаћивању
Википеди�е новим и допуњеним чланцима, илустраци�ама и
дигитализаци�и књига.

Сарадња са Викимеди�ом Срби�е допринела �е повећању
видљивости Музе�а и његовог опуса на интернету, као и
већо� присутности Музе�а науке и технике на Википеди�и,
што доприноси бољем представљању културног наслеђа
наше земље. 

Програм �е подразумевао и обуку запослених за самостално
уређивање Википеди�е, што Музе�у омогућава даље
унапређење чланака и присутности на ово� енциклопеди�и. 

Богати фондови самих библиотека, дигитализоване
публикаци�е старих разгледница, знача�них и ретких
публикаци�а ко�е су до скоро биле скривене обичном
кориснику, електронски извори информаци�а су непресушни
извори за постављање поузданих чланака, проверљивих
чињеница и литературе ко�и доприносе обогаћивању
Википеди�е на српском �езику.

Универзитетска библиотека ,,Светозар Марковић” у Београду
већ седам година сарађу�е са Викимеди�ом Срби�е и доби�а
средства у оквиру гранта Вики библиотекар. Сарадња се 
шири, не само између ове две наше институци�е, него и
између библиотека широм Срби�е. У оквиру про�екта Вики-
библиотекар   сарађивали смо са више градова у Срби�и
(Крагу�евац, Нови Сад, Врање, Косовска Митровица,
Бу�ановац, Смедерево, Смедеревска Паланка, Ужице,
Јагодина, Крушевац, Сомбор итд). Пошто �е ова� про�екат део
ГЛАМ програма, сем библиотека придружиле су нам се и
друге установе културе, музе�и, архиви.

Током сарадње са Викимеди�ом Срби�е у Универзитетско�
библиотеци �е три пута био ангажован и Википеди�анац
стажиста. 

На самом кра�у бих истакла и дисеминаци�у про�екта и
ширење знања о Википеди�и у земљи и региону, као и у
иностранству на стручним и научним конференци�ама.
Сматрамо да �е то добро и корисно за ширење слободног
знања, писање квалитетних чланака и ширење чланства
Википеди�анаца у читавом свету. 

УНИВЕРЗИТЕТСКА
БИБЛИОТЕКА

, ,СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"

Александра  Поповић
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МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ
СЛОВАКА

Анка  Сеч  Пинћир

Музе� во�вођанских Словака �е 2018. године почео да
сарађу�е са Викимеди�ом Срби�е. ГЛАМ програм у Музе�у
во�вођанских Словака био �е први пут у институци�и
културе националне мањине у Срби�и, с обзиром на
етнички мозаик Срби�е, и наша установа �е на та� начин
постала видљиви�а а самим тим и истори�а, култура и
традици�а словачке националне мањине у Срби�и. 

Стажисти програма ко�и су боравили у нашо� установи су
били на високом професионалном нивоу, одговорни и
отворени за сарадњу. Тако да целокупан њихов допринос
�е изузетан. 

Препоручила бих сарадњу са Викимеди�ом Срби�е и
другим установама културе ко�е чува�у културну баштину,
да поделе сво�е знање, садржа�, збирке и да на та� начин
информаци�е буду доступни�е свима ко�и их траже. У
информационом свету �е доступност и отвореност од
изузетног знача�а. 

КАРЛОВАЧКА 

ГИМНАЗИЈА

Радован  Ковачевић

Карловачка гимнази�а започела    �е    сарадњу са
Викимеди�ом Срби�е 2019. године и захваљу�ући
про�екту Википеди�анац стажиста, имали смо прилику да у
сво�о� установи подржимо рад Википеди�анца стажисте на
овом важном про�екту. 

На основу постигнутих резултата сматрамо обогаћивање
Википеди�е многим чланцима и фотографи�ама, као и
дигитализаци�у старих, вредних и ретких   књига  и
истори�ских докумената  из на�стари�е школске
библиотеке у Срби�и — Спомен-библиотеке Карловачке
гимнази�е, �едним од важних корака да се баштина
традици�е, културе и науке Републике Срби�е   сачува и
преноси поколењима широм света. 

Оно што бисмо такође истакли као веома важно за
унапређивање очувања културне баштине �е и
организаци�а обуке запослених у Карловачко� гимнази�и у
вези са уређивањем чланака и писања нових   на
Википеди�и, ко�у �е током децембра 2019. Википеди�анац
стажиста реализовао са циљем разумевања Вики
про�еката и учествовањем у њима, као и знача�а
дистрибуирања слободних знања.
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