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Википедија и(ли) Викимедија?
ВИКИМЕДИЈА СРБИЈЕ

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
Енциклопедијски пројекат слободног 
садржаја на интернету који развијају 
добровољци широм света.
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ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈА



Пројекти Задужбине 
Викимедија

➔ Википедија
➔ Викиречник
➔ Викикњиге
➔ Викицитати
➔ Викивести
➔ Викизворник
➔ Викимедијина остава
➔ Викиверзитет
➔ Викиврсте
➔ Википутовања
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Статистике
➔ 500.000.000 посета Викимедијиним порталима месечно
➔ 15.000 измена на пројектима сваког сата
➔ 7.000 нових чланака на Википедији сваког сата
➔ преко 49.000.000 слободних мултимедијалних датотека на 

Викимедијиној остави
➔ први по посећености непрофитни сајт на интернету
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Викимедија Србије
➔ 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

➔ Постоји од 2005. године
➔ Има три програма
➔ Преко 200 чланова
➔ http://rs.wikimedia.org/ 
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Викимедија Србије
6

ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ

ГЛАМ 
ПРОГРАМ

ПОДРШКА 
ЗАЈЕДНИЦИ

ВИКИПЕДИЈА 
У ШКОЛАМА

АКРЕДИТОВАНИ 
СМЕИНИНАРИ ЕДУ ВИКИ КАМП

ВИКИ ВОЛИ 
ГЛАМЕРЕ

УРЕЂИВАЧКИ 
МАРАТОНИ СТАЖИРАЊЕ ВИКИ 

БИБЛИОТЕКАР

ВИКИЛАЈВ
ТАКМИЧЕЊА 

НА 
ВИКИПЕДИЈИ

ГРАНТОВИ



ВИКИПЕДИЈА
➢ Слободна интернет енциклопедија
➢ Најпосећенији непрофитни сајт на интернету
➢ Постоји више од 17 година
➢ Постоји на 295 језичких варијанти
➢ Преко 45 милиона чланака
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ВИКИПЕДИЈА НА 
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
➢ Постоји од фебруара 2003. године
➢ Има више од 620 хиљада чланака
➢ Преко 206 хиљада регистрованих уредника
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СЛОБОДНА
» Поштују се 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

» 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)
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ПЕТ СТУБОВА ВИКИПЕДИЈЕ

Википедија је 
енциклопедија
Није телефонски именик, папирна 
енциклопедија, место за рекламу и 
промоцију, туристички водич, складиште 
личних датотека или провајдер веб хостинга, 
фејсбук, блог, форум, cloud, вебсајт

Википедија има 
неутралну тачку 
гледишта
Приказивати аргументе свих релевантних 
страна - неутрална тачка гледишта, 
избегавати пристрасност, 
сензационалност, оптужбе, рекламирање, 
навијачки тон)

Википедија је 
слободан 
садржај

Википедија има 
правила понашања

Остале политике
Не бави се истинитим, већ 
проверљивим информацијама, 
без оригиналног истраживања, 
претпоставите најбољу намеру, 
без личних напада, без 
вулгарности, правило 3 враћања, 
политика нулте толеранције)
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Википедија нема 
чврста правила



Контрола садржаја:
➔ Администратор
➔ Бирократа
➔ Чекјузер
➔ Оверсајт
➔ Стјуард

Остала правила:
➔ Не мешати ћирилицу и латиницу
➔ Право на анонимност
➔ Политика блокирања и закључавања
➔ Заштита од вандализма: 

патролирање, враћање
измена, закључавање, блокирање

➔ Комуникација: путем страница за 
разговор корисника, на Тргу, путем 
мејлинг листа, на састанцима у 
канцеларији Викимедије Србије, 
путем страница за разговор сваког 
чланка

КОРИСНИЧКА 
ПРАВА И 
ПРАВИЛА

» Регистровани корисник 
» Нерегистровани корисник
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ЛИЦЕНЦЕ И АУТОРСКА ПРАВА
» Сав садржај је објављен под слободним лиценцама (Википедије и 

Викимедијине оставе)
» Свако може користити садржаје са Википедије, али у складу са 

лиценцом. Кршење ауторских права се не толерише.
» „Creative Commons ауторство-делити под истим условима“ - садржај 

се може слободно користити, мењати, умножавати и 
редистрибуирати, под истим условима

» Није једна лиценца, већ „пакет“ лиценци:
» CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-SA…
» У Србији активне од 2007. године
» Creative Commons Србија
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http://creativecommons.org.rs/


ЗАДАТАК
1. Направите увод за чланак
2. Направите наслов “Моје омиљене државе” и направите листу од три 

државе
3. Направите наслов “Референце” и унесите барем једну референцу
4. Убаците унутрашњу везу и фотографију
5. Убаците категорију
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