


Поводом обележавања Недеље 
отвореног образовања

Универзитетска библиотека 
„Светозар Марковић“, Београд,

Секција библиотекара и књижничара 
Заједнице института Србије и

КоБСОН

организују следећа предавања и 
радионице:

• Понедељак 7. март 2016, са почетком у 12 часова
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Улога универзитетске библиотеке у просецу креирања, похрањивања и 
повећања видљивости докторских дисертација / др Драгана Столић 
(Универзитетска Библиотека „Светозар Марковић“)
Различити типови садржаја и њихова видљивост у институционалним 
репозиторијумима / Милица Шевкушић, Институт техничких наука САНУ

• Среда 9. март 2016, са почетком у  10.00 часова
Амфитеатар Народне библиотеке Србије
Нова парадигма: Отворени масовни онлајн курсеви / Дејана 
Каваја Станишић и Оја Кринуловић (Универзитетска библиотека 
„Светозар Марковић) , Миљана Тодоровић (Математички факултет 
Универзитета у Београду)

• Четвртак 10. мај 2016, са почетком у  17.00 часова
Библиотека Дома културе „Студентски град“
Википедија – слободна интернет енциклопедија коју свако може да 
уређује: Пројекат Вики‐библиотекар/ Александра Поповић

• Петак, 11. март 2016, са почетком у  13.00 часова
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Употреба нових медија у образовању уз помоћ алата у отвореном 
приступу /Мирјана Нешић (Београдска политехника)



Википедија – слободна интернет енциклопедија коју 
свако може да уређује: пројекат Вики‐библиотекар

Предавач: Александра Поповић, Информатор саветник

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

У сарадњи са Математичким факултетом Универзитета 

у Београду и Викимедијом Србије



План предавања

• Пројекат Вики-библиотекар

• Задужбина Викимедија

• Викимедија Србије

• Википедија

• Википедија на српском

• Уређивање чланака на Википедији

• Добри чланци на Википедији



Вики-библиотекар (1)
• Пројекат у 2015. и у 2016.
• Добијен на конкурсу Викимедије Србије
• Међународни пројекат (Wikimedia
фондација)



Вики-библиотекар (2)
• GLAM пројекат

• Галерије, библиотеке, архиви и музеји



Циљеви пројекта
• Обогатити чланцима Википедију Србије
• Остварити сарадњу са најмање 5 
градова у Србији и најмање 10 
институција

• Курсеви-радионице
• Проширити информације о Викимедији
Србије и Википедији на српском



Вики-концепт
• Техничка могућност да интернет садржај 
уређује више корисника који међусобно 
нису повезани

• Осмислио је Вард (Хауард) Канингем 
(Howard “Ward” Cunningham) 1994. 
године, назвао га WikiWikiWeb



Порекло речи
• Вард (Хауард) Канингем први пут чуо на 
аеродрому у Хонолулу

• WikiWiki (ВикиВики) на хавајском значи 
брзо



Настанак Википедије
• Википедија на енглеском настала је 15. 
јануара 2001. године

• Оснивачи интернет предузетник Џими 
Вејлс (енг. Jimmy Wales) и доктор 
филозофије Лари Сангер (енг. Larry 
Sanger)



Одлике (1)
• Чува се историја сваке странице и може 
се вратити на било коју претходну 
верзију и упоредити са њом

• Категорије страница, странице за 
разговор, корисничке странице

• Међувики везе – ка страници на другим 
језицима



Одлике (2)
• Могућност укључивања 
мултимедијалних садржаја

• Једноставна синтакса уређивања 
страница



Wikimedia фондација
• Међународна непрофитна 
организација

• Координира активностима независних 
националних огранака са којима дели 
исте циљеве 

• Википедија



Викимедијини пројекти

• Вишејезички Вики-пројекти: Вики-вести, 
Вики-речник, Вики-књиге, Вики-изворник, 
Вики-цитат, Викиверзитет, Викимедијина 
остава



Викимедија Србије
• Невладино, нестраначко и непрофитно 
удружење

• Промоција, сакупљање и умножавање 
слободног садржаја на српском језику

• Сви људи имају једнак приступ знању и 
образовању.



Шта је Википедија
• Слободна интернет енциклопедија
• Постоји 15 година
• На 291 језика
• 35 милиона чланака
• 365 милиона читалаца
• 7. сајт по посећености



Википедија на српском
• Од фебруара 2003. године
• http://sr.wikipedia.org
• 331.000 чланака
• 9 милиона измена
• 150.000 регистрованих корисника



Писмо Википедије на српском

• Једна од неколико Википедија које 
користе више писама

• Ћирилица, латиница, екавица и 
ијекавица су равноправни



5 стубова Википедије (1)
• Википедија је енциклопедија 

(укључује елементе општих 
енциклопедија, специјализованих 
енциклопедија и алманаха)

• Није колекција изворних докумената
• Не одобрава објављивање оригиналних 
ауторских истраживања



5 стубова Википедије (2)
• Википедија има неутралну тачку 
гледишта

• Ово подразумева навођење 
проверљивих, меродавних извора

• Избегавајте контроверзне теме
• Задржите неутралну верзију чланака



5 стубова Википедије (3)
• Википедија је слободан садржај
• Свако може да је уређује
• Текстови су под лиценцом Creative 

Commons Ауторство – Делити под истим 
условима 3.0 (CC-BY-SA 3.0)

• Чланке може свако да мења, и ниједан 
појединац не контролише било који 
одређени чланак



5 стубова Википедије (4)
• Википедија има правила понашања
• Поштујте друге Википедијанце чак и 
када се не слажете са њима 

• Избегавајте личне нападе и претерана 
уопштавања

• Детаље расправите на страници за 
разговор



5 стубова Википедије (5)
• Википедија нема чврста правила
• Будите одважни при уређивању, 
премештању и мењању чланака

• Савршенство није неопходно
• Нећете ништа забрљати
• Чувају се све раније верзије чланака
• Не постоји начин да намерно 
оштетите Википедију или неповратно 
уништите садржај



Како правилно писати
• Запитајте се шта читалац очекује да 
пронађе као информацију

• И то на енциклопедији



Вики-бонтон
• Сарадници из Википедије долазе из 
разних земаља и култура

• Понекад су значајно различити погледи, 
ставови и искуства

• Поштовање других је основа за 
квалитетну сарадњу 



Најбоља намера
• Правило скоро потпуне слободе 
уређивања

• Сарадња и писање добрих чланака



Не игноришите питање
• Ако се било ко не слаже са вашом 
намером, образложите је на страници за 
разговор. Не у самом чланку.

• Будите спремни да се извините.
• Запамтите шта Википедија није.
• Прегледајте листе најчешћих грешака.



Биографије живих особа (1)
• Чланци морају бити написани врло 
пажљиво

• У складу са основним Википедијиним 
правилима:
– Неутрална тачка гледишта
– Проверљивост
– Без оригиналног истраживања



Биографије живих особа (2)
• Спорне тврдње о живим особама које 
немају референцу или је референца 
непоуздана мора бити одмах уклоњена 
без икакаве дискусије

• Морају се писати конзервативно и уз 
поштовање приватности те особе

• На Википедији нема сензационализма



Биографије живих особа (3)
• У БЖО не сме се додавати никакав 
материјал за који су једини извор 
штампа и таблоиди



Први кораци у доприносу 
Википедије
• Креирање налога – омогућава
стварање нових страница, постављање 
слика и мењање назива чланака.

• Све измене повезују се са налогом, 
односно, корисничким именом.



Кориснички налог
• Пожељно је нешто написати о себи
• Једна особа – један налог









Чланци на Википедији
Квалитетан чланак треба да садржи :
• Сажетак теме
• Разлог зашто је тема значајна
• Референце ка валидним изворима о 
теми

• Чланци не морају бити дугачки



Писање и форматирање текста

• У пољу за обраду текста, у сваком 
чланку ће се наћи посебно форматирани 
делови текста — тзв. „вики-синтакса“. 
Вики-синтакса служи за једноставно 
форматирање текста, означавање 
назива чланака, прављење поднаслова 
и повезивање чланака. 



Уређивачки оквир

Подебљано

Курзив Слика Везе

Горња палета

Доња палета



Писање референци
• Референце се постављају за све важније
информације у чланку. 

• Формат <ref>име референце</ref> иза текста
у чланку. 

• Референце могу бити интернет странице чији
је садржај веродостојан.



Референце



Слике
•Викимедијина остава (http://commons.wikimedia.org)

•Убацивање слика у чланак

[[Слика:Naziv slike.jpg|мини|десно|200п|Опис]]

Назив 
фотографије

Величина Поравнањ
е

Величина у
пикселима

Опис слике



Текст



Поднаслови



Вики‐везе



Вики‐везе



Спољашње везе



Листе



Листе



Шаблони за кутијице



Инфо-кутије – вики-текст
{{Споменик културе
|Име=Тврђава Рам
|Слика=Ram_tvrdjava1.jpg
|Опис слике=Тврђава Рам
|Место=[[Рам (Велико Градиште)|Рам]]
|Општина=[[Општина Велико Градиште]]
|ДРЖ=СРБ
|Врста=[[тврђава]]
|Време= [[12. век|XII век]]
|Тип=[[Споменик културе]] од великог значаја
|Степен=
|Власник=Република Србија
|Установа=[[Регионални завод за заштиту споменика културе

Смедерево]]
|Седиште=
|Позивни=
|Пошта=
|Адреса=
|Телефон=
|Факс=
|Веб=
|Емајл=
|Остава=Category:Ram fortress }}



Тематски шаблони



Ктитор



Нечиста крв



Тежак (новине)



Чесма Трговачко-занатлијског 
еснафа (Ужице)



Стиховизија



Мирослављево јеванђеље – добар 
чланак



Добро дошли на
Википедију!


