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њу но вих кон це па та, ме ђу соб но раз ме њи ва ли 
иде је и са ра ђи ва ли на њи хо вој ре а ли за ци ји. 
Та ко је на ста ла по тре ба за са вр ше ни јом, пре 
све га бр жом раз ме ном ин фор ма ци ја ме ђу љу-
ди ма ко је ин те ре су ју слич не ства ри, или ра де 
на за јед нич ким про јек ти ма и слич но.

Ре во лу ци о нар ни по мак на овом по љу учи-
нио је Вард Ка нин гем (енг. Ward Cun ning ham). 
Он је 1994. го ди не про гра ми рао софт вер ко ји 
је на звао Wi ki Wi ki Web и 25. мар та 1995. га 
ин ста ли рао на мре жној ста ни ци – сај ту (енг. 
web si te) сво је ком па ни је за софт вер ско са-
ве то ва ње (енг. soft wa re con sul ting) (Wi ki Wi-
ki Web). Са ма иде ја за раз вој јед ног ова квог 
софт ве ра за сајт про ис те кла је из апли ка тив-
ног про гра ма Хи пер кард (енг. Hyper Card) за 
Епл ра чу на ре (енг. Ap ple Com pu ters). Про грам 
Хи пер кард из 1986. го ди не био је ме ђу пр вим 
успе шним хи пер ме ди јал ним си сте ми ма ко ји 
су по сто ја ли пре ве ба (енг. WWW, Wor ldWi-
de Web). Он је ком би но вао мо гућ но сти ба за 
по да та ка са флек си бил ним гра фич ким ко ри-
снич ким су че љем. Та ко да је Хи пер кард је дан 
од пре те ча Ви ки тех но ло ги је (Hyper Card).

Сам на зив но вог софт ве ра на стао је на 
осно ву ха вај ских ре чи „ви ки ви ки“ што зна-
чи бр зо (Wag ner 2004), јер иде ја је би ла да се 
убр за ко му ни ка ци ја ме ђу про гра ме ри ма ко ји 
су би ли по се ти о ци сај та. Вард Ка нин гем је 
чуо ове ре чи на аеро дро му у Хо но лу луу на 
Ха ва ји ма и од лу чио да та ко на зо ве но ви софт-
вер иако је ра ни је раз ма трао мо гућ ност да га 
на зо ве „Qu ic kWeb“ што има слич но зна че ње 
са мо на ен гле ском (Wi ki Wi ki Web).

Ап стракт: Крај 20. и по че так 21. ве ка на по љу ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја обе ле жен је по ја вом и 
екс пан зи јом Ви ки тех но ло ги је. Из Ви ки тех но ло ги је 
се из ро ди ла Ви ки пе ди ја, нај ве ћа ика да на пра вље на 
ен ци кло пе ди ја. На ста нак Ви ки пе ди је као нај у спе-
шни јег про јек та за сно ва ног на Ви ки тех но ло ги ји је 
по ка зао мо гућ но сти Ви ки софт ве ра. Овај софт вер је 
да нас у ши ро кој упо тре би и на ме ће се као но ви стан-
дард. Осим Ви ки пе ди је од зна ча ја су и ло кал ни ви ки 
сај то ви.
Кључ не ре чи: Ви ки тех но ло ги ја, Ви ки пе ди ја, Ме ди-
ја Ви ки, сло бо дан софт вер, исто ри ја ра чу нар ства.

1. Исто ри ја – иде је и пред у сло ви ко ји су 
до ве ли до на стан ка Ви ки тех но ло ги је

На ста нак и раз вој Ви ки тех но ло ги је као и 
ње но до би ја ње на зна ча ју мо же се исто риј ски 
пра ти ти од са мог по чет ка. Да би се на ста нак 
овог фе но ме на бо ље раз у мео по треб но је при-
ка за ти ње го ву пред и сто ри ју, тј. ко је су тех но-
ло ги је и иде је то ме прет хо ди ле и шта је то што 
је омо гу ћи ло да Ви ки тех но ло ги ја на ста не и 
вр ло бр зо по ста не ве о ма по пу лар на, а по себ-
но ко ји су то по вољ ни пред у сло ви би ли ис пу-
ње ни да би она на ста ла и по че ла да се раз ви ја 
у прав цу ко ји је учи нио свет ским стан дар дом 
ме ђу про гра ме ри ма, а ка ко се по ка за ло, и ме-
ђу свим оста лим ко ри сни ци ма ра чу на ра.

Бр зо ши ре ње пер со нал них ра чу на ра 80-их 
го ди на 20. ве ка, као и раз вој софт ве ра и ра чу-
нар ских мре жа до ве ли су до то га да се ра чу-
нар по чео ко ри сти ти ин тен зив ни је не го ика да, 
и то не ви ше са мо за ма те ма тич ке про ра чу не 
не го и за об ра ду тек ста у нај ши рем сми слу. 
Уло га ра чу на ра се про ме ни ла, би ло је све ви-
ше про гра ме ра ко ји су уче ство ва ли у ства ра-
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Ме ђу не ким ра ни јим прет ход ни ци ма ви-
ки ја, чи је иде је су у ње му ре а ли зо ва не, је 
ме мекс (енг. me mex), те о риј ски ра чу нар ски 
кон цепт хи пер тек ста на ми кро фил му, ко ји 
је 1945. осми слио Ва ни вар Буш (енг. Van ne-
var Bush, 1890-1974) (Hi story of wi kis). Овај 
кон цепт се сма тра нај ста ри јим прет ход ни ком 
хи пер тек ста и ве ба уоп ште. Дру ги зна ча јан 
по мак у раз во ју хи пер тек сту ал ног кон цеп та 
је сте си стем ZOG из 1972. го ди не раз ви јен на 
Кар не ги Ме лон Уни вер зи те ту. То је хи пер тек-
сту ал на ко ла бо ра тив на ба за по да та ка ко ја је 
по ста ла пот пу но функ ци о нал на тек 1977. го-
ди не (ZOG).

Me mex и ZOG као да ле ки прет ход ни ци, 
а Hyper Card као ди рек тан узор, мо гу се сма-
тра ти кон цеп ти ма чи ји је на след ник са да шњи 
Ви ки у окви ру ко га су иде је ње го вих прет ход-
ни ка у нај ве ћој ме ри ре а ли зо ва не.

2. Раз вој ен ци кло пе ди ја и пред но сти 
Ви ки ја, Ви ки пе ди ја

Ви ки кон цепт је, од на ста ја ња 1995. го ди-
не, био ве зан за веб. На тај на чин он је ис-
ко ри стио све пред но сти ве ба, као што је, на 
при мер, по сто је ће хи пер тек сту ал но окру же-
ње. За раз ли ку од обич ног рав ног тек ста ко ји 
се чи та ли не ар но, хи пер текст омо гу ћа ва гра-
на ња и пру жа мо гућ ност да се текст за по чет 
са чи та њем на јед ном ме сту на ста ви на не ком 
дру гом ме сту јед но став ним ак ти ви ра њем хи-
пер ве зе, обич но кли ком ми ша. Веб ме ђу тим 
ни је од мах ис ко ри стио све мо гућ но сти ви ки 
кон цеп та и ви ки тех но ло ги је.

2.1. На ста нак Ви ки пе ди је
Зна ча јан тре ну так за Ви ки тех но ло ги ју је-

сте 15. ја ну ар 2001. ка да на ста је Ви ки пе ди ја. 
Ње ни осни ва чи би ли су ин тер нет пред у зет ник 
Џи ми Вејлс (енг. jimmy Wa les) и док тор фи ло-
зо фи је Ла ри Сан гер (енг. La rry San ger). Они су 
у мар ту 2000. по кре ну ли Ну пе ди ју, сло бо дну 
ен ци кло пе ди ју ко ја ни је би ла за сно ва на на 
ви ки те хо но ло ги ји и ко ју су мо гли да уре ђу ју 

са мо док то ри на у ка. Раз вој Ну пе ди је ни је дао 
оче ки ва не ре зул та те: за три го ди не по сто ја ња 
на пра вље на су све га 24 го то ва члан ка, а 74 су 
би ла у из ра ди (Nu pe dia). По чет ком ја ну а ра 
2001. је је дан про гра мер, ина че ко ри сник Wi-
ki Wi ki Web-а упо знао Сан ге ра са том тех но ло-
ги јом. Сан гер је по том пред ло жио Веј лсу да 
осну ју ен ци кло пе ди ју за сно ва ну на Use Mod-
Wi ki софт ве ру, ко ји је за пра во је дан од кло но-
ва Wi ki Wi ki Web-а (Hi story of Wi ki pe dia). Та ко 
је њи хо вом за слу гом 15. ја ну а ра 2001. на ста ла 
Ви ки пе ди ја (енг. Wi ki pe dia).

Ви ки пе ди ја је од по чет ка за ми шље на као 
ен ци кло пе ди ја за сно ва на на ви ки прин ци пу, 
тј. ен ци кло пе ди ја ко ју сва ко мо же да уре ђу је 
(Gon za lez-Re in hart 2005). Ли цен ца под ко јом 
се на ла зи Ви ки пе ди ја је сте GNU FDL (енг. 
GNU Fi le Do cu men ta tion Li cen se), што у прав-
ном сми слу зна чи да је у пи та њу отво рен про-
је кат чи ји са др жај мо же да се сло бод но ко пи-
ра, ди стри бу и ра и ме ња. Ви ки тех но ло ги ја, 
иако се не мо ра ко ри сти ти са мо за сло бод не 
сај то ве, по го дан је алат за ре а ли за ци ју сло-
бод них про је ка та ка ква је Ви ки пе ди ја.

Пр во је на ста ла ен гле ска Ви ки пе ди ја, а 
за тим Ви ки пе ди ја на фран цу ском је зи ку, већ 
11. ма ја 2001. Убр зо се ства ра ју вер зи је и на 
мно гим дру гим је зи ци ма, али је ен гле ска Ви-
ки пе ди ја у по чет ку би ла мно го раз ви је ни ја од 
оста лих. У ја ну а ру 2002. је 90% чла на ка свих 
Ви ки пе ди ја би ло на ен гле ском је зи ку, док је 
у ја ну а ру 2004. њен удео опао на 50%, да би 
2007. био све ден на са мо 25% (Hi story of Wi-
ki pe dia). Ви ки пе ди ја на срп ском је зи ку на ста-
ла је 16. фе бру а ра 2003. го ди не.

2.2. Са др жај Ви ки пе ди је
Пре ма по да ци ма од 2. де цем бра 2008. Ви ки-

пе ди ја на ен гле ском је зи ку има око 2,643,000 
чла на ка, а на срп ском је зи ку око 69,000 чла-
на ка. У пи та њу је оп шта ен ци кло пе ди ја и њен 
са др жај је ра зно вр стан. Члан ци су те мат ски 
по де ље ни у ка те го ри је ко је се да ље де ле обра-
зу ју ћи на тај на чин хи је рар хиј ску струк ту ру 
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са др жа ја Ви ки пе ди је. На срп ској Ви ки пе ди-
ји глав не ка те го ри је са др жа ја су: умет ност 
и кул ту ра, ге о гра фи ја, исто ри ја, ма те ма ти ка, 
фи ло зо фи ја и ре ли ги ја, дру штве не на у ке, дру-
штво и би о гра фи ја, тех но ло ги ја. 

Ве ћи на чла на ка на ста ла је по сте пе но, за-
јед нич ким ра дом мно гих ко ри сни ка. Ма њи 
део чла на ка на стао је у са рад њи са фа кул те ти-
ма, пре ко из ра де се ми нар ских ра до ва сту де-
на та. Је дан број чла на ка на стао је ма шин ским 
ге не ри са њем по да та ка из ба за по да та ка. Та ко 
су, на при мер уне ти мно ги члан ци о на се ље-
ним ме сти ма. Ови члан ци се ве ћи ном уно се 
бо то ви ма, вр стом про грам ских скрип то ва о 
ко ји ма ће ка сни је би ти ре чи. По што је обич но 
у пи та њу ве ћи број чла на ка ко ји се од јед ном 
уно се на овај на чин, цео по сту пак је до био на-
зив ма сов ни унос. 

Број ен ци кло пе диј ских од ред ни ца је сте 
по ка за тељ кван ти та тив ног на прет ка Ви ки пе-
ди је. Ме ђу тим упо ре до са до би ја њем но вих 
чла на ка ста ри члан ци се уна пре ђу ју, па Ви ки-
пе ди ја до би ја и на ква ли те ту. 

Од по себ ног зна ча ја је пи та ње ко ли ко су 
ин фор ма ци је на Ви ки пе ди ји тач не. По што 
члан ке мо же да уре ђу је сва ко, по треб но је 
зна ти да ли тај са др жај не ко пре гле да и про-
ве ра ва, да ли су ин фор ма ци је по у зда не. По 
це ло куп ној при ро ди про јек та не ма си гур не 
га ран ци је да је ин фо ма ци ја ко ју про на ђе те 
тач на. Са ма Ви ки пе ди ја у свом од ри ца њу од-
го вор но сти (енг. di scla i mer) ка же „Ви ки пе ди ја 
не мо же га ран то ва ти ва ља ност ин фор ма ци ја 
ко је се ов де мо гу на ћи“. Ме ђу тим, пре ма ис-
тра жи ва њу ча со пи са Неј чер (енг. Na tu re) из 
2005. го ди не, про се чан број гре ша ка по јед-
ном члан ку на Ви ки пе ди ји је не знат но ве ћи 
од про сеч ног бро ја гре ша ка по јед ном члан-
ку из Бри та ни ке (Gi les 2005). Овај ста ти сти-
ч ки по да так до би ја на те жи ни кад се зна да 
су члан ци на Ви ки пе ди ји у про се ку ду жи и 
да се уоче не гре шке стал но ис пра вља ју, док за 
ис прав ке у па пир ним ен ци кло пе ди ја ма че ка-
ју сле де ће из да ње. Не ке ен ци кло пе ди је, ме ђу 

ко ји ма и Бри та ни ка, има ју елек трон ска из да-
ња у ко ји ма је вре ме по треб но за ис пра вља ње 
гре ша ка кра ће.

Ви ки пе ди ја на сто ји да по пра ви ква ли тет 
ин фор ма ци ја на тај на чин што се од ауто ра 
при ло га зах те ва да на ве ду ли те ра ту ру и ре фе-
рен це дру гих из во ра. Та ко ђе, је дан од основ-
них зах те ва је да се ин фор ма ци је из не те у 
члан ку мо гу про ве ри ти. Ипак, ин фор ма ци је 
са Ви ки пе ди је се мо гу узи ма ти са мо као по-
чет ни из вор, али не и као је ди ни или ко нач ни 
из вор за не ку тврд њу. 

По себ но, мо гу ће је уочи ти ве ли ке раз ли чи-
то сти у члан ци ма са раз ли чи тих Ви ки пе ди ја. 
На при мер, чла нак „шљи во ви ца“ на срп ском 
на во ди да је ово пи ће на ста ло на про сто ри ма 
Ср би је и да се нај ви ше про из во ди у Ср би ји 
и Ре пу бли ци Срп ској, на во де ћи за тим спи-
сак окол них зе ма ља где се та ко ђе про из во ди 
(Бу гар ска, Хр ват ска, Че шка, Сло вач ка, Сло-
ве ни ја, Ма ке до ни ја, Пољ ска и Ру му ни ја). На 
бо шњач кој Ви ки пе ди ји се на во ди да је ово 
нај по пу лар ни је ал ко хол но пи ће на ве ли ком 
де лу Бал ка на. Сло вач ка Ви ки пе ди ја на во ди да 
је то пи ће из бив ше Ју го сла ви је, на при мер из 
Бо сне, не на во де ћи оста ле др жа ве. Хр ват ска и 
сло ве нач ка Ви ки пе ди ја не ма ју чла нак под тим 
на зи вом, али хр ват ска има чла нак ко ји се зо ве 
ра ки ја, где се на во ди да је њен нај по зна ти ји 
об лик шљи во ви ца, на во де ћи спи сак др жа ва 
где се ра ки ја про из во ди: Бо сна и Хер це го ви-
на, Бу гар ска, Хр ват ска, Цр на Го ра, Ма ке до ни-
ја и Ср би ја. Ен гле ска Ви ки пе ди ја на во ди да 
се шљи во ви ца нај ви ше про из во ди у Че шкој, 
Сло ве ни ји, Сло вач кој, Пољ ској, Ма ђар ској, 
Бу гар ској, Ру му ни ји, Хр ват ској и Ср би ји. 

Јед на од ме то да на ста ја ња чла на ка је да се 
они пре во де са јед не Ви ки пе ди је где по сто-
је на дру гу где их још увек не ма. Ме ђу тим, 
по сле не ког вре ме на и ова кви члан ци го то во 
иден тич ног са др жа ја, по ста ју ве о ма раз ли чи-
ти јер се сва ко днев но до пу ња ва ју и ме ња ју. Из 
овог раз ло га па ра ле ли за ци ја тек сто ва са раз-
ли чи тих Ви ки пе ди ја је прак тич но не мо гу ћа.
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2.3. Раз вој ен ци кло пе ди ја за кључ но са 
Ви ки јем

Као ен ци кло пе ди ја, Ви ки пе ди ја се осла-
ња на ду гу исто ри ју ен ци кло пе ди сти ке, ко ја 
се же ду бо ко у про шлост. Од са мих пи сме-
них по че та ка људ ске ци ви ли за ци је по сто ја ла 
је по тре ба за си сте ма ти за ци јом це ло куп ног 
људ ског зна ња. Ме ђу нај ста ри ја са чу ва на ен-
ци кло пе диј ска де ла спа да „Na tu ra lis Hi sto ria“ 
Пли ни ја Ста ри јег из 77. го ди не. У но вом ве-
ку по себ но зна чај но ме сто за у зи ма фран цу ска 
„Ен ци кло пе ди ја, или обра зло же ни реч ник на-
у ка, умет но сти и за на та“ (фр. Encyclopédie, 
ou dic ti on na i re ra i sonné des sci en ces, des arts et 
des méti ers) ко ја је има ла 35 то мо ва иза шлих 
у пе ри о ду 1751-1780. Ова ен ци кло пе ди ја је 
има ла 71,818 чла на ка и 3,129 илу стра ци ја, а 
глав ни уред ни ци су би ли Де ни Ди дро и Жан 
Да лам бер. Из ра ди ове ен ци кло пе ди је до при-
не ли су и мно ги дру ги зна чај ни Фран цу зи тог 
вре ме на, на при мер Вол тер, Жан-Жак Ру со и 
Шарл Мон те ски је (Encyclopédie). У по зна те 
ен ци кло пе ди је убра ја се и Бри та ни ка чи је је 
пр во из да ње об ја вље но у пе ри о ду 1768-1771. 
има ло три то ма, док 15. из да ње из 1984. го-
ди не има 32 то ма. Тра ди ци о нал не па пир не 
ен ци кло пе ди је су раз во јем ра чу нар ства за ме-
ње не елек трон ским ен ци кло пе ди ја ма, и не ке 
од њих уоп ште ви ше не ма ју па пир на из да ња. 
Ме ђу тим, осим ове тех нич ке раз ли ке ме то до-
ло ги ја њи хо ве из ра де оста ла је слич на, што 
зна чи да јед на ода бра на гру па љу ди уче ству-
је у њи хо вом ства ра њу па за то цео по сту пак 
из ра де те че до ста спо ро и оне че сто не мо гу 
да пра те све про ме не ко је се ве ли ком бр зи ном 
де ша ва ју у раз ли чи тим гра на ма на у ке, умет-
но сти, кул ту ре, по ли ти ке итд.

Чи ни се да но во вре ме елек трон ских ко-
му ни ка ци ја на Ин тер не ту, ка да су ко ри сни ци 
за су ти ве ли ком ко ли чи ном ин фор ма ци ја са 
ра зних стра на, зах те ва и ква ли тет ни је ен ци-
кло пе ди је ко је би то све мо гле да об у хва те и 
пре ра де и да бу ду у ко ра ку са вре ме ном. Ово 
зна чи да је по треб но по ве ћа ти број љу ди ко ји 

уче ству ју у њи хо вој из ра ди. Ви ки пе ди ја ре-
а ли зу је упра во ову иде ју, за хва љу ју ћи но вом 
ви ки софт ве ру и ви ки тех но ло ги ји.

Ви ки пе ди ја је на ста ла из иде је да се на 
јед ном ме сту са ку пља и си сте ма ти зу је це ло-
куп но људ ско зна ње и да се оно учи ни сло-
бод но до ступ ним свим љу ди ма. По ла зе ћи од 
прет по став ке да сва ка осо ба има не ко зна-
ње, а да сви љу ди зна ју све, мо же се ре ћи да 
је Ви ки пе ди ја је дан гло бал ни про је кат ко ји 
ства ра ју сви љу ди за све љу де. Ло го Ви ки-
пе ди је је сти ли зо ва на ку гла ко ја под се ћа на 
гло бус, чи ме се ис ти че да се ра ди о гло бал ној 
ен ци кло пе ди ји раз ли чи тих је зи ка. Ства ра ње 
Ви ки пе ди је је про цес ко ји се ни ка да не мо же 
сма тра ти за вр ше ним, јер он стал но на пре ду-
је. Мо то под ко јим Ви ки пе ди ја де лу је је „За-
ми сли свет у ком сва ка осо ба има сло бо дан 
при ступ це ло куп ном људ ском зна њу, то је 
оно што ми ра ди мо“.

3. Ме ди ја ви ки софт вер
Ви ки пе ди ја је од свог осни ва ња до по че-

тка 2002. го ди не ко ри сти ла Use Mod Wi ki. По-
чет ком 2002. на стао је Ме ди ја ви ки софт вер 
по себ но на пи сан за Ви ки пе ди ју. Ме ди ја ви ки, 
на пи сан на је зи ку pHp, је сло бо дан софт вер 
под ли цен цом GNU GpL (енг. GNU Ge ne ral 
pu blic Li cen se), што зна чи да мо же сло бод но 
да се ди стри бу и ра и ме ња. Да нас га ко ри сте 
Ви ки пе ди је на свим је зи ци ма, и уоп ште сви 
про јек ти ко ји се раз ви ја ју у окви ру Ви ки ме-
ди ја фон да ци је (Me di a Wi ki). Не ки од нај по-
зна ти јих про је ка та су Ви ки реч ник, Ви кик-
њи ге, Ви ки ци тат, Ви ки звор ник, Ви ки вр сте, 
Ви ки ве сти, Ви ки вер зи тет итд.

Осим то га Ме ди ја ви ки софт вер ко ри сте 
и мно ге дру ге мре жне ста ни це на Ин тер не-
ту ко је ни су у окви ру Ви ки ме ди ја фон да ци је, 
па је то по стао до ми нан тан софт вер ски пред-
став ник Ви ки тех но ло ги је. По што је у пи та-
њу сло бо дан софт вер, он да га че сто ко ри сте 
за раз ме ну иде ја и бр жу ко му ни ка ци ју и ма-
ње ло кал не за јед ни це љу ди ко је ра де на не-
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ком за јед нич ком про јек ту (Ra man 2006). Ово 
је би ла основ на иде ја и пр вог Ви ки ја Вар да 
Ка нин ге ма.

Ме ди ја ви ки софт вер је на мен ски раз ви јен 
за Ви ки пе ди ју, са иде јом да се сло бо дан софт-
вер ко ри сти за сло бод ну ен ци кло пе ди ју. Он 
се и да ље сло бод но раз ви ја, а ло ка ли зо ван је 
на пре ко сто је зи ка. Тре нут но је ак ту ел на ста-
бил на вер зи ја 1.13.2 од 2. ок то бра 2008. (Me-
di a Wi ki). У ње го вом раз во ју уче ству ју мно ги 
про гра ме ри ко ји до да ју но ве мо гућ но сти. На 
при мер, у ло ка ли зо ва ној вер зи ји за срп ски је-
зик, до да то је при ка зи ва ње стра ни ца на оба 
пи сма срп ског је зи ка – ћи ри ли ци и ла ти ни ци 
(Vi tas и kr stev 1999). Стра ни це се чу ва ју у пи-
сму у ком су на ста ле, а кли ком на од го вара ју-
ће дуг ме мо же се до би ти при каз стра ни це на 
дру гом пи сму. Ме ђу тим не ки де ло ви тек ста се 
по сво јој при ро ди увек пи шу у јед ном пи сму, 
на при мер Wi ki pe dia се пи ше са мо ла ти ни-
цом. Ови де ло ви тек ста се окру жу ју за гра да-
ма -{}- чи ме се они из у зи ма ју од кон вер зи је и 
при ка зу ју увек у јед ном об ли ку – у оном у ком 
су ори ги нал но за пи са ни. Кон вер зи ја стра ни ца 
се од ви ја ди на мич ки у тре нут ку зах те ва. Ова 
иде ја је пр ви пут им пле мен ти ра на за ки не ски 
је зик за ко ји та ко ђе по сто је раз ли чи ти на чи ни 
за пи си ва ња истог тек ста.

Раз ма тра на је и мо гућ ност да се у Ме ди-
ја ви ки софт вер ло ка ли зо ван за срп ски је зик 
угра ди и по др шка за екав ски и ије кав ски из го-
вор, ме ђу тим то се по ка за ло као су ви ше ком-
пли ко ва но и те шко за ре а ли за ци ју, јер би под-
ра зу ме ва ло да се сва ка реч код ко је по сто ји 
раз ли ка ети ке ти ра да би се озна чи ло ка ко она 
из гле да у екав ском, а ка ко у ије кав ском из го-
во ру. Овим по ступ ком се гу би основ на пред-
ност Ви ки ја, а то је јед но став ност ко ри шће ња. 
Дру га мо гућ ност би би ла да се на пра ви јед на 
ве ли ка та бе ла ре чи срп ског је зи ка на екав ском 
и ије кав ском, па да се она ди на мич ки кон сул-
ту је. Ме ђу тим, иако би се јед на ова ква та бе ла 
мо гла из ра ди ти оста је отво ре но пи та ње ко ли-
ко би овај при ступ ге не ри сао гре ша ка.

3.1. Не ке од осо би на Ме ди ја ви ки софт-
ве ра – јед но став ност

Ме ди ја ви ки софт вер се од ли ку је ве ли ком 
јед но став но шћу у ко ри шће њу. При ли ком уре-
ђи ва ња стра ни це текст се за гра ђу је из ве сним 
ети ке та ма, слич но као у HTML, с тим што је 
ов де син так са јед но став ни ја. 

На при мер, уко ли ко је по треб но да се од 
не ке ре чи на пра ви хи пер ве за он да њу тре ба 
за гра ди ти са две угла сте за гра де, нпр. [[Иво 
Андрић]]. Под на сло ви се за гра ђу ју са два 
зна ка јед на ко сти, нпр. ==Увод==, сле де ћи ни-
во под на сло ва са три зна ка јед на ко сти, итд. 
Бу ду ћи из глед стра ни це мо же се та ко ђе јед-
но став но ви де ти кли ком на дуг ме „при ка жи 
прет пре глед“.

Ме ди ја ви ки омо гу ћа ва при каз мул ти ме ди-
јал них са др жа ја, пре све га сли ке и зву ка, ко ји 
се у члан ке укљу чу ју при ме ном јед но став них 
пра ви ла ви ки син так се. Да би се да то те ке мо-
гле укљу чи ти по треб но их је пр во по сла ти на 
ви ки мре жну ста ни цу. На Ви ки пе ди ји све по-
сла те сли ке мо ра ју би ти про пи сно озна че не 
и са ја сним ста ту сом аутор ских пра ва. Охра-
бру је се сла ње сли ка ко је су под сло бод ном 
ли цен цом, док су пра ви ла за де ла за шти ће на 
аутор ским пра ви ма не што стро жа.

Нај ве ћа ко лек ци ја сло бод них ма те ри ја ла 
на ла зи се у Ви ки ме ди ји ној оста ви (енг. Wi-
ki me dia Com mons), где се пре ма по да ци ма 
од 2. де цем бра 2008. на ла зи око 3,550,000 
да то те ка (Com mons). То су ве ћи ном сли ке и 
звуч не да то те ке ко је при ла жу чла но ви ви ки 
за јед ни це под не ком од сло бод них ли цен ци, 
као и сли ке чи ја су аутор ска пра ва ис те кла. 
Ове да то те ке се мо гу ви де ти са свих Ви ки пе-
ди ја и са оста лих про је ка та ко ји се раз ви ја ју 
уну тар Ви ки ме ди је.

3.2. За шти та са др жа ја
Од по себ ног је зна ча ја пред ста ви ти ко ји 

су све ме ха ни зми за шти те стра ни ца при су-
т ни у Ме ди ја ви ки софт ве ру. Ови ме ха ни зми 
омо гу ћа ва ју да сви до бро на мер ни ко ри сни ци 
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мо гу да до при но се са др жа ју, али исто та ко 
спре ча ва ју зло у по тре бе и ван дал ске из ме не 
на члан ци ма.

Уз сва ку стра ни цу чу ва се исто ри ја ње них 
из ме на. Уви дом у исто ри ју из ме на стра ни це 
мо же се утвр ди ти ка да је стра ни ца на ста ла и 
ко ју је кре и рао, за тим се мо же ви де ти спи сак 
свих вер зи ја стра ни це, вре ме њи хо вог на ста-
н ка и ко ји ко ри сни ци су их кре и ра ли. Мо гу ће 
је при сту пи ти сва кој вер зи ји стра ни це, а исто 
та ко и упо ре ди ти на по го дан на чин би ло ко-
је две вер зи је, јер софт вер омо гу ћа ва упо ре-
до из ли ста ва ње две вер зи је јед не по ред дру-
ге. Ко ри сни ци са ад ми ни стра тор ским (sysop) 
пра ви ма ко ји над гле да ју из ме не стра ни ца мо-
гу да вра те стра ни цу на би ло ко ју прет ход ну 
вер зи ју. Овај ме ха ни зам чу ва ња свих вер зи ја 
стра ни ца и мо гућ ност да се вра ти би ло ко ја 
прет ход на стра ни ца обез бе ђу ју ви сок сте-
пен за шти те си сте ма од ван да ли за ма. Ово је 
од по себ ног зна ча ја за ви ки је ко ји су пот пу-
но отво ре ни и ко је сва ки, па и не ре ги стро ван, 
по се ти лац мо же да ме ња.

На при ме ру Ви ки пе ди је се ово мо же нај-
бо ље пред ста ви ти. Као пот пу но сло бод на 
ен ци кло пе ди ја ко ју мо же сва ко да уре ђу је, 
Ви ки пе ди ја је би ла ме та ван да ла што је угро-
жа ва ло сам кон цепт Ви ки пе ди је и до во ди ло 
у опа сност њен оп ста нак. Ме ђу тим, за хва-
љу ју ћи ме ха ни зму чу ва ња исто ри је стра ни це 
уз мо гућ ност вра ћа ња прет ход не вер зи је ова 
опа сност је от кло ње на и у прак си се по ка за ло 
да си стем до бро функ ци о ни ше.

Дру ги зна ча јан ме ха ни зам је за кљу ча ва ње 
стра ни ца чи ме се оне мо гу ћа ва њи хо во ме ња-
ње. На при мер, стра ни це ко је су че сто из ло-
же не ван да ли зми ма, ре ци мо члан ци о по ли-
тич ким ли де ри ма у да ни ма пред из бо ре, или 
члан ци о вер ским во ђа ма и осни ва чи ма ре-
ли ги ја, као и о дру гим те ма ма ко је иза зи ва ју 
жуч ну по де ље ност на два та бо ра, мо гу би ти 
за шти ће ни од ме ња ња. Пре ма сте пе ну за шти-
те по сто је три вр сте стра ни ца: оне ко је мо же 
да уре ђу је сва ко (па и не ре ги стро ва ни ко ри-

сни ци), оне ко је мо гу да уре ђу ју са мо ре ги-
стро ва ни ко ри сни ци, и оне ко је мо гу да уре-
ђу ју са мо ад ми ни стра то ри. Под ра зу ме ва ни 
ни во за шти те стра ни ца на Ви ки пе ди ји је да 
мо же сва ко да их уре ђу је, док се обич но са мо 
јед на ма њи број стра ни ца шти ти од из ме на. 
Ви ши сте пен за шти те се од но си на стра ни це 
ко је мо гу да уре ђу ју са мо ре ги стро ва ни ко ри-
сни ци и он се од но си на ко ри сни ке ко ји ни-
су са свим но ви, тј. на оне од чи јег кре и ра ња 
на ло га је про те кло из ве сно вре ме. Раз лог за 
уво ђе ње ове но ви не у Ме ди ја ви ки софт вер, да 
се и ко ри сни ци са тек отво ре ним на ло зи ма из-
ве сно вре ме тре ти ра ју на исти на чин као и не-
ре ги стро ва ни ко ри сни ци, је у чи ње ни ци да је 
по сту пак отва ра ња на ло га вр ло јед но ста ван и 
да би ван да ли мо гли ла ко да из бег ну овај вид 
за шти те стра ни ца та ко што би се ре ги стро ва-
ли. Ван да ли нај че шће већ у пр вим да ни ма по-
сле ре ги стро ва ња по ка зу ју ту сво ју осо би ну 
и од мах би ва ју бло ки ра ни. Тре ћи и нај ви ши 
сте пен за шти те стра ни це под ра зу ме ва да мо-
гу да је уре ђу ју са мо ад ми ни стра то ри и он се 
при ме њу је на стра ни це ко је су би ле нај ви ше 
угро же не.

Ме ха ни зам за кљу ча ва ња стра ни ца по ма же 
да се по сто је ћи са др жај стра ни це за шти ти али 
ка ко је основ на иде ја ова квих ви ки сај то ва да 
се стра ни це уна пре ђу ју и уса вр ша ва ју, он да за-
кљу ча ва ње стра ни це спре ча ва и до бро на мер-
не ко ри сни ке да до при не су ква ли те ту члан ка. 
Овај про блем ре ша ва ју стра ни це за раз го вор, 
ко је по сто је уз сва ки чла нак на Ви ки пе ди ји, 
и уоп ште на ви ки сај то ви ма, и омо гу ћа ва ју 
да се о да тој стра ни ци по ве де ди ску си ја, из-
не су пред ло зи и да се кроз раз го вор до ђе до 
не ке при хва тљи ве фор му ла ци је. Ја сно се пра-
ви раз ли ка из ме ђу стра ни це за раз го вор о не-
ком члан ку и са мог ен ци кло пе диј ског члан ка. 
Стра ни ца за раз го вор мо же по слу жи ти и за 
пред ло ге из ме на оних члан ка ко ји су за кљу-
ча ни за све ко ри сни ке осим за ад ми ни стра то-
ре. И за стра ни цу за раз го вор, као и за са ме 
члан ке, се чу ва исто ри ја стра ни це као и све 
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прет ход не вер зи је. И ове стра ни це се та ко ђе 
мо гу за кљу ча ва ти ако за тим има по тре бе, али 
ад ми ни стра тор ске ин тер вен ци је на стра ни ци 
за раз го вор су обич но рет ке и углав ном се са-
сто је у укла ња њу не при клад ног, увре дљи вог 
са др жа ја. Ка да стра ни ца за раз го вор на ра сте 
он да се обич но њен са др жај ар хи ви ра и по-
ста вља хи пер ве за до ар хи ви ра не вер зи је.

Ка да је не ко упо ран са ван дал ским на па ди-
ма на ве ли ки број стра ни ца он да за кљу ча ва ње 
стра ни ца ни је ефи ка сно ре ше ње. Та да се ко-
ри сти још је дан, тре ћи, сте пен за шти те, а то 
је бло ки ра ње ко ри сни ка. Ад ми ни стра то ри на 
Ви ки пе ди ји, и оста лим Ме ди ја ви ки сај то ви-
ма, има ју мо гућ ност да бло ки ра ју ко ри сни ка, 
од но сно Ip адре су оно га ко на но си ште ту про-
јек ту. При ли ком бло ки ра ња на во ди се раз лог 
бло ки ра ња и ду жи на ње го вог тра ја ња, ко ја 
мо же да бу де и нео гра ни че на. Ад ми ни стра тор 
мо же и пре ис те ка овог вре ме на да од бло ки ра 
ко ри сни ка или ње го ву Ip адре су. 

Да би се ван дал ски на па ди от кри ли и, уоп-
ште, да би се ви де ло шта је ажу ри ра но на сај-
ту, по сто ји ли ста ско ра шњих из ме на. Ско ра-
шње из ме не до но се ин фор ма ци је о то ме ко је 
су стра ни це про ме ње не, ко ји ко ри сник их је 
про ме нио, а овај спи сак је хро но ло шки уре-
ђен од нај ско ри је из ме не пре ма ста ри јим. У 
Ме ди ја ви ки софт вер је уве де на мо гућ ност 
па тро ли ра ња стра ни ца ко је оба вља ју ад ми-
ни стра то ри та ко што озна ча ва ју из ме не ко је 
је па тро ла об и шла као про ве ре не. Пра ва па-
тро ли ра ња се мо гу до де ли ти и ко ри сни ци ма 
ко ји ни су ад ми ни стра то ри али ко ји су сво јим 
ра дом сте кли по ве ре ње за јед ни це и ад ми ни-
стра то ра. Озна ча ва њем из ме не као про ве ре не 
из бе га ва се не по треб но ду пли ра ње про ве ра-
ва ња сва ке из ме не.

Сви по ме ну ти ме ха ни зми по ма жу оп ста нак 
и до бро функ ци о ни са ње Ви ки сај то ва не угро-
жа ва ју ћи при том основ ни прин цип сло бо де.

По сто је Ви ки ји на ко ји ма сва ки по се ти лац 
мо же да отво ри на лог, и они код ко јих је ди но 
ад ми ни стра то ри мо гу да отво ре но ви на лог. На 

та квим за тво ре ним ви ки ји ма обич но са мо ре-
ги стро ва ни ко ри сни ци мо гу да уре ђу ју стра не.

3.3. Ни вои ко ри сни ка
Иако су на не ки на чин сви уче сни ци у ра-

ду јед ног Ви ки сај та рав но прав ни, ипак по-
сто ји из ве сна хи је рар хи ја ко ри сни ка. Мо гу се 
раз ли ко ва ти: не ре ги стро ван ко ри сник, ре ги-
стро ва ни ко ри сник, ад ми ни стра тор, би ро кра-
та и бот.

Ре ги стро ва ње је на не ким сај то ви ма оба-
ве зно, а на не ки ма као што је Ви ки пе ди ја ни је 
оба ве зно али се пре по ру чу је, јер је та да лак-
ше пра ти ти ка кве су из ме не из вр ше не и ко их 
је оба вио. Осим то га, ре ги стро ва ње олак ша ва 
ко му ни ка ци ју ме ђу ко ри сни ци ма. Тек ре ги-
стро ва ни ко ри сни ци у пр вих не ко ли ко да на 
по ре ги стра ци ји не ма ју сва пра ва ре ги стро ва-
них ко ри сни ка, да би се из бе гле зло у по тре бе.

Ад ми ни стра то ри има ју мо гућ ност да бри-
шу стра ни це, бло ки ра ју ко ри сни ке, а мо гу и 
да уре ђу ју су че ље (енг. in ter fa ce) тј. да ме ња-
ју си стем ске по ру ке. Ад ми ни стра то ри се нај-
че шће би ра ју ме ђу ис ку сни јим ко ри сни ци ма 
у ко је за јед ни ца има по ве ре ње. Сле де ћи ни-
во хи је рар хи је су би ро кра те ко ји у од но су на 
ад ми ни стра то ре мо гу да до де љу ју и ад ми ни-
стра тор ска и би ро крат ска пра ва.

Бот је на зив из ве ден од ре чи ро бот и то су 
у ства ри про грам ски скрип то ви на пи са ни нај-
че шће у је зи ку Пај то ну ко ји обич но оба вља ју 
не ке си стем ске за дат ке, као што је сре ђи ва ње 
ка те го ри за ци је стра ни ца, ис пра вља ње пра во-
пи сних гре ша ка и слич но.   

3.4. Имен ски про сто ри и под стра ни це
Јед на од зна чај них осо би на ви ки софт ве ра 

су имен ски про сто ри. Осим глав ног имен ског 
про сто ра за ко ји не по сто ји ни ка кав пре фикс, 
по сто је и дру ги имен ски про сто ри у за ви сно-
сти од по тре ба ви ки ја. Ре ци мо на Ви ки пе ди-
ји су при сут ни имен ски про сто ри Ко ри сник, 
Сли ка, Ви ки пе ди ја, По моћ, Ме ди ја Ви ки, Ша-
блон, Ка те го ри је, Пор тал. Сва ки од имен ских 
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про сто ра има од го ва ра ју ћи имен ски про стор 
за раз го вор, јер стра ни це за раз го вор ни су 
осо би на са мо глав ног већ и оста лих имен ских 
про сто ра. Пун на зив стра ни це он да укљу чу је 
и имен ски про стор, иза ко га иде : (дво тач ка), 
па он да на зив стра ни це уну тар тог имен ског 
про сто ра, на при мер Ви ки пе ди ја: Зна чај је 
стра ни ца под на зи вом Зна чај у окви ру имен-
ског про сто ра Ви ки пе ди ја. Сва ком имен ском 
про сто ру ад ми ни стра то ри при дру жу ју од ре-
ђе ну на ме ну и то олак ша ва пре глед са др жа ја.

Осим имен ских про сто ра на ви ки сај то ви ма 
мо гу по сто ја ти под стра ни це. Оне обич но има-
ју кра ћа име на и пу та ња до под стра ни це се до-
би ја та ко што се на пу та њу до стра ни це до да 
ко са цр та / и по том на зив под стра ни це. Под-
стра ни це се че сто ко ри сте за ар хи ве стра ни ца 
за раз го вор, на при мер Раз го вор:Ко смос/1.

3.5. По др шка за ма те ма тич ке фор му ле
Осим на ве де них мо гу се по ме ну ти још не ке 

ко ри сне осо би не Ме ди ја ви ки софт ве ра. Јед на 
од тих осо би на је до бра по др шка за при ка зи-
ва ње ма те ма тич ких фор му ла. Ма те ма тич ки 
тек сто ви су по др жа ни та ко што је у Ме ди ја ви-
ки софт ве ру ин те гри сан је дан под скуп TeX-а 
за фор ма ти ра ње ма те ма тич ких фор му ла (Ма-
рић 2009). Ово обез бе ђу је да се уз по моћ, ма-
те ма ти ча ри ма по зна те и стан дард не, син так-
се пи шу фор му ле и ма те ма тич ки из ра зи. На 
при мер <math> P = \pi r^2 </math> 
пред ста вља из раз за по вр ши ну кру га. Ети ке та 
за ма те ма тич ке фор му ле је <math> и уну тар 
ње је до зво ље на упо тре ба оног де ла TeX-а ко-
ји се за пи су је уну тар $ и $. Овим до дат ком је 
омо гу ће но да се ви ки сај то ви мо гу ко ри сти-
ти и за успе шно за пи си ва ње ма те ма тич ких, 
фи зич ких и уоп ште тех нич ких тек сто ва, као 
и би ло ко јих дру гих тек сто ва ко ји укљу чу ју 
фор му ле, ко је мо гу да бу ду и ве о ма сло же не 
и да са др же на при мер, раз лом ке, ин те гра ле, 
ква драт не ко ре не и слич но.

Ме ди ја ви ки софт вер је ве о ма по го дан за 
до да ва ње ра зних до да та ка, то су тзв. екс тен-

зи је. Јед на од нај по зна ти јих екс тен зи ја је сте 
се ман тич ки Ме ди ја ви ки (енг. Se man tic Me-
di a Wi ki) (Schaf fert, и др. 2006). Се ман тич ки 
Ме ди ја ви ки до пу шта се ман тич ко ано ти ра-
ње тек ста, на при мер у члан ку о Бер ли ну 
мо же се на пи са ти: ... is the ca pi tal of [[Is ca
pi tal of::Ger many]] ... its po pu la tion is [[po
pu la tion::3,993,933]]. На тај на чин се омо-
гу ћа ва се ман тич ко пре тра жи ва ње и об ра да 
ин фор ма ци ја.

Сај то ви за сно ва ни на Ме ди ја ви ки ју, као 
што је Ви ки пе ди ја убра ја ју се у Веб 2.0, tj. у 
веб дру ге ге не ра ци је (Aha rony 2008). 

4. Ло кал ни ви ки ји
Осим Ви ки пе ди је ко ја је по ста ла гло бал-

ни фе но мен, по сто је и дру ге вр сте ви ки ја. Од 
по себ ног зна ча ја су ло кал ни ви ки ји, ко је фор-
ми ра ју не ке ор га ни за ци је или гру пе љу де ко је 
ра де на не ком за јед нич ком по слу или про јек-
ту. То су обич но ви ки ји фа кул те та, по је ди них 
уста но ва и слич но. Раз вој ло кал них ви ки ја 
има ве ли ку пер спек ти ву, јер се пред ви ђа да ће 
у ско рој бу дућ но сти то пред ста вља ти до ми-
нан тан вид ко му ни ка ци је за би ло ко ји об лик 
за јед нич ког ра да, а по себ но, има ју ћи у ви ду 
да ра зним ме ха ни зми ма за шти те ова кви ви-
ки ји мо гу оста ти за шти ће ни и до ступ ни са мо 
про ве ре ним ко ри сни ци ма из гру пе.

По сто је иде је да се у бу дућ но сти у окви ру 
елек трон ске упра ве (енг. e-Go vern ment) сај то-
ви ло кал них са мо у пра ва ор га ни зу ју по прин-
ци пу ло кал них ви ки ја (Wag ner, и др. 2006). 
Осим ор га ни за ци ја и ло кал них са мо у пра ва, 
по сто је број ни ви ки сај то ви раз вр ста ни по те-
ма ти ци. Је дан од нај ста ри јих та квих сај то ва 
на срп ском је зи ку, је сајт обо жа ва ла ца де ла 
Џ. Р. Р. Тол ки на, а број ова квих ви ки сај то ва 
та ко ђе стал но ра сте. Ови ви ки сај то ви не ма ју 
ло кал не окви ре у сми слу ор га ни за ци је или те-
ри то ри је ко јој су на ме ње ни већ су они те мат-
ски од ре ђе ни. У том сми слу они пред ста вља ју 
и спе ци ја ли зо ва не ен ци кло пе ди је за раз ли ку 
од Ви ки пе ди је ко ја је ен ци кло пе ди ја оп штег 
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ка рак те ра. Ово до не кле ли чи на огла сне та бле 
(енг. user gro ups) ко је су не ка да би ле по пу ла-
ран сер вис на ве бу.

Јед на од ва жних осо би на ло кал них ви ки-
ја је да се њи хо ве стра ни це мо гу из во зи ти на 
Ви ки пе ди ју. При ли ком из во за стра ни це пре-
но си се и це ла ње на исто ри ја из ме на. Уоп ште 
је увоз и из воз стра ни ца мо гућ из ме ђу би ло 
ко ја два ви ки ја уко ли ко су вер зи је њи хо вог 
Ме ди ја ви ки софт ве ра ком па ти бил не.

5. Зна чај ви ки ја
Ви ки пе ди ја на ен гле ском је зи ку је нај ве-

ћа ен ци кло пе ди ја, ме ре но бро јем ре чи (пре ко 
ми ли јар ду), бро јем ка рак те ра (пре ко три и по 
ми ли јар де) и бро јем чла на ка (пре ко 2 ми ли о-
на) (Lar gest encyclo pe dia). Сле де ћа по оби му 
је ки не ска ен ци кло пе ди ја „Si qu Qu an shu“ из 
1782. ко ја пред ста вља ко лек ци ју књи га из ки-
не ске исто ри је и има 800 ми ли о на ре чи. Иза 
ње сле ди „Yon gle Encyclo pe dia“, ки не ска оп-
шта ен ци кло пе ди ја из 1403-1408, ко ја са др жи 
око 330 ми ли о на ре чи и око 770 ми ли о на ка-
рак те ра. Че твр та по ре ду је „En cic lo pe dia uni-
ver sal ilu stra da euro peo-ame ri ca na“ на шпан-
ском је зи ку из 1933. го ди не ко ја има око 200 
ми ло на ре чи, ми ли јар ду ка рак те ра и пре ко 
ми ли он од ред ни ца. На де ве том ме сту по оби-
му, на ла зи се ен ци кло пе ди ја Бри та ни ка, ко ја 
има 44 ми ли о на ре чи у штам па ном из да њу из 
2002. док ње но Ин тер нет из да ње има 55 ми-
ли о на ре чи. Бри та ни ка је дру га по ве ли чи ни 
ен ци кло пе ди ја на ен гле ском је зи ку, од мах по-
сле Ви ки пе ди је (Si ze com pa ri sons).

Са ма чи ње ни ца да је нај ве ћа ен ци кло пе-
ди ја на пи са на на ви ки прин ци пу и да по сто ји 
ве ли ки број ло кал них ви ки ја, го во ри о дру-
штве ном зна ча ју ко ји ви ки сај то ви има ју, као 
и о ути ца ју ви ки тех но ло ги је на све оста ле 
тех но ло ги је на ве бу. 

Це ла при ча око ви ки ја се мо же гру бо по-
де ли ти на три то ка: је дан је ви ки софт вер (на 
при мер Ме ди ја ви ки), дру ги су ви ки сај то ви 
или про из во ди (на при мер Ви ки пе ди ја), а 

тре ћи је за јед ни ца љу ди ко ји сто је иза све-
га то га и ко ји се ста ра ју да ства ри функ ци о-
ни шу (за Ви ки пе ди је и срод не про јек те то је 
Ви ки ме ди ја).

Ви ки ме ди ја фон да ци ја је на ста ла 20. ју-
на 2003. Убр зо по сле то га се ства ра ју и ње ни 
ло кал ни огран ци, а као пе ти по ре ду ло кал ни 
огра нак осно ва на је 3. де цем бра 2005. го ди не 
Ви ки ме ди ја Ср би је и Цр на Го ре, ко ја је ка сни-
је пре и ме но ва на у Ви ки ме ди ја Ср би је.

Ви ки тех но ло ги ја је зна чај на но ва тех но-
ло ги ја и за уче нич ку и сту дент ску по пу ла ци ју 
(Ra man, и др. 2005). Кроз њу сту ден ти нај бо-
ље мо гу да се упо зна ју са тим шта је Веб 2.0 
(par ker 2007). Ви ки пе ди ја у на ста ви још увек 
ни је до вољ но про у че на те ма. Сту денст кој по-
пу ла ци ји у Ср би ји Ви ки пе ди ја је при бли же на 
пу тем се ми нар ских ра до ва. У про ле ће 2007. 
го ди не на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду су сту-
ден ти два фа кул те та, Фи ло ло шког и Фа ку ле та 
фи зич ке хе ми је пи са ли сво је се ми нар ске ра-
до ве за Ви ки пе ди ју. Пр ви сту ден ти у Ср би ји 
ко ји су пи са ли сво је ра до ве за Ви ки пе ди ју 
би ли су сту ден ти Фи ло ло шког фа кул те та код 
проф. Цве та не Кр стев из пред ме та Ин тер нет 
и веб тех но ло ги је.     

6. За кљу чак
Ви ки тех но ло ги ја је јед на од но вих Ин тер-

нет тех но ло ги ја на ко јој је за сно ван ве ли ки 
број ин тер нет сај то ва. Она омо гу ћа ва да сва-
ки по се ти лац сај та мо же да до при не се ње го-
вом са др жа ју. Ме ђу ви ки софт ве ром по себ но 
се из да ва ја Ме ди ја ви ки, на пи сан 2002. за Ви-
ки пе ди ју. Ви ки пе ди ја је по ста ла нај ве ћа ен ци-
кло пе ди ја да на шњи це, пре све га за хва љу ју ћи 
ви ки кон цеп ту и Ме ди ја ви ки софт ве ру ко ји је 
омо гу ћио ре а ли за ци ју кон цеп та. Осим Ви ки-
пе ди је и сви оста ли про јек ти у окви ру Ви ки-
ме ди ја Фон да ци је за сно ва ни су на Ме ди ја ви-
ки софт ве ру. Сло бо дан софт вер Ме ди ја ви ки 
је софт вер ко ји се нај ви ше ко ри сти за раз вој 
свих ви ки ја, па је по стао до ми нан тан софт вер 
ви ки тех но ло ги је.
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Ме ди ја ви ки софт вер ко ји је ло ка ли зо ван на 
пре ко сто је зи ка се и да ље уса вр ша ва и на ла зи 
сво ју ве ли ку при ме ну у ло кал ним ви ки сај то-
ви ма. Осим то га он има при ме ну и у на ста ви, 
јер се кроз ње га пре ко из ра де се ми нар ских ра-
до ва сту ден ти мо гу упо зна ти са Ве бом 2.0. 
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