
Нови уредници често наслов чланка понове
у виду првог поднаслова. Пошто је чланак
сачуван, у њему се налазе два истоветна
наслова, што је погрешно. Ова грешка се
често дешава и када уредници раде у песку.
Чланак треба почети уводним пасусом, без
поновног увођења наслова. Тема не може
бити сама себи наслов или поднаслов и
нема сврхе понављати наслов.

Често се чланци остављају без категорија иако
би сваки чланак требало да се нађе у једној или
више категорија (како би сродни чланци били
боље повезани и како би се олакшало
претраживање). О томе како исправно да
убаците категорије консултујте упутство за
уређивање Википедије у коду или у визуелном
уређивачу.

На Википедији није дозвољен наративни тон
који изражава сопствене ставове или
промовише вредности и места. Треба имати у
виду да је енциклопедијски чланак, заправо,
једноставан (некада и сувопаран) текст који
приказује доказане чињенице и објашњава
појмове. Како би избегли неенциклопедијски
стил, потребно је да:

Најчешће greske приликом
уређивања Wikipedije 

Формат и стил текста

Треба избегавати коришћење искошеног и
подебљаног текста истовремено. Подебљан текст
је пожељан само да се истакну основни појмови.
Најчешће се користи само  у уводном пасусу, за
истицање појма који је обрађен чланком.
Пример:

Деколонизација Африке је историјски
процес који се одиграо у већем делу
афричког континента након Другог
светског рата.

Искошен текст се користи само уместо знакова
навода, на пример, при навођењу литературе.

Okoth, Assa (2006). A History of Africa: African
nationalism and the de-colonisation process.
East African Publishers. pp. 221-.ISBN 978-
9966-25-358-3.

Понављање наслова

Спољашње везе

Спољашње везе (линкови према интернет
страницама ван Википедије), не би требало
да се налазе у самом чланку, осим у случају
да су наведени као референце. Ове линкове
треба навести на крају чланка, у оквиру
поднаслова Спољашње везе.

Спољашње везе, било да су наведене у
поднаслов Спољашње везе или као
референце, треба да садрже опис. Тада се
линк налази на тексту описа и не остаје
само УРЛ сајта у тексту. 
Пример:

Српска академија наука и уместносити
- Званични сајт

https://www.sanu.ac.rs

Категорије

Стил писања

чланак садржи позната знања 
садржај буде проверљив
приступ теми буде избалансиран 
чланак садржи релевантне чињенице
чланци буду о релевантним темама 
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[1] Аутори: Милица Жарковић и Небојша Ратковић
Викимедија Србије, децембар 2019.



Погрешно уношење референци

Садржај на Википедији мора да буде подржан
релевантним изворима информација. Дакле,
знања која сте стекли током живота не би смелa
да се нађу у чланку без извора који  их потврђују.
Извори информација могу да буду штампани
извори (књиге, научни часописи и сл.) и
интернет извори. Референце треба наводити у
сам текст, након пасуса или реченице где су
коришћени подаци из тих извора.

Не заборавите да као последњи наслов
ставите наслов Референце и да референцу
позиционирате у текст.

У случају када се информације преузимају са неке
друге језичке верзије Википедије, као референца
се наводи извор који је оригинално наведен на
тој језичкој варијанти Википедије. Никако не би
требало наводити саму страницу на Википедији
као референцу (не може се Википедија
потврдити сама собом).

Дуплирање чланака

Потребно је детаљно претражити
Википедију да се уверимо да чланак на
тему коју смо изабрали није већ написан.
Претрагу започети укуцавањем назива
чланка у поље за претрагу. Уколико се
појави црвени линк, пре почетка
уређивања, претражити и све сродне
називе, синониме, називе са другачијим
распоредом речи или појашњењима у
загради. 

Ћирилица и латиница

На Википедији имате слободу да пишете
ћирилицом или латиницом, а Вики софтвер ће
текст аутоматскли пресловити на оно друго
писмо. Ако користите латиницу користите сва
слова (Š, Ć, Ž, Č). Уколико радите допуну
постојећег чланка, морате да пишете писмом
којим је чланак започет. 

Транскрипција је преношење звукова из једног
језика у други писаним симболима. Властита
имена увек треба да буду записана онако како се
изговарају. 

О томе како исправно да убаците референце
консултујте упутство за уређивање Википедије у
коду или у визуелном уређивачу.

Неенциклопедијске теме

При избору теме, треба водити рачуна да
је појам који се обрађује већ препознат
као значајан и релевантан, односно да
постоје званичне и јавне информације о
појму и да је појам од значаја за шире
друштво. Тема треба да буде адекватно
формулисана и да омогућава да се
објективно и целовито представи појам.
Не пишите чланке о себи, својим
друговима, наставницима и слично.
Треба размишљати да ли би изабрана
тема могла да се нађе у штампаној
енциклопедији. 

Трансприкпција

Wikipedia
Wikipedija
Википедија

Транслитерација или пресловљавање

Ако желиш да се одређени текст не
пресловљава, потребно је да тај текст приликом
уређивања у коду ставиш под ове знакове: -{}-
Пример:

-{Mamma Mia!}- је филм заснован на
истоименом мјузиклу.


