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Још десет дана до краја великог
фото-конкурса

ВИКИ ВОЛИ СПОМЕНИКЕ 2021
од 1. до 30. септембра 2021. године

Још десет дана остало је до затварања великог фото-конкурса Вики
воли споменике 2021, који се по први пут ове године спроводи и у Републици
Српској.

Љубитељи фотографије до краја мјесеца септембра могу послати фотографије
културних и историјских споменика Републике Српске на конкурс Вики воли споменике
2021 и на тај начин узети учешће у трци за вриједне новчане награде.

Вики воли споменике (енгл. Wiki Loves
Monuments, WLM) годишње је међународно
фото-такмичење које се одржава током мјесеца
септембра, у организацији уредника Википедијине
заједнице уз помоћ локалних Викимедијиних огранака.
Учесници фотографишу локалне историјске споменике и
културна добара у својим земљама, затим фотографије
отпремају на Викимедијину оставу. Циљ овог такмичења
је указивање на културна добра земаља учесница са
жељом подстицања људи да фотографишу те
споменике и да их отпреме под слободном лиценцом,
како би се наведене фотографије могле користити и изван Википедије.

Прво такмичење „Вики воли споменике” одржано је 2010. године у Холандији
као пилот пројекат. Сљедеће године се проширило и на остале земље Европе, тако да
је према Гинисовој књизи рекорда 2011. године то било најмасовније фото-такмичење.
Такмичење се 2012. године проширило изван Европе, са укупно 35 земаља учесница, а
скупљено је преко 350.000 фотографија од стране 15.000 учесника. Сљедеће године
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се такмичење проширило на шест континената укључујући Антарктик и имало је
учеснике из 50 земаља.

Вики воли споменике Републике Српске!

Списак споменика културе Републике Српске, као и пратећа упутства, могу се
пронаћи на званичном сајту такмичења Вики воли споменике Република Српска.

Пажљиво одабран, стручни жири ће одлучити о побједничким фотографијама,
на основу унапријед постављених критеријума који се односе на техничке
карактеристике, оригиналност и енциклопедијску вриједност.

Побједници фото-такмичења Вики воли споменике 2021 биће познати крајем
октобра. Укупан овогодишњи наградни фонд износи 1.200,00 KM распоређених на
сљедећи начин:

1. мјесто: 600,00 КМ
2. мјесто: 400,00 КМ
3. мјесто: 200,00 КМ.

Такмичење се спроводи у организацији Викимедијине заједнице Републике
Српске и међународног организационог тима, а под покровитељством Задужбине
Викимедије.

Детаљније информације о самом пројекту и о начину учествовања доступне су
на:

● http://wlm.wikimedia.rs.ba/
● Википедија:Вики воли споменике Република Српска
● Commons:Wiki Loves Monuments 2021 in the Republika Srpska
● Wiki Loves Monuments 2021

Додатне информације:

Бојана Подгорица
координатор пројекта

тел:+387(0)65/089-774
сајт: wlm.wikimedia.rs.ba
е-пошта: wlm@wikimedia.rs.ba
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