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ЗАЕДНИЦА
Активностите поврзани со заедницата вклучуваат уредувачки маратони, соработка со
медиуми, прославување на роденденот на Википедија преку уредување, како и уредувачки
натпревар за средношколците од Македонија. На 15 август 2021 година беше одржано
годишното собрание на членовите на ГЛАМ Македонија, а нашите членови учествуваа и на
заедничкото следење на Викиманија 2021.

Во октомври 2021 година одржавме тридневен тим билдинг во Охрид за членовите на ГЛАМ
Македонија, а нашите членови одржаа презентации на Викиманија 2021 и на конференцијата
за Централна и Источна Европа, и двете одржани онлајн.

Уредувачки маратони 

Како и минатата година, се вклучивме во меѓународниот ден на Ромите со уредувачки
маратон. Целта на овој меѓународен повик е да се зголеми свесноста за ромската култура,
традиција, историја, обичаи, итн., преку создавање на нови статии на Википедија. Во нашиот
повик се вклучија 19 уредувачи кои сите заедно создадоа 36 нови статии. 

Вториот уредувачки маратон се одржа на 23 април 2021 година, по повод Светскиот ден на
англискиот и шпанскиот јазик. Овој пат учествуваа 20 уредувачи, кои создадоа 27 нови статии
на темата.

На 30 октомври 2021 година членовите на Вики Клуб Старо Нагоричане, предводени од Стојна
Арсовска-Доневска, работеа статии на тема Запознајте ја Српска, како дел од меѓународниот
повик Meet Srpska 2021 организиран од Викимедијанците на Република Српска. Резултатот бе
9 нови статии создадени од 5 уредувачи.

Последниот уредувачки маратон за 2021 година беше дел од меѓународната
иницијатива Women in Climate Change 2021. Жените за климатските промени 2021 се одржа на
10 декември 2021 година, при што беа создадени 33 нови статии од 15 уредувачи.

Во текот на 2021, од вкупно 4 уредувачки маратони, беа создадени нови 105 статии на
Википедија на македонски јазик.

Соработка со медиуми
Една од целите на ГЛАМ Македонија е да ги споделуваме нашите активности во медиумите.
Повеќе објави за нашата активност се појавија во медиумите, на интернет и на телевизија, и
вкупно 17 интервјуа беа дадени за медиумите во текот на 2021 година. Исто така, нашите
активности ги објавуваме редовно на нашата Фејсбук страница како и на нашите две интернет
страници: glammacedonia.mk и wikicamp.mk.

Во дневниот весник „Нова Македонија“ се појави интервју на нашиот координатор за
образование, и координатор на Вики Клубот Охрид, Наташа Неданоска, а исто така нејзино
интервју имаше и на телевизија. Соработката и активностите со Националниот парк Галичица
беа објавени на страницата на локалниот сајт на ohrid.news.

Уредувачкиот натпревар за членовите на Вики Клубовите „Запознајте ја Русија“ беше објавен
на  Канал 5 и на интернет страницата од весникот Вечер.

На интернет страницата на publicitet.mk како и на официјалната страница за ретки
болести Disease Day Organization, беа објавени и споменати активностите на Вики Клуб Охрид
во врска со ретките болести.

https://meta.wikimedia.org/wiki/International_Roma_Day_Edit-a-thon_2021
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%B8_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%B8_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_-_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B5_%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%98_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D1%83_2021
https://meta.wikimedia.org/wiki/Women_in_Climate_Change_2021
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_-_%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_2021
https://www.facebook.com/GLAM-Macedonia-236504190030022/?ref=page_internal
http://glammacedonia.mk/
http://wikicamp.mk/
https://www.novamakedonija.com.mk/zivot/magazin/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%B2/
https://kanal5.com.mk/ednomesechen-ureduvachki-predizvik-za-chlenovite-na-viki-klubovite-na-tema-zapoznajte-ja-rusija/a458706
https://www.vecer.press/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0/
https://www.publicitet.mk/component/k2/item/16327-viki-klub-ohrid-i-ovoj-fevruari-se-prikluchi-kon-kampanjata-za-zapoznavanje-na-retkite-bolesti
https://www.rarediseaseday.org/friend/2103?fbclid=IwAR2FOnxW2H1tFbNKpiWrUsirnnsh-Yq03bTVc9RVN5urykuwvGJiF8KzkgE/Rare


Медиумска покриеност за Вики тим билдинг: kulart.mk.

Роденден на Википедија

Логото за роденденот на Википедија.

Традиционално, повикавме на уредување статии по повод 20 роденден на Википедија.
Роденденот се прославува на 15 јануари во цел свет. Како резултат, беа објавени 25 нови
статии на разни теми во текот на тој ден, а учествуваа 22 уредувачи.  

Уредувачки натпревар за средношколци
Од 19 април до 9 мај 2021 година се одржа уредувачкиот наптревар за средношколци на
тема: „Биосферни резервати во светот“. Во текот на трите недели учениците создадоа 121
нова статија, а 2 постоечки статии беа подобрени.

Статии без илустрација 2021
Втора година како се одржува овој натпревар на меѓународно ниво, и ние се вклучивме по
вторпат. Проектната македонска станица за овој натпревар: Статии без илустрации, а
меѓународниот повик може да се види на: Wikipedia Pages Wanting Photos. Идејата и целта на
овој натпревар е да се вметнат илустрации на страниците на кои нема слики во моментот.
Годинава 4.654 статии беа збогатени со 5.145 фотографии. Вкупно учествуваа 13
натпреварувачи од сите возрасти, а најдобрите пет добија награди.

ВИКИМАНИЈА 2021

Wikimania 2021, најголемата конференција на Википедијанците од цел свет, се одржа онлајн
од 14 до 17 август 2021 година. За време на одржувањето на Викиманија, членовите на ГЛАМ
Македонија се собраа на заедничко следење на презентациите и предавањата кои беа онлајн.

Беа органзиирани 4 настани во текот на четирите дена: три од нив во Скопје, и еден во Охрид.
Следењето на Викиманија во Скопје беше во просториите на ГЛАМ Македонија, а во Охрид во
селото Рамне, на Галичица. Вкупно 33 учесници ја следеа Викиманија, од кои 24 во Скопје и 9
во Охрид. Возрасните Википедијанци како и членовите на Вики Клубовите имаа можност ги
чујат искусните Википедијанци од светот кои ги презентираа своите активности, а наши
членови исто така имаа презентација на Викиманија за образовните и ГЛАМ активностите во
текот на пандемијата. Дел од атмосферата на фотографиите:

https://www.kulart.mk/featured/vo-ohrid-se-odrzuva-vikipedija-tim-bilding/
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_2021
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Pages_Wanting_Photos
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2021


Вики Тим билдинг
Со цел да се зајакнат контактите и соработката меѓу членовите на ГЛАМ Македонија, оваа
година за првпат организиравме Вики тим билдинг во деновите од 22 до 24 октомври 2021
година во Охрид.

Пристигнувањето во хотелот беше во попладневните часови, така што првиот ден отворањето
на настанот беше вечерта. Членовите се претставија, некои од нив не се познаваа претходно,
па имаа можност да разменат информации за своите активности.

Вториот ден имаше неколку предавања и презентации, меѓу презентерите беа Валентина
Трајкоска, Наташа Неданоска, а приквечерта се одржа заедничко уредување на статии на
Википедија и предавање за тоа како се поставуваат фотографии на заедничката ризница, кои
потоа може да се употребуваат за илустрација на статии на било која Википедија. Исто така
Снежана Штрковска зборуваше за авторските права и за јавна сопственост.

Последниот ден презентација имаше Стојна Арсовска-Доневска, која се осврна на проблемите
со кои се среќаваат координаторите за време на пандемијата. Сите присутни ги коментираа
сосотјбите, и даваа идеи како да се надмине ограничувањето што го создава пандемијата.

Дел од атмосферата на фотографиите:

ГЛАМ програма
ГЛАМ програмата е една од главните програми на ГЛАМ Македонија, и секако една од
најуспешните. Оваа програма подразбира соработка со ГЛАМ институции и сродни институции
(галерии, библиотеки, музеи и архиви). Соработката со институциите со кои веќе имаме
потпишано меморандуми продолжи и оваа година, а годинава имавме и нови соработки.



Ваквиот тип на соработка е во полза и на институциите, и на Википедија. Покрај вообичаените
активности со ГЛАМ институциите, една од нашите цели е испраќање на матичен
Википедијанец за соработка со конкретна инстутуција.

Поради рестрикциите што ги наметна КОВИД-19, и годинава немаше доволен број
работилници кои вообичаено ги одржуваме во ГЛАМ институциите со кои соработуваме.

Матичен Википедијанец –Природо-научен музеј на Македонија
Оваа соработка е продолжување од ланската. Задачите на матичниот Википедијанец е
прибирање на материјали за флора и фауна во Македонија и создавање на статии за нив на
Википедија на македонски јазик. Годинава од интерес ни беа инсектите.

Матичен Википедијанец – Друштво на писатели на Македонија
И оваа соработка е продолжување од минатата година. Матичниот Википедијанец имаше
задача да создава статии за современите македонски писатели кои фалат на Википедија на
македонски јазик, како и да постави нивни фотографии на заедничката ризница.

Матичен Википедијанец – Национален парк Галичица
Соработката со Националниот парк Галичица е нова, започната од јуни 2021 година. Целта на
оваа соработка за нас е прибирање материјали за флората и фауната на Галичица и нивно
објавување на Википедија на македонски јазик. Оваа задача ја презеде Наташа Неданоска со
членовите на Вики Клубот од Охрид. Веќе на 10 јуни 2021 година, членовите на Вики Клуб
Охрид имаа посета на просториите на национален парк Галичица, при што се одржа и
уредувачка работилница. Дел од атмосферата е на фотографиите:

 

На 21 јули се слави денот на националните паркови. По тој повод, членовите на ВИки Клуб
Охрид, предводени од Наташа Неданоска, одржаа работилница на која создадоа 11 нови
статии за влекачи, меѓу кои: Шарен дождовник, Гаталинка, Зелена крастава жаба. Дел од
активностите на фотографиите:

ОБРАЗОВАНИЕ

https://mk.wikipedia.org/wiki/https:/mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/https:/mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/https:/mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0


Програмата за образование на ГЛАМ Македонија е разновидна и содржи: обука на наставници
за употреба на Википедија во училница, обука на ученици за уредување на Википедија преку
Вики Клубовите, како и најновиот проект започнат во јануари 2021 година – Вки сениор,
односно обука на возрасни за уредување на Википедија.

ВИКИ КЛУБОВИ 

Регуларните средби на членовите на Вики Клубовите беа редуцирани поради ограничувањата
наметнати од КОВИД-19, а се одржаа неколку обуки во живо и преку интернет. Оваа година
започнавме нов Вики Клуб Демир Хисар. На 24 септември 2021 година се одржа првата
средба на 11 демирхисарски ученици кои станаа членови на Вики Клубот и кои беа обучени за
уредување на статии на Википедија. Дел од атмосферата во Демир Хисар на фотографиите:

Дел од атмосферата на обука на ученици од скопските училишта:

Во текот на целата 2021 година, обучени беа 109 нови членови на Вики Клубовите, кои сите
заедно создадоа и подобрија повеќе од 4500 статии на Википедија на македонски јазик,
и,поставија 29 фотографии на заедничката ризница.

Наградни уредувања за членовите на Вики Клубовите

Во текот на целиот февруари 2021 година во соработка со амбасадата на Руската Федерација
во Македонија го органзииравме уредувачкиот натпревар за членовите на Вики Клубовите
наречен Запознајте ја Русија. Целта на овој уредувачки натпревар беше да се создаваат
статии на Википедија на македонски јазик на теми за Русија: култура, спорт, бографии,
историја, географија и друго. Како резултат, 20 уредувачи создадоа 625 нови статии во еткот
на тој месец. Церемонијата на доделување на наградите на петте најдобри уредувачи се
одржа во Музеј на македонската борба, на 17 март 2021 година, а наградите ги додели
амбасадорот на Руската Федерација во Скопје. Дел од настанот на фотографиите:

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80
https://meta.wikimedia.org/wiki/Meet_Russia


Вики Клубот Охрид од 2019 година е вклучен во изработка на нови статии за ретките болести
во текот на месец февруари. Во февруари 2021 година, членовите на Вики Клуб Охрид
создадоа 28 нови статии за ретки болести, секој ден беше објавувана по една нова статија.

Во текот на месец ноември 2021 година, во соработка со амбасадата на Кралството Шведска,
беше одржан уредувачки натпревар Запознајте ја Шведска. Целта на овој натпревар беше
уредување на статии поврзани со Шведска: за култура, географија, спорт, историја и друго.
Учествуваа 31 натпреварувачи, кои сите заедно создадоа 670 нови статии на теми за
Шведска. Најдобрите пет уредувачи беа наградени на настан одржан во Македонската опера и
балет, на 13 декември 2021 година, настан кој шведската амбасада секоја година го одржува
по повод денот ан Света Лусија. Наградите ги додели шведската амбасадорка. Дел од
атмосферата на фотографиите:

ВИКИ СЕНИОР
„Вики Сениор“ е нов проект започнат во јануари 2021 година. Целта е да се обучуваат
возрасните граѓани за уредување на Википедија, онака како што ги обучуваме и учениците и
младите. На почеток бројот на обучени возрасни беше мал, но во текот на годината обучивме
27 возрасни за уредување на Википедија, кои сите заедно создадоа повеќе од 706 нови статии
на Википедија на македонски јазик.

Ова е проект кој ќе продолжи и во иднина, со надеж дека во текот на наредните години бројот
на обучени возрасни ќе биде поголем.

СЕМИНАРИ ЗА НАСТАВНИЦИ
Во текот на септември и декември беа одржани два семинари / конференции за наставници.
На овие семинари, наставниците се запознаваат со тоа како се користи Википедија во
училница.
На семинарот во Велес, одржан на 28 септември 2021 година, покрај претставувањето на
нашите активности од страна на Снежана Штрковска и Лили Арсова, на наставниците им се
одржа и обука за уредување на Википедија. Обуката ја поминаа 16 наставници.
Во декември, на семинарот во ООУ Лазо Трповски, 10 наставници ги следеа предавањата за
медиумска писменост (предавач: Татјана Гогоска, магистер за комуникациски науки), за
употреба на референци (предавач: Гордана Јовиќ-Стојковска, матичен Википедијанец) и
општо за Википедија и за активностите на ГЛАМ Македонија (предавач: Снежана Штрковска,
претседател на ГЛАМ Македонија).
Вкупно 26 наставници ги поминаа обуките на нашите семинари. Дел од атмосферата на
фотографиите:

https://meta.wikimedia.org/wiki/Meet_Sweden
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80



