
 ПРОГРАМА  ГЛАМ 

Програмата ГЛАМ се состои од соработка со институциите од ГЛАМ секторот: галерии, 
библиотеки, архиви и музеи.  

ГЛАМ активности 

Во 2019 година соработката со ГЛАМ секторот во Македонија се одвиваше со Археолошкиот 
музеј и Музејот на македонската борба, каде се наоѓа Вики Клуб Скопје. Почнувајќи од март, 
сè до септември 2019 година, 7 Википедијанци, членови на ГЛАМ Македонија учествуваа во 
фотографирање, средување на фотографиите, нивно подигање за употреба на Википедија, 
скенирање на материјали, како и создавање и дополнување на статии на Википедија на 
македонски јазик. Како резултат, 31 фотографија се подигнати, во оваа категорија, и 23 статии 
се уредени. 

 

ПРОГРАМА  ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовната програма на ГЛАМ Македонија беше успешна во 2019 година. Започнаа со 
работа два нови Вики Клубови во 2019 година: Вики Клуб Гевгелија и Вики Клуб Струга. 
Членовите на Вики Клубовите беа активни во текот на годината, учествуваа во 5 работилници, 
два уредувачки натпревари и еден Вики камп, кој се одржа во Велес од 3-5 мај 2019 г. 
организиран во соработка со Гете институтот во Скопје. Младите Википедијанци создадоа 
повеќе од 4000 статии на Википедија на македонски јазик во текот на годината. Нивната 
активност може да се проследи: на линкот. 

Вики Клубови 

Вики Клубот во Гевгелија беше отворен на 21 март 2019 г., со финансиска помош 
на Фондацијата Аполонија, и во него на првата средба беа обучени 5 членови, 
под раководство на професорот Горан Манев.Вики Клубот во Струга започна со 
работа на 30 мај 2019 година, под раководство на Нели Најдоска-Василевска, а 
со помош на веќе активниот Вики Клуб Охрид и координаторот за образование, 

Наташа Неданоска. 

Во јануари и февруари се одвиваше 30-дневното наградно уредување на тема 
„Запознајте ја Унгарија“. Проектот беше во соработка со Здружението на 
Унгарците во Македонија „Теледом“, кои се потпомогнати од Унгарската 
амбасада во Скопје. Вкупно 28 учесници создадоа 408 нови статии за унгарск 
итеми на Википедија на македонски јазик. За најдобрите, амбасадорот на 
Унгарија во Скопје додели награди. Резултатите се на овој линк.  

Во периодот од 15 октомври до 15 ноември 2019 година, членовите на Вики 
Клубовите учествуваа во наградно уредување на општи теми. 29 учесници 
создадоа 75 статии, од кои 31 статија убаво средени и над 5.000 бајти.  

Се одржаа 5 работилници во текот на годината: 

• 25 октомври 2019 година, туристички места во Будимпешта во соработка 
со „Теледом“, 8 нови статии на членовите од Вики Клуб Скопје 

• 29 октомври 2019 година, органско производство, во соработка со 
„Биовита“, 8 нови статии на членовите од Вики Клуб Скопје 

• 4 декември 2019 година, ретки болести, во соработка со Движењето за 
ретки болести во Македонија и здружението „Живот со предизвици“, како 
и во соработка со Црвен Крст Охрид. Овој проект ќе трае до крајот на 
февруари, а го работат членовите од Вики Клуб Охрид 
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https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Osten_workshop_16.jpg


• 6 декември 2019 година, Остен во соработка со списанието „Остен“, 6 нови статии, на 
членовите од Вики Клуб Скопје 

• 13 декември 2019 година, теми за Република Српска, 14 нови статии, на членовите од 
Вики Клуб Старо Нагоричане 

 

 

Вики Камп 

Во периодот од 3 до 5 мај 2019 година се одржа тридневен Вики Камп наречен 
„Запознајте ја Германија“, во соработка со Гете институтот во Скопје. Членовите на 
Вики Клубовите кои беа учесници на овој настан што се одржа во хотел „Романтик“ 
во Велес, се членови на различни Вики Клубови во Македонија. Кампот го отвори 
претставник на Гете институт, Кристина Велковска, а предавања одржа и 
специјалниот гостин на кампот, Гереон Калкухл, администратор на Википедија на 
германски јазик. За време на трите дена, беа создадени над 500 нови статии на 
Википедија на македонски јазик на германски теми, од страна на 31 учесник. 
Наградите за најуспешните ги додели Гете институтот. За учесниците и создадените 
статии погледнете: овој линк.  

 

 

 

ПРОГРАМА  ЗАЕДНИЦА 

ЗАЕДНИЦА 

 
 

Во моментов заедницата на Глам Македонија брои 140 членови, кои 
имаат потпишано пристапница за членство. Редовни месечни средби се 
одржуваат најчесто во Скопје, на кои присуствуваат членовите на 
Извршниот одбор, поради договарање на новите активности. Еднаш 
годишно се одржува собрание. 

На 15 јануари 2019 година, по повод роденденот на Википедија, 
започнавме кампања за создавање или подобрување на статии. 30 
Википедијанци создадоа 51 статија во текот на тој ден, како подарок за 
Википедија. Учесниците и статиите може да се видат на овој 
линк: Wikipedia 18. 

Во јули 2019 година го организиравме првиот Салон за стратегија во 
Скопје. Дваесет членови пристигнаа на 27 јули во 19 часот во Тафталџе 
на овој настан, на кој беа споделени искуства, како и идеи за натамошни 
активности. Учесниците беа поделени на помали групи, и одговараа на 
пвеќе псотавени прашања на темите: „Партнерство“ и „Градење на 
капацитети“. Целиот извештај на англиски јазик: овој линк. 

Салонот за стратегија за млади се одржа на 10 септември 2019 година. 
Учествуваа 33 ученици од средните и основните училишта од 
Македонија, сите членови на Вики Клубовите што ги води ГЛАМ 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Meet_Germany
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Македонија. Двете главни теми на кои се бараа одговори: „Здрава заедница“ и 
„Разновидност“. Целиот извештај на англиски јазик: линк. 

Во текот на 2019 година, членовите на ГЛАМ Македонија беа дел од пет меѓународни 
конференции: Wikimedia Summit во Берлин, Wikimedia+Education во Доностија, Шпанија, Wiki 
Live и CEEM 2019 двете во Белград, и Wikimania 2019 во Стокхолм, Шведска. 

Во 2019 година, членовите и пријателите на ГЛАМ Македонија беа активни во врска со 
објавување на информации за работата на здружението во медиуми, како и давање 
интервјуа. Речиси секој проект и активност беа објавени во медиумите. 

Некои линкови од медиумите: 

• Салон за стратегија за млади 

• за Вики камп Велес 

• За Викимедиа+образование 

• TВ интервју 

• Работилница за ретки болести 

• Работилница за Остен 

Објаснување за употребените фотографии: 

Вики Клубови: 

1. Амбасадорот на Унгарија во Скопје, ги доделува наградите на најуспешните од проектот 

„Запознајте ја Унгарија“ 

2. Групна фотографија по доделувањето на наградите  од проектот „Запознајте ја Унгарија“ 

3. Групна фотографија на учесниците на работилницата за органско производство 

4. Групна фотографија на учесниците од првата работилница за ретки болести, Вики Клуб 

Охрид 

5. Групна фотографија на учесниците на работилницата Остен 

Вики Камп: 

1. На предавање, Вики Камп „Запознајте ја Германија“ 

2. Од слободните активности на Вики Кампот 

3. Групна фотографија на учесниците на Вики Кампот „Запознајте ја Германија“ 

Заедница: 

1. Работна атмосфера на Салонот за стратија за млади 

2. Наташа Неданоска, координатор за образование, излагање за работата на Вики Клуб 

Охрид на меѓународната конференција Wikimedia+Education во Доностија 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/2019_Community_Conversations/Strategy_Salons/Reports/GLAM_Macedonia_UG_Youth_Salon
https://www.kulart.mk/zivot/vo-svetot-na-mladite/proekt-naglam-i-vikimedija-salon-za-strategija/
http://www.publicitet.mk/za-deca-i-mladi/item/10030-vikipedija-na-makedonski-jazik-se-zbogati-so-nad-500-novi-statii-na-germanski-temi
http://www.publicitet.mk/na-minuvanje/item/9829-nastavnichkata-natasha-nedanoska-od-ohrid-vo-shpanija-odrzha-predvanje-na-konferencija-za-obrazovna-vikiped
https://www.youtube.com/watch?v=omYFZ0ZQgZs&
https://www.ohridnews.com/ohridskiot-viki-klub-e-a-zbogati-vikipedi-a-na-makedonski-so-storii-za-retkite-bolesti/
https://www.kulart.mk/zivot/mladite-clenovi-na-viki-klubotna-sredba-vo-osten/

