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ЗАЕДНИЦА 

 

Активности на заедницата 

 

Роденденска прослава 

Годината 2017 започна со убав настан. Почетокот на јануари, односно првата 

полвина на месецот, помина во подготовки за одбележување на роденденот на 

Википедија.  Така, првиот Вики Клуб во Македонија, заедно со членството на ГЛАМ 

Македонија, учествуваше во одбележувањето на 16-от роденден на Википедија, 17 

јануари. Овој настан целосно беше покриен од медиумите во државата. Медиумите 

навремено беа информирани за оваа прослава и следствено на тоа во локалните и 

националните медиуми беше објавено за самиот роденден и неговото прославување. 

Википедијанците дадоа интервјуа за медиумите, нивното видување во однос на 

настанот и заложбите на ГЛАМ Македонија, како и за работата на Вики клубовите во 

Македонија. 

Вовед за работата на Вики клубовите беше презентиран од двете вработени 

едукаторки од Музејот на македонската борба во Скопје, кои пак се дел од тимот кои се 

надлежни за организирање и водење на Вики клубот. Директорот на Музејот на 

македонската борба, г. Бранислав Светозаревиќ,  ги посочи високите вредности за 

подучување на децата за да уредуваат на Википедија. Дополнително, говор за самата 

Википедија даде и претседателот на ГЛАМ Македонија, Снежана Штрковска. На самиот 

крај од настанот говор одржа и координаторот за образовна програма на ГЛАМ 

Македонија, Матилда Бајкова. Таа се заблагодари на училиштата, наставниците и 

учениците кои учествуваат во самиот Вики клуб и настанот. 

Жирито, кое е составен дел од организациската структура на настанот, одлучи да 

награди седум ученици, членови на Вики клубот, во неколку категории и тоа: најдобра 

статија, најголем број создадени статии, најголем број придонеси (не само 

новосоздадени статии, туку подобрување и на постоечки статии) итн. Најградите биле 

симболични и меѓу другото вклучувале нотеси со логото на Википедија, чаши со логото 

на Вики клубот, маички со логоа и сертификати. 

 

 

 Говор за Википедија Давање интервју за 
медиуми 

Наградени учесници Средба со 
претставници на 
Општина Карпош 
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Општина Карпош  

 На 27 јануари 2017 година, 7 ученици кои учествуваа на уредувачкиот маратон 
претходната година на тема „Општина Карпош“, беа гости на средбата со претставници 
на Општина Карпош. Заедно со нив присуствуваа и претседателот на ГЛАМ Македонија 
Снежана Штрковска и координаторот за образовна програма, Матилда Бајкова. 

Претставниците на Општината изразија благодарност на членовите на Вики 
клубот кои ги подобрија статиите на Википедија за Општина Карпош. Средбата беше 
доста продуктивна, бидејќи претставниците се согласија да помогнат при наоѓање на 
извори и текстови, така што следните уредувачки маратони би биле фокусирани на 
подобрување, создавање и проширување со свежи информации останатите статии на 
Википедија поврзани со Општина Карпош. На крајот на средбата, општинските 
претставници нѝ понудија просторија која може да се користи од страна на членовите 
на Вики клубот кои живеат на територијата на Општина Карпош, каде би можело да се 
основа огранок на Вики клубот во Општина Карпош. Подетални информации може да се 
погледнат исто така и на следниве врски: известување на службената страница на 
Општина Карпош и известување на ГЛАМ . 

 

Општина Старо Нагоричане 

На 12 јуни 2017 година, 6 ученици, сите членови на Вики клубот Старо Нагоричане, 
беа гости на средбата со градоначалникот на Општина Старо Нагоричане, Милован 
Стојковски, и останати претставници на општината. На средбата присуствуваа и 
претседателот на ГЛАМ Македонија, координаторот на Вики клубот Старо Нагоричане и 
директорот на училиштето во населеното место. На самиот состанок градоначалникот 
одржал говор за културното наследство на Општина Старо Нагоричане, меѓу другото. 
Дополнително, учениците се запознале со главните природни и културни 
карактеристики на Општината. На крајот на состанокот, градоначалникот им дал на 
учениците брошури со текстови и слики од Општината и нејзиното културно наследство. 

 

Европска средба на ГЛАМ Вики координатори, 2017 

ГЛАМ Македонија испрати учесници на овогодинешната европска средба на ГЛАМ 
координатори во Париз. Повеќе детали за овој настан на службеното известување за 
настанот и локална објава за самиот настан.  
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Меѓународен натпревар ДАРМ предизвик 

Во деновите меѓу 15 ноември – 15 декември 2017 година се одржа меѓународниот 

натпревар наречен „ДАРМ предизвик 3“, чија цел беше употреба на материјалите и 

фотографиите ослободени за Википедија од Државниот архив на Република 

Македонија. Како награда за активност беа доделени пет комплети книги, секој во 

вредност од 20 евра. 

На овој предизвик зедоа учество 16 учесници од 7 различни земји, Македонија, Турција, 
Белорусија, Германија, Република Српска, Грузија и Шпанија. 

Како резултат, беа создадени повеќе од 50 нови статии поврзани со македонската 
историја на повеќе јазици, а голем број статии беа подобрени.    

Официјалната страница за натпреварот - https://meta.wikimedia.org/wiki/DARM_Challenge_3 

 

ОБРАЗОВНА ПРОГРАМА 

 

Вики клубови 

  

Вики Клуб „Музеј на македонската борба“ Скопје 

До 4 јануари 2017 година, бројот на членовите на клубот изнесувал 50 нови 
уредувачи,  кои создале 71 нова статија и уредиле 141 постоечки статии. Првите награди 
ги дадовме на најдобрите ученици. Наградите беа дадени на настанот со кој се славеше 
роденденот на Википедија. На 20 февруари 2017 година беа доделени повторни награди 
за неуморните уредувачи на Вики клубот. 

 

Вики Клуб „Старо Нагоричане“ 

 Првиот ден на Вики клубот беше на 1 март 2017 година. Членовите на клубот 
заедно со координаторот се сретнаа во просториите на локалното училиште во 
населеното место. Директорката на училиштето исто така беше присутна на 
отворањето на клубот, која воедно одржа и говор пред членството. Нејзиното 
обраќање беше во однос на Википедија и образованието. 

 

 

Работен ден во Вики 
клубот „Старо 
Нагоричане“ 

Говор на 
координаторот  и 
претставниците на 
училиштето 

Доделување награди на 
двајцата едукатори од 
Музејот на македонската 
борба 
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Награда за Вики клубот по повод МДМ 

 

 18 мај се одбележува како Меѓународен ден на музеите (МДМ)  и оваа година 
Вики клубот беше награден како најдобар образовен проект. Како што налага 
традицијата на Музеите (ICOM), секоја година се избираат неколку најдобри проекти во 
текот на изминатата година и им се врачува награда за сработеното. Детално 
соопштение за овој настан во врска. 

 

 

Уредувачки маратони 

• Првиот уредувачки маратон во 2017 година беше одржан на 7 март 2017 година на 
тема: „Жение кои никогаш не сте ги сретнале“. Како резултат на тоа, беа создадени 
11 статии и 2 постоечки статии беа проширени. Сите статии се за македонските 
револуционерни жени. Текстовите за нив беа обезбедени од двете едукаторки од 
Музејот, кои се историчарки, и се задолжени за активностите на Вики клубот. 

o Проектна страница на Википедија 

o Известување на страницата на Музејот на македонската борба 

• Вториот уредувачки маратон во 2017 година се одржа на 4 мај на тема: „Балканските 
војни“. Како резултат на тоа, беа создадени 5 статии и беа проширени неколку 
постоечки статии. Текстовите беа обезбедени од двете едукаторки од Музејот, кои 
се историчарки и се одговорни за активностите на Вики клубот. 

o Проектна страница на Википедија 

• Третиот уредувачки маратон во 2017 беше одржан на 11 мај, заедно со работилница 
за подигнување слики на Заедничката ризница. 

o Проектна страница на Википедија 

• Четвртиот уредувачки маратон бил одржан на 15 јуни со членовите на Вики клубот 
„Старо Нагоричане“. 

o Проектна страница на Википедија 
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• Петтиот уредувачки маратон се одржа на 13 септември 2017 година, со членови на 
два Вики клуба истовремено на тема: „Република Српска“. Како резултат на тоа, беа 
создадени 13 статии и една статија беше проширена. Овој уредувачки маратон беше 
во соработка со Википедијанци на Република Српска. 

o Проектна страница на Википедија 

 

 
 
 
 
 

 

 

Конференција за наставници 

На 20 април 2017 година се одржа првата Вики-конференција за наставници. 
Конференцијата беше организирана за обучување на наставници во однос на употреба 
на Википедија во образовниот процес и нивен придонес кон развојот на квалитетот и 
квантитетот на статиите. Конференцијата се одржа во „Порта Македонија“ во Скопје. 
За оваа конференција имаше голем интерес, но поради ограничениот број присутни беа 
само 65 учесници. Покрај тоа, имаше 4 предавачи и 10 волонтери на ГЛАМ Македонија. 

• Проектна страница на Википедија 
• Фотографии од настанот 
• Извештај за конференцијата 

Втората Вики-конференција за наставници беше одржава на 19 октомври 2017 
година Како и претходната, така и оваа ги имаше истите цели и истата мисија. 
Конференцијата се одржа во „Порта Македонија“ во Скопје. 

• Проектна страница на Википедија 
• Извештај за конференцијата 
• Education/News/October_2017 

 

 

 

Уредувачки маратон 
на 7 март 

Уредувачки маратон 
за Балканските војни 

Работилница за 
подигнување слики на 
Заедничката ризница 

Учесници на 
уредубачки маратон 

Двајца предавачи на 
конференцијата 

Доделување 
сертификати 

Учесници на 
конференцијата 
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https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/News/October_2017/Hundred_teachers_trained_in_the_Republic_of_Macedonia
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ВИКИ КАМП 

Вики кампот Берово 2017 беше успешно и професионално организиран камп за 
малолетни ученици за уредување статии на македонската Википедија. Генерално, 
кампот имаше огромен успех во однос на наведените цели и очекуваните резултати. 
Имавме 62 учесници, 55 ученици (6 од локалниот град), предавачи, и други беа вклучени 
наставници и волонтери на ГЛАМ Македонија. Учениците доаѓаа од 10 училишта, сите од 
различни градови. Како директен резултат на кампот, беше договорен да се отвори 
еден нов Вики-клуб. Беа креирани 210 нови статии. На Вики кампот имаше 29 веќе 
обучени Википедијанци, кои се членови на Вики-клубови во Македонија и 26 нови.  

Сесиите беа поделени за време на првиот ден: во една група имаше нови 
корисници кои беа обучени за уредување на Википедија, а во другата група беа 
Википедијанци кои креираа статии и научија повеќе вештини при уредувањето.  

Вториот ден, имаше две сесии: една работилница за фотографија, а втората 
работилница за напредно уредување. 

Третиот ден по двочасовно заедничко уредување, беа доделени наградите за 
најуспешните, а потоа со автобус се учесниците се вратија во Скопје. 

• Службено мрежно место 

• Проектна страница на Википедија 

• Фотографски материјал од Кампот 

• Извештај за Вики кампот 

• Еducation News 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Лого на Вики 
Кампот 

Учесниците на Вики 
Кампот 

Заедничко уредување 
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ГЛАМ ПРОГРАМА 

 

Активности 

ГЛАМ Македонија ја започна годината со потпишан договор за соработка со 
Државниот архив на Република Македонија. Со тоа соработката се продолжува со оваа 
државна институција. Дополнително, ГЛАМ Македонија потпиша договор за соработка 
со Градската библиотека „Браќа Миладиновци“, каде има матичен Википедијанец. 

 

Проект Македонски војводи 

Идејата за оваа активност доаѓа од историчарите, вработените во Државниот 
архив на Република Македонија. Тие забележале дека многу постоечки статии на 
македонската Википедија за македонските војводи имаат погрешни податоци или 
немаат референци. Целта на проектот е да се проверат податоците на статиите на 
македонската Википедија за македонските војводи и да се креираат нови статии за 
луѓето од македонската историја кои не постојат на Википедија. Проектот започна на 20 
јануари 2017 година, по потпишувањето на договорот за соработка помеѓу Архивот и 
ГЛАМ Македонија. Членовите на Одборот на ГЛАМ Македонија одлучија дека ќе ја 
исполниме оваа задача. Тимот кој работи на овој проект се состои од неколку 
вработени од ДАРМ и следниве Википедијанци: 

• Violetova 

• MB 

• Rašo mk 

Исто така, Одборот одлучи да ја испрати Википедијанката „Виолетова“ како 
контакт со вработените на ДАРМ, кои на Википедија им нудат книги и материјали за 
македонските војводи. МБ и Рашо мк даваат голема помош при проверка на 
постоечките статии, додавање на референци и креирање на нови статии на темата на 
овој проект. 

Овој проект заврши кон крајот на јуни 2017 година. Ни требаше период од шест 
месеци, бидејќи Википедијанците кои учествуваа на овој проект се волонтери, 
користејќи го слободното време за да ја завршат оваа задача. На крајот на овој период 
успеавме да добиеме средства за печатење на 500 книги со наслов: „Македонски 
војводи“, кои служат како промотивен материјал за Википедија до публиката. 

Резултати: 

mailto:glammacedonia@gmail.com
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• 52 нови статии биле создадени 
• Повеќе од 200 посточеки статии на македонската Википедија биле проширени, 

проврени и збогатени со референци 

Во медиумите: 

• Порталот puls24.mk  за овој проект 
• ТВ Нова за проектот 

 

Матични Википедијанци во ДАРМ и во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“, 

Скопје 

 

По потпишување на договор за соработка со Градската библиотека „Браќа 

Миладиновци“ од Скопје, во периодот од 9 јуни до 9 септември 2017 година, ГЛАМ 

Македонија испрати матичен Википедијанец во оваа ГЛАМ институција. Вториот 

матичен Википедијанец беше испратен во Државниот архив на Република Македонија 

во траење од 6 месеци. 

 

Матичните Википедијанци ги извршија овие активности: 

• Вкупно беа додадени 301 референци на псотоечки статии 

• Беше организирана Вики прошетка за членовите на Вики Клубовите во месец 

јуни, при што учениците се запознаа со работата на библиотеката 

• Беа одржани две уредувачки маратони при што се користеа материјали и книги 

од библиотеката 

• Беше одржана работилница за тоа како се ставаат референци на Википедија 

• Беа обучени вработени од библиотеката за работа на Википедија. 

• Беа создадени и подобрени над 50 статии на Википедија на македонски јазик. 

 

Објави за овие активности:  

• In GLAM Newsletter, June 2017 
• In GLAM Newsletter, September 2017 

 

 

 

 

mailto:glammacedonia@gmail.com
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Корисни линкови и медиуми 

• Announcement about event of celebrating Wikipedia 16 on Museum official website 

• About the event on many websites 

• TV Sitel about Wiki Club celebrating Wikipedia 16 

• GLAM Newsletter from March 2017 

• kurir.mk 

• In media about Wiki conference for teachers 

• About the award for the Wiki Club in the Museum 

• Interview on blog.wikimedia.rs.ba 

• Case study:Wiki Clubs in Macedonia: from idea to award 

• fakulteti.mk 

 

 

Спроведени активности во 2017 година, по датуми: 

• 17 јануари 2017 година – Википедија 16 

• 20 јануари – 20 јуни 2017 година – проект Македонски војводи во соработка со 

ДАРМ 

• 24 јануари 2017 година – Потпишан договор за соработка со Државен архив на 

РМ 

• 27 јануари 2017 година – средба со вработени и официјални лица во Општина 

Карпош 

• 16-18 февруари 2017 година  - Учество на ГЛАМ средба на координатори во 

УНЕСКО, Париз 

• 20 февруари 2017 година – Доделени вторите награди 

• 28 февруари 2017 година – Потпишан Меморандум за соработка со ОУ „Свети 

Климент Охридски“, с. Драчево 

• 1 март 2017 година – отворен вториот Вики Клуб, во Старо Нагоричане 

• 3 март 2017 година – Потпишан договор за соработка со Градска библиотека 

„Браќа Миладиновци“ - Скопје 

• 4 март – 9 април 2017 година – натпревар во пишување статии на тема: Жените 

кои никогаш не сте ги сретнале“ 

• 7 март 2017 година – заедничко уредување на тема: Жените кои никогаш не сте ги 

сретнале“ 

• 20 април 2017 година – Конференција за наставници 

mailto:glammacedonia@gmail.com
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http://www.mmb.org.mk/index.php/mk/component/content/article/84-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8/384-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0?Itemid=0
http://vesti.mk/news/11693490/nagradi-za-chlenovite-na-prviot-viki-klub-vo-makedonija
https://en.wikipedia.org/wiki/Sitel_(TV_channel)
https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Newsletter/March_2017/Contents/Macedonia_report
http://kurir.mk/makedonija/vesti/vikipedija-se-zbogatuva-so-sodrzhini-od-makedonskata-istorija/
http://puls24.mk/mislenja/izdvojuvame/01-viki-konferencija-za-nastavnici
http://republika.mk/780965
http://blog.wikimedia.rs.ba/ekskluzivni-intervju-sa-snezanom-strkovskom/
https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies/Wiki_Club_in_Macedonia:_from_idea_to_award
http://www.fakulteti.mk/news/17-10-23/stotina_osnovci_i_nivni_nastavnici_stanaa_vikipedijanci_za_edna_godina.aspx
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• 20 април 2017 година – Потпишан Меморандум за соработка со ООУ „Светозар 

Марковиќ“, Старо Нагоричане 

• 4 мај 2017 година – заедничко уредување на тема: Балкански војни 

• 4 мај 2017 година – Потпишан Меморандум за соработка со ДАРМ 

• 5 мај 2017 година – Потпишан Меморандум за соработка со СУГС „Јосип Броз – 

Тито“ - Скопје 

• 11 мај 2017 година – заедничко уредување и работилница за фотографии во 

Драчево 

• 18 мај 2017 година – Добиена награда на ИКОМ за Вики Клубот како проект 

• 15 јуни 2017 година – Средба со градоначалникот на Општина Старо Нагоричане 

• 15 јуни 2017 година – заедничко уредување на тема: Општина Старо Нагоричане 

• 22 јуни 2017 година – Прошетка низ Градска библиотека на Википедијанци 

• 22 јуни 2017 година – заедничко уредување во организација на матичен од 

Градска библиотека 

• 12 јули 2017 година – работилница за фотографии со вработени во ДАРМ 

• 1 август 2017 година – работилница  и обука на вработени во Градска библиотека 

• 13 септември 2017 година – заедничко уредување на тема: Република Српска, 

заеднички проект 

• 10 октомври 2017 година – прошетка на Википедијанци низ градскиот архив во 

Скопје 

• 19 октомври 2017 година – Конференција за наставници 

• 15 ноември – 15 декември 2017 година – меѓународен натпревар ДАРМ предизвик 

• 15 – 17 декември 2017 година – Вики Камп Берово 

mailto:glammacedonia@gmail.com
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