ПРОГРАМА ГЛАМ

Програмата ГЛАМ се состои од соработка со институциите од ГЛАМ секторот: галерии, библиотеки, архиви и музеи..
ГЛАМ активности
Контактирајќи и сорабутувајќи со националните ГЛАМ институции, е една од главните задачи на граѓанското здружение ГЛАМ
Македонија. Оваа година испративме неколку волонтери да бидат матични Википедијанци. Исто така беа одржани и други активности со
ГЛАМ институциите, некои од нив се долгогодишни партнери. Нови договори за соработка беа потпишани со Институтот за природни
науки во Охрид во месец август, со Друштвото на писателиод јули, Природнонаучниот музеј на Македонија, како и Општина Велес.
Матични Википедијанци
Наспроти условите во пандемијата, матичните Википедијанци сепак, успејаа да ги сработат своите обврски на прибирање материјали,
литература и други информации поврзани со дадените институции, и да ги збогатат статиите на македонски јазик.
Во текот на оваа година, членовите на ГЛАМ Македонија и матичните Википедијанци успејаа да уредат (нови или постоечки статии)
повеќе од 250 статии на теми како: инсекти во Македонија, за македонските писатели и книги, за флората и фауната на Охридското
Езеро.
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ПРОГРАМА ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАМ Македонија продожи со успешна организација на Вики Клубовите, ширејќи ја мрежата на Википедија кај тинејџерите. Ние исто така
успеавме по карантинот да организираме неколку конференции за наставници. Исто така организираве повеќе уредувачки маратони,
уредувачки натпревари и работилници .
Вики Клубови
Во поголемиот дел од месеците во 2020 година, не се одржуваа средбите во живо на Вики Клубовите, а поголемиот дел од активностите
беше преку интернет, заради безбедносни причини. Обуките на нови членови и средбите во живо се одвиваа до март 2020 г., а
последната работилница со физичко присуство беше организирана на 6 март, кога членовите на Вики Клубот од Скопје пишуваа статии
на унгарски теми.
Традиционалниот Вики Камп оваа година го прескокнавме. Беше договорено да се одржи во последниот викенд од месец март во
Маврово, но поради прогласувањето на пандемијата, оваа активност беше одложена. За членовите на Вики Клубовите одржавме
двапати уредувачки натпревари, во месец февруари и во месец ноември, за што највредните уредувачи добија награди и дипломи, а во
периодот од 15 април до 15 мај 2020 г., имавме уредувачки натпревар на тема „Потребни статии“, кој беше наменет за средношколците,
односно ученици од 15 – 18 годишна возраст. Вкупно 11 млади уредувачи учествуваа на овој натпревар од кои 9 беа членови на Вики
Клубовите што ги води ГЛАМ Македонија, и беа создадени 123 нови статии во тој временски период.
Севкупно 94 нови уредувачи беа обучени во Вики Клубовите во 2020 година.
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Вики Клуб Велес, групна фотографија

Проект за ретки болести
И оваа година, Вики Клубот Охрид продолжи со проектот наречен „Ретки болести”. Овој проект беше започнат на 4 декември 2019
година, а заврши на крајот на февруари. Членовите се покажаа како доста продуктивни, првично тие работеа како дел од работилница, а
идејата подоцна прерасна во проект. Вкупниот број на деца вклучени во овој проект е околу 15, сите членови на Вики Клубот Охрид. Беа
организирани неколку работилници од страна на координаторот за образование, Наташа Неданоска. Резултатот на овој проект се над 50
нови или подобрени статии на Википедија на македонски јазик за ретки болести.

Работилница на проектот „Ретки болести”
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Уредувачки маратони
Уредувачките маратони на ГЛАМ Македонија се главно на одредена тема. Начелно настаните требаше да бидат со физичко присуство и
да траат неколку часа. Поради пандемијата, се прилагодивме само на уредување од дома, во времетраење од 24 часа. Првиот беше
одржан во септември, одбележувајќи ја 75 годишнината од Втората светска војна. Вториот беше одржан во октомври, во Вики Клубот
Старо Нагоричане како дел на проектот Запознајте ја Српска, кој имаше за цел да се зголеми бројот на статии поврзани со Република
Српска на Википедија. Последните беа одржани на 9, 11 и 12-13 декември, повеќе како придружување кон интернационалните
иницијативи. На 9 декември се вклучивме во глобалното уредување Жените за климатските промени. На 11 декември, работевме на
одбележување на денот на планините Mountain Day. Последниот уредувачки маратон се одржа за викендот 12-13 декември 2020 г., и
беше насловен „Отоманска култура”, при што се создаваа статии поврзани со темата.
Кога се работи за бројки, вкупно имаше 46 учесници со 83 новосоздадени статии.

Конференција за наставници
Конференциите за наставници главно служат за вовед, повикување, споделување и менторство за Википедија. Главната целна група,
наставниците, се собрани во основните училишта каде што и предаваат да се запознаат со Википедија, целите и објективноста на
статиите генерално. Целта на конференциите е наставниците, да ја имплементираат Википедија во училница, со што би се прошириле
границите на Вики заедницата и со тоа, овој проект би бил попродуктивен. Оваа година одржавме три конференции од ваков тип, но со
изменета агенда. Имено, се прилагодивме на новите услови, па конференциите за наставници веќе не беа на ниво на цела Македонија,
туку на ниво на едно училиште.
Првиот ваков настан се одржа во септември во основното училиште „Св. Климент охридски” во Драчево, Скопје. Втората конференција
за наставници беше исто така одржана во септември една недела подоцна во Велес. Третата и последна за оваа година беше одржана
во општина Дебрца. Вкупно над 100 учесници зедоа учество во овие три конференции.
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ПРОГРАМА ЗАЕДНИЦА

Годишно собрание 2020

Програмата на Заедницата во текот на целата година беше главно погодена од пандемијата предизвикана од КОВИД-19 и иако се
справувавме со доста рестрикции, пронаоѓавме начини како да се адаптираме и да го препродиме овој социјално лимитиран период.
Редовните средби на членовите, како и дискусиите за плановите и активностите се одржуваа сè до март 2020 година. Пандемијата
предизвикана од КОВИД-19 влијаеше и врз плановите и организацијата на CEE Meeting, меѓународната конференција за Википедијанци
од средна и источна Европа, што требаше да се одржи во Охрид, што моравме да ја откажеме.
На 19 септември, членовите на ГЛАМ Македонија го одржаа годишното собрание на кое, според тогашните рестрикции беше дозволено
присуство само на осум членови.
Членовите на ГЛАМ Македонија, претставувајќи ги активностите и целите на организацијата беа вклучени во локалните медиуми.
Фејсбук страницата како и двете интернет страници (glammacedonia.mk и wikicamp.mk) константно се употребуваат за информирање на
членовите за активностите, како и целата јавност во Македонија. Вредно е да се напомене нашето појавување на интернет страницата
rarediseaseday.org, како и медиумската покриеност за соработката со ГЛАМ институцијата во Охрид.

Википедија 19
Роденденот на Википедија, кој на светско ниво се слави на 15 јануари, го прославивме традиционално со
пишување нови статии на Википедија на македонски јазик. На повикот, учествуваа 20 уредувачи, кои сите
заедно создадоа 25 нови статии. Во вечерните часови, Википедијанците се собраа на дружење во живо.

Меѓународен ден на Ромите 2020
На меѓународниот повик за уредување на теми по повод Меѓународниот ден на Ромите 2020 што траеше
од 7 до 12 април 2020 година, и нашите членови зедоа учество со создавање на статии на соодветните
теми.
Статии без илустрација

Логото на кампањата

ГЛАМ Македонија заедно со здружението Споделено знаење се приклучи на меѓународниот предизвик Wikipedia Pages Wanting
Photos (WPWP). Македонскиот натпревар беше со наслов Статии без илустрација чија цел беше прикачување на слики на статиите
од Википедија на македонски јазик. Двомесечната кампања траеше од 1 јули до 31 август 2020 г., и имаше голем одзив од македонската
заедница. Кога се работи за бројки и покриени статии, 2744 слики беа прикачени на 1882 поврзани статии, а учествуваа 22
натпреварувачи. Осум учесници ги исполнија стандардите за награди, и тие беа наградени

