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Преглед на активности 

Групата на корисници на GNU/Linux Лугоп, во 2007 година беше насочена кон своите 
редовни активности.  Од нејзиното формирање на 4-ти март во 2007 година таа беше 
насочена кон придонесување на GNU/Linux и слободен софтвер во училиштата и 
НВО секторот.

Членовите,  покрај  своите  обврски  постојано  се  обидуваа  да  придонесат 
некако во групата, преку барање на спонзорства и активно се вклучија во неколку 
проекти.

 
Од целокупната работа можеме да се пофалиме со неколку проекти кои беа 

завршени во текот на 2007 година

• „GNU/Linux во училиштата“ - кампања која е спроведена во две средни 
училишта во Прилеп ;

• „GNU/Linux и НВОи“ - проект кој му овозможува на сите НВОи пристап до 
GNU/Linux и слободен софтвер ;

• „GNU/Linux поплава“ - мала активност во склоп на проектот „Што е 
GNU/Linux“ со која беа разделени дистрибуции на 20 учесници на семинар 
организиран од Х.Е.Р.А во Маврово ;

• „Што е GNU/Linux“ - проект кој е започнат од 1 јули 2007 и заврши со 
презентација на 23 јули оваа година пред 30 НВОи во центарот за поддршка на 
НВО во Прилеп ( во рамките на проектот беше вклучено делење на ЦД-ња со 
GNU/Linux) ;

• „15 семптември, Ден на слободен софтвер“ - ден на слободен софтвер на 
светско ниво ; 

• „GNU/Linux, мојот пријател“ - кампања за инсталирање на GNU/Linux во 
училиштата 

• „OLPC во Прилеп“ - презентации за зелениот лаптоп во Прилеп (2 и 3 
декември) 

Првиот проект на кој работеше групата беше „GNU/Linux во училитата“ со кој 
проект беа опфатени 2 средни училишта во градот каде се извршија презентациите 
пред учениците. 

• Временска рамка на проектот 15 дена.
• Цел на проектот : промоција на групата на корисници

Вториот проект на кој работеше групата беше “GNU/Linux и НВОо“. Со 
проектот се предвиде пристап до слободен софтвер и GNU/Linux во просториите на 
групата.

• Временска рамка : долгорочна
• Цел на проектот : промоција на групата, слободен пристап до информации од 

јавен карактер, проба на слободен софтвер и GNU/Linux

Како трет проект го разработивме проектот „Што е GNU/Linux“. Со тој проект 
повторно се навративме кон НВОите со цел да ги обучиме дека слободниот софтвер 



и GNU/Linux се нешто од кое можат да ползуваат големи привилегии. Проектот 
беше наследник на претходниот проект. Со што останатите НВОи добија информации 
за проектот.

• Временска рамка : 23 дена
• Цел на проектот : Запознавање со останатите НВОи и можност за заедничко 

делување на полето на слободната култура, слободно општество....

Во истиот проект се направи уште една мала акција, наречена „GNU/Linux 
поплава“ со која се поделија GNU/Linux дистрибуции на учесниците на семинар 
организиран од ХЕРА во Маврово.
Учесниците на семинарот беа на возраст од 16-19 години.

Најголемата активност на групата претставуваше организирањето на Денот на 
слободен софтвер.  Како почетници во организирање на настанот, наидовме на 
големи проблеми. Проектот покриваше една работилница за поискусни корисници 
на компјутери (програмери од локалните друштва за тговија со компјутери и 
компјутерски услуги), на која им беа презентирани поволностите од отворениот код 
Работилницата се одржа на 13 септември со почеток во 18.00 часот во Фондацијата 
за развој на ИТ во Прилеп.

За 15 септември, Денот на слободен софтвер групата напорно се спремаше со 
дизајнирање на маички, пресметка на трошоци, планирања за настанот и сл. 

На крај можеме да се пофалиме со успешен проект со кој групата најмногу се 
промовираше.
На настанот беа поделени дискови со Fedora 7  оперативниот систем, преведен на 
македонски јазик од страна на македонската заедница.

• Временска рамка : 3 месеци
• Цел на проектот : промоција на групата, прослава на денот на слободен софтвер

Кампањата „GNU/Linux, мојот пријател“ беше еден од највозбудливите 
проекти за групата. Ги прошетавме сите училишта низ градот. Во некои бевме 
примени одлично, во некои не бевме пожелни гости. Се судривме и со проблеми кај 
постоечки корисници на GNU/Linux и го инсталиравме оперативниот систем на 
неколку компјутери. најголем впечаток ни оставија основците од ОУ „Климент 
Охридски“. Програмата за предавањето кај основците беше специјално дизајнирана 
од страна на координаторот и професорката по информатика. 

• Временска рамка : 2 месеци
• Цел на пректот : Запознавање на учениците со поимот слободен софтвер и 

GNU/Linux

Како последна активност на групата се случи OLPC презентацијата која се 
случи многу набрзина поради празничната атмосфера за Новогодишните празници. 
Се направија 2 презентации, една во салата за состаноци на Општина Прилеп и една 
во просториите на БоНет кабелскиот оператор од Прилеп. Групата доби еден лаптоп 
за презентациите од страна на македонската заедница. 

• Временска рамка : 3 дена
• Цел на проектот : претставување на лаптопот за 100 долари во Прилеп



Покрај активностите кои беа нашата цел за просперитет остваривме средби со 
членови од македонската заедница.

Во  декември,  координаторот  на  групата  посети  семинар  за  вклучување  на 
цивилното општество во работата со слободниот софтвер.

Покрај сите останати активности, ни остана време за некој хак, вклучување во 
локализацијата на GNOME и останати апликации и некое мало дружење помеѓу нас.

Финансиски информации

Групата сите проекти ги финансираше преку сопствени извори на средства, 
кои беа доброволно придонесени од страна на ченовите.
Групата може да се пофали со неколку соработници, на кои треба да биде горда 
целата македонска заедница. Тие несебично не поддржуваат со секоја наша 
активност. 

• БоНет – кабелски оператор
• Дониа – прехрамбена индустрија
• Био реклам МБ – колонијални продавници
• Интернет портал Таратур.ком
• Фондација Метаморфозис

Во различни проекти, на различни начини нашите соработници многу ни помогнаа. 

БоНет го спонзорираше проектот за прославата на Денот на слобден софтвер 15 
септември. Дониа зеде учество со давање на проектор на користење и храна за 
присутните, додека Био реклам МБ со освежување на  присутните.

Дониа, покрај спонзорството на проектот за Денот на слободен софтвер 15 
септември – понуди помош за сите проекти со давање на нејзиниот проектор и дел 
од нејзините производи од производната палета.

Био реклам МБ, беше присутен на сите активности на групата – без разлика дали се 
работело за мала или голема активност од Био реклам МБ ја имавме поддршката за 
освежување на присутните.

Фондацијата  Метаморфозис, на неколку наврати понуди помош со давање на ЦД-ња 
со слободен софтвер.

Фондацијата за ИТ Прилеп – секогаш во пресрет кога се работеше  за простории

Интернет порталот Таратур.ком редовно објавуваше вести за тоа како се одвиваа 
активностите на групата

  координатор на групата на корисници од Прилеп ЛугоП,
Кирил Димески с.р


