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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НУУБ „СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА 

НУУБ „Св. Климент Охридски “ – Битола организациски е поделена во четири 

сектори, а секој од секторите содржи одделенија и точно дефинирани работни места и 

задачи на вработените. 

I. Сектор за административни, општи и правни работи 

1.1 Одделение – Организационо – административно и човечки ресурси 

1.2 Одделение – Техничко одржување и обезбедување на обејктот 

II. Сектор Комплетирање и обработка на библиотечен материјал, 

библиографии и збирки 

2.1 Одделение – Комплетирање и обработка на библиотечен материјал 

2.2 Библиографии и збирки 

III. Сектор развој на библиотекарството, меѓународна соработка, 

маркетинг и односи со јавноста 

3.1 Одделение – Развој на библиотекарството 

3.2 Одделение – Меѓународна соработка, маркетинг и односи со јавноста 

IV. Сектор Информации, заштита и репрографија 

4.1 Одделение – Информации, заштита и репрографија 

4.2 Одделение – Книжен фонд и услуги 

I. Сектор за административни, општи и правни работи 

1.1 Одделение – Организационо – административно и човечки ресурси 

На позиција Советник за административни, општи и правни работи и Помлад 

соработник за човечки ресурси беше извршено следното:  

 Комплетно се ажурирани персоналните досиеја на вработените со сите 

кадровски промени, изготвени се решенија и регулирани правата од работен 

однос и сите останати права кои им следуваат; 

 Спроведени 8 постапки - со барање за прибирање на понуди со објавување на 

оглас во Бирото за јавни набавки до 5.000 евра; 

 Спроведена постапка со преговарање за набавка на книги со над 20 издавачки 

куќи во Р. Македонија; 

 Изработени и доставени Извештаи за слободен пристап до информации од 

јавен карактер, Годишен извештај за Управниот одбор за 2017 година и 

тримесечен извештај за работата на Управниот одбор за 2018 година, 

Евиденција за постапките за јавни набавки за периодот јануари - јуни 2018 

година; 

 Припремени се материјали за одржување на седници на Управниот одбор при 

Библиотеката и за истите комплетно се изготвени записници, одлуки, 

заклучоци, препораки, мислења и слично заклучно со месец декември; 

 Изработен Годишен План за јавни набавки за 2018 год; 

 Изработен Годишен план за вработување за 2018 година и доставен во 

МИОА и Министерство за култура; 

 Изработен Меморандум за соработка со КПУ – Затвор Битола, Договор за 

соработка со МНД – Битола и многу други договори; 



 Спроведени две постапки за вработување на 5 извршители од кои 2 

административни службеници преку Агенцијата за администрација и една 

постапка комплетно спроведена за прием на ПТП – 3 извршители; 

 Извршен редовен инспекциски надзор од страна на управната инспекција на 

ден 12.06.2018 година и изготвен е записник во кој е констатирано дека се 

запазени сите рокови и стручно изготвени сите потребни документи за 

работењето на Библиотеката; 

 Комплетна кореспонденција со ресорните министерства и други институции; 

 Изработен записник за примопредавање на документи од работењето во 

правната област во Библиотеката на ден 15.08.2018 година; 

 Член на Комисијата за спроведување постапка за издавање под закуп на 

деловен простор; 

 Спроведена постапка за регистрација на нов директор; 

 Извршено оценување на административни службеници и изработен Годишен 

план за генерички обуки на административни службеници за 2018 година. 

 

На позиција Советник за информатички работи беше извршено: 

 Дефинирање и отстранување на дефектите на системот, комуникациската и 

периферната опрема, како и хардверска и софтверска надоградба за поуспешна 

работа, водење грижа и контрола за непречено функционирање на системот, 

комуникациската и периферната опрема; 

 Отстранување на грешките во базата во апликацијата за работно време;  

 Бекап на базите за архивско работење, евиденција на плати, финансово и 

материјално работење и основни средства; 

 Одржување на мрежата; 

 Администрирање со ИТ; 

 Администрација на WEB страната на Библиотеката; 

 Повремено внесување податоци во WEB страната и FB страната на 

Библиотеката; 

 Одржување на серверот за Дигиталната библиотека при НУУБ „Св. Климент 

Охридски“ – Битола; 

 Внесување на записи во базата на Дигиталната библиотека; 

 Одржување софтверот за Влезна книга за монографски публикации и изработка 

на листи; 

 Подготовка на проекти за 2019 година; 

 Електронско пополнување на евиденција за јавни набавки за 2018 година; 

 Објавување на огласи за јавни набавки во системот за електронски набавки и 

подготовка на материјали; 

 Внесување и ажурирање на податоци во базата на електронскиот систем за 

управување со човечки ресурси; 

 Внесување и ажурирање на податоци во базата на порталот на фондот за 

здравствено осигурување (пријава и одјава на вработени и членови на 

вработени); 

 Внесување и ажурирање на податоци во базата на порталот Е-даноци 

(пополнување на ПДД-ГИ обрасците); 

 Подготовка и изработка на покани, плакати во текот на годината. 

 

 



Во периодот од јануари - декември 2018 година заверени се вкупно 370  

основни броеви во Деловодникот, Интерната доставна книга, кошулици за секој 

документ и истите се внесени во компјутерската програма за архивско работење. 

 

1.2 Одделение – Техничко одржување и обезбедување на обејктот 

Во текот на 2018 година во Одделението Техничко одржување и обезбедување 

на објектот беа извршени следните задачи: 

 Изготвен е план за набавка на дополнителни камери и утврдување на 

безбедносни протоколи во зградата; 

 Обезбедени се сите внатрешни простории со изработка на дуплликати од сите 

клучеви и назначување на одговорни лица за функционирање на безбедност на 

канцеларии и заеднички простории; 

 Утврдена е состојбата на противпожарните апарати и се води грижа за 

исправноста на истите, во тек е набавка на противпожарни црева и млазници, 

како и обезбедување на сандачиња за нивно складирање; 

 Извршена е редовната проверка и сервис на состојба на оџаците и соодветните 

уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништа – 

котли за парно греење во објектот; 

 Извршени се тековни поправки, молерско-фарбарски и други занаетчиски 

услуги, како што е реконструкција на кровната конструкција на влезот, 

санирање и поправка на страничните скали на самиот влез на Библиотеката и 

поставување на заштитен дел – натстрешница на задниот влез на стариот дел од 

Библиотеката; 

 Чистење и поправање на надворешните одводни олуци, надворешните цефки и 

чистење на шахта, исто така сменета е водоводната цефка на хидрантите во 

долниот дел во стариот дел на Библиотеката; 

 Во роднокрајниот оддел застаклени се витрини за подобро функционирање на 

одделот; 

 Направени се ормари за вработените во одделот – зајмување; 

 Обновен е мал дел од дефектите на грејната инсталација во Библиотеката 

(одделот детско и долната сала за промоции), но потребни се дополнителни 

инвестициски побарувања и финансиски средства за останатите простории да се 

стават во функција во идниот период. 

 

II. Сектор Комплетирање и обработка на библиотечен 

материјал, библиографии и збирки 

 

2.1 Одделение – Комплетирање и обработка на библиотечен материјал 

Во текот 2018 година во Одделение Комплетирање на библиотечен материјал 

во влезната книга евидентирани се 5678 монографски публикации и во 

COBISS3/Набавка се внесени сите набавени и подарени монографски публикации, 

извршена комплетна обработка според меѓународни стандарди на 5678 монографски 

публикации (2368 задолжителни, 841 + 506 дупл., (вкупно 1353) набавени, 161 + 607 

дупл., (вкупно 767) детски, како и 406 магистерски трудови и докторски дисертации. 

Во Збирката Туѓа литература се обработени 790 монографски публикации. Во 

Австриската библиотека обработени се 388 подарени монографски публикации кои не 



се влезени во влезната книга. Вкупно 5678 примероци се внесени во влезната книга и 

се обработени 5678 монографски публикации.  

Од вкупниот број обработени монографски публикации во магацинот за 

возрасни влезени се 867 подарени публикации, а во детската библиотека 90 

подарени публикации. 
Покрај стручната обработка на публикациите и редактирањето на записите се 

води сметка за исправна децимална класификација и предметизација на записите. 

Во Одделот Периодика се вршеше стручна обработка на периодични 

публикации според ISBD(s) стандардот: 312 (23 креирани) преземени наслови на 

списанија и весници; ретроактивна обработка преку дополнување на потполињата 

997/998 и формирање свески во сегментот COBBISS 3: ретроактивно во 12003 записи 

(свески) и во 1052 записи (томови). Број на сите единици 1470. Извршени се околу 

312 зајмувања на весници и списанија.  

Покрај секојдневната стручна и техничка обработка на библиотечниот материјал 

се води сметка за комплетноста на броевите – томовно и нивно средување двонеделно, 

месечно, тримесечно, два пати годишно, годишно итн.; сместување на пристигнатиот 

материјал на полици; селектирање на дупликатите.  

Исто така, се работеше на ревизија на фондот, како и редовни замени во Одделот 

Издавање и услуга за возрасни.  

 

2.2 Одделение – Библиографии и збирки  

 

Во Одделот Дробен печат, заштита, одбрана и обработка на документација 

беше претставена Збирка дробен печат, средена во витрините на вториот кат од старото 

крило на Библиотеката. Беа креирани 53 записи од кои 31 записи беа испратени на 

проверка во ВБМ Скопје. Учество со стручен труд на 45. Собрание на БЗМ, како и 

изработка на статии за Библиотечен тренд. Изработена листа на искористени ISBN 

броеви и истата доставена до НУБ Скопје. Предадени се два проекти до 

Министерството за култура за 2019  година. Се води книга за издавачката дејност на 

Библиотеката. Кореспонденција со други институции. Исто така изработени се 

документи од областа на одбраната, заштитата за културното наследство во случај на 

незаконски дејствија и план за итна акција во случај на незаконски дејствија како 

установа од посебен интерес за државата. 

Во Одделот Библиографии беше извршена стручна обработка (каталогизирани, 

систематизирани, предметизирани и редактирани) статии кои се однесуваат на теми 

поврзани со случувањата во Библиотеката, од некои локални весници како Битолски 

весник, Утрински весник, Вечер, Нова Македонија, Вест, Јавност, Его, Инфо магазин, 

како и стручна обработка и редакција на статии од периодичните публикации: 

„Библиотекарство“, „Библиотечен тренд“и др. За проектот, „Љубомир Трифуновски – 

персонална библиографија“, истражена е локалната база и во взаемната база на 

Кооперативниот онлајн библиографски систем и сервиси COBISS.MK. За таа цел 

досега се селектирани 566 библиографски единици. Вработениот во Одделот 

Библиографии беше активно вклучен во Комисијата за реализација на Општинскиот 

натпревар „Млади библиотекари 2018“. Се вршеше подготовка на натпреварувачот за 

18. Републички натпревар „Млади библиотекари“. 

Во Австриската библиотека се изработени 388 монографски публикации. 

Во Одделот Збирка туѓа литература се изработени 790 (350 архивски и 26 

детски, 88 дупликати) монографски публикации. Се реализира проектот двобројот 46-

47 од Списанието Библиотечен тренд за 2018 година. Се организираше Средбата на 

роднокрајните писатели во Македонија кои на Тркалезната маса имаа свои излагања. 



Излагањата беа публикувани во 13. Зборник на излагања на роднокрајните писатели во 

Македонија. Се учествуваше во неколку проекти за 2018 година. Како раководител на 

Секторот Комплетирање и обработка на библиотечниот материјал, библиографии и 

збирки, се координираше стручната работа и се подготвуваа извештаи.  

Во Роднокрајното одделение се изработени 145 (22 дупл.) набавени 406 

магистерски трудови и дисертации. Се дислоцираа 96 примероци од Ѕвездите на 

светската литература. После нивното отстранување се пристапи кон пополнување на 

празнините, односно ослободените броеви по сигнатура, како и редакција и внесување 

на УДК на примероците на кои тоа им беше потребно. Ракописите на роднокрајните 

автори беа сместени во метални шкафови. Во периодот од април до август се 

вршеше попис и средување на податоците од пописот во Збирката (ревизија). 

Успешно функционираше и меѓубиблиотечната позајмица. 

 

III. Сектор Развој на библиотекарството, меѓународна соработка, 

маркетинг и односи со јавноста 
 

3.1 Одделение – Развој на библиотекарството 

 

Одделението Развој на библиотекарството во извештајот ги даде следните 

извршени задачи: секојдневна подготовка на опомени, давање информации и стручна 

совети, давање информации во врска со библиотечните стандарди, стандардите за 

видовите библиотеки и нивното работење. Вработено лице беше раководител на СО на 

СОНК при НУУБ – Битола и претседател на Библиотекарското здружение на 

Македонија (БЗМ), организирање на 44. Собрание  на БЗМ и член во Рецензионата 

комисија за стекнувања на звања во библиотекарството.  

 

IV. Сектор Информации, заштита, репрографија и книжен фонд 

и услуги 

 
4.1 Одделение – Информации, заштита и репрографија 

Во Одделението за информации е постојано поврзан со научни, образовни и други 

едукативни потреби за корисниците на Библиотеката. Информаторот им помага на 

читателите при пребарувањето на книжниот фонд на Библиотеката, нивна обука за 

користење на COBISS системот и давање на информации за специфичните и 

карактеристични области кои се застапени во разните монографии, енциклопедии и 

друг вид на публикации. Корисниците на Библиотеката од различни профили, ученици, 

средношколци, студенти и научни работници во рамките на одделот добија 

информации за нивните научно-истражувачки потреби.  

Во овој оддел се реализирани и следните задачи: 

 редовни замени на колегите од магацин; 

 редовни замени на колегите од издавање; 

 соработка со Одделот за Културни манифестации и Популаризација на 

книгата при што се учествуваше во изготвување на плакати и изложби, 

подготвување на годишна програма за Одбележување на годишници на 

значајни личности и настани, и др.; 



 задолжување и раздолжување во COBISS (менување на индикатор и статус) 

на сите книги кои одат на Заштита (репарирање) и при нивно враќање од тој 

оддел, вклучително и изработување на нови лепенки за истите; 

 изготвување на списоци со книги кои ги предлагаат читателите и 

проверување на насловите на книги во COBISS системот, дали и кои од нив 

ги имаме како фонд и што точно треба да се набави; 

 ажурирање на web страницата на Библиотеката (www.nuub.mk), во делот 

„Препорачуваме – нови наслови“ – каде се доставуват информации во однос 

на најчитани автори, популарни книги во светски рамки, препораки за 

читање преку претставување на кратка содржина од книгите кои веќе ги 

имаме во нашиот фонд. 

Во заштита и репрографија во изминатата 2018 година се извршуваа 

предвидените работни задачи: поправка на оштетените книги од Одделите за 

зајмување на возрасни и деца, укоричување на периодични публикации, кроење на 

материјали за потребите на сите Одделенија, растурање и отварање на оштетените 

книги, средување на листовите, копирање страни на оние книги каде што фалат и 

додавање на истите во книгите, како и дупчење и шиење на книгите. 

Беа изработени : 

 150 книги со трвд повез и укоричени; 

 120 книги поправени со мек повез (нова корица); 

 300 книги поправени на начин со хефтање и подлепување на платно; 

 190 книги поправени со истите корици; 

 За потребите на периодиката направени се 20 тома со 500 влога. 

Исто така се вршеше и каширање за потребите на другите оддели и други ситни 

поправки на книги од двата оддели за издавање (детско и возрасни).  

4.2 Одделение – Книжен фонд и услуги 

Работните задачи во магацинот за задолжителен примерок, магацин за 

монографски публикации и туѓа литература се однесуваа на следење, прием и 

правилно чување на библиотечниот материјал, како и на вршење на помали технички 

интервенции во смисла на заштита на фондот, изготвување на списоци за одделението 

за заштита на библиотечниот фонд.  

Во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година,  

 вкупниот број на издадени книги за Возрасни и детски оддел изнесува 

46.463, од кои за возрасни издадени се 35.274, а во детскиот оддел 

11.189; 

 вкупниот број на читатели кои ја посетиле Библиотеката за Возрасни и 

детски оддел изнесува 37.708, од кои во категоријата возрасни 26.200, а 

во детскиот оддел 11.508; 

 вкупниот број на активни читатели изнесува 3259. 

Бројот на активни читатели за 2018 година од сите категории: 

 Претшколски деца – 97 

 Основци – 1055 

http://www.nuub.mk/


 Средношколци – 742 

 Студенти (редовни) – 288 

 Студенти (вонредни, вработени) – 18 

 Вработени – 642 

 Слободни професии – 6 

 Самостојни занаетчии/претприемачи – 3 

 Земјоделци – 1 

 Домаќинки – 5 

 Пензионери – 116 

 Невработени (пасивни) – 225 

 Странски државјани – 2 

 Вработени во матичната установа – 41 

 Вработени во универзитет – 1 

 Невработени (евид. Во АВРМ) – 4 

 Семејна членска карта – 1 

 Постдипломски студенти – 2 

 Други – 2 

 Организациски единици на библиотеката - 8 

Новозапишани членови од сите категории Возрасни и детски оддел вкупно 

изнесува 641 член. 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2018: 

 Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS3; 

 Збогатување на книжните фондови за 2018 година; 

 13. Роднокрајна средба со битолските писатели во Македонија, Тркалезна маса 

на тема: „Мултикултурализмот - судбинска определба на роднокрајните 

писатели во Македонија“; 

 Опрема и материјали за заштита и репрографија; 

 Дигитални сликовници за секое дете; 

 Поетски перформанси од млади автори 2; 

 Проект Претставување на 20 изданија на Библиотеката преку поставување 

изложба и аудиовизуелна презентација, Леуварден, Холандија – воспоставување 

на соработка со три библиотеки во Леуварден; 

 Проект „Денови на македонската култура во Шведска“, Трелеборг, Малме и 

Лунд, Шведска – воспоставување на библиотечна соработка, претставување на 

иновативните програми на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола; 

 Проекти од Бит Фест 2018; 

 Партнерски проект со ЗРИБ „ИнноваЛИБ“(Здружение за развој и иновации во 

библиотечната дејност) „Дигитализација – Проект Управување со дигитални 

збирки: нови предизвици за јавните библиотеки“; 

 Библиотеката беше дел од проектот „Креативни умови ја креираат иднината“ во 

соработка со ЗРИБ „ИнноваЛИБ“. 

Проекти кои се во тек: 

 Проект „pROMise“, програма на Европска Унија ЕРАЗМУС +.  



ОБУКИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ: 

 „COBISS3/Каталогизација на монографски публикации“ – 1 вработен; 

 „COBISS3/Преземање записи и фонд“- 2 вработен; 

 „COBISS3/Набавка“ (консултација и повторување на обуката во организација на 

НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола и Центарот ВБМ Скопје) – 3 

вработени; 

 „COBISS3/Зајмување“ – повеќе вработени; 

 „Социоемоцинален развој на децата“ - 1 вработен; 

 „Изградување на правилен изговор и говор кај децата“ 1 вработен; 

 „Воведување на кариерно водење како нова услуга во библиотеките“ – 1 

вработен; 

 „Учење на природните науки преку nextLab и Scientix платформите“ – 1 

вработен; 

 “Слобода на интернет“ – 1 вработен; 

 „Technical training for professional development for Reace Corps Volunteers and 

their counterparts“  - 1 вработен; 

 „Локална и регионална конкурентност“ – 2 вработени. 

MЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА:  

 Со Универзитетска библиотека Бохум, Германија – учество на стручните 

семинари поврзани со обука на студенти и можности за воведување на нови 

библиотечни содржини; 

 22 – ри семинар „Хортикултурни е – библиотеки“ Врујци, Р. Србија – тродневен 

акредитиран семинар за иновации во библиотечното работење; 

 Форум на Унија на библиотеки на НР Кина и земјите ЦИЕ, Ханџоу, НР Кина – 

учество на пленарна седница, потпишување на договор и на Тркалезна маса 

промовирање на Агенда 2030 одржливи цели на Обединетите Нации за 

библиотечно работење; 

ПОСЕБНИ ПРИЛОЗИ НА ИЗВЕШТАЈОТ: 

Прилог 1 

 Финансиски наративен извештај 

Прилог 2  

 Книга за издавачката дејност 

Прилог 3 

 Едукативни и промотивни активности и за други манифестации 

Прилог 4 

 Книга за изложби 

Прилог 5 

 Книга за стручна и научна работа 



Прилог 6 

 Книга за непосредна заштита на книжниот фонд 

 

 

НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Директор 

____________ 

м-р Бојан Стефановски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА 

ЗА ФИНАНСИСКИ НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ НА НУУБ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Битола, 2018 г 
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ОБРАЗЕЦ ЗА НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ 

 

Установа/Корисник НУУБ„Св.Климент Охридски“ 

Име и презиме на раководното лице  М-р Бојан Стефановски 

Име и презиме на носителот на 

проектот 

 

 

Наслов на проектот Материјални трошоци за дејност 

Договор (број) 28-1267/5 од 19.03.2018 

 

Вид на проектот1 Материјални трошоци за дејност 

Место на реализација на 

проектот 

Библиотека 

Општина Битола 

ЕМБ на доброто  

Културна припадност/датација  

Катастарски податоци2  

Географски координати3  

 

Статус на заштита Матичен/регистарски број 

Евидентирано добро  

Заштитено добро  

 

                                                           
1 Треба да се наведе дали се работи за истражување од областа на археологијата, историјата, историјата 

на уметноста, етнологијата, природонауката; валоризација/ревалоризација непосредна заштита; тековно 
одржување; промоција и полуларизација на културното наследство; мерки за заштита на нематеријалното 
културно наследство; издавачка дејност; збогатување на книжен фонд, откуп на музејски материјал, 
набавка на библиотечен материјал, дигитализација на културното наследство; професионална едукација 
во библиотечната дејност; членарина на Инфомaцискиот систем COBISS.MK; одржување и набавка на 
компјутерска и друга опрема за COBISS.MK; стручна обработка на публикации, работилници и друго. 
2 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 
3 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 



Број на ангажирани лица за реализација на 

проектот4 

 

Стручен тим  

Вработени  

Надворешни 

соработници 

1-Александар Огненовски 

Врши заштита и средување на книги кои се примени 

на трајно користење, евидентирање - влезна книга, 

нивно сместување во пакети и други активности 

околу заштита на книжниот фонд. 

 

Дозвола/Конзерваторско одобрение од Управата 

за заштита на културното наследство (број и 

датум) 

 

 

Обем на реализација на проектот 

Од одобрените средства во износ од 339.986,00 денари по решенија, 

реализирани се 339.986,00 денари според соодветна финансиска 

документација. 

 

 

Опис на реализација на проект 

Проектот е реализиран за надомест на трошоци за карго превоз, патни 

трошоци, материјали за аоп, трошоци за одржување на софтвер, средства за 

хигиена, канцелариски материјали, трошоци за објавување на оглас за 

вработување и оглас за јавна набавка, исплата по договор за дело сл. 

 

 

 

 

 

 

Избор од релевантна техничка и фотодокументација 

                                                           
4 Да се именуваат членовите на тимот и нивните работни задачи. 



 

 

 

 

 

 

 

Заклучни согледувања и прилози 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕШКИ! 

Полињата во табелата се флексибилни и се приспособуваат во зависност од обемот на текстот. 

Образецот го пополнува раководителот на проектот 

 

 

              Подготви,            Раководно лице, 

 

__________________________     м.п.             

____________________________ 

           Име, презиме и потпис             Име, презиме и потпис 
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ОБРАЗЕЦ ЗА НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ 

 

Установа/Корисник НУУБ„Св.Климент Охридски“ 

Име и презиме на раководното лице  М-р Бојан Стефановски 

Име и презиме на носителот на 

проектот 

Д-р Николче Велјановски 

 

Наслов на проектот 13 роднокрајна средба со битолските писатели во 

Македонија, Тркалезна маса на тема: 

„Мултикултурализмот – судбинска определба на 

роднокрајните писатели во Македонија“. 

 

Договор (број) 28-1267/5 од 19.03.2018 

 

Вид на проектот5 13 роднокрајна средба со битолските 

писатели во Македонија, Тркалезна маса на 

тема: „Мултикултурализмот – судбинска 

определба на роднокрајните писатели во 

Македонија“. 

 

Место на реализација на 

проектот 

Библиотека 

Општина Битола 

ЕМБ на доброто  

Културна припадност/датација  

Катастарски податоци6  

                                                           
5 Треба да се наведе дали се работи за истражување од областа на археологијата, историјата, историјата 

на уметноста, етнологијата, природонауката; валоризација/ревалоризација непосредна заштита; тековно 
одржување; промоција и полуларизација на културното наследство; мерки за заштита на нематеријалното 
културно наследство; издавачка дејност; збогатување на книжен фонд, откуп на музејски материјал, 
набавка на библиотечен материјал, дигитализација на културното наследство; професионална едукација 
во библиотечната дејност; членарина на Инфомaцискиот систем COBISS.MK; одржување и набавка на 
компјутерска и друга опрема за COBISS.MK; стручна обработка на публикации, работилници и друго. 



Географски координати7  

 

Статус на заштита Матичен/регистарски број 

Евидентирано добро  

Заштитено добро  

 

Број на ангажирани лица за реализација на 

проектот8 

7 

-Николче                    

Велјановски-организатор 

на темата за 

тркалезнаста маса 

-Зоран Јанакиевски-

техничка изработка на 

плакати и благодарници 

-Илче Стојановски-

известување на 

медиумите 

-Смиља Најденовска-

техничко секретарски 

работи 

-Јоланда Бошевска-

учесник во средување на 

текстовите за Зборникот 

-Цара Огненовска и 

Трајан Чагорски  

сметководствени и  

благајнички работи 

  

Стручен тим 7 

Вработени 7 

Надворешни 

соработници 

Учесници на Тркалезната маса од 13 роднокрајна 

средба со битолските писатели во Македонија. 

 

                                                                                                                                                                                     
6 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 
7 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 
8 Да се именуваат членовите на тимот и нивните работни задачи. 



Дозвола/Конзерваторско одобрение од Управата 

за заштита на културното наследство (број и 

датум) 

 

 

Обем на реализација на проектот 

 

Од вкупно одобрени 10.000,00 денари по решение реализирани се 10.000,00 

денари од кои: 

 2.350,00 за организирање на 13-та роднокрајна средба,  

    635,00 денари за изработка на цип и  
 7.015,00 денари за печатење на Зборник на излагања од учесниците на 

тркалезна маса. 
 

Опис на реализација на проект 

 

Читање на литературни творби од страна на учесниците за реализација на 

проектот Тркалезна маса на тема: „Мултикултурализмот – судбинска определба 

на роднокрајните писатели во Македонија“ и надомест на дел од фактурата за 

печатење на Зборникот од излагања на 13-та роднокрајна средба. 

 

 

 

 

Избор од релевантна техничка и фотодокументација 

 

 

 

 

 

 

 

Заклучни согледувања и прилози 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕШКИ! 

Полињата во табелата се флексибилни и се приспособуваат во зависност од обемот на текстот. 

Образецот го пополнува раководителот на проектот 

 

            Подготви,            Раководно лице, 

 

__________________________     м.п.             

____________________________ 

           Име, презиме и потпис             Име, презиме и потпис 
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ОБРАЗЕЦ ЗА НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ 

 

Установа/Корисник НУУБ„Св.Климент Охридски“ 

Име и презиме на раководното лице  М-р Бојан Стефановски 

Име и презиме на носителот на 

проектот 

 

 

Наслов на проектот Дигитални сликовници за секое дете 

Договор (број) 28-1267/5 од 19.03.2018 

 

Вид на проектот9 Дигитални сликовници за секое дете – 

изработка на ДВД на детски песни 

Место на реализација на 

проектот 

Библиотека 

Општина Битола 

ЕМБ на доброто  

Културна припадност/датација  

Катастарски податоци10  

Географски координати11  

 

Статус на заштита Матичен/регистарски број 

Евидентирано добро  

Заштитено добро  

 

                                                           
9 Треба да се наведе дали се работи за истражување од областа на археологијата, историјата, историјата 

на уметноста, етнологијата, природонауката; валоризација/ревалоризација непосредна заштита; тековно 
одржување; промоција и полуларизација на културното наследство; мерки за заштита на нематеријалното 
културно наследство; издавачка дејност; збогатување на книжен фонд, откуп на музејски материјал, 
набавка на библиотечен материјал, дигитализација на културното наследство; професионална едукација 
во библиотечната дејност; членарина на Инфомaцискиот систем COBISS.MK; одржување и набавка на 
компјутерска и друга опрема за COBISS.MK; стручна обработка на публикации, работилници и друго. 
10 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 
11 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 



Број на ангажирани лица за реализација на 

проектот12 

3 

 

-Фатма Бајрам 

Аземовска-учествува во 

изборот на детски песни 

-Смиља Најденовска-

техничко секретарски 

работи 

-Цара Огненовска и 

Трајан Чагорски - 

сметководствени и 

благајнички работи 

 

Стручен тим 3 

Вработени 3  

Надворешни 

соработници 

1-Младен Павлески – учествува во  подготовка, 

снимање на детски песни, аудио-видео монтажа на 

материјалот, дизајн и изработка на ДВД он лајн кое 

ќе биде достапно на facebook, на web страницата на 

библиотеката и на you tube. 

  

 

Дозвола/Конзерваторско одобрение од Управата 

за заштита на културното наследство (број и 

датум) 

 

 

Обем на реализација на проектот 

 

Од вкупно одобрени 10.000,00 денари во целост се реализирани за припрема, 

дизјн, изработка на ДВД на детски песни он лајн кое ќе биде достапно на 

фејсбук, на веб страницата библиотеката и на you tube. 

 

 

Опис на реализација на проект 

                                                           
12 Да се именуваат членовите на тимот и нивните работни задачи. 



 

Избор на детски песни, подготовка, снимање на детски песни, аудио-видео 

монтажа на материјалот, дизајн и изработка на ДВД  он лајн кое ќе биде 

достапно на фејсбук, на веб страницата библиотеката и на you tube. 

 

 

Избор од релевантна техничка и фотодокументација 

 

 

 

 

 

 

 

Заклучни согледувања и прилози 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕШКИ! 

Полињата во табелата се флексибилни и се приспособуваат во зависност од обемот на текстот. 

Образецот го пополнува раководителот на проектот 

 

              Подготви,            Раководно лице, 

 

__________________________     м.п.             

____________________________ 

           Име, презиме и потпис             Име, презиме и потпис 



Образец бр. 3 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ 

 

Установа/Корисник НУУБ„Св.Климент Охридски“ 

Име и презиме на раководното лице  М-р Бојан Стефановски 

Име и презиме на носителот на 

проектот 

 

 

Наслов на проектот Обука на библиотекари за користење на програмската 

поддршка COBISS3  

Договор (број) 28-1267/5 од 19.03.2018 

 

Вид на проектот13 Обука на библиотекари за користење на 

програмската поддршка COBISS3 – учество 

на обука на библиотекари 

Место на реализација на 

проектот 

НУБ„Св.Климент Охридски“-Скопје 

Општина Скопје 

ЕМБ на доброто  

Културна припадност/датација  

Катастарски податоци14  

Географски координати15  

 

Статус на заштита Матичен/регистарски број 

Евидентирано добро  

                                                           
13 Треба да се наведе дали се работи за истражување од областа на археологијата, историјата, 

историјата на уметноста, етнологијата, природонауката; валоризација/ревалоризација непосредна 
заштита; тековно одржување; промоција и полуларизација на културното наследство; мерки за заштита на 
нематеријалното културно наследство; издавачка дејност; збогатување на книжен фонд, откуп на музејски 
материјал, набавка на библиотечен материјал, дигитализација на културното наследство; професионална 
едукација во библиотечната дејност; членарина на Инфомaцискиот систем COBISS.MK; одржување и 
набавка на компјутерска и друга опрема за COBISS.MK; стручна обработка на публикации, работилници и 
друго. 
14 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 
15 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 



Заштитено добро  

 

Број на ангажирани лица за реализација на 

проектот16 

Лица учесници во 

обуката: 

Ленче Андоновска 

а во наредниот период 

ќе има и други учесници 

Стручен тим 4 

Вработени 4 

Надворешни 

соработници 

 

 

Дозвола/Конзерваторско одобрение од Управата 

за заштита на културното наследство (број и 

датум) 

 

 

Обем на реализација на проектот 

 

Од вкупно одoбрени 30.000,00 денари по решение реализирани се 29.980,00 

денари : 

    630,00 денари за патни трошоци; 

 3.600,00 денари за трошоци за сместување на учесниците на обука и 

 25.750,00 денари за надомест на трошоци за котизација на курсот за 
обука на библиотекари.  

 

 

Опис на реализација на проект 

Проектот е реализиран за надомест на трошоци за хотелско сместување Ленче 

Андоновска за 5 дена – учество на горенаведената обука и за трошоци за 

котизација на курсот за обука на библиотекари. 

 

 

                                                           
16 Да се именуваат членовите на тимот и нивните работни задачи. 



 

 

 

 

Избор од релевантна техничка и фотодокументација 

 

 

 

 

 

 

 

Заклучни согледувања и прилози 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕШКИ! 

Полињата во табелата се флексибилни и се приспособуваат во зависност од обемот на текстот. 

Образецот го пополнува раководителот на проектот 

 

 

              Подготви,            Раководно лице, 

 

__________________________     м.п.             

____________________________ 

           Име, презиме и потпис             Име, презиме и потпис 



Образец бр. 3 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ 

 

Установа/Корисник НУУБ „Св.Климент Охридски“ 

Име и презиме на раководното лице  М-р Бојан Стефановски 

Име и презиме на носителот на 

проектот 

 

 

Наслов на проектот Збогатување на книжни фондови за 2018 година. 

Договор (број) 28-1267/5 од 19.03.2018 

 

Вид на проектот17 Збогатување на книжни фондови за 2018 

година со монографски  публикации-

белетристика и детски лектири и 

периодични пубикации-јавност 

Место на реализација на 

проектот 

Библиотека 

Општина Битола 

ЕМБ на доброто  

Културна припадност/датација  

Катастарски податоци18  

Географски координати19  

 

Статус на заштита Матичен/регистарски број 

Евидентирано добро  

                                                           
17 Треба да се наведе дали се работи за истражување од областа на археологијата, историјата, 

историјата на уметноста, етнологијата, природонауката; валоризација/ревалоризација непосредна 
заштита; тековно одржување; промоција и полуларизација на културното наследство; мерки за заштита на 
нематеријалното културно наследство; издавачка дејност; збогатување на книжен фонд, откуп на музејски 
материјал, набавка на библиотечен материјал, дигитализација на културното наследство; професионална 
едукација во библиотечната дејност; членарина на Инфомaцискиот систем COBISS.MK; одржување и 
набавка на компјутерска и друга опрема за COBISS.MK; стручна обработка на публикации, работилници и 
друго. 
18 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 
19 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 



Заштитено добро  

 

Број на ангажирани лица за реализација на 

проектот20 

12 

 

 

Каталогизатори 

-Мачковска Марија 

Малгожата 

-Олга Димитровска 

-Анета Стефановска 

-Науме Ѓорѓиевски-

изработка на влезна 

книга за секоја 

библиотечна единица 

Комисија за прием на 

книги: 

-Илче Стојановски и 

член во комисија за 

јавни набавки 

-Благој Бошевски 

-Корлевска Лилјана 

 

-Марјан Котевски-

учествува во изборот 

при набавката на книги и 

сл.) 

-Смиља Најденовска-

техничко секретарски 

работи-учесник при 

изработка на порачки за 

книги, прием на понуди 

од издавачите и сл. 

-Цара Огненовска-

сметководствени 

                                                           
20 Да се именуваат членовите на тимот и нивните работни задачи. 



работи(прием на 

фактури, контрола, 

заведување, плаќање, 

изработка на извештаи 

за реализација и сл.) 

-Ленче Андоновска-

изработка на договори 

за избор на книги при 

набавката 

-Зоран Јанакиевски –

член на комисија за  

јавни набавки. 

Стручен тим 7 

Вработени 12 

Надворешни 

соработници 

 

 

Дозвола/Конзерваторско одобрение од Управата 

за заштита на културното наследство (број и 

датум) 

 

 

Обем на реализација на проектот 

 

 

 

 

Опис на реализација на проект 

 

Збогатен е книжниот фонд со  книги – белетристика и литература за деца 

(лектирни изданија)вкупно 312 наслови односно 1.134 примероци и периодично 

списание-јавност во 5 примероци од секое поединечно издание во месецот како 

и дневни весници 3-наслови. Од вкупно 320.000,00 денари одобрени средства 

по решенија реализирани се во целост за набавка на периодични и 

монографски публикаци. 

 

 



 

 

Избор од релевантна техничка и фотодокументација 

 

 

 

 

 

 

 

Заклучни согледувања и прилози 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕШКИ! 

Полињата во табелата се флексибилни и се приспособуваат во зависност од обемот на текстот. 

Образецот го пополнува раководителот на проектот 

 

 

              Подготви,            Раководно лице, 

 

__________________________     м.п.             

____________________________ 

           Име, презиме и потпис             Име, презиме и потпис 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗА НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ 

 

Установа/Корисник НУУБ„Св.Климент Охридски“ 

Име и презиме на раководното лице  М-р Бојан Стефановски 

Име и презиме на носителот на 

проектот 

 

 

Наслов на проектот Опрема и материјали за заштита и репрографија 

Договор (број) 28-1267/5 од 19.03.2018 

 

Вид на проектот21 Опрема и материјали за заштита и 

репрографија-набавени се материјали – 

хартија  хефталка, хефталка, иглички за 

хефталки кои се користат за заштита на 

книгата, скалпел, конец, маркери, 

фломастери и сл. 

Место на реализација на 

проектот 

Библиотека 

Општина Битола 

ЕМБ на доброто  

Културна припадност/датација  

Катастарски податоци22  

Географски координати23  

 

Статус на заштита Матичен/регистарски број 

Евидентирано добро  

                                                           
21 Треба да се наведе дали се работи за истражување од областа на археологијата, историјата, 

историјата на уметноста, етнологијата, природонауката; валоризација/ревалоризација непосредна 
заштита; тековно одржување; промоција и полуларизација на културното наследство; мерки за заштита на 
нематеријалното културно наследство; издавачка дејност; збогатување на книжен фонд, откуп на музејски 
материјал, набавка на библиотечен материјал, дигитализација на културното наследство; професионална 
едукација во библиотечната дејност; членарина на Инфомaцискиот систем COBISS.MK; одржување и 
набавка на компјутерска и друга опрема за COBISS.MK; стручна обработка на публикации, работилници и 
друго. 
22 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 
23 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 



Заштитено добро  

 

Број на ангажирани лица за реализација на 

проектот24 

3 

 

-Мирко Гашпарец- 

припрема, лепење, 

опшивање на книгата и 

сл. 

-Јулијана Христовска 

Кулевска - припрема, 

лепење, опшивање на 

книгата и сл. 

 

 

Стручен тим 2 

Вработени 2 

Надворешни 

соработници 

 

 

Дозвола/Конзерваторско одобрение од Управата 

за заштита на културното наследство (број и 

датум) 

 

 

Обем на реализација на проектот 

 

 

 

 

Опис на реализација на проект 

 

Опрема и материјали за заштита и репрографија-набавеи се материјали –

хартија  хефталка, иглички за хефталки кои се користат за заштита на 

книгата,скалпел, конец, маркери, фломастери и сл. во износ од 20.000,00 

                                                           
24 Да се именуваат членовите на тимот и нивните работни задачи. 



денари. 

 

 

 

Избор од релевантна техничка и фотодокументација 

 

 

 

 

 

 

 

Заклучни согледувања и прилози 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕШКИ! 

Полињата во табелата се флексибилни и се приспособуваат во зависност од обемот на текстот. 

Образецот го пополнува раководителот на проектот 

 

 

              Подготви,            Раководно лице, 

 

__________________________     м.п.             

____________________________ 

           Име, презиме и потпис             Име, презиме и потпис 



ОБРАЗЕЦ ЗА НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ 

 

Установа/Корисник НУУБ„Св.Климент Охридски“ 

Име и презиме на раководното лице  М-р Бојан Стефановски 

Име и презиме на носителот на 

проектот 

 

 

Наслов на проектот Поетски перформанси од млади автори 2 

Договор (број) 28-1267/5 од 19.03.2018 

 

Вид на проектот25 Поетски перформанси од млади автори 2 

Изработка на цип запис за печатење на 

збирка на песни од млади автори(поетски 

перформанси) 

Место на реализација на 

проектот 

Библиотека 

Општина Битола 

ЕМБ на доброто  

Културна припадност/датација  

Катастарски податоци26  

Географски координати27  

 

Статус на заштита Матичен/регистарски број 

Евидентирано добро  

Заштитено добро  

 

                                                           
25 Треба да се наведе дали се работи за истражување од областа на археологијата, историјата, 

историјата на уметноста, етнологијата, природонауката; валоризација/ревалоризација непосредна 
заштита; тековно одржување; промоција и полуларизација на културното наследство; мерки за заштита на 
нематеријалното културно наследство; издавачка дејност; збогатување на книжен фонд, откуп на музејски 
материјал, набавка на библиотечен материјал, дигитализација на културното наследство; професионална 
едукација во библиотечната дејност; членарина на Инфомaцискиот систем COBISS.MK; одржување и 
набавка на компјутерска и друга опрема за COBISS.MK; стручна обработка на публикации, работилници и 
друго. 
26 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 
27 Се однесува на заштита на недвижно културно наследство. 



Број на ангажирани лица за реализација на 

проектот28 

3 

 

-Фатма Бајрам 

Аземовска 

-Илче Стојановски и 

-Зоран Јанакиевски  

Стручен тим 3 

Вработени 3 

Надворешни 

соработници 

 

 

Дозвола/Конзерваторско одобрение од Управата 

за заштита на културното наследство (број и 

датум) 

 

 

Обем на реализација на проектот 

 

 

 

 

Опис на реализација на проект 

Од вкупно одобрени средства по решение во износ од 10.000,00 денари за 

реализација на овај проект надоместени се вкупно трошоци во износ од 

9.839,00 денари за: 

 Изработка на цип запис во износ од 635,00 денари; 

 Печатење на Збирка на поеазија на млади автори 2 во износ од 9.204,00 
денари. 

 

 

 

Избор од релевантна техничка и фотодокументација 

 

                                                           
28 Да се именуваат членовите на тимот и нивните работни задачи. 



 

 

 

 

 

 

Заклучни согледувања и прилози 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕШКИ! 

Полињата во табелата се флексибилни и се приспособуваат во зависност од обемот на текстот. 

Образецот го пополнува раководителот на проектот 

 

 

              Подготви,            Раководно лице, 

 

__________________________     м.п.             

____________________________ 

           Име, презиме и потпис             Име, презиме и потпис 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА 
ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА НУУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

– БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Битола, 2018 г. 
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 Име на активноста Датум на реализација и 
соработници 

   

 Книгата и љубовта 
 
На 14.02.2018 година, со почеток во 13 часот, во Салата за промоции при НУУБ „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, беше одбележан Меѓународниот ден на подарување на книга, Празникот Св. Трифун, како и Св. 
Валентин - денот кога се слави и празнува љубовта како меѓусебна човечка доблест и убавина на сите луѓе. 
 
Во чест на сето тоа, се одржа литературна средба со рецитирање на познати поетски творби од изборот 
„Македонска љубовна лирика“, како и исполнување на музички точки, песни од забавната музика со љубовна 
тема. 
 
Библиотеката оваа програма ја реализира во соработка со Средното општинско училишта „Таки Даскало“ од 
Битола. Во истата учествуваа учениците Божидар Николовски, Сара Ристевска, Анастасија Димовска, Магдалена 
Јаневска, Теодора Танасовска и Александар Ивановски. 
 
 

14.02.2018 
 
Средното општинско 
училишта „Таки Даскало“ од 
Битола 

 Со едукативна трибина одбележан Светскиот ден на социјалната правда 
 

Со едукативна трибина во оргaнизација на Центарот за европски развој и интеграции, Здружението за одржлив 
развој СФЕРА Македонија- Битола, „Сумнал“-здружение за развој на ромската заедница и Организацијата на 
жени од Битола, беше одбележан Денот на социјланата правда-20 февруари. Целта на оваа трибина е да се 
актуелизира потребата за суштинска борба против сиромаштијата, нееднаквоста, невработеноста и 
општествената маргинализираност  и да се подигне степенот на информираност но и ангажираност на граѓаните 
за остварувањето на принципите на социјална правда кои се предуслов за просперитетно и хумано општество. 
 

20.02.2018 
 
Центарот за европски развој 
и интеграции, Здружението 
за одржлив развој СФЕРА 
Македонија- Битола, 
„Сумнал“-здружение за 
развој на ромската заедница 
и Организацијата на жени од 
Битола 

 Одбележан Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 
 
 

21.02.2018 



Заедно со најмладите  читатели  НУУБ Св. Климент Охридски Битола во соработка со ОУ „Даме Груев“ - Битола го 
одбележаа  Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Се говореше на тема: Мајчиниот јазик – наш идентитет и 
наша култура. 
 
 

 Работилница за изработка на детски мартинки 
 
 
Еднодневна работилница за изработка на традиционални детски мартинки  се одржа во НУ УБ „Св. Климент 
Охридски“-Битола, на која учествуваа ученици од ОУ „Даме Груев“ од Битола со нивната наставничка Нела 
Неделковска, Ивона Опетческа Татарчевска, од Управата за културно наследсво и Јануша Лазиќ, ракотворка на 
мартинки.     
 Настанот е дел од годишната програма на Управата за културно наследство, која под слоганот „ Нашетот 
наследство-Европски вредности“ и под мотото „Кон споделена одговорност за заштитат на културното 
наследство“ се приклучува во одбележувањето на Европската година на културно наследство 2018. 
 

 
02.03.2018 
Ивона Опетческа 
Татарчевска, од Управата за 
културно наследсво и Јануша 
Лазиќ, ракотворка на 
мартинки, ОУ „Даме Груев“ – 
Битола.    

 Женски активизам 
 

Оваа  година  „ 8-ми март – Меѓународниот ден на жената е обележан под мотивот „Малку поинаков женски 
активизам...“ НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола, во соработка со Ј.П.  „Комуналец“ – Битола, „Организација 
на жени“ – Битола и ученици од средното училиште “Таки Даскалот“ –Битола. 
 
На ден  07.03.2018 година ( среда)  бевме во посета  на Хоспис „Сју Рајдер“, на пациентите  на домот им 
подготвивме пригодна празнична програма, при што им  беше честитан празникот со подарување на еден цвет 
кој го обезбеди Ј.П. „Комунална хигиена“ – Битола, додека учениците од гимназијата “Таки Даскалот“ – Битола 
Анастасија Димовска, Сара Ристевска, Божидар Николовски  ни се претставија  со рецитирање на лирската 
поезија  и изведба на неколку забавни песни. 
 
На настанот се обратија   м-р Јелена Петроска директорката на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола,  Соња 
Лозановска – претставник од Хоспис Сју Рајдер – Битола и  во име на  Организација на жени од Битола - Верица 
Бутлевска. 
 
 

07.03.2018 
 
Ј.П.  „Комуналец“ – Битола, 
„Организација на жени“ – 
Битола и ученици од 
средното училиште “Таки 
Даскалот“ –Битола, на  
Организација на жени од 
Битола 
 



Во рамките на тридневното одбележување на празникот 8- ми Март - Меѓународниот ден на жената, 
Организацијата на жени Битола, во партнерство  со Националната установа Универзитетска библиотека 
„Св.Климент Охридски“-Битола, ги додели наградите од конкурсот за краток расказ на тема „Она што не и кажав 
на мојата учителка....“. 
 
Организацијата на жени од Битола заедно со НУУБ “Св.  Климент Охридски“ – Битола   организираа свеченост на 
која доделија дипломи на, како рекоа нај-“cool“ жени од Битола, а сето тоа беше во програмата за прослава на 
Денот на жената насловена “Малку поинаков женски активизам“. 
На прославата покрај раководството на Организацијата на жени од Битола беа градоначалничките на Битола, м-
р Наташа Петровска и на Могила, Јасмина Гулевска. 
 

 Активности по повод пристигнувањето на пролетта 
 

По повод пристигнувањето на пролетта и месецот на екологијата, Библиотеката НУУБ „Св.Климент Охридски“ – 
Битола   и основните училишта училишта „Св.Климент Охридски“ – Битола и „Коле Канински“ го  одбележаа 19 
Март – светскиот ден на ластовичките,  поставена е тематска изложба на тема „Вода“ подготвена од учениците 
од ОУ „Коле Канински“ – Битола и учениците рецитира песнички за ластовичките и читаа пораки за пролетта и 
ластовичките. 
Беше промовиран и поставен Еко кодексот кој е подготвен од страна на учениците од ОУ „Климент Охридски“ – 
Битола. 
 

21.03.2018 
ОУ „Св.Климент Охридски“ - 
Битола 

 Одбележан Светскиот ден на водата 
 
НУ Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола и ОУ „Даме Груев“ - Битола го одбележаа  22-ри 
март Светскиот ден на Водата. 
Учениците и  наставникот Митко Јанески поставија  упатства за рационално корисење на водата, електричната 
енергија, за одржување на хигиената во зградата и зеленилото во дворот итн.  
 

22.03.2018 

 Литературна средба и средба на оратори „Чист воздух за сите“ 
 
Литературната средба и средбата на оратори, по распишаниот конкурс на тема „Чист воздух за сите“, во 
организација на ОУ „Св. Климент Охридски“ – Битола во соработка со НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, по 
повод одбележувањето на Месецот на екологијата, се одржа на 28.03.2018 година.  

28.03.2018 



По објавениот конкурс за поезија, од учесници од основните училишта од општина Битола беа  пристигнати над 
30 литературни творби на тема „Чист воздух за сите“. 
Од кои најдобрите беа т наградени со книги и дипломи, додека сите ментори и учесници добија  благодарници 
за учеството.  
Комисијата во состав проф. д-р Виолета Јанушева од Педагошкиот факултет – Битола, Илче Стојановски – 
претставник од НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола и Соња Петровска – наставник од ОУ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола ги разгледаа сите творби и ги  соопштија  резултатите.  
 

 Oдбележување на 2 Април -Светскиот ден на книгите за деца и 8 Април - Меѓународниот ден на Ромите 
 
НУ Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ – Битола, Фондацијата „Чекор по чекор“ и „Сумнал“ – 
здружението за развој на Ромите заеднички го одбележуваат 2 Април -Светскиот ден на книгите за деца и 8 
Април - Меѓународниот ден на Ромите. Настанот  се одржа на ден 02.04.2018 година. 
За таа цел, ја промововираме кампањата „Прочитај ми сказна за да го разберам светот”, со цел да се 
популаризира читањето книги кај ромските деца од најмала возраст, како и кај сите деца. Кампањата  опфати 
средба со писатели, читање на книги од познати личности, едукативни работилници за деца и родители итн. 
Беа  присутни ученици од основните училишта од Битола „Стив Наумов“, “Гоце Делчев“ , децата од градинката 
„Естраја Овадија Мара“ – Битола, „Сумнал“ – здружение за развој на Ромската заедница. 
 
 

02.04.2018 

 „Велигденско патување“ 
 

НУ Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ – Битола, училиштето за странски јазици„Росета Стоун“ – 
Битола, Француска Алијанса – Битола, Центар за германски јазик „Илиеви“ - Битола и ОУ „Гоце Делчев“ – Битола 
на ден 05.04.2018 година (четврток), го организираа настанот наречен „Велигденско патување“. 
 
Настанот опфати презентации од ученици за Велигденските обичаи во Македонија, Англија, Израел, Бразил, 
Германија и Франција. 
Учениците презентираа за Велигденските симболи и кратка драматизација за велигденските обичаи. 
Во холот на библиотеката беа изложени се паноа со фотографии и изработки од страна на учениците. 
 

05.04.2018 
 
училиштето за странски 
јазици„Росета Стоун“ – 
Битола, Француска Алијанса 
– Битола, Центар за 
германски јазик „Илиеви“ - 
Битола и ОУ „Гоце Делчев“ – 
Битола 

 Промоција на книгата „Чудесните светови на Алиса“ 
 

14.04.2018 



Во Националната Установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ -Битола, со чај и колачиња и 
авторката Мерсиха Исмајлоска беше промовирана книгата “Чудесните светови на Алиса“ во издание на 
Вермилион која ги обработува книгите “Алиса во земјата на чудата“ и “Алиса во светот на огледалото“ од Луис 
Карол и нивните интерпретации во визуелните уметности и воопшто во културата. 

 Промовирани книгите „Стандарден македонски јазик“ и „Академско пишување“ 
 
Универзитетската библиотека „Св. Климент Охридски“ –Битола и Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“- Битола, денеска ги промовираа книгите „Стандарден македонски јазик“ од проф. д-р 
Виолета Јанушева и „Академско пишување1“ од проф. д-р Виолета Јанушева и доц. д-р Бисера Костадиновска-
Стојчевска. 
 
 
 

 
18.04.2018 
 Педагошки факултет при 
Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“- Битола 

 Настани по повод Светскиот ден на книгата и авторското право 
 

Национална установа Универзитеска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола во соработка со СОУ “Таки 
Даскало“ - Битола на ден 23.04.2018 година, традиционално го одбележаа Светскиот ден на книгата и 
авторското право. На настанот се читаа пораките од Одре Азуле, Генерален директор на УНЕСКО и од Роберт 
Алаѓозовски, министер за култура на Република Македонија. Во посета на библиотеката, денеска исто така беа и 
децата кои ја посетуваат градинката „Естреја Овадија Мара“ - Битола. По повод одбележувањето на 23 АПРИЛ – 
СВЕТСКИОТ ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКИТЕ ПРАВА, Националната установа Универзитеска библиотека 
„Св.Климент Охридски“ – Битола, покрај другите активности, ја организира и втората работилница за изработка 
на бук маркери со Здружението на уметници ракотворци на Македонски ракотворби – Битола и СОУ “Таки 
Даскало“ - Битола. На работилницата беа присутни ученици од СОУ “Таки Даскало“ - Битола , графичка струка 
под менторство на наставникот Катерина Маурдева. Кои заедно со здружението ги изработија прекрасните бук 
маркери и други рачни изработки и ќе бидат поставени во холот на библиотеката. 

23.04.2018 

 Mотивациски говор на Бруно Шимлеша - “Школо за љубовта“ 
 
На ден 06.05.2018 година во преполнетата сала на НУУБ „Св.Климент Охрхидски“ - Битола се одржа 
работилница - мотивациски говор на Бруно Шимлеша - “Школо за љубовта“ За сé не учат, но најмалку за 
љубовта и љубовните односи, а за тоа најмногу треба да учиме... → Како здрaво да се сакaме себеси?! → Како 
да се осмелиме да бидеме искрени (кон себе и кон другите)?! → 
 

06.05.2018 



Како зрело да ги прифатиме меѓусебните разлики?! → Како да се привлече партнерот со кој можеме вистински 
да бидиме среќни?! → Како да се извлече максимум од љубовниот однос, доколку сме веќе во врска?! ... 
секако, ќе има многу простор за прашања од страна на публиката. Бруно Шимлеша е најпознатиот хрватски 
стручњак за љубов. Но, најважно е да се каже дека, ТОЈ го живее она за што подучува. Темата “Школо за 
љубовта” е интересна и корисна за публика од сите возрасти над навршени 16 години живот 

 „Учење на природните науки преку NextLab и Scientix платформите“ 
 

На ден 10.05.2018 година  во просториите на Библиотеката се одржа презентација и работилница во рамките на 
проектите NextLab и ,,Scientix“ под наслов „Учење на природните науки преку NextLab и Scientix платформите“.  
Учесниците имаа можност да се запознаат со:  
1.Програмите Scientix и European Schoolnet Academy,  
2. Учење преку истражување преку GoLab/NextLab проектот,  
3. Како да направите сопствено истражувачко сценарио во училница. На настанот присуствуваат наставници по 
биологија, хемија, физика, математика и природни науки.  
Програмите ги презентираа Силвана Ристевска –Scientix и NextLab амбасадор и Соња Јанкуловска – Scientix 
амбасадор . 
НУУБ „Св.Климент Охридски “- Битола во соработка со European Schoolnet Academy од Брисел се организатори 
на настанот 

10.05.2018 
 European Schoolnet Academy 
од Брисел 

 Промоција на поемата „Судбината на буквите“ 
 
Во организација на НУУБ Битола,  беше промовирана поемата „Судбината на буквите “од Мирјана Стојановска, 
во издание на Здружението за наука и култура „Нова“.  
Книгата ја промовираше писателот д-р Христо Петрески, а стихови читаше алтернативната актерка Ана 
Жежовска. Поемата содржи десет пеења-светлини и секоја ги носи буквите од името „Македонија“: М-прва 
светлина, А-втора светлина, К-трета свтлина итн. Поемата е зрел и кохерентен поетски ракопис, кој гради 
филозофско-мисловни трактати и поставува современи егзистенцијални прашања за нашата земја, за јазикот и 
кирилското писмо. Движејќи се низ времето, низ историјата, поемата создава повеќе слоеви и кодови кои 
избиваат со поетска светлина. 

11.05.2018 
Здружениее за наука и 
култура „Нова“ 

 „Како го победив ракот“ - Билјана Јанеска 
 
На ден 12.5.2018 година, во организација на НУУБ „Св.Климент Охридски“ - Битола се одржа предавање на тема 
„Како го победив ракот“ со Билјана Јанеска.Сите ние, пријатели, пријатели на пијатели, познати и непознати, 
сите кои на било каков начин, дирекно или кај свој близок сте засегнати со темата канцер. Модератор на 
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настанот беше Фадил Ибишовски. Присутните на настанот имаа можност да ја слушнат животната приказна на 
Билјана, која го победи ракот. За слушнат што е герсон терапија и нејзината примена. Нејзината иснпирација, 
позитивната енергија и мисли кои и помогнаа. Одличен настан за целата борба, за животот, за предизвиците, 
здравата храна итн. 
 
Здравите луѓе слушнаа  повеќе за здравјето и како да се заштитат и да си го подобрат квалитетот на живеење. 

 Сите во библиотека 
 

Во рамките на акцијата „Сите во библиотека“, поттикната е иницијатива за доближување на библиотечните 
книжни фондови до децата од основното образование - со посебно насочување кон основошколците од 5-8 
одделение. 
 
За таа цел, Одделот за популаризација од нашата библиотека посети неколку основни училишта во Општина 
Битола и на учениците им подели анкетен прашалник преку кој ќе се добие повратна информација во врска со 
подобрувањето на услугите на Библиотеката и нејзино поуспешно и функционално работење. 
 
На средбите беа претставени наслови на книги кои ги препорачуваме како слободна литература за време на 
летниот распуст, беше дадена информација дека Библиотеката веќе ги набави и лектирите предвидени со 
новата програма од Министерството за Образование и Наука, а исто така беа подарени и над 40 наслови на 
книги за училишните библиотеки како поддршка во збогатувањето на нивниот книжен фонд 

Во текот на цел месец мај 
2018 

 Вечерна глаголица 
 
Вечерна глаголица за дечињата од Битола, во НУУБ ,,Св. Климент Охридски" - Битола. Компјутерот е супер „цар“ 
на денешницата, но ние вечерва изградивме цело супер царство кое знае да прави мудар спој на современото и 
традицијата. Се навративме на почетоците на словенската писменот и делото на Кирил и Методиј. Преку игри и 
предизвици за дешифрирање си игравме со кирилицата и ја запознавме глаголицата. Со фенерчиња, свеќички и 
трски патувавме низ времето за да откриеме брзи совети и правила од областа на калиграфијата ( краснописот). 
Ја почувствуваме магијата на убавиот ракопис и потребата да внимаваме на негово усовршување преку 
креативно вежбање. 
Работилницат ја одржа Весела Богдановиќ. 
 
 
 

22.05.2018 



 Поставена мини библиотека во Хоспис „Сју Рајдер“ – Битола 
 

Како дел од програмите на Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола  
за менување и збогатување на животот во заедницата и во рамки на одбележувањето на денот на 
сесловенските просветители „Св.Кирил и Методиј“, на ден 23.05.2018 година во просториите на Хоспис „Сју 
Рајдер“ - Битола поставена е мини библиотека со почетен фонд од 30 наслови. 
На средбата беа договорени и следните активности поврзани со можности за користење на библиотечниот 
простор, позајмување на книги, учество во програмите за користење на книжниот фонд, предавања, 
библиотерапија,  информациска писменост како и други активности кои се наменети во тој тип на установи. 
На тој начин библиотеката уште еднаш ги следи препораките на IFLA во рамките на спроведување на Агенда 
2030 за одржлив развој од Обединетите нации, особено во делот на промовирање на мирољубиви и 
инклузивни општества каде библиотеките имаат активно влијание. 
 

23.05.2018 

 Тринаесетта роднокрајна средба на битолските писатели во Македонија 
 
Тринаесетта роднокрајна средба на битолските писатели во Македонија што се одржа на 08 јуни (петок), во 
просториите на Националната установа - Универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски" Битола. 
Писателите  излагаа / разговараа на тема: “Моите емотивни изблици преточени во збор”.  
 

08.06.2018 

 Невиден интерес кај битолската публика за мотивацискиот семинар 
 
На наше големо задоволство, во преполнетата сала на  12 Јуни  2018 година,  во просториите на НУ 
Унивирзитетската Библиотека “Св. Климент Охридски” – Битола  се појави невиден интерес кај битолската  
публика за мотивацискиот семинар на кој говорници беа  Катерина Ангеловска и Елена Ѓ.Костадиновиќ. 
Настанот беше во  организација на НУ Универзитетската Библиотека “Св. Климент Охридски” – Битола во 
соработка со Универзитетското радио УКЛО ФМ и емисијата Лабараторија на идеи. 
Минатата година Катерина ја издаде својата прва книга 333 Афирмации која достигна големи успеси во 
Македонија. Оваа книга е лична збирка на Катерина, преку која не води низ светот на позитивната творечка 
мисла. Таа верува дека развојот на позитивната состојба на умот е една од најмоќните животни стратегии. 
Афирмациите како техника за позитивно размислување се дел од нејзината програма. Книгата е преведена на 
Албански јазик и на Англиски јазик (Kindle верзија). 
 

12.06.2018 
Универзитетското радио 
УКЛО ФМ и емисијата 
Лабараторија на идеи 
 
Катерина Ангеловска 

 Промовиран романот „Одбројување“ на Фросина Пармаковска 13.06.2018 



 
Романот „Одбројување“ на Фросина Пармаковска, добитничка на наградата „Роман на беше промовиран во 
присуство на авторката, со почеток во 12.30 часот, во Националната установа Универзитетска библиотека „Св. 
Климент Охридски“- Битола. 
Издавач на романот е „Или-или“, а книжевната награда „Роман на годината“, која од 1999 година ја доделуваше 
згаснатиот „Утрински весник“, годинава првпат ја додели фондацијата за промоција и унапредување на 
културните вредности „Славко Јаневски“. 
 
„Одбројување“ е трет роман на Пармаковска, која дипломирала на Катедрата за општа и компаративна 
книжевност, а магистрирала на Културолошките студии при Институтот за македонска литература. Авторка е и 
на романите „Пишувајќи ги изгубените топки“ и „Вишнова хроника“. За романот „Одбројување“  говореа поетот 
Ѓоко Здравевски, извадоци  читаа Мери Каровска, а фондацијата „Славко Јаневски“  ја претстави новинарот 
Ѕвездан Георгиевски.  

Фондација за промоција и 
унапредување на културните 
вредности „Славко Јаневски 

 Реномираниот автор Коста Петров во Битола! 
 
Реномираниот автор Коста Петров   го  привлече вниманието на битолската читателска јавност. Присутните 
имаат можност напосредно да разговарат и да ги споделат своите доживување на неговите книги„Се гледаме 
на врвот“, „Стравот“, „Нашето последно кафе“ и „Никој не рече дека ќе биде лесно“ кој се продадени во над 
30,000 примероци ширум Македонија. 
Коста Петров е основач на Пи Ворлд, интернационална креативна агенција со присуство во 35 земји во светот 
вклучувајќи ги САД, Канада, Јужна Кореја, Швајцарија, Малта, Србија, Хрватска, Египет, Мароко, Катар, Јордан, 
Оман и Иран. 
Големиот интерес нај присутни го потврдува интересот на битолската читателска  јавност за читање на ваков вид 
на литература  кој што е одраз на непосредното доживеаното, со лесно читлива форма и книжевен стил  . 
 

23.06.2018 

 Поетскиот караван тргна од Битола! 
 
Националната установа Универзитетска установа “Св. Климент Охридски“ - Битола, ги започна промотивните 
активности на проектот насловен “Стихувалки 2018“. 
Првата промоција на збирката со поетски творби од 49 избрани автори се одржа во  Битола, во просториите  на 
Битолската библиотека. 
Освен тоа што беше промовирана збирката, авторите кои претендираат за награди, имаат можност да настапат 
со читање на една песна, а публиката имаше можност да гласа. 

03.07.2018 
 
проф. д-р Кристина 
Николовска, проф. д-р 
Христо Петрески и м-р Ели 
Маказлиева 
 



Настанот  го отвори в.д. директорката на НУУБ „Св. Климент Охридски“- Битола Јелена Петровска, а промотори 
беа проф. д-р Кристина Николовска, проф. д-р Христо Петрески и м-р Ели Маказлиева. 
Водител и модератор беше Александра Велинова. 
Проектот е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија 

 „ИНСТАЛАЦИЈА НА МИНИ БИБЛИОТЕКИ ВО БИТОЛА“ 
 
Следејќи го трендот на современи библиотеки ни претствува посебна чест и задоволство што во рамките на 
БИТФЕСТ 2018 година продолжуваме со имплементација на проектот „ИНСТАЛАЦИЈА НА МИНИ БИБЛИОТЕКИ 
ВО БИТОЛА“ Со проектот даваме придонес кон развојот на културата и субкултурата на читање книги која како 
уникатна човекова активност се повеќе се натпреварува со електронските форми на пренос на информации во 
скратена форма. Уште ценетиот Аристотел рекол: Кој не чита книги не може да има и да развива сопствено 
мислење и ставови“. Поставувањето на мини библиотеки има за цел да го поттикни интересот за читање, 
размена на книги и социјализација на љубителите на книги како дел од субкултурата на живеење во нашиот 
град. НУУБ „Св. Климент Охридски“- Битола постави мини библиотеки на две локации и тоа во градинките 
„Естреја Овадија Мара“ и „Мајски цвет“ – Битола, со цел да ги поттикнеме децата од најмала возраст да читаат 
книги, да дојдат во допир со книгата и да ги мотивираме да станат членови на библиотеката од најмала возраст. 
Љубителите на книги ќе можат да позајмат, книга да ја прочитаат и да ја вратат, но во исто време и да подарат 
книга на некој друг љубител. Голема благодарност до Градоначалниичката на општина Битола м-р Наташа 
Петровска за поддршката на иновативните проекти и развој на културата во општина Битола преку најголемото 
и најдолгото најквалитетно културно лето БИТФЕСТ 2018. 
 

16.07.2018 

 Промовирана збирката „Слемирај - Кремирај“ 
 

Учесниците во рамки на проектот  „Креирај – слемирај“ имаа можност да се запознаат со слем движењето кај 
нас и пошироко. 
Проектот беше составен од три работилници низ кои учесниците  се обучија за слем-поезија,  имаа можност да 
настапуваат и да се натпреваруваат како слемери. 
Во текот на работилниците учесниците  имаат можност да: 
•    научат за значењето и употребата на слем поезија 
•    да го развијат креативниот потенцијал 
•    да работат на својот настап •    активно да учествуваат на натпреварот 
•    да учестуваат во Збирка поезија со своја оригинална песна 
Дел од темите кои се обработија во вид на слем-поезија беа: 

14.09.2018 



-       иселувањето на младите 
-       невработеноста кај младите 
-       влијанието на политичкиот систем 
-       семејството како вредност за младите 
-       љубовта 
-       социјалните медиуми и сл. 
 
Исто така имаа можност да креираат своја творба и зедоа  учество во завршниот настан  „Натпревар за слем-
поезија“. 
Проектот насловен како „Креирај- Слемирај!“ е поддржан од страна на „Бит Фест 2018“ – Општина Битола. 
Слем поезијата е одлична можност за младите да ги научат современите уметнички перформанси и да ги 
изразат своите стихови во вид на личен став со кои ќе поттикнат прашања во нашиот град. 
Учесниците имаа можност да се изразат креативно, да дебатираат на одредени фокус прашања и да создадат 
свое оригинално и авторско дело - поезија со која  се претставија   на промоцијата на збирката поезија „Креирај 
– слемирај на ден 14.09.2018 година во просториите на Библиотеката.  
Едукатори на работилниците беа Ана Гегова и  Елена Богадновска. 
 

 Библиотеките како клучен сервис и партнер во спроведување на УН Агенда 2030 – Целите за одржлив развој 
 

Квалитетен библиотечен сервис подразбира потполна вклученост на библиотечните програми и активности на 
библиотекарите во средина каде што таа делува. Библиотеките се центри за учење и пронаоѓање на потребните 
информациски содржини, места за средби и формирање на мрежа на активен социјален живот, носители на 
иновации и креативноста. ИФЛА во своите документи ги поттикнува библиотеките во светот да ги прифатат и 
активно да ги промовираат УН Агенда 2030 - 17 цели за одржливиот развој меѓу кој се образование, 
вработување, правда, еднаквост, климатски промени, свет без сиромаштија, одржливи градови и заедници и тн. 
Многу од библиотечните програми и проекти се директно усмерени кон развојот и имплементација на тие цели, 
зошто знаеме дека библиотеките силно влијаат на средината за да промовираат подобри услови за развој на 
општеството.  
Единаесетта цел која се однесува на одржливи градови и заедници и обезбедување на услови за секој 
поединец активно да учествува во животот на локалната заедница е длабоко имплементирана во 
библиотечните програми. Библиотеките ги препознаваме како клучен јавен сервис каде што корисниците без 
оглед на возраста учат, читаат и ги подобруваат своите компетенции. Тие се грижат за културното наследство и 
претставуваат урбани развојни мултифункционални центри кои преку соработка со различни партнери од 
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областа на образование, култура, бизнис сектор, НГО, итн. осмислуваат програми кои се дел од заедницата.  
Во тоа светло Библиотеката се јавува како партнер за прашањата кои се обработени во Прирачникот за живеење 
и управување со станбени згради, организирајќи го преставување на концептот за подобра организираност во 
станбеното живеење на нашите граѓани, како и организирање на едукативни работилници во врска со темата.  
Промоцијата се одржа на ден 21.09.2018 година во просториите на Библиотеката. 
Присутните гости можеа да слушнат од организацијата „Хабитат“ за енергетски ефикасни домови, додека 
претставничката од Стопанска банка – Битола зборуваше за услугите во банката и поволните можности што им 
ги дава на граѓаните за плаќањето на сметките и на крај  претставничката на   web страната mkpay.mk ги 
презентираше можностите за он лине плаќањето на сметките. 
На крајот на настанот РС Боби 99 и Хабитата потпишаа договор за соработка. 

 Во Битола одбележан Европскиот ден на јазиците 
 

НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола во соработка со здружението за македонско-германско пријателство 
Битола организираа презентација и работилница по повод „Денот на европските јазици“- 26.09.2018 година. 
Денешната работилница што се одржа во Универзитетската библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола го 
поттикна интересот кај учениците за изучување на што е можно повеќе јазици зашто на тој начин светот станува 
заеднички без јазички бариери. 
 
На штандови наставници по англиски, германски и француски јазик им презентираа на ученици од ОУ „Гоце 
Делчев“-Битола како на наједноствен начин се изучува странскиот јазик. Наставниците- презентери беа од 
повеќе училишта од општините Битола и Могила. На штандовите на учениците им се овозможи преку 
интеракција да ги поврзат знаењата на англискиот јазик со францускиот и германскиот јазик. Поврзување на 
слика со збор, а најмногу имаше поврзување со интернационализмите.  Проектот е поддржан од Гете 
институтот. 
 

26.09.2018 

 Промовирана првата илустрирана енциклопедија “Јас сум мал научник геолог“ 
 
Дали знаеме што се троглобити? 
Дали сме размислувале дека карпите не се еднаш засекогаш дадени во природата, туку се мрнуваат, Колку е 
тешка земјата? Колку е стара? Како настанале дијамантите…? Ова се само некои од одговорите кои ќе ги најдете 
во првата детска илустрирана енциклопедија „ЈАС СУМ МАЛ НАУЧНИК ГЕОЛОГ“.Така ја започна својата 
презентација  Весна Божиловиќ пред присутните на настанот кој се одржа во просториите на НУУБ “Св. Климент 
Охридски“ Битола.  

27.09.2018 
 
продукција 
“Божиловиќ“,наставниците 
Нела Неделковска, Соња 
Јанкуловска, Силвана 
Ристевска и Анета 
Печипајковаска од ОУ “Св. 



Присутните  ученици кои  беа  вклучени во проект со наставниците Нела Неделковска, Соња Јанкуловска, 
Силвана Ристевска и Анета Печипајковаска од ОУ “Св. Климент Охридски“ и “Даме Груев“  учествуваа во квиз на 
знаење, истражуваа, експериментираа и при тоа   истовремено учеа и се забавуваа и на крај победија на квизот.  
На овој интересен начин  се  промовираше  енциклопедијата која ја издаде продукција “Божиловиќ“. 
 

Климент Охридски“ и “Даме 
Груев“   

 Промоција на мултимедијалното издание „Заедно да растеме“ - Филип Димкоски 
Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ Битола, преку иновативните 
проекти, секоја година настојува да ги следи современите трендови и текови на развој на библиотечната 
дејност и библиотеките како установи од поширок општествен интерес. 
Со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, оваа година се реализира проекот 
„Сликовница за секое дете“ ( поезија за деца). 
Проектот има за цел да ја сензибилизира пошироката јавност за еднаков третман и пристап на лицата со 
оштетен слух, говор и вид до јавните интитуции и јавните добра. 
Во рамки на проектот се обработи книгата “Заедно да растеме“ од младиот автор Филип Димкоски. 
Промоцијата  се одржа на ден 09.10.2018 година. 
Книгата е обработена во on line двд формат, чија содржина е веќе достапна на web страната на Библиотеката 
www.nuub.mk. 
Мултимедијалното цд е одлична можност и за љубителите на книгата кои имаат проблем со видот, читањето им 
претставува напор, кои од различни причини не се во можност да читаат ( им се тресат рацете, подобро се 
чувстуваат слушајќи книги, подобро се концентрираат и помнат слушајки книга итн) 
Гости на промоцијата беа ученици од ОУ „Кирил и Методиј“ и ОУ “Гоце Делчев“– Битола, додека поезија читаа 
учениците од ОУ “Даме Груев“ – Битола. 
 
 
 
 
 

09.10.2018 

 Прва заедничка средба на библиотекарите во Битола 
 

На иницијатива на Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола, се 
одржа првата заедничка средба на сите училишни библиотекари во градот Битола. Октомври е меѓународен 
месец на училишните библиотеки и претставува можност сите заедно да одбереме еден ден во октомври за да 
ја прославиме важноста на училишните библиотеки. Темата во 2018 година е "Зошто ја сакам мојата библиотека 

12.10.2018 



". Оваа година се фокусираме на влијанието на училишните библиотеки и избравме тематска формулација за 
која веруваме дека ќе биде достапна за сите наши учесници (на возраст од 3 до 18 години). На средбата се 
дискутираше за заеднички активности што ќе го одбелат Месец октомври - меѓународен месец на училишните 
библиотеки. Директорот м-р Бојан Стефановски ги поздрави присутните библиотекари и изрази отворена 
соработка за сите активности, тој исто така ги презентираше можностите за соработка. Следната недела 
очекувајте не со новите активности. Библиотеките се институции во кои корисниците го наоѓаат својот мир и 
спокојство, библиотекарите им го даруваат своето знаење и искуство, што само по себе е предизвик достоен за 
респект и почит. Во библиотеките се сретнуваме со најразлични творечки објави, богатство од теми и мотиви 
кои и по бројност и по содржина имаат посебно место и значење за културните вредности кај ученици младите. 
Им благодариме на сите основни училишта за поддршката и присуството 

 Предавање на тема „Квантна медицина“ 
 

Многу луѓе ја знаат добро познатата дефиниција за здравје предложена од СЗО, која гласи: ,,Здравје е состојба 
на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или на телесни 
недостатоци“.  
Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ – Битола, ВТ Диет клубот и   
Нинџицу клуб - Битола се промотори за здравјето, здравата исхрана и здравиот животен стил во Битола и 
пошироко.  
Затоа со цел да ја подигнеме свеста за здравата исхрана и здравиот животен стил во соработка со Нинџицу клуб 
– Битола, на ден 15.10.2018 година, во просториите на Библиотеката  се одржа  бесплатен серијал на предавања 
од областа на здравата исхрана, здравиот начин на живот и квантно - информативината медицина.  
Одлучивме нашето прво предавање да биде на темата: ,,Квантна медицина“. На предавањето присутните се 
запознаа со квантната медицина, зошто научниците ја нарекуваат медицина на 22-от век. Исто така, имавме 
можност да се запознаеме  со најсовремените технологии од доменот на квантната медицина кои можат да 
помогнат,   да ги дознаеме најситните финеси за нашето  здравје и преку превземање на низа корективни мерки 
да се заштитиме од болестите на денешницата кои како црна чума го демнат Вашето здравје. Предавањето го 
одржаосновачот на ВТ диет клубот - Таневски Влатко, дипл. лекар натуропат и нутриционистички советник 

15.10.2018 

 Мотивациски семинар “Можно е“ 
На наше големо задоволство на 20 октомври 2018 година, во просториите на НУ Унивирзитетската Библиотека 
„Св. Климент Охридски‟ – Битола се одржа едно прекрасно и позитивно мотивациско дружење, на кое 
говорници беа Елена Ѓ.Костадиновиќ и Ана Бајмак. Настанот беше во организација на НУ Универзитетската 
Библиотека “Св. Климент Охридски” – Битола во соработка со Универзитетското радио УКЛО ФМ и емисијата 
„Лабораторија на идеи“ . На настанот насловено „Можно е‟, се зборуваш за тоа дека во животот сѐ можно. 

20.10.2018 
Универзитетското радио 
УКЛО ФМ и емисијата 
„Лабораторија на идеи“ 



Дружењето се надополни и со прекрасна инспиративна музика промовирајќи го албумот на Ана Бајмак „Можно 
е‟. На присутните им ја разбудивме мотивацијата и инспирацијата сѐ со цел да го трансформираат нивниот 
живот. Говорници на семинарот беа: - Елена Ѓорѓиевска Костадиновиќ е уредник и водител на емисијата за 
личен развој „Лабораторија на идеи“ што се емитува на Универзитетското радио УКЛО ФМ од 2011 година. Таа е 
новинар, телевизиски и радио водител. Како писателка, нејзината креативна енергија ја преточува во поетски и 
прозни дела. Нејзиното седумгодишно искуство како уредник на емисијата „Лабораторија на идеи“ и дава уште 
поголема енергија за да влијае на зголемување на свесноста за моќта што секој поединец ја има за својата 
конструктивна лична промена. Големиот број разговори од областа на психологијата, филозофијата и 
духовноста што ги реализира Елена, секојдневно придонесуваат за ширење на позитивната мисла што 
Создателот ја всадил во секое човеково битие. - Ана Бајмак е автор на албумот „Можно е‟ со нумери со 
мотивирачка и инспиративна содржина. Несвојствено за нејзината генерација, Ана Бајмак е одгледана со 
библиските настани и вистини кои како неотуѓив дел од нејзиниот мисловен живот се среќаваат и во нејзините 
песни. Во нејзиниот прв албум со модерна духовна музика таа се јавува како автор на осум од десетте песни. Со 
нежен глас и смирувачки ноти Ана пее за Божјата добирна и дарежливост, за искрените молитви, за смиреноста 
во тишината на ноќта, за верата, надежта и љубовта, но и за скршената доверба, лицемерието... 

 Промоција на книгата “Библиотекарство“, прирачник за млади библиотекари 
 

На ден 30.10.2018 година со почеток во 12 часот во салата за промоции при НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола 

се одржа промоција на книгата „Библиотекарство“, прирачник за млади библиотекари од авторите Благој Н. 

Николов, Гордана Пешевска и м-р Дијана Кирова. За книгата зборуваше Богомир Наумоски, библиотекар советник. 
 

30.10.2018 
 
Библиотекарско здружение 
на Македонија 

 Промоција на „Магични стапчиња и шарени лижавчиња“ од Весела Богдановиќ 
 
На ден 08.11.2018 година се одржа промоција на книгата „Магични стапчиња и шарени лижавчиња“ од Весела 
Богдановиќ. 
 
29 нови детски бајки, полни со бајковити ликови, самовили, магични предмети, тајни и патувачки авантури  кои 
забавуваат и спонтано поучуваат на вештини на 21 век и просоцијално однесување, пишувани од страна на деца 
автори и нивната учителка Весела, за возраст од 4 до 12 години. 
Со оваа промоција започнува нов креативен проект на Просветно Дело и учителката Весе. 
 

 

08.11.2018 
Просветно дело 

  20.11.2018 



Денови за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди 
 
Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола, континуирано ги анализира состојбите во 
безбедноста на сообраќајот, па согласно тоа и со интеграција на институции промовира еден повеќе секторски и 
мултидисциплинарен пристап во решавање на прашањата поврзани со безбедноста на сообраќајот во Битола. 
 
Секоја жртва на патиштата претставува огромна и ненадоместлива загуба за семејството и за општеството. 
Општеството губи лица кои не го дале целокупниот свој општествен  придонес, додека семејството губи блиска 
и драга личноста, чија прерана загуба значи згасната среќа и насмевки... 
 
За волја на вистината, сообраќајните незгоди не се проблем само кај нас. Светската здравствена организација во 
„АГЕНДАТА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 2030“ ги препознава  сообраќајните незгоди како еден од главните фактори за 
намалување на безбедноста и загрозување на здравјето кај граѓаните, односно, поставува за ЦЕЛ бројот на 
сообраќајни незгоди да се намали за 50% до 2030 година. Имено,  светската здравствена организација ја 
промовира декадата 2020-2030 како “ДЕКАДА НА ПАТНАТА БЕЗБЕДНОСТ ГЛОБАЛНО“. 
 
Свесни за овој проблем, Обединетите Нации ја прогласиле третата недела од месец ноември за „Светскиот ден 
на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди“. 
 
Организацијата на овогодинешниот настан ја помогнаа Општина Битола и Советот, НУУБ „Св.Климент 
Охридски“- Битола, ООУ Гоце Делчев Битола, ООУ Коле Канински Битола, ООУ Даме Груев Битола и ликовната 
секција под раководство на проф.Весна Дунимаглоска, Здружението на мотоциклисти Ѓорги Стефановски 
Битола кои во знак на сеќавање на Ѓорги Стефановски потпишуваат договор за соработка со ОСБСП Битола за 
започнување на процесот на креирање на МОТО КОДЕКОТ – една од Препораките на ОСБСПБитола за 
подобрување на состојбата со безбедноста во сообраќајот, потоа Државното Музичко Училиште Битола и секако 
УЧИЛИШНАТА СООБРАЌАЈНА ЕДИНИЦА при СОУ Таки Даскало Битола, која токму на 19Ноември одбележува 30 
години од формирањето. 
 
Мотото и пораката која се испраќа оваа година е многу силна и гласи 
 
,,Улиците имаат приказна''. 
Настанот се одржа на ден 20.11.2018 година во просториите на Библиотеката.  
 

 
Општина Битола и Советот, 
ООУ Гоце Делчев Битола, 
ООУ Коле Канински Битола, 
ООУ Даме Груев Битола и 
ликовната секција под 
раководство на проф.Весна 
Дунимаглоска, Здружението 
на мотоциклисти Ѓорги 
Стефановски Битола 



 

 Донација на литература во ЈОУ Дом за стари лица Сју Рајдер - Битола, 2018 
 
На ден 23.11.2018, во рамките на Неделата за грижа на старите лица беше посетена Јавната Општинска Установа 
Дом за стари лица Сју Рајдер - Битола и притоа од страна на директорот на НУУБ „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, м-р Бојан Стефановски и вишиот библиотекар Илче Стојановски им беа подарени книги. 

23.11.2018 

 Обуки  
за професионален развој 

 
„Националната установа - Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски“ во соработка со едукативниот 
центар „Арс Ламина“ од Скопје, на ден 24 ноември 2018 година (сабота) организираа обуки на теми: 
„Изградување на правилен изговор и говор кај децата. 

24.11.2018 
Едукативeн  центар „Арс 
Ламина“ од Скопје 

 Зајакнување на улогата на граѓанското општество 
 
На ден 27.11.2018 во НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола во организација на Фондацијата за образовни и 
културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија во соработка со Библиотеката. Како дел од проектот 
финансиран од Европската Унија се одржа предавање на тема Зајакнување на улогата на граѓанското општество 
во осигурувањето на рамноправност и квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување. 

27.12.2018 
Фондацијата за образовни и 
културни иницијативи „Чекор 
по чекор“ - Македонија 

 Претставување на творештвото на Винка Саздова пред битолчани 
 
Денеска се чекаше ред за купување на книги од авторите Винка Саздова и Венко Андоновски во Битолската 
библиотека. 
НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола и Издавачкиот центар ТРИ со големо задоволство на битолските 
читатели им организираа средба со една од најпопуларните македонски авторки, Винка Саздова и промоција на 
нејзиното творештво. 
На оваа прва средба на Винка Саздова со битолската публика, имаа можност да се запознаат одблизу со 
авторката чии романи допреа до илјадници читатели во Македонија, но и пошироко. За творештвото на Саздова 
говореше нашиот истакнат автор, проф. д-р Венко Андоновски. 
Винка Саздова е автор е на романите „Последниот чај“ (2009), „Полиња со диви нарциси“ (2011), „Понекогаш 
доаѓа среќа“ (2013) и „Луна“ (2015). „Последниот чај“ е преведен на српски, хрватски и бугарски јазик. 
Двапати ја има добиено наградата „Најчитан автор“ – во 2012 г. од НУБ „Св. Климент Охридски“, а во 2014 
година од Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ 

 
05.12.2018 
Издавачкиот центар ТРИ 

 Битолската библиотека  свечено го одбележа Патрониот празник 06.12.2018 



 
Битолската библиотека денеска свечено го одбележа Патрониот празник. На почетокот на настанот на 
присутните им се обрати м-р Бојан Стефановски, директор на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
Присутните гости уживаа во прекрасниот поетско - музички рецитал по повод 50 години „Дениција“ од Петре М. 
Андреевски, Метафора на животот, љубовта и смртта во кој учествуваат професорите Николина Поповска, 
Марија Младеновска Димитровска и Марјан Тасевски и учениците Божидар Николовски и Борјана Видановска. 
На крај следеше промоција на Списанието Библиотечен тренд бр. 46, Зборник на излагања од 13-та Роднокрајна 
средба со битолските писатели од Македонија и Млади поетски перформанси (Избор на поетски творби), Книга 
2 – промотор беше библиотекарот Илче Стојановски 

Професори од средното 
улилиште “Таки Даскало“ - 
Битола 

 Промоција на учебникот „Инклузивна педагогија“ од проф. д-р Марија Ристевска 
    
НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола и Педагошки факултет при Универзитет „Св. Климент   Охридски“ – 
Битола, на 14.12.2018 година го промовираа учебникот „Инклузивна педагогија“ од проф. д-р Марија Ристевска, 
Педагошки факултет – Битола. 
Промотори: проф. д-р Горан Ајдински, редовен професор на катедрата за дефектологија при УКИМ –     Скопје и 
проф. д-р Анета Баракоска, редовен професор на катедрата за педагогија при УКИМ – Скопје. 
 
 Инклузивна педагогија претставува еден од првите научни текстови од областа на педагогијата кој дава о      
бјаснување и научен осврт за лицата со попреченост, како и за инклузијата и инклузивното образование на 
лицата со попреченост во образовниот систем. Учебникот е наменет за идните педагози, наставници во 
одделенска настава и идните воспитувачи, кои поради новите трендови во инклузивното образование. 
 
 

14.12.2918 
 
Педагошки факултет при 
Универзитет „Св. Климент   
Охридски“ – Битола 

  
    Мотивациски семинар под наслов „ДА, ТИ МОЖЕШ“! 
 
На ден 13.12.2018 година во преполнетата сала на Битолската библиотека се одржа  третиот  мотивациски 
семинар под наслов „ДА, ТИ МОЖЕШ“!  
Настанот беше во организација на НУ Универзитетската Библиотека “Св. Климент Охридски” – Битола во 
соработка со Универзитетското радио УКЛО ФМ и емисијата за личен развој „Лабораторија на идеи“.  
Говорници на семинарот беа: - Елена Ѓорѓиевска Костадиновиќ е уредник и водител на емисијата за личен 
развој „Лабораторија на идеи“ што се емитува на Универзитетското радио УКЛО ФМ од 2011 година. Таа е 
новинар, телевизиски и радио водител, а своето образование го надоградува во полето на управување и развој 

13.12.2018 година 
 Универзитетското радио 
УКЛО ФМ и емисијата за 
личен развој „Лабораторија 
на идеи“ 



на човечки ресурси. Како писателка, нејзината креативна енергија ја преточува во поетски и прозни дела. 
Нејзиното седумгодишно искуство како уредник на емисијата „Лабораторија на идеи“ и дава уште поголема 
енергија за да влијае на зголемување на свесноста за моќта што секој поединец ја има за својата конструктивна 
лична промена. Големиот број разговори од областа на психологијата, филозофијата и духовноста што ги 
реализира Елена, секојдневно придонесуваат за ширење на позитивната мисла што Создателот ја всадил во 
секое човеково битие. 
- Филип Ивановски е Директор на главното претставништво во Македонија за светската компанија за убавина и 
здравје tianDe, која успешно работи на нашиот пазар веќе 5 години. Високото образование како правник, го 
завршил со Мастер студии на Американ колеџ, активно се занимава со извидништво и е лиценциран туристички 
водич со А лиценца. Неговиот живот е вистински пример за непресушен маратон од активности. "Убаво е 
чувството кога помагаме на луѓето да си ги остварат своите цели, притоа ние стануваме се поуспешни.  
Ивановски вели „Во мојата работа задачата која си ја поставуваме е да ги мотивираме луѓето и да го извадиме 
најдоброто од нив, затоа што во секој човек има нешто кое е посебно и по кое се разликува од другите. Шансата 
секој ден да научам нешто ново, интригира и секогаш не држи будни, зошто само така може да се напредува. 
Сите имаме шанса да го постигнеме тоа, како што имаш шанса и ТИ, да ТИ “ 
 
 

 Промоција на книгата „Девојчето на ридот“ од авторката   Ида Мантон 
 
Учениците од ОУ „Гоце Делчев“ - Битола имам  прекрасна можност да бидат на прекрасната промоција на 
книгата „Девојчето на ридот“ од авторката Ида Мантон. 
Учениците имаа можност да запознат лица со даунов синдром, да научат што е даунов синдром, да слушнат 
дека лицата со даунов синдром одат на училиште, работа, учестуваат во одлуки за нивниот живот и 
придонесуваат во општеството на многу различни и преубави начини. 
Ова е најдобар начин со време да ги подготвиме сите деца за свет со различности, за тие да пораснат и да 
станат освестени возрасни кои ќе креираат можности за лицата со Даунов синдром, не од жал, туку затоа што 
веруваат во нивните вештини, креативност и способности. 
Ако погледнете во сите луѓе околу вас ќе го видите истото што ќе го најдете и во група луѓе кои маат Даунов 
синдром. Некои се весели, со смисол за хумор, некои се умерени вп пдмесивањето или претпочитуваат мир и 
свој простор. Некоиод нив го познавааат цел град, а други ќе се затворат во својата соба, во царството на 
музиката или книгите. Целиот спектар на човековото однесување е она што ќе го најдете и во групата на лицата 
со Даунов синдром и сите тие се различни меѓу себе исто како сите други луѓе меѓу кои нема да најдете 
идентични сличности. 

17.12.2018 



 

 Промоција на книгата Млади поетски перформанси, (Избор на поетски творби). Книга 2; 
 

Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ – на ден 19.12.2018 година, ја 
промовираше  книгата „Млади поетски перформанси – избор на поетски творби, книга 2“.  
Веќе две години, Библиотеката со голем  ентузијазам започна да го реализира проектот „Млади поетски 
перформанси“, наменет за млади автори на поетски творби од Пелагонискиот регион, за ученици од 5-9 
одделение од основните училишта, ученици од средните училишта и млади на возраст од 18 до 24 години.  
Целта на проектот е да ги поттикнеме и мотивираме младите литературни творци да пишуваат, да го 
промовираат и афирмираат своето креативно творештво, за прв пат да се објават во збирка поезија со што ќе им 
се даде можност да се претстават пред пошироката јавност.  
Во поттекст на проектот е заложбата за силна и директна стимулација на творештвото на младите автори од 
нашата земја.  
Проектот опфаќаше конкурс за доставување на поетски творби, кој беше јавно распишан во текот на 2018 
година. Најдобрите и најквалитетните творби кои беа доставени се објавени во оваа заедничка збирка поезија.  
Во збирката се опфатени над 40 творби кои учестуваа самостојно или со ментори – наставници.  
Проектот е финансиран од министерството за култура на Република Македонија, координатор на проектот  е м-
р Фатма Бајрам Аземовска, соработници во проектот се  Илче Стојановски и м-р Зоран Јанакиевски.  
Исто така сите училишни библиотекари од основните училишта  денеска добија сертификати, поради нивната   
вклученост во активностите  „ Октомври месец на книгата и месец на меѓународните училишни библиотеки“ и 
претставуваше убава можност сите заедно да одбереме еден ден во октомври за да ја прославиме важноста на 
училишните библиотеки. Им благодари 
Темата во 2018 година беше "Зошто ја сакам мојата библиотека ".  
Им благодариме на библиотекарите и наставниците кои беа дел од активноста:  Марија  Т. Тасеска,   Ирена 
Георгиевска, Ана Динковска Божиновска, Весна Алексоска, Блага Митреска, Лидија Павловска, Ивона 
Ангелевска, Ирена Настевска, Лили Бошевска, Маја Дамевска, Нела Неделковска, Весна Рабаџиевска и Благој 
Огненовски. 

19.12.2018 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА 
ЗА ИЗЛОЖБИ НА НУУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ЗА 2018 
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Битола, 2018 г.  



НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА – УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

 

 КНИГА НА ИЗЛОЖБИ ВО 2018 ГОДИНА 

 На почетокот на 2018 год. во холот на библиотеката беше изложена 

новогодишна елка изработена од книги, што претставуваше посебна атракција 

во време на новогодишните празници. Во склоп на одбележувањето и 

прославата на новогодишните празници беа одржани и повеќе други 

програмски активности под наслов „Нашата празнична магија“. 

 Во холот на библиотеката беше поставена изложба на книги под мотото 

„Книгите и љубовта – избор на книжевни дела за љубовта и виното“, со кои 

располага фондот на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, како предлог за 

читателите за нивно користење во текот на месец февруари. 

 По повод пристигнувањето на пролетта и месецот на екологијата, покрај 

другите активности, Библиотеката од Битола во соработка со ОУ „Коле 

Канински“, го одбележа 19 Март – Светскиот ден на ластовичките при што е 

поставена тематска изложба на цртежи на тема „Вода“, изработена од ученици 

од ОУ „Коле Канински“ – Битола. Во оваа прилика учениците читаа песнички за 

ластовичките и пораки за пролетта. При тоа беше изработен и поставен ЕКО 

кодекс кој беше подготвен од страна на ученици од ОУ „Св. Климент Охридски“ 

– Битола. 

 По повод одбележувањето на Светскиот ден на поезијата, 21 Март 2018 год. во 

НУУБ Св. Климент Охридски – Битола, беа одржани повеќе активности. Една од 

активностите беше средбата со австриската писателка за деца Ренате Велш при 

што во Библиотеката беше поставена изложба на книжевни дела од авторката 

со кои располага нашата Библиотека.  

 По повод 2 Април – Светскиот ден на книгите за деца во холот на НУУБ „Св. 

Климент Охридски“ – Битола, беше поставена изложба на книги за деца од 

македонски и светски автори. 

 НУУБ Св. Климент Охридски – Битола во соработка со училиштето за странски 

јазици „Росета Стоун“ – Битола, Француската алијанса – Битола, Центарот за 

германски јазик „Илиеви“, и ОУ „Гоце Делчев“ – Битола на 05.04.2018 год. го 

организираа настанот „Велигденско патување“. Настанот опфати презентации 

од ученици за велигденските празници во Македонија, Англија, Израел, Бразил 

и Франција со соодветна изложба како симболика на овие активности. 

 Библиотеката во соработка со основните училишта во Битола од 19-22 Април 

2018 год. кога се одбележува Денот на планетата земја во просториите на 

Библиотеката, беа поставени повеќе изложби на книги и цртежи на оваа тема. 



 По повод 23 Април - Светскиот ден на книгата и авторското право (ден кога е и 

смртта на двајцата великани на светската книжевност Мигуел де Сервантес и 

Вилијам Шекспир), во холот на библиотеката беше поставена изложба на 

книжевни дела од овие автори, а воедно во соработка со средните училишта од 

Битола беа прочитани пораките по овој повод. 

 На 19.04.2018 год. по повод 23 Април – Светскиот ден на книгата и авторските 

права НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола покрај другите активности ја 

реализира втората работилница за изработка на бук – маркери во соработка со 

Здружението на уметници ракотворци на македонски ракотворби од Битола и 

СОУ „Таки Даскало“ – графичка струка под менторство на проф. Катерина 

Маурдева кои заедно со ЗУР изработија прекрасни бук – маркери и истите беа 

изложени во холот на Библиотеката. 

 По повод 73 - годишнината од основањето на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – 

Битола (25 Март 1945 год.), во холот на Библиотеката беше поставена изложба 

на тема „Библиотеката низ печатот“. Изложбата се состоеше од написи за 

Библиотеката објавени во весници и списанија, фотографии од 1945 год. до 

денес како и примероци од списанието „Библиотечен тренд“ кој го издава 

нашата институција. 

 На 4 Мај 2018 год. во Библиотеката е поставена изложба на книги по повод 115 

год. од загинувањето на Гоце Делчев, на тема „Гоце Делчев – живот и дело“. 

 Во почетокот на месец мај 2018 год., исто така беше поставена изложба со 

претставување на околу 200 нови наслови на книги – белетристика и стручна 

литература кои можеа да се изнајмуваат во текот на летниот период. 

 На 3.5.2018 год. во рамките на иницијативата „Битола чита“, како дел од 

започнувањето на акцијата за популаризацијата на книгата и читањето во холот 

на Библиотеката, беше поставено „Дрво на книгата“. 

При тоа корисниците можеа да се запознаат со новите наслови на книги со кои 

располага Библиотеката, како би можеле да ги изнајмат за време на летниот 

одмор. На овој начин се претставува книгата пред потенцијалите и активни 

читатели како информација на еден неконвенционален и несекојдневен начин. 

 Во рамките на акцијата „Сите во библиотека“, покрај другите активности, 

поттикната е и иницијатива за доближување на библиотечните книжни 

фондови до децата од основното образование. За таа цел во холот на НУУБ Св. 

„Климент Охридски“ – Битола, беше поставена изложба на книги „Нови и 

популарни наслови од литературата за деца“. На изложбата беа поставени 

наслови на книги кои беа препорачувани како слободна литература за време на 

летниот распуст. Исто така беа претставени и новонабавени лектирни книги беа 

предвидени за обработка со новата програма од Министерството за 

образование и наука. 

 Како дел од програмата на НУУБ Св. „Климент Охридски“ – Битола за менување 

и збогатување на животот во заедницата и во рамки на одбележувањето на 



денот на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј, на 23.05.2018 год., 

во просториите на Хоспис „Сју Рајдер“ – Битола поставена беше изложба на 

книги и мини библиотека, со почетен фонд од 30 наслови. 

 По повод 24 Мај, Денот на сесловенските просветители „Св. Кирил и Методиј“, 

во холот на Библиотеката беше поставена изложба на книги за животот и 

делото на Светите браќа Кирил и Методиј. 

 По повод 115 години од Илинденското востание (1903 - 2018) во холот на НУУБ 

„Св. Климент Охридски“ – Битола, поставена беше тематска изложба на книги. 

 По повод 8 - ми Септември, Денот на независноста  на Република Македонија 

во холот на НУУБ „Св. Климент Охридски“- Битола, беше поставена тематска 

изложба на книги. 

 По повод Европскиот ден на јазиците, на 26.09.2018 год. во НУУБ „Св. Климент 

Охридски“ – Битола беше поставена изложба на книги на македонски јазик, на 

јазиците на заедниците кои живеат во Македонија, како и европските и светски 

јазици, со кои располага фондот на книги на Библиотеката. Оваа изложба беше 

организирана во соработка  со Здружението за Македонско – Германско 

пријателство Битола, како проект поддржан од Гете-институтот. 

 На 4 Октомври 2018 год. НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола во соработка со 

ОУ „Стив Наумов“ – Битола  беше поставена изложба „За изгубениот 

сефардиски свет“. Фотографиите беа отстапени од Меморијалниот центар на 

холокаустот на евреите од Македонија и CENTROPA – непрофитен еврејски 

институт, чија главна цел е зачувување на семејните еврејски приказни од 20 

век во Централна и Источна Европа и Балканот. 

 По повод Денот на востанието на македонскиот народ, 11-ти Октомври, во 

холот на Библиотеката беше поставена тематска изложба на книги. 

 По повод 4-ти Ноември, Денот на ослободувањето на Битола, во холот на НУУБ 

„Св. Климент Охридски“ Битола беше поставена изложба на книги за 

ослободувањето на Битола. 

 На 16 Ноември, во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, поставена беше 

изложба и извршена промоција на стриповите „Црно – бели животи“, 

инспирирани од животот на бегалците, а изработени од студенти по ликовна 

уметност и компаративна книжевност. Стриповите се креирани во рамки на 

проектот „Бегалец сега – Човек секогаш“ на Претставништвото на Високиот 

комесариат за бегалци при Обединетите нации (УНХЦР) во Скопје, а 

имплементиран од Центарот за човекови права и разрешување конфликти 

(ЦХРЦР) и  Здружението за истражување, образование и развој – Центар РЕД. 

 На 20.11.2018 год. во склоп на одбележувањето на светскиот ден на сеќавање 

на жртвите во сообраќајот во Библиотеката, беше поставена тематска ликовна 

изложба, дело на вредните раце на учениците од ОУ „Коле Канински“ , ОУ 

„Гоце Делчев“ и ликовната секција при ОУ „Даме Груев“ – Битола, под 



раководство на проф. Весна Дунимагловска. На 9 најуспешни творби им беа 

доделени дипломи и пригодни награди. 

 На 28 ноември во холот на Библиотеката, а по повод смртта на драмскиот автор 

Горан Стефановски беше поставена изложба на негови книжевни дела 

насловена „Во сеќавање на Горан Стефановски“ (1952 - 2018). 

 Во склоп на програмата за свечено одбележување на патрониот празник на 

НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола, на ден 6.12.2018 год., во холот на 

Библиотеката беше поставена изложба на книги „Свети Климент Охридски“, 

како и изложба на плакати од активностите на Библиотеката во текот на 2018 

год. под наслов „Библиотеката место за дружење“. 
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КНИГА ЗА СТРУЧНАТА И НАУЧНАТА РАБОТА НА НУУБ „СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

ОБУКИ: 

- 1 вработен (Ленче Андоновска) посети обука „COBISS3/Каталогизација 

на монографски публикации“ (4.6. - 8.6.2018 г.); 

- 2 вработени (Катерина Пејковска и Маријан Котевски) посетија обука 

„COBISS3/Преземање записи и фонд“ во терминот (24-26.10.2018); 

- стручна консултација за сегментот COBISS3/Набавка извршена од 

страна на колешката Јелисавета Костадинова, вработена во Центарот 

ВБМ при НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје; 

- повеќе вработени посетија Обука за користење на програмската 

поддршка COBISS3/Зајмување одржана февруари 2018 година;  

- 1 вработена (м-р Јелена Петровска, библиотекар-советник) учествуваше 

на тридневен акредитиран стручен семинар: Хортикултурни е–

библиотеки – ( 6 бодови + 6 бодови - код Народна библиотека Србија и 2 

еуро бодови Telehaz Asociacio Библиотеки и културна (30,31.05 и 

1.06.2018); 

- 1 вработена (м-р Јелена Петровска, библиотекар-советник) учествуваше 

на Тренинг за open access во библиотека во Бохум (Германија) -  RUHR – 

Universitat Bochuм; 

- 1 вработена (Фатма Бајрам Аземовска) учествуваше на следните обуки: 

Социоемоцинален развој на децата“ и „Изградување на правилен 

изговор и говор кај децата“ (24.11.2018, Битола), „Развивање на 

комуникациски вештини за обезбедување на поквалитни здравствени 

услуги во ромската заедница“ (23.11.2018, Битола), „Воведување на 

кариерно водење како нова услуга во библиотеките“ (22-23 јуни 2018, 

Струмица), „Учење на природните науки преку nextLab и Scientix   

платформите“ (10 мај 2018, Битола), “Слобода на интернет“ (26 април 

2018, Битола) и „Локална и регионална конкурентност“ (21 јануари 2018 

година, Охрид и 23 март  2018 година, Битола). 

 

Стручни звања: 

1 вработен, м-р Фатма Бајрам Аземовска доби звање виш библиотекар и 

магистер по библиотекарство 

 

 



ПРОЕКТИ реализирани во текот на 2018 година: 

- Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка 

COBISS3; 

- Збогатување на книжните фондови за 2018 година; 

- 13. Роднокрајна средба со битолските писатели во Македонија, 

Тркалезна маса на тема: „Мултикултурализмот - судбинска определба на 

роднокрајните писатели во Македонија“; 

- Опрема и материјали за заштита и репрографија; 

- Дигитални сликовници за секое дете; 

- Поетски перформанси од млади автори 2; 

- Учество на манифестацијата „Денови на македонската култура“ во 

Трелеборг, Шведска; 

- Претставување на 20 изданија на библиотеката преку поставување 

изложба и аудио-визуелна презентација во Леуварден, Холандија; 

- Проекти од Бит Фест 2018; 

- Ерасмус + Проект  „pROMise“  

- Партнерски проект со ЗРИБ „ИнноваЛИБ“ (Здружение за развој и 

иновации во библиотечната дејност) „Дигитализација -  Проект 

„Управување со дигитални збирки: нови предизвици за јавните библиотеки"; 

- Библиотеката беше дел од проектот „Креативни умови ја  креираат 

иднината“во соработка со ЗРИБ „Иннова ЛИБ“. 

 

Учество на конференции и натпревари: 

- Учество на 5 вработени (м-р. Милка Котевска, библиотекар, Ленче 

Андоновска, библиотекар-советник, Гордана Пешевска, библиотекар-

советник м-р Јелена Петровска, библиотекар-советник и Александар 

Крстев, библиотекар ) со сопствени научни трудови на 45. Годишно 

изборно собрание на БЗМ во Битола (31.05-01.06.2018), истите 

испечатени во списанието „Библиотекарство“ волумен 35 (2018), бр. 1-2, 

Скопје, 2018; 

- Учество на 1 вработена (Лидија Мирчевска, виш библиотекар) на 

Библиотечни услуги преку усовршување на кадри од областа на 

библиотечната дејност за давање услуги на лицата со потешкотии во 

читањето (30.10.2018, Скопје); 

- Учество на 1 вработена (Лидија Мирчевска, виш библиотекар) на 

конференцијата Cobiss 2018 vo IZUM Марибор, Словенија (28 и 

29.11.2018); 



- Учество на 1 вработена (м-р Јелена Петровска, библиотекар-советник) 
на првиот Форум на библиотечна Унија на Кина и земјите од ЦИЕ - (1st 
China-CEEC Curators’ Forum of Librarian Union), кој е дел од програмата 
16+1 (19-22.10.2018 г. во Ханџоу, Кина; 

- Учество на 2 вработени (м-р Јелена Петровска, библиотекар-советник и 

Малгожата Мачковска, библиотекар-советник) на манифестацијата 

„Денови на македонската култура“ во Трелеборг, Шведска; 

- Претставување на 20 изданија на библиотеката преку поставување 

изложба и аудио-визуелна презентација во Леуварден, Холандија (10-

14.12.2018) од страна на 3 вработени (м-р Јелена Петровска, 

библиотекар-советник и Малгожата Мачковска, библиотекар-советник и 

Лидија Мирчевска, виш  

- Организација од страна на 3 вработени (Гордана Пешевска, библиотекар 

советник, Илче Стојановски, виш библиотекар и Александар Крстев, 

библиотекар) на 19. Општински натпревар „Млади библиотекари“ 2018 

во Битола (02 ноември 2018). 

 
Стручни монографски и сериски публикации од вработените: 

- Тринаесетта роднокрајна средба со Битолските писатели од Македонија, 

Зборник на излагања, Тркалезна маса, Битола 8 јуни 2018 година, главен 

и одговорен уредник д-р Николче Вељановски, библиотекар советник; 

- Библиотечен тренд, бр. 46-47 2018, главен и одговорен уредник д-р 

Николче Вељановски, библиотекар советник; 

- Млади поетски перфомански (избор на поетски творби), уредници: Фатма 

Бајрам Аземовска, Илче Стојановски, виш библиотекар и Зоран 

Јанакиевски, советник за информатички работи. 
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Непосредна заштита на книжен фонд 

 

Во одделот Заштита и репрографија на книгата при НУУБ „Св. Климент 

Охридски“ Битола, во изминатата 2018 година се извршуваа следните задачи: 

1. Поправка на оштетените книги од двата оддела; 

2. Укоричување на периодиката; 

3. Кроење на материјали за потребите на сите сектори; 

4. Каширање на фотографии и плакати. 

Поправени се 760 монографски публикации и повторно вратени во употреба. 

Поправката на монографските публикации се извршуваше на следните начини: 

- Отвaрање и средување на листови 

- Копирање на листови 

- Потсекување, лепење и нивно сушење  

- Кроење на корици со тврд и мек повез 

- Дупчење и шиење 

- Хефтање и укоричување 

Вкупно во изминатата година беа направени: 

150 книги со тврд повез (укоричени) од кои 70 беа дупчени и шиени 

120 книги со мек повез (изработени нови корици) 

Останатите 190 беа потсекувани и лепени и повторно вратени во постоечките 

нивни корици 

300 книги беа хефтани и лепени со платно 

Исто така беа направени 20 тома со 500 влога периодични публикации. 

 


