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ПРЕДГОВОР

 Следејќи го континуитетот на развој на библиотекарството и 
Библиотеката во Битола, неопходно се наметнува фактот на два развојни 
периоди. Eдниот од самите почетоци на оваа дејност во минатото и 
следењето на историскиот развој, традицијата и карактеристиките на 
изминатите бурни времиња на овие простори и нивното влијание врз 
книжевната дејност и книжното културно наследство во рамките на 
библиотечната дејност до 1974 год. и другиот развоен период од 1974 год. 
до денес. 
 Со самото лоцирање на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
во просториите во кои и денес работи, се отвора нова страница на 
просперитетен и современ развој на библиотечната дејност во Битола и 
Битолско и Библиотеката како современа установа, која успешно, според 
најновите процеси на библиотечно работење, ја спроведува својата 
дејност. Со тоа истата израснува во центар на културните збиднувања каде 
библиотекарството се негува како континуитет, како традиција, како наука 
и пред сè љубов и почит кон книгата, тоа неизмерно богатство кое се слева 
во фондовите кои ги користат бројните генерации, читатели и корисници 
на услугите кои ги нуди Библиотеката во сите нејзини периоди на раст и 
развој. 
 Во таа смисла неизбежно треба да се спомeне и придонесот на сите 
генерации библиотекари, кои во текот на изминатите периоди го вложиле 
своето знаење, умеење и искуство во својот работен век и процесот кој се 
одвивал за да се достигне денешниот развој кој нуди посовремени услови 
на еден наменски простор за остварување на дејноста – библиотекарство 
и, секако, услови кои се наменети пред сè за крајниот корисник – 
читателот. 
 Затоа се јавува потреба од проследување, нотирање и запишување 
на овие периоди во една трајна публикација која ќе сведочи за оваа дејност 
и нејзиниот историски развој, како оставштина за понатамошен развој во 
современите услови на библиотечното работење. 
 НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола денес е една од 
поразвиените библиотеки во Македонија и пошироко, која со своето 
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работење, прилагодено на најсовремените меѓународни прописи, 
правила и стандарди што важат во оваа област и со автоматска обработка 
на податоци, постигнува значајни резултати во афирмацијата на 
библиотечната дејност и на културата во нашиот град и пошироко.
 Посебно е значајно нејзиното функционирање во југозападниот 
регион, односно во општинските центри кои припаѓаат на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола. 
 Тоа придонесе да прерасне од класичен вид библиотека во 
современо обликуван библиотечно-информативен центар и негово 
поврзување во систем кој овозможува брз проток на информации 
без просторни ограничувања и нивно навремено користење, што е од 
непроценлива вредност во развојот на нашата држава. 
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ОСНОВАЊЕ И РАЗВОЈ НА  
НУУБ „СВ. КЛИМЕНТ“ ОХРИДСКИ – 

БИТОЛА

Вовед

 НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола претставува современа 
културно-образовна институција со развиена библиотечна дејност. 
Од своето основање па сè до денес таа ја продолжува богата културна 
традиција на град Битола и претставува институција што на своите 
читатели постојано им нуди нови наслови, содржини и културни настани 
кои го збогатуваат културниот живот, а исто така придонесува за 
унапредување на стручната и научно-истражувачката дејност. 
 Зачетоците на Националната установа - Универзитетска библиотека 
„Св. Климент Охридски“ – Битола датираат од далечната 1945 г. кога, 
со решение на Градскиот народен одбор, за прв пат беше основана со 
името Градска народна библиотека во Битола. Почетокот беше скромен. 
Библиотеката броеше само 300 книги. Сместена беше во просториите на 
поранешниот хотел „Турист“, наспроти денешниот Центар за култура. 
 За рапидниот развој на Библиотеката многу придонесе одлуката 
од 1954 година, кога Библиотеката е прогласена за македонски депозит од 
страна на Друштвото на библиотекарите – Скопје, што значи добивање 
на задолжителен депозитен примерок од сите печатени материјали од 
цела Македонија. Бројот на публикации со кои располагаше Библиотеката 
се искачи на 12816 монографски публикации, а се создаде можност и за 
добивање периоднични публикации. 
 Грижата на нашето општество за развојот на најмладите генерации 
придонесе за основање на Детска библиотека во 1955 година – најпрво во 
просториите на поранешната зграда на Пионерскиот дом, а четири години 
подоцна станува посебен оддел во составот на Градската библиотека. Исто 
така за првпат во составот на Библиотеката почнаа да функционираат и 
реонски библиотеки – клонови во Чинарот, Јени Маале и Стево Патако. 
 Периодот на шеесеттите години се разликуваше со крајно брз 
развој и потреба од создавање реонски библиотеки кои, во времето 
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на своето постоење, одиграле значајна улога. Библиотеката прерасна 
во Матична библиотека во 1960 година, со што се зголемија нејзините 
задачи и обврски. Така, таа стана надлежна за стручно усовршување 
на библиотечните кадри, организирање соработка меѓу библиотеките 
особено во набавувањето, стручната обработка, позајмувањето и 
обработката на библиотечниот материјал, вршење стручен надзор над 
работата на библиотеките, проучување на состојбите, потребите и 
условите за развој на библиотечната мрежа, орагнизација и унапредување 
на библиотечната дејност на подрачјето од Општина Битола. 
 Во 1964 година се формира подврзувачко одделение. Истата година 
се формира завештаен фонд и фонд на туѓа литература, каде на почетокот 
само се прибраа материјали и дробен печат. Оваа година е значајна 
затоа што излегува од печат првата публикувана книга за патронот 
на библиотеката Климент Охридски. Во 1967 година во завештајниот 
фонд прибрани се ракописите на основоположникот на македонската 
литература за деца, Ванчо Николески. 
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 Со зголемувањето на обврските и задачите, се наметна потребата 
од поголем простор, така што во 1974 година Библиотеката се пресели 
во зградата на адаптираното хируршко одделение на ул. Ленинова 39. 
Продолжи процесот на обработка на книгите, како и услужувањето во 
периодика, а се формира и оддел музикалии. Истата година почна и 
изградбата на новото крило на Библиотеката чија што конструкција се 
доврши до 1976 година. Со добивањето статус на членка на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ од Битола, само една година по неговото 
основање, односно во 1980 година, Библиотеката во својот развој ја 
вградува и универзитетската компонента во нејзиното делување. 
 Во 1984 година библиотечните процеси се одвиваа преку осум 
организациони единици: комплетирање на библиотечен материјал, 
стручна обработка на монографски и периодични публикации, 
библиографско-библиотечни информации, позајмување и услуга, 
унапредување на библиотекарството, посебни книжни фондови, заштита 
и репрографија и општи служби.
 Фондот на Библиотеката се зголемува на 118. 755 публикации. 
Унапредување на библиотекарството е овозможено со предавање на 
стручен предмет – библиотекарство во III и IV клас во Гимназијата „Јосип 
Броз Тито“ од вработениот Благој Николов, во периодот 1985 – 1988 год. 
 Процесот на автоматизацијата на библиотечните процеси 
почна во 1990, а две години подоцна направени се први on line записи 
од роднокрајната литература. Првото промовирање во звање виш 
библиотекар на пет вработени од Библиотеката се случи во 1994, со што 
Библиотеката како институција се докажа дека се грижи и вложува во 
перманентното усовршување на својот стручен кадар. 
 Книжниот фонд на библиотеката бележи постојан пораст, 
така што во 1995 Библиотеката располага со книжен фонд од околу 
126. 940 монографски публикации и околу 286 периодични наслови. 
Наредната 1996 година набавен е Alpha сервер, со што почна комплетната 
библиографска обработка на библиотечниот фонд, со програмска 
подршка на COBISS одржувана од IZUM – Марибор. Извршена е обука 
на вработените, со што се создадоа услови за комплетна ретроактивна 
библиографска обработка на библиотечниот фонд. Притоа постојан 
е стремежот на Библиотеката да прерасне во вистинска виртуелна 
библиотека заради подобро задоволување на сè поголемите барања на 
читателите и научните работници. Со гордост можеме да истакнеме дека 
во 2003 година НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола стана првата 
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целосно автоматизирана библиотека во Р. Македонија со автоматизирано 
зајмување на библиотечниот материјал со програмата на COBISS/
Зајмување и се презентира на web страницата на Библиотеката. Во 2004 
год. Библиотеката станува членка на заемната библиографска база COBIB. 
MK. 
 Придонесувајќи за збогатување на културниот живот, 
Библиотеката во 2004 година за првпат организира саем на книгата, 
„Саем – Битола 2004“, во Центарот за култура и оттогаш саемот 
преминува во традиција. Истата година, како резултат на трите 
проекти за автоматизација на библиотеките од западниот регион на РМ, 
Библиотеката стана регионален центар на библиотеките од западниот дел 
на Р. Македонија. Во 2007 година фондот на Библиотеката содржеше над 
500. 000 книги и бројни списанија со тенденција за постојан пораст. 
Библиотеката во 2007 година конкурираше со проектот Конзервација и 
реставрација на фасадата од стариот дел од зградата на Библиотеката, така 
што денес стариот дел целосно е реконструиран и фасадно освежен. 
 Покрај огромниот напредок во стручниот дел, Библиотеката 
посвети внимание и на ентериерно уредување на холот на Библиотеката, 
како и на конзервација и реставрација на фасадите на старото крило. Во 
2009 година сè започна со еден грандиозен проект, односно надоградба 
на новото крило на Библиотеката, со која се добија уште нови 500 м² 
корисна површина, што ќе биде искористен за нови, модерно опремени 
мултимедијални читални со 80 – 100 седишта, просторија за промоции со 
опрема за симултан превод и сл.
 Во организационата структура на Библиотеката денес влегуваат 
9 сектори, и тоа: комплетирање на библиотечен материјал, стручна 
обработка на монографски и периодични публикации, библиографско-
библиотечни информации, позајмување и услуга, унапредување на 
библиотекарството, посебни книжни фондови, меѓународна соработка, 
заштита и репрографија и општи служби.
 Од своето основање па до денес Библиотеката постојано го 
збогатува својот фонд со сопствени изданија, што особено е присутно во 
последниве години кога е забележана мошне плодна издавачка дејност, за 
што Библиотеката ја доби наградата на ТВ „Орбис“ за најуспешен издавач 
во 2007 год. Збирката на сопствени изданија се состои од над 60 наслови 
чии автори во најголем дел се вработените во Библиотеката. 
 Остварени се бројни проекти од областа на меѓународната 
соработка, преку која Библиотеката максимално ја користи можноста за 
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соработка со европските земји и пошироко, преку многубројни форми и 
начини на мултимедијално претставување и презентација. Стручниот 
кадар вработен во Библиотеката подготвен е да ги следи модерните текови 
на библиотечното работење и да им излегува во пресрет на современите 
барања на своите корисници. 
 Оваа година Библиотеката одбележа 68 години од нејзиното 
основање и претставува една од најсовремените културни институции 
со над 600.000 книги и бројни списанија и со тенденција за перманентно 
зголемување. Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. 
Климент Охридски“ – Битола е прва и единствена библиотека која во 
целост е автоматизирана и каде читателите и другите корисници можат 
компјутерски да ги пребаруваат бараните податоци. 

 Врската на нашата институција со науката и истражувањето е 
директна. Корисниците можат да пристапат до саканата информација 
во самата библиотека или од кое било друго место преку Интернет. 
Глобалната размена на информации станува сè позначаен фактор во 
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начинот на работење и знаење, а успехот во економијата во голем дел 
зависи од информацијата што треба да ја добие секоја индивидуа или 
институција. Библиотеката практично може да ги обезбедува сите 
позначајни услуги од Интернет мрежата и да дава доста голем број on 
line совети, кои ќе им овозможат на бројните корисници брзо да се 
ориентираат во хаосот на услуги и адреси во светот на глобалните мрежи. 
Целта е корисниците да можат да добијат секаков вид информации во 
врска со конкретното истражување, односно да се дојде до посакуваната 
информација што побрзо, полесно и посодржајно. 
 Со оглед на тоа што нашата установа е во целост автоматизирана, 
нашата иднина ја гледаме во дигитализација на библиотечниот материјал, 
информацијата да биде достапна во секој момент до секој корисник. 

Просторниот развој на Библиотеката

 Потребата од поголем простор за сместување на библиотечниот 
материјал и растечкиот број корисници наложи изнаоѓање на нова 
локација за сместување на Библиотеката. 
 Поконкретни акции почнаа да се преземаат во почетокот на 
1971 година. Тогашниот директор, Методија Размовски, се зафаќа 
со најтешкиот зафат да се избори за изградба на нова библиотечна 
зграда што ќе претставува репрезентативна зграда во Општина 
Битола убедувајќи ги тогашните власти дека таа зграда ќе стане еден 
ден и универзитетска библиотека. Градот немаше средства да направи 
нова зграда. Размовски, како член на Претседателството на РКПЗ на 
Македонија и на други функции, ја искористи можноста да ги убеди 
тогашните челници на градот да учествуваат со готова зграда која 
би се адаптирала. Во 1971 година направен е проект за адаптација на 
хируршкото одделение на старата болница „д-р Трифун Пановски“ за 
библиотека. Доделена е зградата на хируршкото одделение од старата 
болница. 
 Новододелениот објект претставува споменик на културата. 
Објектот е изграден кон крајот на XIX век од познатата фамилија Пиника, 
како објект со просветно социјален карактер и бил користен како Женска 
грчка гимназија „Партенагогионт“. По Првата светска војна ѝ е подарен на 
Македонската православна црква. Според своите стилски карактеристики, 
објектот е претставник на електицизмот, со хармоничен и симетричен 
низ на отвори, како и карактеристични застаклени еркерни испусти на 
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северната фасада. Објектот по спратови е поделен со богати хоризонтални 
венци. 
 По преминувањето во државна сопственост, извршени се градежни 
зафати во ентериерот со преградување и рушење на внатрешни ѕидови. 
Преземени се градежни интервенции со цел објектот функционално да се 
прилагоди за потребите на корисниците. 

 Кон крајот на 1973 и почетокот на 1974 година се врши преселба 
на Библиотеката во новите адаптирани простории. На 15.02.1974 година 
Библиотеката започнува со работа во новите простории. Влезот бил 
адаптиран од левата страна со простор за портир и оставање на гардероба. 
Во ходникот биле поставени слики од познати светски и југословенски 
автори, а веднаш по просторот за портир се наоѓал пултот и магацинот 
за зајмување на детскиот оддел. Во овој простор се наоѓале и паноа каде 
биле поставувани фотографии од настани, мудри мисли од писатели, 
песнички, исечоци од детски весници. На десната страна се наоѓала
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читална за периодика, како и одделението за заштита на библиотечниот 
материјал и печатницата. Тука, покрај подврзувањето на библиотечниот 
материјал, се печател и материјал за потребите на Библиотеката (членски 
карти, обрасци, картон на книгата и др.). 
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 Во ходникот била изложена стара печатарска машина како музејски 
експонат.
 Во визбениот простор, во ходникот од десната страна, се наоѓало 
бифе каде корисниците на Библиотеката можеле да се освежат со топли 
напивки – чај и кафе и сокови и секако да поразговараат на различни 
теми, да се одморат од напорното учење во читалните на Библиотеката. 
 На првиот кат во ходникот биле сместени картотеки за 
пребарување на библиотечниот материјал. 

 Челно се влегувало во просторот каде биле сместени пултот за 
зајмување за возрасни, како и магацинот кој бил нареден по формат на 
метални полици. Од двете страни на ходникот се наоѓале читални чиј 
капацитет на прием на корисниците не ги задоволувал потребите. 
 На следниот кат, централно, се наоѓал просторот каде бил сместен 
одделот музикалии кој бил заштитен со две врати, од кои внатрешната 
била тапацирана заради користењето на музикалиите од овој оддел. 
Од десната страна на ходникот се влегувало во помал ходник каде била 
сместена дирекцијата на Библиотеката. Од левата страна во ходникот била 
сместена канцеларијата на директорот, опремена со убав канцелариски 
намештај и голема маса за прием на странки, како и за одржување на 
состаноци од помал обем (Стручен совет). Веднаш до оваа канцеларија се 
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наоѓала канцеларијата на дактилографот-архивар, па потоа канцеларијата 
на секретарот. На крајот од ходникот се наоѓал простор опремен со маси 
и столици за одржување на состаноци на органите на управување во 
Библиотеката. Од левата страна на ходникот, на првиот кат, се наоѓал 
простор во кој била сместена уште една читална наменета за корисниците 
на библиотеката, а од неа се влегувало во уште еден простор кој од 1977 
година бил доделен на роднокрајниот оддел и одделот туѓа литература. 
 Веднаш со доделувањето на овој простор во исто време започнува 
и доградбата на новиот дел на Библиотеката со помош на финансиски 
средства од Републиката. Во истата година, 1974, веќе е покриен новиот 
дограден дел од Библиотеката. Доградбата на овој дел траеше повеќе 
години и беше проследена со безброј тешкотии, но сепак, благодарение 
на одредени библиотечни работници, а секако и на директорот во тој 
период Стојко Стојковски, објектот беше дограден и опремен за работа 
во него. Официјално објектот е пуштен во употреба есента 1982 година, 
со што Библиотеката се здоби со толку потребниот простор за нејзино 
функционирање. 

 Со доградбата на новото крило, Библиотеката се здоби со модерен 
корисен простор. Новиот влез во Библиотеката се наоѓа на дваесетина 
метри северно од стариот влез, во кој се приоѓа преку десетина скали со 
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две одморалишта обложени со мермер. Веднаш по влезот во библиотеката, 
од левата страна, се наоѓа простор за портирот и оставање на гардероба. 
Централно се влегува во голем хол каде што биле сместени картотеките за 
пребарување на библиотечниот материјал (азбучен и децимален каталог). 
Централно се наоѓа просторот и пултот за зајмување на книги за возрасни 
кој беше накнадно преграден и во кој беше сместено биро за подредување 
на џебовите на корисниците во кои се ставал картонот на книгата со која 
бил задолжени корисникот. На крајот од просторијата е сместен лифт кој 
комуницира со магацинот за монографски публикации и кој служи за 
достава на бараната литература од страна на корисниците или враќање на 
истата по нивната употреба. 
 Од десната страна на ходникот се наоѓале две читални опремени 
со маси и столици. Помеѓу нив се наоѓала просторија во која бил сместен 
работникот за популаризација. Веднаш по просторот за зајмување се наоѓа 
и третата читална, исто така опремена со маси и столици за корисниците. 
Лево од портирницата се наоѓа уште еден простор изграден за читална, но 
кој веднаш по изградбата на новиот дел е пренаменет и му е доделен на 
Друштвото за наука и уметност од Битола. 
 Лево од ходникот продолжува друг ходник кој го поврзува 
приземјето на стариот и новиот дел, во кој од десната страна се наоѓа 
санитарен јазол. Веднаш до овој ходник изведени се кружни скали кои со 
движење нагоре го поврзуваат првиот кат и надолу, централно, просторот 
за чување и сместување на библиотечниот материјал. 
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 Од левата страна има влез во мал ходник од кој централно се 
влегува во гaрaжата каде се сместени возилата на Библиотеката, лево 
се наоѓа санитарен јазол и десно простор за сместување на книги од 
подвижната библиотека. 
 На првиот кат од новиот дел се сместени пет читални наменети 
за помал број корисници, односно до пет седишта. Лево од ходникот 
продолжува со ходник кој го поврзува првиот кат на стариот со новиот 
дел, во кој од десната страна се наоѓа санитарен јазол. Веднаш лево 
од почетокот на овој ходник се наоѓа голема читална која веднаш е 
пренаменета со изведување на преградни ѕидови и врати во индивидуални 
читални. По кратко време дел од овие читални се пренаменети во работни 
канцеларии во кои е сместена комплетната обработка на библиотечниот 
материјал – монографски публикации (инвентарирање и сигнирање, 
каталогизација и децимална класификација). 
 Во старата зграда ослободувањето на просторот со преместувањето 
на пултот за зајмување и магацинот за монографски публикации 
сместена е обработката и зајмувањето на сериските публикации, како и 
магацинот за сериски публикации. Големата читална, наречена „крцкалка“, 
пренаменета е во читална за периодика. 
 На вториот кат просторот за музикалии е пренаменет во 
канцеларија за комплетирање на библиотечниот материјал и матичната 
дејност. 
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 Во 1993 година детскиот оддел беше преместен во новиот дел, во 
читалната, десно од влезот со што на најмладите корисници овој простор 
им беше далеку подостапен и посветол, а просториите во стариот дел му се 
отстапија на одделот периодика. 

 Во 1995 година, по големиот земјотрес од септември 1994 година, 
следи првата реконструкција на оштетениот ентериер на старата зграда. 
Врз оштетените тавани ставена беше ламперија, а напуканите ѕидови беа 
поткрепени и испрскани со бел гриз. Просторот во кој беа одржувани 
состаноците на управните органи беше реконструиран со преграден ѕид, 
со што во поголемиот дел беше сместено сметководството, а во помалиот 
дел беше направена кујна за приготвување на чај и кафе. Читалната која 
се наоѓаше на првиот кат, десно од просторот за зајмување на сериски 
публикации, беше пренаменета и доделена на Француската алијанса. 
 Поголеми ентериерни и екстериерни реконструкции започнаа со 
доаѓањето на чело на Библиотеката на директорот Анета Стефановска. 
Имено, во 2001 и 2002 година е извршено екстериерно уредување 
на дворот пред и зад Библиотеката со затревување и засадување на 
борови садници во предниот дел, изградба на фонтана, а во задниот дел 
расчистување на дворот, затревување и засадување на брезови садници. 
Со добивањето на меѓународниот проект од страна на USAID, читалната 
наречена „крцкалка“ беше пренаменета и опремена со најсовремена 
компјутерска техника, инсталирана мрежа, со што Библиотеката се здоби 
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со едно многу фрекфентно катче во кое корисниците, покрај интернет 
услугите, можеа да следат и курсеви од разни области. 

 Реконструирани беа санитарните јазолови, архивскиот примерок 
беше физички одделен од останатиот фонд со ставање на врата. Читалната 
од десната страна на просторот за зајмување беше пренаменет во простор 
за промоции со капацитет од 100 седишта. 
 Во периодот од 2003 до 2006 година изменет е преградниот ѕид и 
направен е пулт за зајмување на детскиот фонд и фондот за возрасни, а 
магацинскиот простор е префрлен веднаш до просторот за зајмување. 
Ослободениот простор од детскиот оддел повторно беше вратен во 
првобитната состојба, односно читална. Со проект за пристапност на 
инвалидизирани лица направена е рампа заради која е срушена фонтаната 
изградена во 2001 година. На првиот кат од доградениот простор една од 
петте читални беше пренаменета во работен простор за АОП. 
 Од 2007 година огромното залагање на Анета Стефановска, 
пратеник во Собранието на РМ и директорот Науме Ѓоргиевски, 
резултираше со изработка на бројни проекти за реконструкција на 
старата зграда и надградба врз новиот дел, за кои како финансиер се јави 
Министерството за култура на РМ. 
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 Во 2007 година изготвен е Проект за конзервација и реставрација 
на фасадата на старата зграда, а како инвенститор се јавува 
Министерството за култура. Работите започнаа во јуни, а завршија 
во август 2008 година, со што по долги години објектот го доби својот 
првобитен лик. Со оглед на тоа дека од страна на Министерството за 
култура не беа одобрени средства за промена на старата дограма од 
страна на Библиотеката, беше изготвен Проект како II фаза од Проектот 
за конзервација и реставрација на фасадата на старата зграда, насловен 
како Проект за замена на старата дограма на фасадата на старата зграда на 
Библиотеката. Со овој проект во 2009 година беа заменети сите постојни 
прозори со нови дрвени прозори изработени од масивно дрво, застаклени 
со термопан стакло. 
 Во 2008 година до Министерството за култура доставен е 
Идеен проект за изградба на поткровје на Националната установа – 
Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола, кој е 
прифатен и во 2009 година се започна со негово изведување за во 2010 
година да заврши изведувањето на карабината. За жал тука се застана 
заради недостиг на материјални средства. Со изградбата на поткровјето 
Библиотеката се здоби со нови 500 метри квадратни корисна површина, 
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кои ќе бидат употребени за уредување на сала со симултан превод, повеќе 
читални за корисници, простор за чување и зајмување на некнижен 
материјал и сместување на административниот персонал на Библиотеката. 
 Со оваа надградба всушност вкупната корисна површина на 
Библиотеката изнесува околу 3. 000 метри квадратни. 
 Во 2010 година изготвен е и реализиран Проект за ентериерни, 
занаетчиски работи во стариот објект, за кој како инвенститор се јавува 
Министерството за култура. Со овој проект беа изведени следните работи: 

•	 сите оштетени површини на ѕидовите во ентериерот беа санирани, а 
старата боја беше излупена, односно истружена до здрав слој;

•	 таваниците беа изведени од гипскартон и глетовани;
•	 променети се сите светлечки тела во просториите;
•	 поставен е ламинат за под во сите простории на старата зграда;
•	 бојадисувањето на таваниците и ѕидовите беше изведено во две бои;
•	 сите дрвени и метални површини беа премачкани со мрсна боја. 

 Со изведувањето на овие работи, ентериерот од старата зграда 
беше освежен и понуди подобри услови за работа во него како на 
вработените, така и на корисниците кои доаѓаат во него. 
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 Во 2010 година доставен е Проект за ентериерно уредување на 
влезот и ходникот во стариот дел до ЕЛЕМ. Истата година со донација 
на ЕЛЕМ ходникот е ентериерно уреден и во Библиотеката е поставена 
музејска поставка, која во моментот е единствена од ваков вид во 
Република Македонија. Изложени се експонати на раритетен библиотечен 
материјал, машини за печатење изработени во XIX век, како и опрема 
која се користела од самото формирање на Библиотеката до денес. За 
овој значаен простор и поставените предмети и материјали има огромен 
интерес од делегации кои доаѓаат во посета на Библиотеката, како и од 
самите корисници. 
 Во 2011 година, повторно со донација на ЕЛЕМ, поставен е ЛЕД 
монитор на самиот влез во Библиотеката, преку кој информациите за 
сите збиднувања кои се случуваат во Библиотеката граѓаните на Битола ги 
добиваат благовремено и на визуелен начин веднаш пред самиот влез на 
Библиотеката. 
 Во 2012 година се пристапи кон ентериерно уредување на 
новоизградениот дел од Библиотеката. Имено, ентериерно е уреден делот 
кон кој се пристапува централно и во кој е сместена администрацијата 
на Библиотеката, канцеларијата на директорот, техничкиот секретар, 
сметководството. Веднаш до работната просторија на АОП ентериерно 
е уреден исто така дел од новоизградениот простор кој е наменет за 
сместување на некнижен материјал. Ова одделение содржи голем број 
CD и DVD ромови, аудио и видео ленти, грамофонски плочи и слично, 
со што со сигурност може да се каже дека ќе ги задоволи потребите на 
корисниците заинтересирани за овој вид материјал. 
 Проектите од 2007 година до денес беа изработени од страна на 
дипл. инг. арх. Тања Јосифовска. 
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Автоматизацијата во  
НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола

1990 Почеток на автоматизацијата
1996 Набавен е Alpha сервер
2002 Заемна библиографска база COBIB/MK
2003 Автоматизирано позајмување на библиотечниот материјал
2004 Автоматизација на библиотеките од западниот регион на РМ
2007 Автоматизација на библиотеките од западниот регион – I фаза
2008 Автоматизација на библиотеките од западниот дел на Р. 
Македонија – завршна фаза
2013 Централизација на базите на податоци и имплементација на 
COBISS3

 Како резултат на брзиот развој и напредокот на информативната 
технологија, оваа установа од класичен конвенционален и традиционален 
вид библиотека прерасна во современа автоматизирана библиотека, 
способна успешно да одговори на информативните потреби на бројните 
корисници. 
 Никулците на автоматизацијата датираат од 1990 година, кога со 
влегувањето во Проектот на СНТИЈ (Систем за научни и технолошки 
информации на Југославија) од Секретаријатот за развој на бивша 
Југославија МУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола доби една работна 
станица – терминал и печатар и соодветна комуникациска опрема, со која 
ни се овозможи користење на заедничкиот софтвер ЈУБИБ, изработен од 
ИЗУМ од Марибор, кој овозможуваше автоматизирана каталогизација 
на библиотечниот материјал по светски стандарди, изградба на локална 
база, добивање излезни печатени продукти: библиографии, каталожни 
картончиња, достап преку југословенската мрежа ЈУПАК до меѓународни 
информациски сервиси и бази на податоци (неколку комбинирани 
странски и над петнаесет специјализирани домашни бази на податоци 
од повеќе важни образовни, културни и научно-технички области) и 
користење на електронска пошта. Со тоа МУБ „Св. Климент Охридски“ 
– Битола стана втора библиотека во Библиотечно-информативниот 
систем (БИС) на Македонија, чии обработени библиографски единици се 
запишуваа во заемната база на податоци на Институтот за информациски 
науки (ИЗУМ) од Марибор.
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 Распаѓањето на СФРЈ значеше и распаѓање на СНТИЈ, а со тоа и 
на ЈУБИБ. Функционирањето на базите се сведе на локално ниво. МУБ 
продолжи да внесува податоци на локално ниво, а врската со странските 
бази на податоци и електронската пошта беа овозможени преку МАКПАК. 
 Веќе на почетокот од 1996 година, по набавката на серверот Digital 
Alpha 400/166 и воспоставувањето на компјутерската и мрежната опрема, 
неопходни за потребите на автоматизираното библиотечно работење, 
МУБ, заедно со НУБ – Скопје и ПМФ од Скопје, склучија нов договор со 
ИЗУМ за имплементирање на понова верзија на библиотечниот софтвер, 
усовршена и надградена според меѓународните стандарди за библиотечно 
работење под името COBISS (Кооперативен онлајн библиографско-
информативен систем и сервиси). Беа набавени програмските модули за:

•	 автоматизирана каталогизација, 
•	 исписи на податоци, 
•	 пребарување on line на базите на податоци, 
•	 како и модулот за автоматизирано зајмување на библиотечниот 

материјал. 

 Кон крајот на 2001 година беше потпишан и нов договор со ИЗУМ 
за користење на понова верзија од софтверот, т.е. COBISS2 (со која и денес 
работиме), како и за активирање на модулот за заемна каталогизација 
и воспоставување на заемна библиографска база COBIB/МКD. Беше 
извршена обука за заемна каталогизација и следствено, после тоа, на 
17 декември 2001 година беа активирани механизмите за кооперативна 
библиографско-каталошка обработка на библиотечниот материјал на 
библиотеките кои беа вклучени во COBISS2. Кон заемната библиографска 
база беа додадени и 50.521 библиографски записи од нашата база. За 
неполна година фондот на заемната библиографска база се зголеми за 
околу 15%. Стручните основи за функционирање на COBISS2 се:
 On line заемната каталогизација е заснована врз кооперативно 
собирање и дистрибуирана обработка на податоци, со што се 
овозможи рационална поделба на работата и заштеда при постапката 
на обработка на библиотечната граѓа. Секоја единица е доволно само 
еднаш да се обработи, по што записот, преку заемната база на податоци 
COBIB е on line достапен до сите учесници во системот. Всушност со 
воспоставувањето на заемната библиогрaфска база COBIB/MKD започна 
функционирањето на интегриран библиотечно-информациски систем во 
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нашата земја. 
 До крајот на 2001 година ретроспективно беше обработен 
скоро целиот книжен фонд, со што беше обезбеден главниот услов за 
активирање на модулот за автоматизирано позајмување на библиотечниот 
материјал. Тестната база за програмскиот сегмент COBISS/Позајмување 
беше инсталирана во септември 2003 година и во март истата година се 
одржа обука на 10 библиотекари за работа во истата. 

 Во октомври 2003 година станавме прва библиотека во Македонија 
која започна да работи со сегментот COBISS/Позајмување. Користа од овој 
сегмент е многукратна како за корисниците, така и за библиотекарите. 
Меѓу другото овој сегмент овозможува:

•	 запишување и одржување на податоците за членовите на библиотеката;
•	 зајмување и враќање на сите видови граѓа, продолжување на рокот 

на враќање, резервација, нарачување и евидентирање на изгубените 
примероци на граѓата;

•	 преглед на локалните каталози и подетални податоци за фондот;
•	 увид во состојбата на граѓата (дали граѓата е слободна или зајмена);
•	 изработка на опомени;
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•	 систем на финансиско работење со можност за рачно или автоматско 
евидентирање на побарувањата. 

 Во 2003 година во Белград беше потпишана спогодбата за 
воспоставување на мрежата COBISS.Net, и слободниот проток на 
библиографски записи коишто се создаваат во автономните библиотечно-
информациски системи на Македонија, Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Словенија и Србија. COBISS.Net меѓусебно ги поврза автономните 
(националните) кооперативни библиографски системи COBISS на 
различните држави (COBISS.MK, COBISS.BH, COBISS.CG, COBISS.SI i 
COBISS.SR). Со програмската поддршка COBISS технички се овозможи 
преземањето на записите од која била заемна база на податоци COBIB и од 
каталогот OCLC (WorldCat), а се планира и преземање на библиографски 
записи од некои од заемните каталози во Европа. 

 Во текот на 2004 со проектот „Автоматизација на библиотеките 
од југозападниот регион“, одобрен од Министерството за култура на 
Р. Македонија, беше овозможено поврзување на пет библиотеки од 
западниот регион (Прилеп, Кичево, Струга, Охрид и Тетово), со што се 
оствари желбата за доизградба на библиотечно-информативниот систем 
на Македонија. Во нашата Библиотека со истиот проект беше набавен 
нов Digital Alpha Server DS 15 и друга придружна опрема потребна заради 
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скората инсталација на локалните бази на библиотеките од западниот 
регион. Исто така, заради следење на современите информатички текови, 
побрз проток на податоци и поголема безбедност на крајот на 2004 година, 
беше извршена и целосна реконструкција на мрежната инфраструктура во 
Библиотеката. 

 Со примената на COBISS системот, Библиотеката стана носител 
на автоматизацијата во западниот регион и води грижа за непречено и 
квалитетно функционирање на системот преку перманентната хардверска 
и софтверска надоградба на серверот, мрежната периферна опрема, 
инсталација, одржување и документирање на системските помошни 
програми, како и посебни мерки за заштита на локалните бази на 
податоци (секојдневен, неделен и месечен backup на податоците). 
 Во 2007 година, со проектот „Автоматизација на библиотеките од 
западниот регион – I фаза“, беа приклучени уште пет библиотеки, и тоа 
библиотеките во Гостивар, Дебар, Неготино, Крушево и Демир Хисар. 
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 Со реализацијата на проектот „Автоматизација на библиотеките 
од западниот дел на Р. Македонија – завршна фаза“ (2008 година), 
одобрен и целосно финансиран од Министерството за култура при 
Владата на РМ, се приклучија и преостанатите две библиотеки: во 
Македонски Брод и Ресен, со што се заокружи овој процес и денес сите 
јавни библиотеки (национални и локални) во западниот дел на РМ се 
поврзани во единствена библиотечна мрежа. Со имплементацијата 
на овој проект во библиотеките од западниот дел на РМ се обезбеди 
минималната потребна опрема за работа во системот COBISS2 и тоа во 
двата најопходни сегменти, т.е. во сегментите COBISS2/Каталогизација 
и COBISS2/Позајмување. Во текот на месец јули оваа година, од страна 
на раководителите на проектот Благој Николов, библиотекар советник 
и Гордана Пешевска, виш библиотекар, беше извршена инсталација 
на соодветната хардверска опрема (PC-ија, LCD монитори, ласерски 
печатари, матрични печатари, бар-код печатари, бар-код читачи, 
8-портни свичеви, FTP кабел и FTP конектори) и софтверска опрема 
(Reflection за терминалска емулација), во 12 библиотеки, како и изградба 
на локални мрежи (LAN) во повеќето библиотеки, односно ожичување 
на библиотечните згради по ЕИА стандардот, со користење на FTP кабли 
категорија 5. Локалните бази на податоци на библиотеките во Ресен и 
Македонски Брод се инсталираа на Алфа серверот во нашата Библиотека, 
со што се створија основните предуслови за почеток на автоматизирано 
библиотечно работење во овие библиотеки. 
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 НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола денес е темел за западниот 
дел на РМ, т.е. на серверот во нашата библиотека се наоѓаат базите на 
податоци на сите јавни (национални и локални) библиотеки од западниот 
регион, а во блиска иднина се очекува и инсталација на локалните бази 
на податоци на библиотеките од високошколските установи и нивно 
приклучување во системот COBISS. Со проектот беа финансирани и 
основните обуки за COBISS2/Каталогизација и COBISS2/Позајмување, кои 
се одржуваат во Центарот на ВБМ и со кои библиотечните работници се 
стекнуваат со потребните лиценци за работа во системот COBISS.MK. 
 Во 2008 година, со помош на проектот „Автоматизација на библи-
отеките од западниот дел на Р. Македонија – завршна фаза“, се оствари 
целта за поврзување во единствен информативен систем на сите библио-
теки од западниот дел на Р. Македонија, со што на корисниците на библио-
теките, на организиран и рационален начин, им се обезбеди квалитетен 
пристап до потребните информации. 
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 Во последователните неколку години беше обновена компјутерска-
та и мрежната опрема во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола со 14 
desktop компјутери, 4 преносни компјутери и два 24-портни гигабитни 
switch-eви и рутери, со што беше овозможено изградба на нова мрежна 
архитектура во новоизграденото крило во Библиотеката. 
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 Во 2011 и 2012 година, во рамките на БИТФЕСТ, беа реализирани 
проектите „Презентација на COBISS/OPAC“ и „Моја библиотека“ со цел 
приближување на нашите автоматизирани услуги до корисниците. 
 Библиотеката останува во тек со прогресот на програмата COBISS и 
затоа на вработените им овозможува континуирано следење на новитетите 
поврзани со програмата. Претставници од Библиотеката учествуваа на 
следните конференции COBISS: „Конференција COBISS 2004“ во Марибор 
– на годишната конференција на Институтот за информативни науки 
(ИЗУМ) од Марибор „COBISS 2004“, која се одржа од 9 до12 ноември 
2004 година, беа присутни над 300 библиотекари од Европа и гости од 
САД. Најбројни беа претставниците на библиотеките кои се вклучени во 
системот COBISS т.е. од државите создадени по распадот на Југославија. 
Од Македонија беа присутни 16 библиотекари меѓу кои и тројца од 
НУУБ – Битола. Претставени беа реферати посветени на соработката на 
библиотеките од државите вклучени во COBISS. Посебно внимание беше 
посветено на новините во програмата, изработката на речник на поимите 
COBISS. SI, функционирањето на COBISS.Net, старите и ретки книги во 
COBISS.SR, историскиот развој и оспособувањето на библиотекарите за 
работа со програмата. COBISS 2005 – конференција во Марибор – неколку 
претставници од Библиотеката учествуваа на Годишната конференција на 
COBISS – 2005 која се одржа од 9 до 11 ноември во Марибор (Р. Словенија). 
На оваа Конференција учествуваа сите земји од CEI (Централнoeвропска 
иницијатива) како Англија, Чешка, Словaчка, Италија, Австрија, сите 
бивши југословенски републики, Бугарија, Романија и други кои ги 
изложија своите искуства во современото библиотечно работење, со 
посебен акцент на дигитализацијата на библиотечниот материјал. 
Битолската библиотека беше претставена како институција која оди 
со сигурни чекори напред и успешно се вклопува во оваа библиотечна 
мрежа според своите кадровски и финансиски можности. На XVI 
Конференција COBISS 2007 во Марибор, која се одржа од 28 до 29 ноември 
на тема „СОВIЅЅ – поддршка на интеркултурниот дијалог“ (на прагот на 
Европската година на интеркултурен дијалог)“, учествуваа библиотекари 
и информатичари од државите на Југоисточна Европа, а посебно од 
државите на Западен Балкан. Настаните на конференцијата беа збогатени 
со извонредни предавачи кои ги претставија настојувањата во изградбата 
на културниот дијалог во различни средини. На Конференцијата 
присуствуваа 414 учесници каде, покрај бројните библиотекари и 
информатичари, учествуваа и претставници од надлежните министерства. 



35

Книга 2 - Од 1974 година до 2013

 Во ноември 2009 година се одржа дводневна конференција COBISS 
2009, седумнаесетта по ред, насловена како „Министерска конференција за 
информациската инфраструктура на науката, образованието и културата“. 
На конференцијата присуствуваа 400 учесници од повеќе земји, а од 
нашата установа имаше тројца претставници кои добро ја претставија 
нашата Установа која беше спомената од директорот Томаш Сељак дека е 
единствена автоматизирана во Република Македонија и една во првите во 
Европа. Тоа ѝ даде голема популарност на нашата Установа и зголемување 
на угледот, додека во 2011 година на Конференцијата COBISS 2011, која 
се одржуваше на 15 и 16 ноември во Конгресниот центар Хабакук во 
Марибор, осумнаесетта по ред, учествуваа двајца наши претставници. 
 Последните неколку години активно се обучуваа библиотекари 
како во сегментот каталогизација, така и во сегментот зајмување. 
 Од оваа 2013 година започнаа обуките за имплементација на новата 
платформа COBISS3 и за таа цел се изврши централизација на локалните 
бази на податоци, односно нивно префрлување на серверот на НУБ „Св. 
Климент Охридски“ – Скопје. 
 НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола ги следи сите новини во 
автоматизираното работење и се стреми да стане вистинска виртуелна 
библиотека, да навлезе во сè повисокиот степен на задоволување на 
научно-истражувачките и образовни потреби на крајниот корисник, без 
тој да се грижи од каде и како пристигнала бараната информација, што 
е возможно само со натамошен развој на современото автоматизирано 
библиотечно работење.  
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Француска читална – основање и развој

 На барање на француската амбасада во Република Македонија, на 
14 јуни 1995 година во Библиотеката беше отворена Француската читална, 
во присуство на г. Патрик Крисман, амбасадор на Република Франција во 
Македонија. 

 Тогашниот директор на Библиотеката, Добри Петровски и аташето 
за култура на Франција во Mакедонија, Жан Пол Батист, склучија 
договор во кој беа наведени условите: Библиотеката да им отстапи една 
читална на првиот кат во старото крило, која ќе биде отворена секој 
работен ден, а француската страна требаше да донесе книги и периодика 
и да овозможи нивно компјутерско евидентирање, за што беше набавен 
компјутер со печатач. Исто така беше набавен и фотокопир, касетофон, 
телевизор со голем екран и беше поставена сателитска антена. Беше 
договорено материјалите и опремата, после истекот на трите години 
од договорот, во 1998 година, да ѝ припаднат на Библиотеката, која пак 
од своја страна се обврза да вработи сопствено лице со познавање на 
францускиот јазик. Одговорна за читалната беше Цветанка Дамјановска, 
која паралелно ги извршуваше своите задачи и во Библиотеката. 
Фондот во неа беше донација на француската амбасада и Францускиот 
културен центар во Скопје. Книгите и периодиката се обработуваа во 
посебна инвентарна книга на Библиотеката и во посебна компјутерска 
апликативна програма на француски јазик, а библиотечниот материјал 
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се позајмуваше исто така автоматизирано. Заради поуспешно и ефикасно 
работење за потребите на читалната, Цветанка Дамјановска учествуваше 
на семинар за библиотекари во француски читални во Сиевр (Париз) 
Република Франција (1996), а во 1998 и на семинарот за библиотекари во 
Францускиот културен центар во Скопје. 

 Уште од самиот почеток, во соработка со Библиотеката, се 
одржуваа многу предавања од еминентни француски и наши автори, 
имаше циклуси на предавања од областа на филозофијата и сл. најпрво во 
просториите на КНИЦ, а подоцна во салата за промоции. Се организираа 
изложби на книги и плакати во холот на Библиотеката, а се прожектираа и 
филмови во Читалната. 
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 Француската читална беше место каде за прв пат во Битола 
беше инаугуриран првиот почесен конзул на Република Франција во 
Македонија, на 25 ноември 1995 година. Тоа беше г-ѓа Калиопа Кривашија 
Стилиновиќ, во присуство на амбасадорот на Франција г. Патрик 
Крисман, како и г. Филип Сеган, Претседател на францускиот парламент и 
високи македонски функционери. 

 Од почетокот на 2001 година Француската читална почна да 
функционира како Француска алијанса. Нејзиното инаугурирање го 
изврши амбасадорот на Република Франција во Македонија, г. Жан-
Франсоа Терал во присуство на видни личности од двете страни. Сега 
се постави директор на Алијансата која ја презеде целата одговорност за 
нејзината работа. Беа воведени и поинтензивни курсеви за изучување 
на францускиот јазик за деца, млади и возрасни, при што Француската 
алијанса се прошири уште во две помали простории кои Библиотекта 
ги користеше како индивидуални читални, додека во една помошна 
просторија работи нивниот книговодител. Покрај курсевите има и други 
манифестации: се слави празникот на книгата во месец октомври, виното 
во ноември, празникот на франкофонијата во март, на музиката во јуни 
итн. Исто така, секоја година, во рамките на меѓународната размена, 
Французи доаѓаат во Македонија, односно во Битола каде работат во 
локалитетот Хераклеа, а студенти од Битола во Франција работат на 
реставрирање на историските археолошки споменици како што се замоци, 
цркви и сл. 
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Меѓународната соработка на  
НУУБ „Св. Климент Охридски“

 Една од најважните програмски активности зацртани во 
програмата на Библиотеката претставува и меѓународната соработка 
на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, како значаен сегмент за 
развојот на библиотечната дејност, размената на искуства во сите области 
и сектори од библиотекарството. Во исто време се збогатува фондот со 
библиотечен материјал преку размена – особено со странска литература, 
се овозможува присуство на македонската литература во фондовите 
на странските библиотеки, се врши презентација и популаризација на 
Установата, Општината и државата. 
 Во склоп на своите активности НУУБ „Св. Климент Охридски“ 
– Битола активно и содржајно е присутна и во меѓународната соработка 
и размена со околу 20-тина библиотеки од Европа и светот, потпишала 
договори и спогодби за меѓународна соработка и размена на публикации 
со повеќе држави, односно еминентни установи и библиотеки. 
Претставување на Библиотеката се врши на повеќе начини: преку изложби 
на книги од наши автори, донирање на изданија на Библиотеката и др. 
 Меѓу позначајните меѓународни соработки би ги издвоиле: 
учеството на трите светски конгреси на IFLA во Милано – Италија, 2009; 
Гетеборг – Шведска, 2010; и Сан Хуан – Порто Рико, 2011. 
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I. Меѓународни соработки со библиотеки

1. Меѓународни соработки – посети на делегации со библиотеки: 
Софија, Р. Бугарија во 2006, 2007, 2008; Пловдив, Р. Бугарија, 2009; 

2. Македонско-албанска средба на библиотекари (Takim maqedon-
shqipetar I bibliotekarve), која произлезе од проектот „Заедно од двете 
страни на границата“ („Bashke nga dy ana e kufirit“) со библиотеката 
„Тими Митко“ – Корча (Р. Албанија), Битола 2006. Возвратна посета на 
нашата библиотеката во Корча во 2007 година, исто така во рамките на 
горенаведениот проект. 
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3. Посета и учество на гости од Сплит и Загреб, Р. Хрватска, во Битола 
2005; посета на делегација на Библиотеката во Сплит, 2008; во 
Дубровник, 2010; во Задар 2011 година. 

4. Посета на делегација од Норвешка, 2008; посета на вработените од 
ИЗУМ – Марибор, Р. Словенија, 2009

5. Посета на делегација на Библиотеката во Москва, Русија, 2009; во 
Братислава, Словачка, 2009; во Прага Р. Чешка, 2010; во Едрене, Р. 
Турција, 2010; посета во Амстердам, Холандија, 2011, Барселона, 
Шпанија, 2011; 
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6. Учество на Симпозиум на Сојузот на балканските библиотеки во 
Едрене, Р. Турција, 2010; 

7. Учество на Првата, Втората и Третата конференција на библиотека-
ри во Вроцлав, Полска (2007, 2009, 2011)

8. Посета во Вроцлав, Полска, 2008; посета на библиотекари од 
Долношлонската јавна библиотека „Тадеуш Микулски“ од Вроцлав, 
Полска, 2008
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II. COBISS Конференции – Марибор, Словенија, 2002, 2004, 2006, 2007, 
2009, 2011 (учество)

III. Соработка со амбасади Виена, Р. Австрија, 2011
IV. Меѓународни соработки – БЗМ: Загреб, Хрватска, 2010, учество на 37. 
Собрание на Хрватското библиотекарско друштво во Тухељски Топлици
V. Работна средба со претставници од Конгресната библиотека – 
Соеднинетите Американски Држави (Library of Congress), Светската 
дигитална библиотека (World Digital Library) и претставници од 
американската амбасада во Р. Македонија. 
VI. Реализирана соработка со Универзитетите: „Аристотел“ и 
Истанбулскиот Универзитет, 2012
 НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола последниве неколку 
години посебно ја развива меѓународната соработка со познати 
библиотеки од целиот свет, што е зацртано во годишниот план за работа и 
е поддржано од Министерството за култура на Република Македонија. 
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Манифестации на Библиотеката  
во периодот 1974 до 2013

 Општина Битола, во почетокот на 1974 година, го доби 
вистинскиот одеон на книгата – Матичната библиотека „Климент 
Охридски“ во чии удобни и функционални нови простории го најде своето 
„место под сонце“ импозантен книжен фонд од 100.000 книги. – вака 
пишува новинарот на Битолски весник, Владо Додовски, во својата 
статија објавена на 23 октомври 1974, посветена на традиционалната 
манифестација „Месец на книгата“. 
 Една од основните дејности на Библиотеката, од нејзиното 
основање до денес, книгата, нашето најдрагоцено општонародно богатство 
да стане достапна и неопходна духовна потреба на сите работни луѓе и да 
ја врши во сите средини својата облагородувачка мисија. Во почетокот 
таа задача ѝ била доделена на Одборот на „Месецот на книгата“ при 
Културно-просветната заедница која долги години правела напори за 
пропаганда и популаризација на убавата книга. Таа задача и не била така 
лесна. Требало да поминат децении и години за да се промени односот 
кон книгата, да се развие желбата за масовно читање и купување на 
книгата. „Месецот на книгата“ е првата манифестација која имала за цел 
да ги остварува тие задачи и цели на Библиотеката. Оваа манифестација 
била пропратена со голем број културни настани, концерти, изложби на 
изданија на македонските издавачки куќи, изложби на книги посветени 
на значајни настани и личности од историјата на македонскиот народ 
(80-годишнината од Илинденското востание и смртта на Гоце Делчев), 
изложби на новонабавените книги во Библиотеката, отворање на месни 
библиотеки во повеќе села (Новаци, Буково, Бистрица, Цапари и др.), 
каде исто така се спроведувала оваа акција со организирање тематски 
изложби на книги од фондовите на Библиотеката. Со цел да го стимулира 
и развива односот на читателите кон книгата и нејзиното чување, секоја 
година биле избирани читатели-шампиони кои биле наградувани како 
најредовни читатели кои во исто време покажувале и најголема грижа за 
чување на книгата. За поголема популаризација на книгата и запознавање 
на учениците со услугите што може да им ги даде, Библиотеката 
организирала и сè уште организира групни посети на учениците од 
основните училишта. Непознат е бројот на децата од градинките, 
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основните училишта, но и од факултетите кои ја посетиле Библиотеката 
за да се сретнат со книгата одблиску, да се запознаат со сите процеси 
низ кои минува книгата за да дојде во нивните раце, да се запознаат со 
сите богатства што таа ги крие во себе. Доаѓаат граѓаните кои сакаат да 
прочитаат убава книга, професори, научници, истражувачи. Бројни се 
можностите кои ги поседува Библиотекатата во своите фондови. Месецот 
на книгата преку сите тие манифестации требало да се почувствува не 
само како празник на книгата и можност за нејзино популаризирање и 
придобивање на нови читатели за што многу години биле воведувани 
бесплатни уписи за нови читатели и поклоници. Во големиот број 
манифестации и активности посветени на книгата секако треба да се 
спомнат некои од нив. 
 Централна манифестација во рамките на „Месецот на книгата“ 
во 1993 година била книжевната трибина „Животот и делото на Ванчо 
Николески“, одржана на 20 октомври во МУБ „Свети Климент Охридски“ 
на која, за прв пат, познати македонски литературни аналитичари, 
историчари, како и колеги на писателот, со свои согледувања, студии 
и сеќавања дале поттик и прилог за осветлување на животот и делото 
на „таткото на македонската литература за деца“. Со научни прилози, 
соопштенија и сеќавања за животот и делото на Ванчо Николески 
учествуваа Видое Подгорец, проф. д-р Александар Стерјовски, проф. 
Васил Тоциновски, Томе Арсовски, Мишо Китановски, м-р Александар 
Прокопиев, Тихо Најдовски, Димче Николески и Христо Петрески.
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 Литературна средба насловена како „Поетски посвети на Михаил 
Ренџов“. За поезијата и поетиката на овој македонски поет говорел 
есеистот Ричард Иванишевиќ, а била одржана на 14 ноември 2001 година. 
 Промовирани стихозбирките „Парче Хартија“ и „Хартиени 
гулаби“ од Маја Стела на 22 декември 2006. За книгите говореле Светлана 
Христова Јоциќ и Венко Андоновски. На промоцијата присуствувале 
повеќе еминентни писатели: Гане Тодоровски, Матеја Матевски, Раде 
Силјан, Веле Смилевски. 
 Современите тенденции во образованието со развојот на 
глобалното информатичко општество, налагаат и библиотеките да ги 
пратат новите програми на образовниот систем. 
 Во рамките на „Месецот на книгата“ во 2002 година се започнало 
со организирањето на општинските натпревари „Млади библиотекари“, 
како нова форма на популаризација пред сè на библиотекарството 
како наука, а во соработка со основните училишта во Општината 
Битола, но и со соседните општини. Идејата потекнала од Друштвото 
на библиотекарите на Македонија со единствена цел – младите да се 
стекнат со основни знаења за библиотекарството како дејност и нејзина 
популаризација: Библиотеката редовно ги организира општинските 
натпревари на кои се натпреваруваат ученици од сите основни училишта 
во Битола и од училиштата во Бистрица, Новаци, Добрушево, Могила и 
др. Од 2006 година па до 2012 постигнати се одлични резултати: 4 први и 
две втори места на републичките натпревари. 
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 Многу значаен настан за Библиотеката на кој се посветувало 
посебно внимание, со организирање на бројни активности, е денот 
на формирањето на Библиотеката, 25 март 1945 год. Особено биле 
прославувани јубилејните годишнини. 

 Така, за триесетгодишни-
ната биле забележани по-
веќе културни настани: гос-
тување на Македонскиот 
народен театар од Скопје 
со пиесата „Ѕидот, вода-
та“ од Живко Чинго и 
„Дневникот на лудиот“ од 
Гогољ на 21 март 1975 го-
дина. На свечената сед ни ца 
на работната заедница била 
одржана беседа за живот-
ниот пат на Св. Климент 

Охридски од ака демик Димитар Митрев (25 март 1975 г.). 
 Свечено одбележана била и 50-годишнината на Библиотеката на 24 
март 1995 г., на која артистите од Народниот театар во Битола приготвиле 
посебна програма. Промовирани биле и монографија посветена на 
50-годишниот развој на Библиотеката, како и Зборникот на трудови од 
научниот собир „Библиотекарството во Битола и Битолско“. 
 Со повеќе активност била одбележана 55 годишнината во 2000 год. 
со изложба на фотографии и написи кои датираат од различни периоди, 
како и презентација на публикации издадени од Библиотеката. По повод 
овој јубилеј, покрај свечената седница на која присуствувале вработените 
и пензионираните работници на Библиотеката, на 29 март била одржана 
промоција на две книги на Трајче Кацаров: „Ноќите на Омир“ и „Ноќ 
во која светилката не треба да згасне“, промотори биле Гоце Ристовски, 
уредник на културната рубрика во Нова Македонија и проф. д-р 
Александар Прокопиев. 
 Со промоцијата на монографијата „Национална установа – 
Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски – Битола : 1945-2005“ 
– свечено беше одбележан 60-годишниот јубилеј. 
 Повеќе настани и манифестации беа одржани во неколку денови 
посветени на 62-годишниот јубилеј на Библиотеката. Претставено беше
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творештвото на Раде Сиљан, Веле Смилевски и Драги Михајловски (23 
март 2007 г.), беа организирани интересни средби на Горјан Петревски, 
познатиот писател за деца, на 29 март 2007 г. 
 Со организирање презентација и промоција на книги на 
Институтот за македонска литература од Скопје на 25 март 2008 г. 
беше одбележана 63-годишнината од основањето на Библиотеката. За 
Институтот зборувале проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ, прв директор на 
Институтот, д-р Марко Китевски и д-р Илија Велев. 
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 Со промоцијата на „Библиографијата за НУУБ ’Св. Климент 
Охридски‘ Битола 1945 ‒ 2008“, проект на секторот за роднокрајна 
библиографија финансиран од Министерство за култура на Р. Македонија, 
составена од Јоланда Бошевска, Цветанка Дамјановска и Лена Секуловска, 
на 25 март беше прославена 64-годишнината од постоењето на 
Библиотеката. За таа цел беше приредена изложба на книги ‒ изданија на 
Библиотеката и текстови објавени во печатените медиуми. 
 Јубилеите 65 години Библиотека и 150 години читалиште беа 
одбележани со промоција на две изданија на Библиотеката: „Водичот 
низ периодиката на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола“ од Лидија 
Мирчевска и Милка Котевска и „Библиотеките во Битола“ од авторите 
Анета Стефановска и Науме Ѓоргиевски, промовирани на 25 март 2010 год.

 Денот на основањето на Библиотеката бил и ќе биде значајна 
дата за сите вработени во неа. Затоа со бројни активности во „Деновите 
на Библиотеката“ се претставувала работата на сите сектори посебно. 
„Персоналната библиографија Ѓорѓи Димовски-Цолев“ составена од 
Јоланда Бошевска, Лена Секуловска и Цветанка Дамјановска беше промо-
вирана по повод 66-годишнината од основањето, на 25 март 2011 год. 
 Еден од најзначајните денови кој не можел и никогаш не бил 
оставен без да се одбележи меѓу вработените и граѓаните, бројните 
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верни читатели и редовни посетители на сите значајни случувања во 
неа е 8 декември, денот на патронот на Библиотеката „Св. Климент 
Охридски“. Уште откако го добила своето име (1964) па до денешен ден 
биле организирани бројни манифестации посветени на него. Секако, мора 
да се споменат повеќето од нив:
 Патрониот празник и 40-годиншнината од основањето на 
Библиотеката, 6 и 7 декември 1985 год., од повеќето манифестации по тој 
повод треба да се забележи средбата со битолските белетристи, свечената 
седница на Собирот на работниците на Библиотеката и изведбата на 
музичкиот рецитал „Пофалба на Кирил од Климента“, во чија изведба 
учествуваше мешаниот хор на КУД „Стив Наумов“, под диригентство 
на Љубо Трифуновски и солистите Мери Кафкалева-Стоилкова на 
клавир, Ванчо Стоилков на виолина и Сузана Турунџиева како вокален 
исполнител. 
 За прославата на 45-годишниот јубилеј на Библиотеката беа 
организирани повеќе пригодни манифестации со кои беше одбележан 
и патронатот, на 8 декември 1990 год. Таа година минала во подготовки 
за воведување на новата информативна технологија во Библиотеката и 
приклучување во Библиотечно-информативниот систем на СРМ. 
 Во соработка со Клубот на писателите при Друштвото на 
писателите на Македонија – Битола, беше организирано литературно 
читање посветено на Блаже Конески со битолските поети членови на 
Друштвото, на 7 декември 1995 година. По тој повод беше промовирана 
и библиографијата „Битола и Битолско во српскиот печат“ од д-р Илија 
Николиќ, публицист од Белград и збирката ракописи на Радован П. 
Цветковски „Ангелот и клучот“. 
 Не може да се заборави и „Беседа за великаните“ – литературна 
средба посветена на животот и делото на Свети Климент Охридски и 
академик Блаже Конески во 1996 година. 
 По повод патрониот празник и 55-годишнината од формирањето 
на оваа значајна културна и образовна институција, на 7 декември 2000 
г. беше организирана свечена академија со богата културно-уметничка 
програма и изложба на тема „Библиотеката – вечна духовна заложба на 
македонската и светската писменост“. 
 Со беседата „Свети Климент Охридски – темел и патоказ на 
нашата култура“ од проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ беше реализирано 
чествувањето на патронот во 2003 година.
 Со промоција на првонаградениот роман на „Утрински весник“ 
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за 2004 година „Изгубен жегол“ од Милован Стефановски и промоторот 
Веле Смилевски, тематска изложба од активностите на Библиотеката 
и „Поетски бранувања“, беше одбележан патрониот празник во 2004 
година. Меѓутоа, редно е да се спомне дека литературната средба 
„Поетски бранувања“ е традиционална литературна манифестација 
која се одржува од 1993 година. На истата со свои литературни поетски 
творби учествуваат млади талентирани литературни творци од основните 
училишта од Битола. Од овие средби се издадени билтени, како и 
две монографски публикации со избор од најдобрите творби. Со тоа 
младите се мотивираат и поттикнуваат на творештво, а воедно се врши и 
популаризација на книгата и библиотечната дејност. 

 По повод 60-годинишнината на Библиотеката во низата 
манифестации се вбројува и промоцијата на „Зборникот на роднокрајните 
писатели од првата роднокрајна средба“, главен и одговорен уредник д-р 
Николче Вељановски. 
 Во чест на патронот на Библиотеката, на 9 декември 2006 година, 
беше промовирана книгата „Приватните библиотеки во Битола“ од 
авторот Ленче Андоновска. Промотор на книгата беше Кристи Бомбол. 
Романот „Широк сокак“ од Цане Здравковски кој го промовираше проф. 
д-р Трајко Огненовски и писателот Добре Тодоровски, на 12 декември 2006 



52

Библиотечната дејност во Битола и Битолско

год. беше дел од манифестациите посветени на патронот. 
 Библиотекарството во својство на културна традиција, јакнење 
на издавачката дејност и збогатување на книжниот фонд беа новите 
тенденции на менаџерскиот тим на Библиотеката. Тоа беше присутно 
во чествувањето на патронот во 2007 година кога беа промовирани 
повеќе реализирани проекти во истата година. „Од ризницата на стари 
книги во битолските цркви“ – CD, од авторите Цветанка Дамјановска, 
Јоланда Бошевска и Лена Секуловска; „Значајните личности на Битола“, 
група автори; „Зборникот од Втората роднокрајна средба на битолските 
писатели од Македонија“, главен и одговорен уредник Николче 
Вељановски и билтенот од „Поетски бранувања 2007“.

 

 Промоции на изданијата на Библиотеката беа главната содржина 
во еднонеделното чествување на патронот во 2008 година: монографијата 
„Значајните личности на Битола – писатели“, зборникот посветен на 
Третата роднокрајна средба на битолските писатели, одбраните дела во 
седум тома на битолскиот писател Ѓорѓи Прчков. 
 Презентација на повеќе изданија на Библиотеката по повод 
патронатот: промовирани книгите „Библиотеките во црквите и 
манастирите во Преспанско-пелагонискиот регион“, „Зборник на научни 
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трудови од научната средба 1100 години од смртта на Св. Наум Охридски“, 
„Петта роднокрајна средба со битолските писатели во Македонија – 
зборник“; промовирани и „Значајни личности за Битола – култура“ и 
„Повоените македонски писатели низ страниците на периодиката во 
НУУБ „Св. Климент Охридски-Битола“. Во рамките на сето ова беше 
поставена изложба во холот на Библиотеката „НУУБ Св. Климент 
Охридски (1945 – 2010)“. . Поетски бранувања 2010, учествуваа 70 ученици 
– членови на литературните секции, поделени шест награди на најдобрите, 
6 декември (Б. тренд)
 Во 2011 година беа свечено пуштени во употреба осветлувањето 
на Библиотеката и ЛЕД мониторот, донација на АД ЕЛЕМ. Беа 
промовирани повеќе изданија на Библиотеката, проекти финансирани 
од Министерството за култура на РМ: „Библиотеките во Универзитетот 
Св. Климент Охридски – Битола“ од авторите Анета Стефановска 
и Науме Ѓоргиевски; „Значајни личности за Битола: образование и 
наука“ од авторите Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Светлана 
Талеска, Ленче Андоновска, Благој Николов, Гордана Пешевска и Јоланда 
Бошевска; „НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола во меѓународната 
соработка“ од Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Благој Николов 
и Јоланда Бошевска; „Повоените македонски писатели низ страниците 
на периодиката на НУУБ „Св. Климент Охридски“– Битола“ од авторите 
Милка Котевска и Лидија Мирчевска. Исто така по овој повод беше 
промовиран и Зборникот на излагања од Шестата роднокрајна средба на 
битолските писатели од Македонија. 
 „Библиотечната дејност во Битола и Битолско. Книга 1, Од 
зачетоците до 1974 г.“; Седмата роднокрајна средба со битолските писатели 
од Македонија – зборник на излагања; последниот број од списанието на 
Библиотеката „Библиотечен тренд“. Овие изданија беа промовирани по 
повод патрониот празник на Библиотеката во 2012 година. 
 Светскиот ден на книгата и авторското право, 23 април, за 
првпат во Библиотеката бил одбележан по стариот каталонски обичај 
со подарување книга и цвеќе на читателите во 1998 година. Значајно 
одбележување на овој ден се случи во 2003 година кога по тој повод 
беа одржани повеќе манифестации, меѓу кои презентација на WEB-
страницата на МУБ „Св. Климент Охридски“– Битола од авторот Гордана 
Пешевска, систем инженер, на 3 април 2003 год., литературната средба со 
писателката Ката Мисиркова-Руменова, одржана на 10 април. 
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 Во пресрет на оваа меѓународна манифестација, на 18 април, проф. 
д-р Ферид Мухиќ одржа предавање на тема „Милениумската мисија 
на книгата“. Предавањето беше приказ на историјата и мистеријата 
на книгата низ милениумите и мисијата на книгата од памтивек, во 
сегашноста и иднината. Централна манифестација одржана на самиот 
ден на книгата беше промоцијата на „Библиографијата на Битолскиот 
универзитет Св. Климент Охридски (1979 – 1999)“ изработена од Цветанка 
Дамјановска, Лена Секуловска и Јоланда Бошевска. Беше прочитана и 
пораката на генералниот директор на УНЕСКО и македонската порака за 
Светскиот ден на книгата напишана од Петре М. Андреевски. 
 МУБ „Св. Климент Охридски“– Битола, во соработка со Народната 
и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје, 23 април 
2004 година го одбележала со промоција на „Персоналната библиографија 
за Владимир Костов“, промоција на „Избрани дела“ од Владимир 
Костов и изложба „Владимир Костов – живот и дело“. Беше прочитана 
и пораката од директорот на УНЕСКО, како и македонската порака 
напишана од писателот Гоце Смилевски. Интересна беше и средбата 
со француската авторка со македонско потекло Стефани Сен Сенар и 
писателот Гоце Смилевски, во 2005 година, кој зборуваше за нејзиниот 
за тоа време најнов роман „Ферман“. Смилевски го претстави и својот 
роман „Разговор со Спиноза “ кој од Утрински весник ја доби наградата 
„Роман на годината 2002“. Обележувањето на Светскиот ден на книгата 
традиционално продолжи и во 2006 година кога беше организирана 
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средба и промоција на „Ервехе – книга за една мајка“ од Луан Старова. 
Средбата беше организирана во соработка со Француската алијанса од 
Битола и Амбасадата на Р. Франција во Скопје. По повод овој ден во 
2007 година беше распишан литературен конкурс под наслов „Младоста 
и времето“, а најуспешните творби беа наградени. Светската порака за 
книгата од генералниот секретар на УНЕСКО и македонската порака од 
Министерката за култура на РМ беа прочитани пред учениците од ОУ 
„Даме Груев“ кои по тој повод ја посетија Библиотеката на 23 април 2009 
година. 
 Традицијата продолжува и во 2012 година кога во холот на 
Библиотеката беа прочитани двете пораки, млади поети од литературниот 
клуб „Поетски рефлексии“ се претставија со свои дела пред присутните. 
Сите овие активности редовно беа проследени со изложби на делата на 
Сервантес, Шекспир и Лопе Де Вега, а по стариот каталонски обичај им беа 
подарувани по една книга и цвет на секој посетител во Библиотеката. 
 Саемот на книгата е традиционална манифестација која за првпат 
започнала да се одржува од 2004 година, па трае сè до денес. Раководител 
на проектот е Науме Ѓоргиевски, библиотекар советник. 

 Првиот саем беше во организација на МУБ „Св. Климент 
Охридски“ и Здружението на македонските издавачи, потпомогнат од 
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Министерството за култура на Р. Македонија. Поводот беше читателите 
и библиофилите од градот и југозападниот регион да се запознаат со 
македонските издавачи и нивните изданија. Лоциран во Центарот за 
култура во Битола, на очигледно успешен начин на љубителите на книгата 
им беше овозможено да разгледуваат и избираат книга за нивните 
домашни библиотеки. Саемот побудил голем интерес, а книгата го доби 
она внимание кое го заслужува и кое му фалеше на градот. Поттикнати од 
сето ова, вработените од Библиотеката го организираа и вториот саем на 
книгата, овојпат на друга поатрактивна локација – летната бавча на Домот 
на АРМ во Битола од 23 до 28 мај 2005 година. Градот ја заслужува оваа 
манифестација и затоа истата преминува во традиционална. Во сите овие 
години саемот неколкупати ја менувал својата локација: Завод и музеј 
на Битола, во фоајето на Народниот театар во Битола, за во последните 
години да биде сместен на просторот пред театарот. Голем број издавачи 
се претставиле со своите изданија пред битолските вљубеници на книгата: 
Матица македонска, Култура, Топер, Просветно дело, Феникс, Мартина, 
Ѓурѓа, Три, Магор, Кинотека на Македонија... и многу други домашни и 
странски издавачи. 
 Еден редок подвиг кој се случи во 6-децениското работење на 
библиотеката беше Првата литературна средба на роднокрајните битол-
ски писатели од Македонија која се одржа на 16 и 17 март 2005 година. 
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Тоа беше средба на тркалезна маса од затворен тип, на која 17 автори 
имаа свои излагања на тема „Универзалноста на роднокрајната идеја 
во литературното творештво на роднокрајните битолски автори“. Меѓу 
авторите можеа да се видат академик Петре М. Андреевски, Владимир 
Костов, Цане Здравковски, проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ, Радован 
П. Цветковски, д-р Ѓорѓија Најдовски, Гордана Михаилова-Бошнакоска, 
Христо Петрески, Ванчо Полазаревски, Панде Манојлов, Никола 
Кочовски, Љубомир Груевски, Добре Тодоровски, Богоја Таневски, Петко 
Шипинкаровски, Јозо Т. Бошковски и Томислав Османли кои имаа 
доставено свои трудови, а некои пак отсуствуваа од оправдани причини. 

 Средбата и Зборникот со излагања на учесниците како идеја беа 
осмислени како дел од проектот на д-р Николче Вељановски, библиотекар 
советник, за прославување на 60-годишниот јубилеј од постоењето и 
развојот на Библиотеката. Со исклучок во 2006 г., средбите продолжија 
да се одржуваат редовно секоја година. Втората средба на битолските 
писатели беше одржана на 22 и 23 мај 2007 година. Беа пријавени 17 
автори, од кои со свои текстови за првпат се појавија уште неколку 
битолски автори: Ѓорѓи Прчков, Јован Боцевски, Петре Димовски. Тема 
на тркалезната маса на Шестата роднокрајна средба, одржана на 23 мај 
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2011 г., беше: „Потребата од религиозниот лик во моето творештво“. Во 
2012 година беше одржана Седмата роднокрајна средба на која дваесетина 
писатели се претставија со свои излагања на тркалезната маса на тема 
„Жената – муза на моето творештво“. Освежени со присуството на 
помладите автори од Битола, како Весна Ефтимова, Сања Мучкаејева 
Видановска, Мирјана Стојановска Палигора, средбите продолжија со 
својата мисија: навраќање на деновите минати во убавата Битола и 
меѓусебно дружење на оние кои останале да живеат и творат во неа со 
оние кои својот животен пат го продолжиле надвор од Битола. 
 Библиотеката е место каде голем број афирмирани и млади 
автори ги промовирале своите дела. „Македонското еколошко ноктур-
но“, новинарско-публицистичко дело од Ванчо Меанџиски во кое 
ги собрал на едно место новинарските записи за значајни еколошки 
проблеми кај нас од 1988 до 1991 г., промовирано на 11 март 1994 
г. Промоцијата на „Аманет“, роман на Цане Здравковски (во месец 
јуни 1997 година) или „Цане Здравковски одблизу“, беше приредена 
од Ана Здравковска Илиевска (20 март 2002). Писателот Радован П. 
Цветковски го промовираше целото свое прозно и поетско творештво 
„Ангелот и клучот“ (декември 1995 г.), „Рашко“ (мај 1997), „Видувања“, 
„Демирхисарски и други сказанија„, „Отаде и одавде времето“ (октомври 
2003), „Книжевната критика за делото на Радован П. Цветковски (ноември 
2004) и останатите негови дела. Проф. д-р Ферид Мухиќ бил промотор на 
„Вечниот оган на филозофијата“ од Јозо Т. Бошковски (26 септември 2007 
г.). Славе Николовски-Катин, кој повеќепати доаѓал во Библиотеката да ги 
промовира своите дела. „Битолскиот градски говор“ и „Да не заборавиме 
кои сме“, две книги од лингвистиката на проф. д-р Кирил Трајковски (16 
мај 2008 г.). Проф. Александар Стерјевски („Реката Драгор“ промовирана 
на 9 јули 2009, „100 години Црвен крст во Битола“, промовирана од 
ректорот на Битолскиот универзитет проф. д-р Златко Жоглев, на 16 
март 2012 г.), Панде Манојлов со стихозбирката „Битола, љубов моја“, 
промовирана на 2 ноември 2010 г. по повод Денот на ослободувањето 
на Битола); Перо Дамчевски и неговата книга „Мајкини стапалки“ 
промовирана на 21 септември 2010 г. 
 Храмот на книгата и на вљубениците на убавиот пишан збор 
во текот на своето постоење безброј пати ги отворал своите врати за 
македонските, битолските и други познати и помалку познати поети, 
писатели, филозофи, научници, историчари... За многу од нив биле 
организирани средби и портрети во различни форми и содржини. 
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Илустрираниот портрет на Радован Павловски (февруари 2001 г.), 
портретите на писателите Киро Донев и Горјан Петревски(февруари 
2002 г.), портретот на Анте Поповски – литературна средба со познатиот 
македонски писател и академик (април 2002), средба со писателот Панде 
Манојлов (мај 2002 г.), претставување на Венко Андоновски – литературна 
средба по повод наградата „Балканика“ (9 март 2004). Библиотеката 
беше местото каде беше изведен поетско-музичкиот рецитал и летопис 
посветен на Димитар Димитровски-Такец по повод 88 години живот и 
70 години творештво, организиран во соработка со Општина Битола, 
Македонското научно друштво и Центарот за култура од Битола (1 
септември 2010 г.). Портрет на академик Анте Поповски – по повод 80 
годишнината од неговото раѓање, кој починал во 2003 година. Омаж за 
неговата поезија одржа Георги Старделов, делови од неговиот книжевен 
опус читаше Софија Гогова Врчаковска, а беа подарени ракопис и други 
материјали, лична своина на писателот (26 мај 2011 г.). Портретот на 
писателот Радован П. Цветковски, организиран по повод 80 години 
живот и 40 години од неговата прва поетска книга (септември 2011 
г.). Последниот во низата вакви портрети беше посветен на писателот 
Владимир Костов по повод 80 години живот и 45 години книжевно 
творештво. Чествувањето беше организирано од Универзитетот, Библио-
теката, Друштвото на писатели од Македонија и литературното книжевно 
друштво „Дениција“ при Педагошкиот факултет во Битола (21 септември 
2012 г.). 
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 Македонското научно друштво од Битола или Друштво за 
наука и уметност, како што било познато до 2002 година, беше и сè уште 
е сместено во просториите на новата зграда на Библиотеката. Скоро 
сите негови активности, годишни собранија, промоции на нивни и 
други изданија, научни средби или предавања беа организирани во 
Библиотеката. Некои од нив беа осмислени како заедничка соработка, со 
што истото дава свој придонес во промовирањето на Библиотеката како 
место за културни, научни и други активности. 

 Француска читална – во јуни 1995 година, францускиот амбасадор 
во РМ, Патрик Крисман, свечено ја отворил француската читална во 
Битола која била сместена во една од читалните на МУБ. Со тоа била 
отворена нова страница во начините и содржините за поврзување и 
популаризирање на читалната, а со неа и Библиотеката. Во 1997 година 
Жак Унцингер, новиот амбасадор на Република Франција во РМ, ја 
посетил читалната носејќи нови подароци за неа. 
 Многубројни изложби биле организирани за претставување 
и доближување на француската литература и јазик до граѓаните на 
Битола, изложба за францускиот парламент (март 1997 г.), „Современиот 
француски роман“ – тематска изложба организирана од македонско-
француското друштво за соработка од Битола (јануари 1998), изложбата 
за француската филозофија (јуни 1998), изложба за модерната француска 
стрип илустрација (септември 1998), средбата со Луан Старова, 
книжевник и поранешен амбасадор на РМ во Париз кој одржал предавање 
за франкофонската литература по повод месецот на франкофонијата 
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(март 2004). Соработката продолжува и понатаму. Денес Библиотеката е 
место каде поголем број ученици од различни возрасти го добиваат своето 
знаење за францускиот јазик. 
 Исто така мора да се напомене дека во Библиотеката пронашле 
место за презентирање на својата култура и други друштва и здруженија: 
Австриската амбасада и австриската библиотека во Битола организирале 
„Вечер посветена на Кафка“ по повод 120 години од раѓањето. 

 Здружението на македонско-германско пријателство и соработка 
од Битола организирало бројни активности за популаризација на 
германскиот јазик, литература и култура. Здружението за македонско-
италијанско пријателство – Битола се јавува како организатор на бројни 
активности, од кои секако треба да се потсетиме на промоцијата на 
книгата „Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола“ од 
Силвано Гало (октомври 2004).
 Многу македонски издавачи (Просветно дело, Култура, 
Матица македонска и др.) редовно ги промовирале своите изданија во 
Библиотеката. Битолските издавачки куќи Развиток и „Мисирков“, додека 
постоеле, редовно ги промовирале своите изданија пред битолската 
јавност. Издавачката куќа „Апекс“ заедно со Литературниот клуб „Стале 
Попов“ од Битола, како нивни наследници, продолжија со оваа традиција. 
 Државниот архив на Македонија, со своето долгогодишно 
присуство во Библиотеката преку бројните предавања од историјата на 
македонскиот народ и промоциите на нивните изданија, дава значаен 
придонес во работата на Библиотеката. 
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 Изложба и промоција на четири најнови изданија на дела и 
архивски документи на Државниот архив, беа промовирани на 22 
февруари 2008 година. 
 Тркалезна маса на тема „Павел Шатев – живот посветен за Македо-
нија“ на која учествуваа еминентни познавачи на личноста и делото на 
Павел Шатев, како: проф. Зоран Тодоровски, проф. д-р Виолета Ачковска, 
проф. д-р Тодор Чепреганов и др. беше одржана на 4 февруари 2011 г. 
 По повод 69-годишнината од смртта на македонскиот револуци-
онерен деец и гемиџија, на 6 февруари 2013 г. беа промовирани 
преведените два тома од историографските ракописи на Павел Шатев 
„Историја на Македонија“ и „Биографија на Борис Сарафов“. 
 Значајно место во работата на Библиотеката има и соработката 
со „Битолски весник“, гласило кое на овие простори редовно ги 
известува своите читатели и граѓаните на Битола за сите активности на 
Библиотеката. Меѓу нив секако значајно место има и доделувањето на 
наградата за репортажа „Тоде Петрески“ која редовно се доделува од 2006 
година. 
 Библиотеката, во соработка со Општина Битола, во рамките на 
„Битфест“ организира голем број манифестации, литературни читања, 
промоции, а секоја година на плоштадот Магнолија се организира мини 
саем на книгата. 

 Библиотеката била место каде се одржале многу семинари 
организирани за стручно усовршување на библиотекарите од Битола и 
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регионот. Семинарот за библиотекари во 1981 година, петдневен семинар 
за оспособување на библиотечниот кадар организиран од Заедницата 
на матичните и самостојните библиотеки и Сојузот на друштвата 
на библиотеките на СРМ во соработка со МУБ во јуни 1984 година. 
Шестото Собрание на библиотекарите од Републиката беше одржано 
на 22 и 23 октомври 1987 година, кога беше доделена наградата „Митко 
Зафировски“ која се доделува на истакнати библиотекари и поединци, 
но и признанија за успешна работа и иновации во библиотекарството. 
Семинар за библиотекарите од Републиката на тема „Библиотекарот-
советник во наставата“ беше организиран во март 1997. Истата година, на 
25 ноември, Библиотеката беше место каде се одржа редовното Собрание 
на Заедницата на народните библиотеки на Македонија. 
 35-тото Годишно собрание на Библиотекарското друштво на 
Македонија беше одржано на 22 и 23 мај 2008 година во Битола. Исто така 
и 39-то Годишно собрание на Библиотекарското здружение на Македонија 
и семинар на тема „Современото библиотечно работење“, беа одржани на 
22 и 23 мај 2012 година со присуство на голем број библиотекари од повеќе 
библиотеки во Македонија. 

 Наброените манифестации нека нè „потсетуваат на разни периоди, 
значајни настани, видни личности, активности и манифестации кои 
оставиле трајни траги во развојот и подемот на оваа наша културна 
установа која му служи на севкупниот духовен подем на градот“... Ричард 
Иванишевиќ (Битолски весник, 6 декември 2000 г.)
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 Но, сето ова е само мал, ретроспективен дел на одредени 
манифестации, настани и активности кои се спровеле во нашата 
Библиотека, преку кои даваме пресек на нивната разновидност, зашто во 
спротивно би ни требало многу простор да ги наброиме сите случувања 
кои биле дел од работната активност и просторната сместеност во рамките 
на нашата Установа. Но, во секој случај, сите тие соодветно се забележани 
во повеќе периодични весници и списанија или монографски изданија. 

Издавачка дејност

 Во текот на своето постоење, раст и развој на библиотекарството 
и библиотечната дејност во Битола, НУУБ „Св. Климент Охридски“ – 
Битола има значајна улога во негувањето, поттикнувањето и поддршката 
на културата, образованието, како и научно-истражувачката дејност во 
нашиот град, Општината Битола и пошироко. 
 Уште од своите скромни почетоци во 1945 година па сè до денес, 
веќе 68 години, преку својата основна дејност и активностите кои ги 
спроведува во рамките на своите секојдневни дејности, Библиотеката е 
ставена во функција на задоволување на интересите на своите корисници 
– читателите и пошироко – во интерес на граѓаните задоволувајќи ги 
нивните потреби во областа на дејноста што ја остварува. 
 Во таа смисла нескромно можеме да одбележиме дека сме 
оствариле завидни резултати следејќи го трендот и развојот на нашата 
библиотекарска дејност во светски рамки, потврдувајќи го така и 
капацитетот на нашите субјективни и објективни можности и кадровски 
потенцијали, а со тоа збогатувајќи го културниот, воспитно-образовниот 
и научно-истражувачкиот живот и дејноста во овие насоки на ниво на 
нашата општина и пошироко во нашата држава и граѓаните кои сето тоа 
го восприемаат и користат за нивна натамошна надградба и усовршување 
во сите области на животот и професионалната дејност. 
 Токму во таквата функција не помалку значајни се и публикациите 
што Библиотеката ги издала и ги издава во текот на своето 68-годишно 
постоење, особено во последниот период, така што и во оваа дејност, на 
планот на издаваштвото, сакаме да придонесеме и да оставиме пишувана 
трага која е во вид на книга или дигитален материјал, според новите 
процеси во овие области ќе може да им биде на располагање и користење 
на сите заинтересирани корисници на услугите на НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола во рамките на фондовите со кои располагаме. 



65

Книга 2 - Од 1974 година до 2013

„Алманах на клубот на млади писатели ’Григор 
Прличев‘ при Градската библиотека – Битола“, 
1961 г. 

„Климент Охридски“, Битола, 1966 г. каде со 
свои текстови за животот и делото на Климент 
Охридски се застапени: Лазо Каровски, Филип 
Каваев, Владо Костов и Климент Малески. 

„Библиотеката низ бројки (1945 – 1975)“, значи 
од основањето на Библиотеката во 1945 до 1975, 
каде е прикажан развојот на Библиотеката од 
своите почетоци, како и нејзината 
организациона поставеност и основните 
податоци, т.е. низ бројки и според години се 
прикажани најважните параметри во текот на 
горенаведениот период. 
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„Преглед на докторски и магистерски трудови 
на научни работници од подрачјето на Битола, 
одбранети во земјата и странство во периодот 
од 1955 – 1990“, 1990 г. Составувачи Цветанка 
Дамјановска, Лена Секуловска... 

„Ретроспективна роднокрајна библиографи ја 
Битолски весник: статии 1964 – 1974“, 1993 г. 
Составена од 2930 децимално подредени библио-
графски единици. Содржи и регистри на наслови 
и автори и предметен регистар Составувачи 
Цветанка Дамјановска, Лена Секуловска, 
соработници во класификацијата Живко 
Богданов и Лилјана Тасевска. 

„Библиотекарството во Битола и Битолско – 
зборник на трудови од научниот собир одржан 
на 6 и 7 декември 1994 г.“, издаден во 1995 г. 
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„Монографија за МУБ ’Св. Климент Охрид-
ски‘ – Битола“, 1995 г. прва монографија за 
Библиотеката. Главен и одговорен уредник 
Добри Петровски, а текстовите ги подготвиле 
дел од вработените. 

„Ретроспективна роднокрајна библио графија 
’Битолски весник‘ : статии 1975 – 1985“, 1997 
г. Составена од 3048 децимално подредени 
библиографски единици. Содржи и регистри 
на наслови и автори и предметен регистар 
Составувачи се: Цветанка Дамјановска, Лена 
Секуловска, соработници во класификацијата се 
Живко Богданов и Јоланда Бошевска. 

„Ретроспективна роднокрајна библиографи ја 
’Битолски весник‘ : статии 1986 – 1995“, 1998 г., 
Составена од 2603 децимално подредени библио-
графски единици. Содржи и регистри на наслови 
и автори и предметен регистар. Составиле, 
уредиле и редактирале Цветанка Дамјановска, 
Лена Секуловска и Јоланда Бошевска. 
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„Библиографија на Универзитетот ’Св. Климент 
Охридски‘ – Битола 1979 – 1999“, 2003 г. Составе-
на од 1185 децимално подредени библио графски 
единици. Содржи и регистри на наслови и авто-
ри и предметен регистар. Составиле, уредиле 
и редактирале Цветанка Дамјановска, Лена 
Секуловска и Јоланда Бошевска. 

„Владимир Костов, персонална библиографи ја“, 
2004 г. Составиле, уредиле и редактирале Јоланда 
Бошевска, Лена Секуловска и Цветанка 
Дамјановска. Оваа публикација е издадена во 
рамките на едицијата „Познати личности“ која ги 
опфаќа роднокрајните автори од нашиот град. Во 
Библиографијата се вклучени монографски 
публикации, статии и прилози, како и библио-
графски единици за животот и творештвото на 
Владимир Костов, вкупно 589 библиографски 
единици. Истите се подредени азбучно, а класифи-
цирани се според Универзалната децимална кла-

сификација. Библиографијата содржи регистар на наслови, регистар на 
автори, како и посебно пагиниран прилог – фотокопии од статии, прилози 
и фотографии. 

„Ретроспективна роднокрајна библиографија 
’Битолски весник‘ : статии 1996 – 2000“, 2004г. 
Составена од 1548 децимално подредени библио-
графски единици. Содржи и регистри на наслови 
и автори и предметен регистар. Составиле, уре-
диле и редактирале Јоланда Бошевска, Лена 
Секуловска и Цветанка Дамјановска. 
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„60 години НУУБ ’Св. Климент Охридски – 
Битола“, 2005 г., монографија на Библиотеката. 
Главен и одговорен уредник Јелена Петровска, а 
текстовите ги подготвиле дел од вработените. 

„Зборник од Првата роднокрајна средба со 
битолски писатели од Македонија“, на тема: 
Универзалноста на роднокрајната идеја во 
литературното творештво на роднокрајните 
битолски автори“, 2005 г. Застапени се 17 автори 
со свои текстови. Главен и одговорен уредник на 
Зборникот е д-р Николче Вељановски. 

„Приватните библиотеки во Битола“, Ленче 
Андоновска, 2006 г. Опфатени се 40 лица чии 
библиотеки поседуваат над 1000 наслови. Презен-
тираните приватни библиотеки се хетерогени и 
тоа стручни, општи, по едно лице, а и семејни. 
Автор е Ленче Андоновска, а стручни соработници 
Гордана Пешевска, Науме Ѓоргиевски и Благој 
Николов. 
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Bo 2007 година ги издадовме следните изданија:

„Вера Стојчевска Антиќ, персонална библио-
графија“. Во библиографијата се вклучени 
монографски публикации, статии и прилози, 
како и библиографски единици за животот и 
творештвото на Вера Стојчевска-Антиќ. Автори 
се Цветанка Дамјановска, Јоланда Бошевска и 
Лена Секуловска. 

CD – „Oд ризницата на стари книги во 
битолските цркви и манастири“, 
Цветанка Дамјановска, Јоланда Бошевска, 
Лена Секуловска. CD-то изобилува со 
автентични фотографии од црквите, 
манастирите, старите и ретки книги во 
нивните библиотеки. Дадени се точни 
податоци и за тоа по колку книги 
поседува секоја од овие библиотеки. 

„Зборник од Втората роднокрајна средба со 
битолските писатели од Македонија“ на тема: 
„Авторот за спецификите во своето творештво“. 
Застапени се 17 автори со свои текстови. Главен 
и одговорен уредник на Зборникот е д-р Николче 
Вељановски. 
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„Водач низ НУУБ ’Св. Климент Охридски‘ – Битола“, 
Ленче Андоновска, 2007 г. Во него опишани се сите 
оддели во Библиотеката со цел читателот поблиску да 
биде запознаен со организацијата и работата на истата. 

„Значајни личности за Битола“, застапени се 161 
личност кои живееле и твореле во и за Битола. 
Се работи за монографска публикација од група 
автори: Андоновска Ленче, Ѓоргиевски Науме, 
Николов Благој, Пешевска Гордана, Стефановска 
Анета и Талеска Светлана. 

 Bo 2008 година ги издадовме следните изданија:

Изработено е DVD за НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, кое претставува докумен-
тарен филм за Библиотеката во траење од 17 
минути. DVD-то е изработено на македонски и 
англиски јазик. Автори се Андоновска Ленче и 
Пешевска Гордана, а дизајнот и изработката се на 
„Лидер инженеринг“ – Битола. 
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„Песни од ракопис до книга“, во која се застапени 
оргиналните и досега необјавени ракописи на Ванчо 
Николески кои четириесетина години се чуваат во 
роднокрајната збирка на нашата Библиотека. Во 
книгата „Песни – од ракопис до книга“ застапени се 
вкупно 54 песни, една поема и четири приказни во 
стихови, скенирани се 39 страници од оригиналните 
ракописи во тетратка, од кои 19 песни се целосни, 
а 6 делумно скенирани. Уредници на книгата се 
Стефановска Анета, Ѓоргиевски Науме и Котевска 
Милка.

„Зборник на излагања од Третата роднокрајна 
средба со битолските писатели од Македонија“ 
на тема: „Главниот лик – проекција на авторовата 
визија“. Главен и одговорен уредник на Зборник-
от е д-р Николче Велјановски.

„Значајни личности за Битола – писатели“, 
публикацијата претставува продолжение на 
„Значајни личности за Битола“, во која се застапе-
ни 42 писатели кои се значајни за Битола. 
Опфатени се биографските, како и библио-
графските податоци за писателите. Од вкупно 
42 писатели, 32 се членови на Друштвото на 
писатели на Македонија, од кои тројца се и 
академици. Се работи за монографска публика-
ција од група автори, и тоа Андоновска Ленче, 
Ѓоргиевски Науме, Николов Благој, Пешевска 
Гордана, Стефановска Анета и Талеска Светлана. 
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„Библиографија на НУУБ ’Св. Климент 
Охридски‘ – Битола (1945 – 2008)“, односно 
од нејзиното основање па сè до 2008 година. 
Библиографијата се состои од 930 записи и 
прилози и во неа која се опфатени скоро сите 
изданија, статии од најразлични весници, списа-
нија секаде каде има пишувано за Библиотеката. 
Составувачи на Библиографијата се Бошевска 
Јоланда, Дамјановска Цветанка и Секуловска 
Лена.

Џебно издание „Свети Климент Охридски“ од проф. 
д-р Вера Стојчевска Антиќ, изработено е во мал формат 
и претставува џебно издание кое е многу корисно и 
може да им послужи на голем број ученици, студенти и 
на сите граѓани кои се заинтересирани за свети Климент 
Охридски. Застапено е „Пофалното слово“ од еден 
анонимен ученик на свети Климент Охридски кој во 
886 година во Охрид ги удрил темелите на Охридската 
книжевна школа како прв нејзин учител. Застапени се, 
покрај основните историски податоци за работата на 
првоучителот кој се истакнал како прв учител и застапен 
е избор од поезија која го возвишува ликот и делото на 
свети Климент Охридски. 

„Поетски бранувања 2008“ (Билтен бр. 15), кој 
содржи избор на поетски творби од ученици од 
основните училишта од Битола, учесници на лите-
ратурната средба. Уредник на билтенот е Илче 
Стојановски. 
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Списание „Библиотечен тренд“ - 
излегува двапати годишно во двоброј. 
Уредник на списанието е д-р Николче 
Велјановски и во истото се застапени 
поважните настани кои се случуваат 
во Библиотеката, новите книги кои 
се набавени, кои се најчитани книги, 
слики и настани од промоции во 
Библиотеката, односно тоа е добар 
информатор за случувањата во Библи-
отеката. 
 Bo 2009 година ги издадовме следните изданија:

„Книжевен зборник на битолски писатели“, во 
кој се застапени 11 автори од кои пет поети, пет 
прозаисти и еден критичар. Основните критериу-
ми за влез во овој зборник се писателот да е од 
Битола, да живее и твори во Битола и да е член на 
Друштвото на писатели на Македонија. Писате-
лите во Зборникот се застапени со фотографии, 
био-библиографски податоци и со по десет стра-
ници антологиски избор од нивното творештво. 
Зборникот е двојазичен, односно целосно е 
преведен на англиски јазик. Автори на 
„Книжевниот зборник на битолски писатели“ се 
Андоновска Ленче и Пешевска Гордана;

„Раскази и народни песни – од ракопис до книга“, 
во која се застапени оргиналните ракописи на Ванчо 
Николески кои четириесетина години се чуваат 
во роднокрајната збирка на нашата Библиотеката. 
Книгата содржи вкупно осум раскази, од кои еден е 
недовршен, еден извадок од расказ, како и триесет и 
четири народни песни од Дебарца собрани од Ванчо 
Николески, поделени во три циклуси: љубовни, 
хумористични и сатирични и разни песни. Уредници 
на книгата се Стефановска Анета и Ѓоргиевски Науме. 
Соработници се Милка Котевска и Илче Стојановски. 
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 Традиционално издаден е „Зборник на 
излагања од Четвртата роднокрајна средба со 
битолските писатели од Македонија“ на тема: 
„Сонот како стварност во моето творештво“. 
Главен и одговорен уредник на Зборникот е д-р 
Николче Велјановски. 

„Библиотеките во Битола“, публикација во која 
се застапени развојот на писмото како основа за 
појавата на првите библиотеки, текот и развојот 
на библиотеките во Битола и Битолско од 
нивниот почеток па сè до денес. Во книгата се 
редоследно застапени сите видови библиотеки 
кои постоеле и постојат во Битола и Битолско. 
Книгата е печатена во боја и е преведена на 
англиски јазик. Автори на книгата „Библиотеките 
во Битола“ се Анета Стефановска и Науме 
Ѓоргиевски, а соработници Ѓорѓи Димовски-
Цолев, Милка Котевска и Илче Стојановски. 

DVD-ROM „Од ризницата на стари 
книги во црквите во Битолско“, го 
сочинуваат 4 дела, и тоа: вовед (најстара-
та црква во Битолско е во с. Барешани од 
1836 г. a најстарата книга се наоѓа во с. 
Драгош испечатена во 1671 г.), села – 13, 
цркви и манастири – 15 и галерија од 
најстарите книги и тоа во оригинал. 
Автори се Цветанка Дамјановска, Јоланда 
Бошевска и Лена Секуловска. Дизајн и 
изработка „Лидер инженеринг“ – Битола. 
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„Водич низ периодиката во НУУБ ’Св. 
Климент Охридски‘ – Битола“, во кој е опфатен 
целокупниот фонд на периодични изданија кој ги 
поседува Библиотеката од нејзиното основање па 
до денес. Автори на Водичот се Лидија Мирчев-
ска и Милка Котевска. 

„Од љубов кон Пелистер засекогаш на Еверест“, 
брошура издадена по повод 20 години од смртта на 
Димитар Илиевски-Мурато која ја подготви и преведе 
на англиски јазик д-р Николче Велјановски. На 10 мај 
1989 година Димитар Илиевски-Мурато се искачи на 
врвот Монт Еверест (8.848 m) исполнувајќи ја судбин-
ската мисија во својот живот. 

„Каталог на стари и ретки книги во НУУБ 
’Св. Климент Охридски‘ – Битола“, во кој се 
застапени вкупно 50 наслови на монографски 
публикации издадени во периодот од 1893 до 
1946 година. Каталогот е испечатен во боја, во 
кој, покрај фотокопијата (изгледот на книгата), 
дадени се и основните библиотечни показатели 
како насловот на книгата, авторот, местото и 
годината на издавање. Податоците се дадени во 
оригинал. Автор е Ленче Андоновска, а стручен 
соработник Пешевска Гордана. 
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„Каталог на книги од одделението за деца“, 
во кој се застапени само дел од најактуелните 
изданија на сликовници, слободна литература 
и енциклопедии со кои сакаме на современ 
начин да ги информираме младите читатели за 
содржините што ги нуди одделението за деца. 
Автор на каталогот е Олга Кузманова. 

 „Поетски бранувања 2009“ (Билтен бр. 
16), кој содржи песни избор на поетски творби 
од ученици од основните училишта од Битола, 
учесници на литературната средба. Уредник на 
Билтенот е Илче Стојановски. 

 Во 2010 година од НУУБ „Св. Климент Охридски“ беа публикува-
ни повеќе изданија. 

„Значајни личности за Битола – култура“, 
составувачи на публикацијата се Андоновска 
Ленче, Ѓоргиевски Науме, Николов Благој, 
Пешевска Гордана, Стефановска Анета и Талеска 
Светлана. Разработени се и внесени 59 нови 
личности од областа на културата: театар, 
архитектура, сликарство, музика, археологија, 
библиоте карство и спорт. Личностите се застапени 
со фото гра фии и двојазичен текст, напоредно на 
македонски и на англиски јазик, за животот и 
делото на соодветната личност. 
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„Библиотеките во црквите и манасти-
рите во Преспанско – пелаго-
нискиот регион“ од авторите Анета 
Стефановска и Науме Ѓоргиевски и 
соработниците Илче Стојановски и 
Зоран Јанакиевски. Ова двојазично 
издание, на македонски и на англиски 
јазик, го проследува текот на историс-
киот развој на црквите и манас тирите 
во Македонија, значењето и улогата на 
создавачите и осново полож ниците на 
словенската и македонска писменост. 

„Зборник од Петтата роднокрајна средба со 
битолските писатели од Македонија“ одржана на 
04.6.2010 во роднокрајната читална при НУУБ „Св. 
Климент Охридски“ – Битола. Во Зборникот се 
застапени излагања од (17) писателите учесници на 
средбата и традиционалната тркалезна маса на 
тема „Мојот несекојдневен оригинален лик“. Главен 
и одговорен уредник на Зборникот е д-р Николче 
Вељановски. 

„Повоените македонски писатели низ страни-
ците на периодиката во НУУБ ’Св Климент 
Охридски‘ - Битола“ од авторите Милка 
Котевска и Лидија Мирчевска е публикација 
наменета за практична употреба на читателите 
– корисници на Библиотеката. Книгата содржи 
податоци за претставниците на првата повоена 
македонска генерација литературни творци, кои 
своето разновидно книжевно дело го создале 
во текот и веднаш по Народноослободителната 
борба.
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„Од читалиште до библиотека“ – каталог по повод 
65 години од постоењето на НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола и 150 години од првото 
читалиште во Битола. Текстот и подготовката на 
оваа публикација се на д-р Николче Вељановски во 
соработка со Зоран Јанакиевски. Содржи текстови 
и фотографии во боја кои се однесуваат на 
почетоците и развојот на библиотеките, читалиш-
тата и печатниците во сите историски периоди во 
регионот на Битола и Битолско. 

„Зборник на научни трудови од научната средба 
’1100 години од смртта на Св. Наум Охридски‘“. 
Уредник на зборникот е Ленче Андоновска, 
а соработник Гордана Пешевска. Средбата и 
Зборникот се реализирани како одобрен проект 
во одделот за библиотечна дејност при Министер-
ството за култура на Р. Македонија. На средбата 
присуствуваа познати стручњаци од соодветната 
област со свои научни трудови од различни 
аспекти на третирање на темата. 
 

„Ѓорѓи Димовски – Цолев – персонална библио-
графија“ – составиле, уредиле и редакти рале 
Јоланда Бошевска, Лена Секуловска и Цветанка 
Дамјановска. Оваа публикација е издадена во 
рамките на едицијата „Познати личности“ која ги 
опфаќа роднокрајните автори од нашиот град. Во 
Библиографијата се вклучени монографски 
публикации, статии и прилози, како и библио-
графски единици за животот и творештвото на 
Ѓорѓи Димовски-Цолев, вкупно 414 библио-
графски единици. Истите се подредени азбучно, а 
класифицирани се според Универзална децимал-

на класификација. Библиографијата содржи регистар на наслови, регистар 
на автори, како и посебно пагиниран прилог – фотокопии од статии, 
прилози и фотографии. 
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 Во 2011 година во беа публикувани следните изданија:

„Значајни личност за Битола – образование 
и наука“, од авторите Анета Стефановска, 
Науме Ѓоргиевски, Светлана Талевска, Ленче 
Андоновска, Благој Николов, Јоланда Бошевска 
и Гордана Пешевска. Публикацијата е четврта по 
ред од едицијата „Значајни личности за Битола“. 
Во неа се опфатени 86 личности од областа на 
образованието и науката. Личностите се застапени 
со фотографии и двојазичен текст на македонски 
и англиски јазик, со податоци за животот и делото 
на соодветната личност. 

„НУУБ ’Св. Климент Охридски‘ во 
меѓународната соработка“, (книга и 
DVD) од авторите Анета Стефановска, 
Науме Ѓоргиевски, Благој Николов и 
Јоланда Бошевска. Соработници во 
книгата се Зоран Јанакиевски, Илче 
Стојановски и Александар Крстев. 
Самиот наслов на книгата асоцира на 
едно поголемо значење и улога на една 

универзитетска библиотека не само во рамките на државата, туку и надвор 
од неа. Во вториот дел е преводот на англиски јазик. 

„Повоените македонски писатели низ страни-
ците на периодиката во НУУБ ’Св. Климент 
Охридски‘ – Битола II“, од составувачите 
Милка Котевска и Лидија Мирчевска. На 245 
страници се застапени 25 писатели, поети, 
раскажувачи, романсиери, драмски автори, 
критичари, публицисти и писатели за деца, 
подредени азбучно со биографски податоци и 
библиографски единици кои содржат критички 
осврти за нив. 
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„Библиотеките на Универзитетот ’Св. Климент 
Охридски‘ – Битола“, од авторите Анета 
Стефановска и Науме Ѓоргиевски. Соработници 
се Благој Николов и Зоран Јанакиевски. Во 
книгата се претставени специјализираните библи-
отеки на Универзитетот во Битола. За секоја 
библиотека се спомнува просторноста и бројот на 
книги и списанија. 

„Зборник од Шестата роднокрајна средба на 
битолските писатели од Македонија“, одржана 
на 23 мај 2011 година. Во Зборникот се застапени 
13 излагања од писателите учесници на средбата и 
тркалезната маса на тема „Потребата од религиоз-
ен лик во моето творештво“. Главен и одговорен 
уредник на Зборникот е д-р Николче Вељановски. 

 Во 2012 година во беа публикувани следните изданија:

 „Библиотечната дејност во Битола и 
Битолско. Книга 1, Од зачетоците до 1974 
година“. Составувачи се Анета Стефановска, 
Науме Ѓоргиевски, Илче Стефановски, Гордана 
Пешевска, Јоланда Бошевска, Цветанка Дамјанов-
ска, Благој Николов и Зоран Јанакиевски. Во 
книгата е прикажан историски пресек на развој-
от на библиотечната дејност од античкиот 
период, преку средновековните манастири, па до 
поново време. Во оваа книга направен е преглед 
на почетоците и развојот на Библиотеката од 
нејзиното формирање до 1974 г. Содржи и кратки 

биографии на сите вработени во Библиотеката до таа година. 
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„НУУБ ’Св. Климент Охридски‘ – Битола“ 
– DVD, документарен филм за Библиотеката, 
во времетраење од 17 минути, двојазично (на 
македонски и англиски јазик), сценарио на 
Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски и Благој 
Николов. 

„Зборник од Седмата роднокрајна средба со 
битолските писатели од Македонија“, одржана 
на 31.5.2012 во роднокрајната читална при НУУБ 
„Св. Климент Охридски“ – Битола. Во Зборникот 
се застапени излагања од 14 писатели на средбата 
и традиционалната тркалезна маса на тема 
„Жената – муза на моето творештво“. Главен и 
одговорен уредник на Зборникот е д-р Николче 
Вељановски. 

Библиотеката е издавач и на следните изданија:

 „Насилството меѓу учениците“, Константин Николовски, 2007;
 Збирката „Битола љубов моја“ од авторот Панде Манојлов со 
паралелен превод на англиски јазик, 2009;
 „Битола – Реката Драгор“ од Александар Стерјовски, 2009;
 „Одбрани дела“ од Ѓорѓи Прчков во 8 тома, 2011;
 „Евла“ од Драган Ристевски, 2013.



83

Книга 2 - Од 1974 година до 2013

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА – 
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, претставува современа културна институција со 
развиена библиотечна дејност, која на своите корисници и граѓаните 
воопшто, постојано им нуди нови и современи содржини и културни 
настани кои го збогатуваат културниот живот, а исто така придонесуваат 
за унапредување на воспитно-образовните, како и стручно-научните и 
истражувачките дејности. 
 Библиотеката располага со над 600.000 книги и бројни периодични 
списанија, со тенденција за натамошно перманентно зголемување. Лоци-
рана е во централното градско подрачје и сместена е во два функционално 
поврзани објекти, со вкупна површина од околу 3.000 m2 современо 
обликуван простор, од кој повеќето од половината, односно над 50%, е 
наменет за потребите на корисниците. 
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 Во денешните услови на техничко-технолошки развој Библиотеката 
се стреми да ги следи, а со тоа и полесно и подготвено да се вклопи 
во современите текови на библиотечното работење и предизвиците 
што тоа ги носи, функционирањето на виртуелна библиотека и други 
облици на современо автоматизирано библиотечно работење, сè со 
цел постигнување на повисок степен на задоволување на научно-
истражувачките и образовни потреби на корисниците, подобра и побрза 
услуга при зајмувањето на библиотечен материјал, добивање информации 
итн. Тоа може да се постигне само со натамошниот развој на современото 
автоматизирано, електронско и дигитализирано работење, постојано 
усовршување на кадрите и стручната работа во библиотекарството. 
Притоа мора постојано да се бараат и изнаоѓаат начини да се олесни 
пристапот до неопходната литература која им е потребна на корисниците, 
преку збогатување на фондот, постојано следење на она што е актуелно и 
барано во која било сфера од стручното усовршување и работење, следејќи 
ги светските трендови и случувањата во денешното библиотекарско 
работење. Една од формите кои се актуелни во развојниот процес е 
процесот на дигитализација којшто веќе почнува да се воведува, односно 
имплементира во светот и кај нас, со цел за современа, брза и достапна 
услуга на корисниците. 
 Програмата за работа на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола 
се состои во програмирање и проектирање на севкупните активности од 
истата, за нејзина успешна реализација. 
 Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“ – Битола програмата ја поставува врз реални и остварливи 
основи и принципи, при што би требало истите да се заокружат во 
текот на секој нареден период на работна активност и дејствување и да 
придонесат за иден развој и просперитет, базиран на новите процеси кои 
ја следат оваа дејност. 

Приоритети на библиотечната дејност

 Приоритети на нашата Установа во идниот период ќе бидат:

•	 дигитализација на книжниот фонд;
•	 редакција на постоечките бази на податоци и усогласување со 

библиотечниот фонд на Македонија;
•	 натамошно опремување со информатичка опрема;
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•	 активен однос кон манифестациите преку различни форми и облици 
за збогатување и популаризација на книгата, културата на читање, 
нашето работење и културата воопшто;

•	 нов пристап кон медиумите и соработка со соодветни институции, 
друштва и здруженија од областа на културата, науката и 
образованието при реализација на програми од заеднички интерес и 
интерес на граѓаните и нашата држава;

•	 соработка со соодветни институции од земјата и странство;
•	 современ пристап кон библиотечното работење со постојано следење и 

вклучување во светските процеси од оваа област;
•	 особен однос и пристап кон заштитата на библиотечните добра, 

особено книжното наследство;
•	 обука и стручно усовршување на кадрите во сегментите од програмата 

COBISS. 

Организационата поставеност 
 на работата во Библиотеката

Комплетирање на библиотечен материјал

 Комплетирањето на библиотечен материјал претставува еден 
од поважните процеси во нашата работа и предвидува континуирана 
набавка на монографски и периодични публикации, постојано следење 
на издавачката продукција во земјата и светот, набавка на друг непечатен 
библиотечен материјал (аудио и видео касети, CD ROM-ови, DVD и разни 
други носители на слика и звук). 
 Во овој сектор се следи издавачката продукција, се предлага 
библиотечен материјал за набавка, воспоставување контакти и соработка 
со други библиотеки за усогласување и проширување на размената на 
библиотечен материјал, планови и информации за годишните потреби 
од нови и актуелни книги. Комплетирањето на фондот се врши по пат на 
задолжителен примерок, меѓубиблиотечна размена, купување и подарок. 
 Во овој сектор исто така се врши меѓународна соработка, 
примање и распределување на библиотечниот материјал по вид и јазик, 
подготвување и применување на современи методи и стандарди за 
подобрување и усовршување на работата во секторот. 
 Основен услов за успешна работа, опстојување и перспективен 
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развој на Библиотеката секако претставува пред сè солидното и стручно 
спроведување на набавната политика со цел да се задоволат потребите 
и очекувањата на корисниците, при што се застапени публикации 
што ги следат светските трендови и тенденции во различните научни 
дисциплини. 

Стручна обработка на  
монографски и периодични публикации

 Во овој сектор се продолжува со навремена и квалитетна стручна 
обработка на библиотечниот материјал, што значи дека библиотечно-
каталошкиот опис, како збир на податоци за идентификација на една 
публикација, се врши според постоечките современи меѓународни 
библиотечни стандарди поставени и прифатени во оваа област. 
 Овој сектор е вклучен и при подготовка и реализирање на стручни 
и научни проекти во согласност со програмата. Се следат и применуваат 
новините во стандардите и правилата за каталогизација, се изготвуваат 
методолошко-стручни упатства за каталогизација, се изработува 
библиографско-каталошки опис според меѓународните стандарди и се 
формираат податоци за регистри. 
 Во одделението за стручна обработка на периодични публикации 
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се продолжува со извршувањето на целосно ажурирање на периодичниот 
материјал со цел за успешно автоматизирано позајмување на соодветниот 
материјал. Во таа смисла, во текот на идниот период, корисниците ќе 
имаат можност да го користат целокупниот периодичен материјал како 
во Библиотеката, така и на своите монитори, преку автоматизираната 
COBISS обработка и презентација. 

Библиографско - библиотечни информации

 За непречено одвивање на информативната дејност, посебна 
улога имаат добро подготвените прирачни информативни инструменти 
кои истовремено претставуваат и квалитетна основа за оформување на 
подоцнежните автоматизирани бази на податоци. Во услови на современо 
библиотечно работење, неопходноста од квалитетна и навремена 
информација е императив во процесот и секојдневните промени во 
развојот и работата во оваа дејност. Нејзината основна задача се состои 
во запознавањето на корисниците со сите информативни инструменти 
со кои располага Библиотеката (каталози, библиографии, енциклопедии, 
прирачници и др.), како и начинот на нивно користење од базите и 
фондовите со кои се располага. Во нашата установа корисниците имаат 
можност да ги користат компјутерите за пребарување на библиотечен 
материјал од фондовите на OPAC, како и други информации преку 
интернет и брзо и ефикасно да ја добијат бараната информација. 
 Во овој сектор и понатаму ќе се истражува, проучува и ќе се врши 
избор на граѓа за вклучување во роднокрајна библиографија (тековна, 
ретроспективна и специјална). Ќе се формираат, комплетираат и 
редактираат свески од библиографии и придружни текстови за истите. 

Позајмување и услуга

 Овој сектор својата дејност ја остварува преку примена на 
повеќе форми и методи на работа со кои корисниците се мотивираат 
и поттикнуваат за негување на навиките и културата за читање, 
популаризацијата на книгата, запознавање со работата на Библиотеката 
и севкупните активности кои придонесуваат за следење на интересите 
и потребите на корисниците на библиотечните услуги. Според тоа и се 
врши набавката на нови изданија и примена на соодветни форми, сè со 
цел зголемување и одржување на читателската публика. Во таа смисла, 
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една од побитните работи на нашата Установа е изнаоѓање начини за 
доближување на книгата до најмладите читатели преку назначените 
разни форми и методи за запознавање со нашата работа, како и целта и 
значењето на книгата во нивниот понатамошен живот. Сето тоа го нуди 
постојаното овозможување услови за читателите и воопшто корисниците 
на услугите на Библиотеката со цел да им ги понудиме новите и современи 
форми за пристап и користење на библиотечниот материјал. Дел од тоа 
е автоматизираното позајмување од програмата COBISS2/Позајмување, 
со што нашите корисници се здобиваат со брза, квалитетна, точна, но и 
разновидна услуга или информација. Со своите модерни перформанси 
наведената програма им нуди на корисниците многубројни современи 
можности и услуги, меѓу кои:

•	 брза, точна и квалитетна услуга;
•	 информација дали бараната книга е позајмена или слободна, која 

корисникот може да ја добие во Библиотеката или од кое било друго 
место каде што има пристап на интернет;

•	 можност за резервирање на бараната книга доколку истата моментално 
е позајмена веднаш во Библиотеката или преку интернет;

•	 можност за нарачка на книга;
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•	 во секој момент има точен податок кај кој читател односно корисник е 
позајмената книга и до кој период е позајмена;

•	 за успешно остварување на овој дел, постојано се работи на екипира-
њето и стручното усовршување на овој мошне значаен сектор, со цел 
поуспешна реализација на секојдневните потреби и обврски кои ги 
налага секојдневната работа. 

Унапредување на библиотекарството

 Во рамките на овој сектор, според потребите и условите за развој 
на библиотечната мрежа, се врши и организира дообука и стручно 
оспособување и усовршување на библиотечниот кадар, како и укажување 
на потребната стручна помош (преку организирање на предавања, 
советувања и семинари за обука на библиотечниот кадар), се грижи за 
примена на стручните стандарди и правила за библиотечно работење во 
регионот. 
 Базите на податоци на Библиотеките од западниот регион на 
Република Македонија се наоѓаат на серверот во нашата Библиотека, 
односно таа е основа за автоматизацијата во овој регион. Затоа и во 
наредниот период ќе се води посебна грижа за непречено и квалитетно 
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функционирање на системот преку перманентна хардверска и софтверска 
надградба на серверот, мрежната и периферна опрема, инсталација, 
одржување и документирање на системските помошни програми, како и 
мерки за заштита на локалните бази на податоци (секојдневен, неделен и 
месечен backup на податоците). 
 Приоритет во натамошниот период е исто така натамошното 
вклучување на високошколските библиотеки од Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола во системот COBISS имајќи ја притоа 
предвид и нашата универзитетска функција. 
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Посебни книжни фондови

 Во овој сектор се истражува и комплетира библиотечниот 
материјал за вклучување во роднокрајната збирка, збирката на туѓа 
литература, ракописите, универзитетската литература, дробниот печат, 
некнижниот фонд и се изработува библиографско-каталожен опис на 
монографски и периодични публикации според меѓународните стандарди. 
 Преку соодветни форми на реализација и презентација на 
програми: промоции на книги, изложби, литературни читања, научни и 
стручни разговори, расправи и предавања, литературни средби со познати 
писатели и талентирани млади творци, се поттикнува творештвото и 
нивно презентирање пред пошироката јавност, а со тоа се овозможува и 
поголема афирмација на овој сектор. 
 Во овој сектор се организира и реализира постојана размена на 
публикации со другите високошколски установи во земјата и странство за 
Библиотеките од факултетите коишто тоа не го работат самостојно. 
 Овој сектор како и досега и понатаму ќе ја организира и усогласува 
работата во системот на библиотечно зајмување на Универзитетот преку 
координацијата на библиотечната дејност на Универзитетот. 



92

Библиотечната дејност во Битола и Битолско

Меѓународна соработка

 Во текот на 2012 година, со решение на Министерството за култура 
на Р. Македонија, во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, а во 
согласност со развојната политика на Установата, се оформи нов деветти 
сектор за меѓународна соработка. 
 Во рамките на овој сектор во текот на идниот период ќе се 
планираат, организираат и координираат активностите за реализација 
на планот и програмата, односно проектите од областа на меѓународната 
соработка и маркетингот. 
 Во текот на идниот период ќе се иницира и проширува 
меѓународната соработка со сродни институции во странство – 
библиотеки, институции и асоцијации, преку разни форми на 
манифестации, мултимедијални програми и презентации, изложби, 
учество на саеми, семинари и стручни усовршувања, научни трибини во 
странство и во нашата земја. 
 Притоа ќе се врши популаризација на книгата преку соодветните 
културни манифестации, односи со јавноста и маркетинг. 
 Следење и информирање за новини за врска со стручната работа 
на IFLA (International Federation of Library Associations), LIBER (Ligue 
des Bibliotheques Europeennes de Recherche), EBLIDA (European Bursau of 
Library, Information and Documentation Associations) и др. 
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Заштита и репрографија

 Интензивниот начин на современо библиотечно работење условува 
и поинтензивно користење на книжните фондови, што налага потреба од 
постојана обнова и перманентна заштита на целокупниот книжен фонд. 
 Комплетната заштита на библиотечниот материјал претставува 
стручна и мошне сложена, финансиски скапа работа која опфаќа 
повеќе фази и активности за спречување и отстранување на физичките, 
биолошките и хемиските негативни процеси и влијанија, па затоа 
Библиотеката и натаму врши само основна заштита согласно своите 
финансиски и кадровски потенцијали и можности. Тука спаѓаат правилно 
сместување и манипулирање, хигиенско одржување на библиотечниот 
материјал и просторот каде што тој е сместен, следење на состојбата 
во која се наоѓа, обезбедување на соодветни услови во однос на 
температурата, влажноста, светлината и др. Во секторот се подврзува 
библиотечниот материјал (броширано, тврдо – платнено, шиено, 
полуплатнено, лајмовано, цело платно, обично и др., се врши каширање на 
библиотечниот материјал, се изработуваат кутии, папки од сите видови, 
бигување и перфорирање на разни обрасци и картони. 

Општи служби

 Преку овој сектор се организира, планира и координира работата 
на Библиотеката со посебна грижа за законитоста во работењето, се 
усогласуваат и дополнуваат актите согласно најновите законски прописи, 
се следат плановите и програмите за реализација, се организира работата 
на стручните органи и тела и се обезбедува доследно спроведување на 
донесените одлуки. Паралелно со тоа се организира соработка на овој 
план со библиотеки и други сродни институции, навремено се регулираат 
прашањата кои произлегуваат од работниот однос, се води сметка за 
правилно административно-архивско работење и др. 
 Во областа на финансиското работење се изработуваат финансиски 
програми, планови, предлог инвестициони програми и учество во нивна 
реализација, се изработува завршна сметка, водење на благајничка 
документација, водење на синтетичка и аналитичка евиденција, водење 
сметководство на основните средства, како и следење и практична 
примена на прописите од таа област. 
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Библиотеката во идниот период на активност и 
опстој во општествените процеси

 За да ја извршуваат и понатаму успешно својата работа, таа 
благородна улога и мисија во севкупниот развој на општествените 
збиднувања во склад со времето кое безмилосно тече и одминува, а во 
чекор со современите светски процеси и промени, библиотеките, како 
културно-просветни, образовни и информативни центри, потребно е да 
ја планираат својата иднина и во својата понуда на услуги да застапуваат 
нови, инвентивни и креативни активности, сè со цел корисниците 
континуирано и масовно да ги користат тие услуги. 
 Библиотеките во иднина се стремат да прераснат во главни 
информативно-културни центри во ерата на денешното развиено 
и глобално информатичко општество. Секако дека главна цел и 
интенција останува поддршката и културата на читањето и постојаната 
информираност за најновата печатена литература и нејзината понуда, 
но мора да се има предвид и моќта на технологијата на информатичкото 
општество и интернетот кои веќе се наполно во функција на глобалното 
информациско општество и во таа насока потребно е да се планираат сите 
наредни дејности и активности. Библиотечно-информативните системи 
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и институции во овие години се соочуваат со потребата од заедничко 
креирање на културните политики, а притоа се отвора и можноста 
за координирање на тие програми со бројни разновидни содржини. 
Соработка во таа сфера на поширок план е неизбежен процес. 
 Во таа смисла НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола своето 
работење го прилагодува на надминувањето на разликите меѓу 
традиционалното и современото библиотекарство, притоа зачувувајќи 
ги и осовременувајќи добрите, позитивни придобивки од изминатиот 
период, водејќи сметка за предизвиците кои нè очекуваат во оваа дејност, 
особено на планот на човечкиот фактор и неговото усовршување, сè со цел 
поуспешно вклопување во денешниот современ мултимедијален техничко-
технолошки простор кој го креира информатичката епоха, налагајќи овие 
установи да бидат во улога на вистински библиотечен сервис, налагајќи 
дигитализација на библиотечниот материјал кој ќе биде заштитен како 
национално културно богатство во соодветните фондови. 
 Со воведување и развивање на COBISS платформата, базите на 
податоци вклучени од повеќе соседни земји – COBISS.Net се овозможува 
и создава мрежа и услови за квалитетен библиотечен сервис на податоци, 
компатибилен фонд кој е наменет и функционира во интерес на 
корисниците на библиотечни услуги во регионот и пошироко. 
 Светските процеси предвидуваат, според сите релевантни податоци 
и статистики, библиотеката да прерасне во културно средиште на 
општински и регионален план, интересен простор за своите корисници 
каде има слободен пристап за користење на знаења и информации. 
Место каде истите ќе се чувствуваат пријатно и релаксирано, а воедно ќе 
поминуваат значаен дел од своето слободно време. 
 Библиотеките воедно стануваат и значаен фактор во развојот на 
севкупните процеси на општественото живеење преку циркулацијата 
и размената на информации за клучните општествени движења во 
стопанството, капиталот и сите други промени што тој ги носи. 
 Да не ја заборавиме и универзитетската функција на Библиотеката 
што се остварува во рамките на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
од Битола, како поддршка на научно-истражувачките и едукативни 
програми кои се спроведуваат на факултетите, членки на Универзитетот. 
Постојано се работи на збогатување на фондот со соодветна наставно-
научна и стручна литература за усовршување на студентите и наставно-
научниот кадар на Универзитетот. 
 Како најголема централна библиотека во регионот, нашата 
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институција работи на постојан развој и осовременување на 
библиотечните процеси и соработката, како и модернизација на новите 
облици на библиотечно работење со искористување на сите можности на 
општината и регионот. 
 Во текот на 68-годишниот раст и развој НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола зачувала драгоцени спомени и сеќавања, одбележала 
бројни значајни настани, луѓе кои придонесле со својата работа и учество 
во сите збиднувања низ годините кои поминале, да се задржи традицијата, 
да се дочека иднината која го диктира современото информациско 
општество со цел да создаваат што подобри услови за нејзините 
корисници преку креативни идеи, информации, знаења и умеења. 
 И денес пред нас претстојат нови предизвици со кои треба да 
се соочиме со цел библиотечната дејност да го задржи своето место и 
значење во општеството и сигурно и цврсто да чекори напред. 
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ВРАБОТЕНИ ВО НУУБ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА  

1974 – 2013

 Во самиот почеток на 1974 година, кога библиотеката се пресели 
во новато адаптирано крило на хирушкото одделение, се примија и нови 
вработени, и тоа со решенија од 15.01.1974, а тоа беа:

ПЕЈКОСКА РУЖА – родена е во 1947 година. 
Завршила Педагошка академија, група одделенска 
настава. Неколку години, од 1968 до 1973 година, 
работела како учителка во с. Саждево. Во Библиоте-
ката се вработила на 15 јануари 1974 година на неоп-
ределено работно време, со решение за издавање 
книги за возрасни. Имала посебен коректен и моти-
вирачки однос кон читателите со своите совети и 
критики за зајмениот библиотечен материјал, тука 

стекнала и многу пријатели на книгата. Исто така работела на популариза-
ција на книгата преку организирање на изложби, промоции и предавања 
во средните и основните училишта во првите години сè до формирањето 
на одделот популаризација на книгата во 1985 година. Работела, исто така, 
на средување на групите во децималниот каталог, библиотечно-
библиографски информации, селектирање на дробниот печат, редење на 
децималниот каталог и изготвување на информативни билтени на кои 
работела сè до нејзиното пензионирање во 2005 година. Учествувала и во 
работата на стручниот совет, Работнички совет, во изготвување на 
правилници за ситематизација на работите и работните места, како и за 
личен доход, средување на библиотеката во Митрополија та и на 
ретроспективната каталошка online обработка на книжниот фонд и др. 
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СТЕФАНОВСКА ВЕРКА – родена е 1948 година. 
Завршила Педагошка академија, група одделенска 
настава. Во Библиотеката се вработила на 15 јануари 
1974 година на непределено работно време, со реше-
ние за каталогизација на монографски публика ции во 
детскиот оддел на Библиотеката, каде посебно го 
обработувала овој фонд. Напоредно работела со 
издавањето книги, притоа користела посебни методи 
за приближување на книгата меѓу младата популаци-

ја, приредувајќи изложби ѕидни весници, промоции, приредби и сл. 
Поради својата болест неколку години, со подолги паузи, била ангажирана 
во одделот каталогизација на монографски публикации во фондот за воз-
расни на Библиотеката. Починала во 1984 година. 

ЗИСОВСКА МИРКА – родена е во 1946 година. 
Завршила Педагошка академија, група одделенска 
настава. Во Библиотеката се вработила на 15 јануари 
1974 година на непределено работно време, со 
решение за издавање книги за возрасни. Имала 
посебен коректен и мотивирачки однос кон 
читателите со своите совети и критики за зајмениот 
библиотечен материјал, тука стекнала и многу 
пријатели на книгата. Исто така работела на 

популаризација на книгата преку организирање изложби, промоции и 
предавања во средните и основните училишта и Радио Битола во првите 
години, сè до формирањето на одделот популаризација на книгата во 1985 
година. Работела и на инвентарирање на книгите сè до 1994 година. Од таа 
година работела во одделот комплетирање и услуга на периодика сè до 
нејзиното пензионирање во 2008 година. Учествувала во акции за средува-
ње на библиотечниот материјал во Библиотеката како и во библио теката 
во Митрополијата. Посетувала семинари, советувања, годишни собранија. 
Била и делегат во Републичката заедница за култура.
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КОТЕВСКА ПАВЛИНА – родена е во 1950 година. Во 
Библиотеката се вработила со работни задачи одржу-
вање на хигиената во 1974 година на неопределено 
работно време. Во пензија заминала во 2012 година. 

ТАЛЕВСКИ МИХАЈЛО – роден е во 1943 година. Со 
основно образование и работни задачи портир-курир 
се вработил во Библиотеката во 1974 година и 
работел сè до 1979 година кога заминал во друга орга-
низација. Со посебен однос, личен печат и дух Миле-
компиро ставал ред во читалните кои во тоа време 
секогаш биле преполни, се чекал ред за слободно 
столче. Се знаело каде учат средношкол ците (во 
сегашниот КНИЦ), студентите учеле во денешната 

Француска алијанса која популарно била наречена крцкалка, а апсолвенти-
те учеле на најгорниот кат каде што е денешната роднокрајна читална. 

ДАМЈАНОВСКИ БОГОЈА – роден е во 1952 година. 
Завршил средно образование за занимања, а примен е 
за извршување работни задачи хаус мајстор. Во 
библиотеката се вработил во 1974 година и работел сè 
до 1979 година кога заминал во друга организација, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.

РИСТЕВСКИ РАДЕ – роден е во 1921 година. Се вработил во Библиотека-
та со основно образование со работни задачи издавање книги во реон-
ската библиотека во с. Новаци. Претходно работел во Народниот универ-
зитет „Моша Пијаде“ во с. Новаци. Во пензија заминал во 1981 година. 
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СТОЈКОВСКИ СТОЈКО – роден е во 1935 година. 
Работел како професор по македонски јазик и 
литература во Учителската школа и Гимназијата 
„Браќа Миладиновци“. Извесно време работел и како 
помошник директор и педагошки советник. Во 1977 
година, на објавениот конкурс од Работничкиот совет 
на Библиотеката и Собранието на општина Битола, 
бил избран за директор. Во неговиот мандат па сè до 
неговото заминување во пензија во 1993 г., Библиоте-

ката доживеела повеќи трансформации. Покрај својата матична функција, 
ја доби и својата универзитетска. Ги забрзал работите за завршување на 
новото крило и негово опремување. Направил нова систематизација, ги 
дооформил постоечките оддели и формирал нови, како одделот за туѓа 
литература и роднокрајната библиографија. Исто така се залагал за прима-
ње на соодветен кадар со високо образование во Библиотеката. Во негови-
от мандат беше започната компјутеризацијата и автоматизацијата на биб-
лиотечните процеси. Се продлабочи и прошири соработката со 
библиотеките во Македонија и пошироко со таканаречена та „меѓубиблио-
течна позајмица“, го обновил Друштвото на библиотекари те во Битола и 
станал негов претседател, како и поврзување со Сојузите на библиотекари-
те на Македонија и Југославија. Се залагал за одржување на бројни семи-
нари и советувања на библиотекарите и запознавања со најновите достиг-
нувања од оваа област и практична примена на светските искуства. 

ДАМЈАНОВСКА ЦВЕТАНКА – родена е во 1952 
година. Дипломирала романска филологија – фран-
цуски јазик со книжевност на Филолошкиот факул-
тет во Скопје во 1975 година. Во Библиотеката се 
вработила во 1978 година со работни задачи катало-
гизација на монографски публикации. Но, најнапред 
како приправник една година работела во реонските 
библиотеки „Кочо Десано“ и „Чинарот“ по четири 
часа во секоја од овие библиотеки. По некое непиша-

но правило младите новопримени библиотекари требало најнапред своите 
почетни чекори да ги поминат во реонските библиотеки, а потоа секој 
нововработен да се замени со предходниот. Од 1979 до 1982 работела на 
каталогизација и инвентарирање на монографските публикации. Кратко 
време била ангажирана во одделот информации, за во 1986 година да 



101

Книга 2 - Од 1974 година до 2013

учествува во оформувањето на библиографскиот оддел во Библиотеката. 
Тука, покрај другите процеси за изготвување на една библиграфија, за 
првпат во Библиотеката беше воведен предметниот регистар. Учествува во 
изготвувањето на разновидни библиографии роднокрајни, ретроспектив-
ни, авторски и сл. Може да се каже дека по првпат во Македонија се 
обработувал комплетно еден весник (Битолски весник) со статии од 
политичкиот, економскиот, културнот, спортскиот живот во еден град. Во 
1994 година меѓу првите библиотекари добива звање виш библиотекар. На 
барање на Француската амбасада во Република Македонија, во 1995 година 
во Библиотеката е отворена Француска читална, каде била ангажирана 
како одговорна за истата, воедно паралено ги извршувала и своите 
работни задачи во одделот библиографии. Фондот во неа, книгите и 
периодиката ги обработила во посебен програм на француски јазик, а 
библиотечниот материјал се позајмувал исто така електронски. Заради 
поуспешно и ефикасно работење за потребите на читалната учествувала 
на семинар за библиотекари во француски читални во Сиевр (Париз) 
Република Франција (1996). Тука за првпат се отворил и Францускиот 
почесен конзулат. Се одржувале многу манифестации, читања, изложби и 
приредби. Исто така учествувала и во популаризацијата на Библиотеката 
со учество на разни предавања во училиштата во градот, на Радио Битола 
и сл. Учествува во организација на промоции, трибини, предавања, 
изложби, креативни работилници и други културни манифестации во 
Библиотеката и надвор од неа. Посетувала и разни советувања, семинари 
за библиотечното работење, учествувала во средувањето на митрополис-
ката библиотека, ретроспективната каталошка online обработка на библи-
отечниот материјал во Библиотеката и др. Од 2001 до денес континуирано 
работи во одделот библиографии. Покрај својата тековна работа, од 
почетокот на 2003 г, до 2006 г. ја обавувала функцијата раководител на 
оддели. Носител е на повеќе одобрени и реализирани проекти, како и 
автор на повеќе објавени трудови и рецензент на други трудови. Учеству-
вала во работа на сите органи на работа во Библиотеката: Работнички 
совет, Стручен совет, во работата на комисии за усовршување на библио-
течното работење на ниво на РМ. и др. Повеќе години била овластен 
судски преведувач од македонски на француски јазик и обратно. Во 2012 
добива звање библиотекар советник. 
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ТАЛЕВСКИ МИТРЕ – роден е во 1948 година. 
Заршил Филолошки факултет во Скопје. Во Библио-
теката се вработил со акција за вработување во 1979 
година на роботно место издавање книги во реонски-
те библиотеки „Кочо Десано“ и „Чинарот“. Со негово-
то доаѓање во Библиотеката тој се усовршил во 
одделот обработка на монографски публикации со 
работни задачи децимална класификација. По потре-
ба извршувал и други работни задачи, посебно во 

одделот позајмување на книги за деца и возрасни. Починал во 2011 година. 

ЧАГОРОВСКИ БОЖИН – роден е во 1932 година. Во 
Библиотеката се вработил во 1979 година со работни 
задачи одржување и ракување со парното греење, 
односно ложач-хаус мајстор. Во предвремена пензија 
заминал во 1993 година. 

СОКОЛОВСКИ ВАНГЕЛ – роден е во 1937 година. Со 
основно осумгодишно образование се вработил во 
Библиотеката во 1979 на работно место потир-курир 
на неопределено работно време, сè до 1990 година 
кога починал. 

ПАЧОВСКИ ВЛАДО – роден е во 1955 година. Од 
1976 до 1980 година работел во фабриката за 
бетонски производи „Карпош“. Во Библиотеката се 
вработил на неопределено работно време со основно 
осумгодишно образование со работни задачи ноќен 
чувар-пожарникар во 1980 година. Од 1990 година 
работи до денес како ложач-хаус мајстор. Во текот на 
овие години постојано се усовршувал со здобивање 
на стручни подготовки како помошник бравар и др. 
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СТАВРЕВСКА МАРИКА – родена е во 1948 година. Во Библиотеката 
работи од 1980 до 1981 година со основно осумгодишно образование со 
работни задачи одржување на хигиена. 

ПЕТРОВСКИ ДОБРИ – роден е во 1955 г. Дипломирал 
на Правениот факултет во Битола во 1979 година. Во 
Библиотеката се вработил во 1981 каде што работи до 
1999 година. Во текот на неговото работење тој 
извршува работни задачи од сферата на библиотечна-
та дејност. Работи како секретар на Библиотеката, а од 
1993 до 1999 година ја извршува и најодговорната 
функција – директор на оваа установа. Во меѓувреме, 
поточно во 1996 година, магистрира на Институтот за 

социолошки и политичко правни истражувања, во 1998 година ја 
одбранува докторската дисертација и се стекнува со научен степен доктор 
по менаџмент на истиот Институт. Во 1997 избран е за редовен член на 
Друштвото за наука и уметност – Битола. Од 2006 година работи како 
редовен професор на Педагошкиот факултет во областа на библиотекар-
ството. Како резултат на сите активности се низата објавени научно-
стручни трудови од библиотекарството и стекнувањето на звање библио-
текар советник. Посебно треба да се истакне неговиот ангажман во 
автоматизацијата на библиотечните процеси во НУ – Универзитетска 
библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола, со која се поставени 
темелите на современото библиотекарство. Учесник е на поголем број 
конференции, семинари, работилници. Добитник е на највисоката репуб-
личка награда во областа на библиотечната дејност – „Климентова повел-
ба“ од Библиотекарското друштво на Македонија во 1999 година. 

САВЕВСКА АНГЕЛИНА – родена е во 1941 година. 
Со основно осумгодишно образование се вработила 
во Библиотеката во 1981 година на работно место 
одржување на хигиена на неопределено работно 
време, сè до нејзиното занинување во пензија во 2005 
година. 
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РАИФ АЛЕКСАНДРА – родена е во 1945 година. Во 
библиотеката се вработила со вишо образование, 
Педагошка академија, одделенска настава во основно 
училиште. Се вработила во 1981 година со работни 
задачи обработка, позајмување и услуга во реонските 
библиотеки во с. Новаци и с. Буково. Претходно 
работела како наставник во ОУ „ Моша Пијаде “ во с. 
Папрадник. Во детската библиотека работи од 1985 
година сè до нејзиното пензионирање во 2007 година. 

Завршила курс за автоматизирано зајмување COBISS2/Зајмување. Поради 
специфичноста на работата со деца, таа го прочитала скоро 90% од фондот 
во одделот за деца, па со својата навидум строгост успела да ги мотивира и 
научи децата како да ја почитуваат самата институцијата и книгата. 

ПЕТКОВСКА СТЕВАНКА – родена е во 1948 година. 
Во Библиотеката се вработила со вишо образование – 
Педагошка академија во 1981 година на одредено 
работно време и работни задачи зајмување и услуга 
во реонските библиотеки „Чинарот“, „Кочо Десано“ и 
„Јени Маале“. Во 1983 година е примена на работа со 
неопределено работно време. Во детската библиотека 
работи од 1988 година до 2010 година, до пензионира-
ње во 2012 година работи во одделот за библиотечни 

информации. Завршила курс за автоматизирано зајмување COBISS2/
Зајмување. Со својата љубезност и експедитивност до последниот ден од 
работниот стаж, остави белег како кај многубројните детски читатели така 
и кај возрасните. 

ВИТАНОВСКА ПАРАШКИЕВА – родена е во 1936 година. Во Библиотека-
та работи со договор од 1981 до 1983 година со основно осум годишно об-
разование со работни задачи одржување на хигиена. 
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ЧАГОРСКИ ТРАЈАН – роден е во 1956 година. Во 
Библиотеката се вработил во 1982 година со средно 
гимназиско образование на одредено време, со 
работни задачи магацин за издавање книги во 
реонските библиотеки „Кочо Десано“ и „Чинарот“. Во 
1984 година, со акциите за вработување организира-
ни од тогашната општествено политичка зедница, 
распределен е во Библиотекта со полно работно 
време и работни задачи подврзување и подвижна 

библиотека. Потоа половина работно време работи како благајник, а 
другата половина во одделот заштита на книгата. Во 1988 година 
дипломирал на Вишата економска школа во Прилеп и како економиста со 
комерцијална насока од 1989 година е прераспределен на работното место 
во сметководство – благајник и ликвидатор. Со измените на систематиза-
цијата од 2006 година до денес работи како самостоен референт во 
финансова оператива. Покрај работните задачи учествувал во бројни 
активности организирани од библиотеката: акции, културни манифеста-
ции, проекти, замени, пописи и сл. и со своето искуство придонел во реа-
лизирањето на истите. 

СЕКУЛОВСКА ЛЕНА – родена е во 1949 година. 
Завршила Филозофски факултет во Скопје, група 
историја со историја на уметност во 1978 год. Извесен 
период пред доаѓањето во Библиотеката работела 
како наставник во гимназијата „Браќа Миладиновци“ 
и Техничкото училиште во Битола. Во Библиотеката 
се вработила во 1983 година со работни задачи 
издавање и услуга за возрасни. Скоро една година 
работела во одделот периодика на стручна обработка 

на периодични публикации, за во 1986 година да учествува во 
оформувањето на библиографскиот оддел во Библиотеката. Тука, покрај 
другите процеси за изготвување на една библиграфија, за првпат во 
Библиотеката беше воведен предметниот регистар. Учествува во 
изготвувањето на разновидни библиографии: роднокрајни, ретроспектив-
ни, авторски и сл. Во 1994 година меѓу првите библиотекари добива звање 
виш библиотекар. Учествува и во други проекти од Библиотеката. 
Учествувала во комплетната стручна обработка на фондот на книги во 
Библиотеката, како и во повеќемесечната акција за средување на библио-
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течниот материјал на библиотеката во Митрополијата во Битола. Учеству-
вала во работата на стручни органи и органи на управување. Учествува во 
организација на промоции, трибини, предавања, изложби креативни рабо-
тилници и други културни манифестации во Библиотеката и надвор од 
неа. Во пензија заминува во 2012 година. 

ВЕЉАНОВСКИ НИКОЛЧЕ – роден е во 1958 година. 
Дипломирал на Филолошки факултет во Скопје, 
група англиски јазик и книжевност во 1981 год. Во 
Библиотеката се вработил во 1983 година како 
приправник, со работни задачи Магацин за книги за 
возрасни, потоа Зајмување и услуга за возрасни, ката-
логизација на монографски публикации. Од 1987 год. 
до денес работи во одделот Збирка туѓа литература 
каде целосно го обработува овој книжен фонд. Се 

стекнува со сите звања во библиотечната дејност, виш библиотекар и 
библиотекар советник. Во меѓувреме се стекнува и со титулите доктор на 
социолошки науки и доктор на филозофски науки на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“. Од 2003 година за првпат во Библиотеката воведува 
популарно-стручно списане „Библиотечен тренд“ на кое до денес е главен 
уредник. Исто така, тој е организатор и модератор на традиционалните 
Роднокрајни средби на битолските писатели од Македонија, како и главен 
и одговорен уредник на сите зборници кои произлегуваат од излагањата 
на битолските писатели на тркалезната маса. Треба да се истакне неговиот 
ангажман во автоматизацијата на библиотечните процеси во НУ Универ-
зитетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Во 1996 г. за прв пат беше 
воведен автоматизиран библиотечен програм COBISS/каталогизација. 
Учествува во повеќе проекти, семинари и конференции во земјата и 
странство од областа на библиотекарството. Неколку месеци е визитинг 
сколар во Центарот „Монтерсон“ при главната библиотека на Универзи-
тетот Илиноис во САД, првата автоматизирана библиотека во Америка. Ја 
промовира библиотеч ната дејност, пишува статии во повеќе публикации, 
прави интервјуа со библиотекари, писатели и научни работници од 
земјата. Функцијата претседател на Библиотекарското здружение на 
Македо нија ја обавувал од 2010 до 2012 г. Добитник е на наградата 
„Климентова повелба“ во 2012 г. Концептот на јогата за духовно созревање 
на човекот е неговата преокупација за која е и автор на неколку книги. 
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САЈКОВА ЉУБИЦА – родена е во 1940. Со претходен 
договор за преземање на вработените од НУБ „Св. 
Климент Охридски“ – Скопје каде работела повеќе 
години, со средно образование, гимназија, се врабо-
тила во Библиотеката во 1983 година, со работни 
задачи во одделот библиотечно-библиограф ски ин-
формации, потоа средување на Информатив ниот 
билтен за пристигнати книги во Библиотеката. Во 
пензија заминала во 1993 година. 

ЃОРЃИЕВСКА ЕЛИЦА – родена е во 1959 година. Со 
средно образование гимназија се вработила во 
Библиотеката во 1984 година, со работни задачи во 
магацинот за книги за возрасни каде работела сè до 
2003. Учествувала во бројни активности: акции, 
пописи, изготвување на помошни картотеки за 
критики на писателите и др. Од 2003 до 2006 година 
работи како технички секретар, архивар. Потоа во 
секторот позајмување и услуга каде работи и денес. 

Завршила курс за автоматизирано зајмување COBISS2/Зајмување. 

БОШЕВСКИ БЛАГОЈ – роден е во 1956 година. Со 
средно образование, гимназија, се вработил во Биб-
лиотеката во 1984 година, со работни задачи во мага-
цинот за книги за возрасни каде останал дваесет 
години. Тука со посебно задоволство, дисциплина и 
издржливост ги запаметил поголемиот дел на книги 
од фондот. Од 2002 година работи во одделот прием и 
техничка обработка на книгата, помага во магацини-
те за деца и возрасни, при одржувањето на саемите на 

книги на Библиотеката и др. манифестации. Активно се бави со тренира-
ње и играње на пинг-понг во текот на целиот свој живот до денес, за што и 
добил многу награди и признанија на републичко ниво и пошироко. 
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НИКОЛОВ БЛАГОЈ – роден е во 1951 година. Дипло-
мирал на Филолошкиот факултет во Скопје на 
групата југословенска книжевност. Неколку години, 
со прекини, работи во Народниот театар во Битола, а 
од 1985 г. до денес е вработен во Библиотеката. Во 
периодот од 1985 до 1988 година работи со задачи 
матична дејност и едновремено е вонреден професор 
по предметот библиотекарство во гимназијата „Јосип 
Броз Тито“ во Битола. Во 1995 година го добива 

звањето виш библиотекар, а по десет години и звањето библиотекар 
советник. Во својот професионален ангажман покажува особен интерес за 
стручно оспособување и надоградување. Покрај посетата на курсеви и 
семинари во нашата земја, на кои ги совладува меѓународните стандарди 
за библиографско-каталошки опис на монографски и сериски публикации, 
тој со особен интерес и сензибилитет се впушта во современиот предиз-
вик во библиотечната дејност, наметнат со потребата од воспоста вување 
на автоматизиран библиотечно-информативен систем во нашата земја. На 
тој план професионално и стручно се оспособува преку стручни престои 
во Р Словенија, односно на Институтот за информацис ки науки во 
Марибор – ИЗУМ. Присутен е во библиотекар ската теорија и практика 
преку забележителни стручни трудови од областа на библиотекарството: 
монографски публикации, прирачници, статии во стручни и професио-
нални гласила. Учествува во голем број проекти како во матичната 
установа така и надвор од неа, во едукацијата и надградбата на библио-
течниот кадар во нашата земја во Центарот на ВБМ при Националната и 
универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ од Скопје, каде 
моментално е предавач на курсот за автоматизирано зајмување COBISS2/
Зајмување. Рецензент е на стручни трудови. Посебно треба да се истакне 
неговиот ангажман во автоматизацијата на процесите во библиотекар-
ството и изградбата на библиотечно-информативниот систем во целина. 
Исто така се занимава со книжевно творештво посветено на детската 
читателска публика. Добитник е на повеќе награди, меѓу кои е и највисоко-
то признание, наградата „Климентова повелба“ за посебни исклучителни 
резултати во развојот на библиотекарството во Република Македонија. 
Моментално е претседател на Библиотекарското здружение на Македонија.
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МАРКОВСКА ГОРДАНА – родена е во 1950 година. 
Во библиотеката се вработила со вишо образование 
Педагошка академија во 1985 година, со работни 
задачи позајмување и услуга во реонските библиоте-
ки во село Буково и село Новаци. Четири години 
работела во реонската библиотека „Чинарот“. Од 1996 
година работи во одделот зајмување на книги за 
возрасни. Половина година пред да се вработи во 
Библиотеката работела во Радио Битола како спикер 

и уредник на некои емисии, како и наставник во с. Новаци и с. Могила. 
Сега работи во одделот библиотечни информации, а по потреба заменува 
во одделот зајмување каде максимално се ангажира како во услугата на 
читателите, така и во остварувањето на успешната комуникација со нив, 
давање предлози за избор на литература на читателите и сугестии за 
набавка на потребен библиотечен материјал. Во 2004 година завршила 
курс за автоматизирано зајмување COBISS2/Зајмување. 

ГАШПАРЕЦ МИРКО – роден е во 1955 година. Со 
средно образование, гимназија, се вработил во Биб-
лиотеката во 1985 година на определено работно 
време, со работни задачи во магацинот за книги за 
возрасни и др. Потоа бил прераспореден во одделот 
за заштита на библиотечниот материјал каде се врши 
стручно укоричување на периодичните публикации и 
заштита и укоричување на монографските публика-
ции. Во слободно време активно се бави со копани-

чарство. Основач и член е на Здружението на копаничари на Македонија и 
списанието „Копаничар“ со звање протомајстор. Учествува на многу коло-
нии, изложби, семинари во земјата и странство. 

БОШЕВСКА ЈОЛАНДА – родена е во 1953 година. 
Завршила Филозофски факултет, група историја на 
уметност со археологија, во Скопје во 1984 год. Во 
Библиотеката се вработила во 1986 година како 
приправник со работни задачи издавање и услуга за 
возрасни, потоа работела во одделот за обработка на 
монографски публикации – каталогизација. Од 1994 
до денес работи во секторот за библиографско-
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библиотечни информации. Од 1995 до 1998 година била задолжена за 
пребарување и обука на корисниците на медицинските бази на податоци: 
MEDLINE, SAMCD, JAMA, PROQUEST. Звањето виш библиотекар го 
добила во 1996 година, а звањето библиотекар советник во 2012 година. 
Учествува во организација на промоции, трибини, предавања, изложби, 
креативни работилници и други културни манифестации во Библиотеката 
и надвор од неа. Од 2003 година до денес е член, претседател и ментор на 
комисијата за спроведување на општинскиот и републичкиот натпревар 
„Млади библиотекари“ со освоени први четири места и едно второ место 
на републичко ниво. Во 2006 година е распределена на работно место 
редактор, библиотекар уредник, библиографски опис и содржинска 
обработка во секторот библиографско-библиотечни информации. Посету-
вала разни советувања, семинари за библиотечното работење, учествувала 
во средувањето на митрополиската библиотека, ретро спективната ката-
лошка online обработка на библиотечниот материјал во Библиотеката и др. 
Носител е на повеќе одобрени и реализирани проекти, како и автор на 
повеќе објавени трудови и рецензент на други трудови. Учествувала во 
работа на сите органи на работа во Библотеката, Работнички, Стручен 
совет, во работата на комисии за усовршување на библиотечното работење 
на ниво на РМ и др.
 

ЃЕОРГИЕВСКИ НАУМЕ – роден е во 1956 година. 
Завршил Филозофски факултет, група историја на 
уметност со археологија во Скопје во 1985 год. Во 
Библиотеката се вработил во 1986 година како 
приправник со работни задачи магацин за возрасни. 
Работел на повеќе работни места, со што ги совладува 
тајните на библиотечната дејност. Во 1996 година го 
добива звањето виш библиотекар, а во 2010 година и 
највисокото звање во библиотекарството, библио-

текар советник. Сеопфатно запознавање на процесите на библиотечното 
работење и евидентните организациони способности денес го чинат како 
квалитетно остручен библиотечен работник на НУ Универзитетска 
библиотека „Св. Климент Охридски“– Битола. Неговиот професионален 
ангажман во библиотекарството и објавените трудови од оваа област 
недвосмислено кажуваат дека перманентно и многу успешно стручно се 
надградува во правец на осознавање на библиотекарството. Учествува во 
реализација на многу проекти за одржување на објектите на Библиотеката, 
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проекти за меѓународна соработка на Библиотеката, член е во 
меѓународниот проект КНИИЦ. Автор и коавтор е на многу објавени 
монографски публикации, како и статии во повеќе весници и списанија, 
зборници на трудови и др. Значајно е да се обележи неговиот ангажман за 
организирањето на Меѓународните саеми на книгата кои се одржуваат во 
Битола, почнувајќи од 2005 година, па сè до денес. На првиот Меѓународен 
саем на книгата, кој за првпат се одржа прв пат надвор од главниот град, 
зедоа учество 40 издавачи од кои седум беа од странство. Исто така треба 
да се спомнат мини саемите на книгата одржувани во рамките на 
фестивалот „Бит фест“ организиран од Општина Битола. Прогласен е за 
„Најдобар библиотекар меѓу два саеми“ од Здружението на издавачи и 
книжари на Р Македонија. Моментално ја извршува функцијата директор 
на Националната установа Универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“– Битола. 

МАЧКОВСКА МАРИЈА МАЛГОЖАТА – родена е во 
1958 година. Завршила полска филологија, на 
Универзитетот „Болеслав Биерут“ во Полска во 1980 
год. и стекнато звање магистер по полска филологија. 
Во Библиотеката се вработила во 1986 година како 
приправик со работни задачи каталогизација на 
монографски публикации. Звањето виш библиотекар 
го стекнала во 1996 год., а звањето библиотекар 
советник во 2012 год. Покрај тековната работа со 

автоматизираната обработка на монографски публикации според 
меѓународни стандарди, врши и редакција на записите во локалната и 
заемната база на податоци (COBISS-Каталогизација), ретроактивна 
стручна обработка на книжниот фонд на Библиотеката, обука на 
библиотекари од школски, високошколски и други библиотеки. Учествува-
ла во комплетната стручна обработка на фондот на книги во Библиотеката 
при Факултетот за администрација и менаџмент на информациски систе-
ми во Битола, како и во повеќемесечната акција за средување на библио-
течниот материјал на библиотеката во Митрополија та во Битола. Учеству-
вала во работата на стручни органи и органи на управување, од 2003 до 
2006 год., била и раководител на сектори. Учествува во организа ција на 
промоции, трибини, предавања, изложби креативни работилници и други 
културни манифестации во Библиотеката и надвор од неа. Носител е на 
повеќе одобрени и реализирани проекти, како и учесник на повеќе 
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меѓународни конференции во странство. Претседател е на друшвото за 
македонско-полско пријателство и соработка „Висла“ во Битола и член на 
редакцискиот одбор на билтенот „Висла“. Исто така е и овластен судски 
преведувач од македонски на полски јазик и обратно. Иницијатор и 
организатор е на веќе традиционал ните музичко-поетски средби „Шопе-
нова вечер“ и повеќе изложби на полска графика. 

ОВЕЗОВСКА ЉИЉАНА – родена е во 1961 година. Во Библиотеката 
работи со договор од 1986 до 1987 година со основно осумгодишно обра-
зование со работни задачи одржување на хигиената. 

ИВАНИШЕВИЌ РИЧАРД – роден е во 1955 година. 
Завршил Филозофски факултет, група историја на 
уметност, во Скопје во 1983 година. Работел во 
галеријата на Здружението на ликовни уметници во 
Битола. Во Библиотеката се вработил во 1987 година, 
со Самоуправна спогодба за распоредување работни-
ци од една во друга ОЗТ – дејност од областа на 
кулурата и информирањето – Битола, со работни 
задачи позајмување и услуга за возрасни. Во 1994 

година се прераспоредува на работно место информации, а звањето виш 
библиотекар го добива во 2002 година. Многу читатели го паметат по 
неговите совети и вонреден осет за литература. Беше омилен во Библиоте-
ката и градот. Еден од енциклопедистите. Го знаеше на памет целиот 
магацин за книги и ги носеше книгите на пултот со леснотија. Рики, како 
што сите го викаа, пред сè беше уметник, критичар, инспириран од 
вредните уметнички дела и големите творечки духови кои се изразуваа 
преку пишаниот збор. Оригинален и свој во неговите критики за вредно-
то, убавото и големото, знаеше само за позитивен, убав збор и опис. 
Неговите бројни текстови се читаа на многубројни промоции, на телевизи-
ите, ги имаше по весниците и списанијата. Почина во 2005 година. 
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АНГЕЛОВСКА ЈОВАНКА – родена е во 1942 година. 
Во библиотеката се вработила со вишо образование – 
Педагошка академија во 1987 година со работни 
задачи сигнирање, со преземање на вработено лице 
од образовна институција. Долги години работела 
како наставник по историја и географија во некои 
основни училишта во селата и градот. Во Библиотека-
та успешно го совладала работниот процес и работела 
сè до нејзиното заминување во пензија во 2001 

година.

МИЛЕВСКА АНАСТАСИЈА – родена е во 1959 
година. Завршила Филозофски факултет, група 
историја на уметност со археологија во Скопје. Во 
Библиотеката се вработила во 1987 година како 
приправик со работни задачи издавање и услуга за 
возрасни. Тука успешно и одговорно ја извршувала 
својата должност со максимално ангажирање како во 
услугата на читателите, така и во остварувањето на 
успешната комуникација со нив и давање предлози за 

избор на литература на читателите. Во 2004 година е прераспределена во 
одделот каталогизирање на монографски публикации каде продолжува со 
работа со истиот континуитет до денес. Покрај тековната работа со 
автоматизираната обработка на монографски публикации според 
меѓународни стандарди, врши и редакција на записите во локалната и 
заемната база на податоци (COBISS/Каталогизација), ретроактивна 
стручна обработка на книжниот фонд на Библиотеката, обука на библио-
текари од школски, високошколски и други библиотеки. Учествувала во 
комплетната стручна обработка на фондот на книги во Библиотеката при 
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи во 
Битола. Од 2007 година, по посетата на курсот и стекнување со лиценца за 
работа, работи како редактор на монографски публикации во заемната 
база. Учествувала во работата на стручни органи и органи на управување 
во Библиотеката и надвор од неа: во Управниот одбор, Стручниот совет и 
др. Учествува во организација на промоции, трибини, предавања, 
изложби, креативни работилници и други културни манифестации во 
Библиотеката и надвор од неа. Претседател е на Здружението за 
креативност и култура на град Битола „Конзули“, во чиј состав влегува и 
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Студиото за модерен балет „Анастасија“, каде работи како моден креатор и 
комплетен дизајнер на сценските настапи, со кое има постигнато успеси во 
земјава и странство. 

МЕДАРОВСКА ДРАГА – родена е во 1953 година. Во Библиотеката се 
вработила со средна стручна спрема, со работни задачи реонски библиоте-
ки со договор за работа од 1987 до 1988 година. 

МИРЧЕВСКА ЛИДИЈА – родена е во 1961 година. 
Завршила Филозофски факултет, група историја на 
уметност со археологија во Скопје. Во Библиотеката 
се вработила како приправник библиотекар во 1989 
година во одделот за издавање на книги, најнапред во 
реонските библиотеки „Јени Маале“ и „Чинарот“ и 
реонската библиотека во село Новаци. Предходно 
шест месеци работела како предавач на ликовна 
култура во поранешната Педагошка академија. Од 

1994 година работата ја продолжува во Градската библиотека, во одделот 
за позајмување и услуга на возрасни, а од 2001 година до денес работи во 
одделот периодика, со работни задачи каталогизација на периодични пуб-
ликации, каде успешно ги извршува своите задачи според меѓународни 
стандарди и придонесува за осовременувањето на овој значаен оддел во 
библиотечното работење. Постојано се усовршувала со учество на разни 
семинари и предавања, курсеви за компјутерска техника, за автоматизира-
но зајмување COBISS2/Зајмување, семинар за Универзална децимална кла-
сификација (УДК), семинар за каталогизација на сериски публикации и 
акција за средување на библиотечниот материјал во Библиотеката, како и 
во библиотеката во Митрополијата во Битола итн. Звањето виш библиоте-
кар го добила во 2005 година. 

АНДОНОВСКА ЛЕНЧЕ – родена е во 1961 година, по 
професија дипломиран правник со положен 
правосуден испит. Во Библиотеката се вработила во 
1989 год. како приправик библиотекар. Работела во 
реонски библиотеки „Кочо Десано“ и с. Буково на 
место позамување и услуга. Во 1994 година, за потре-
бите на Библиотеката, е прераспоредена со работни 
задачи секретар-библиотекар. Од 2005 година, со 
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донесувањето на новиот Правилник за организација и систематизација, е 
распоредана на работно место стручен секретар, потоа раководител на 
секторот општи служби и програмски директор од 2007 до 2010 година. 
Сега работи како стручен секретар. Во 2002 год. се стекнала со стручното 
звање виш библиотекар. Учествувала во работата на стручни органи и 
органи на управување и културни манифестации во Библиотека та и 
надвор од неа. Носител е на повеќе одобрени и реализирани проекти, како 
и автор на повеќе објавени трудови. Учествува во работната група за 
усогласување на правилниците за систематизации во културните институ-
ции и нивно усогласување со Правилникот за описот на стручните звања 
во културата донесен од Министерство за култура на РМ. 

ОГНЕНОВСКА ЦАРА – родена е во 1961 година. По 
професија дипломиран економист, во Библиотекта се 
вработила во 1991 год. со преземање на вработено 
лице од културна институција. Претходно, во 
периодот од 1984 до 1991 година, била вработена како 
референт за план и анализа во стручната служба на 
Самоуправната интересна заедница на култура и 
информирање и Самоуправната интересна зедница за 
физичка култура – Битола. Успешно ги извршува 

работните задачи во сметководството и изготвува финансиски планови и 
анализи со постојано усовршување на работното место преку посетување 
на соодветни семинари и советувања. Во 2006 година добива решение за 
овластен сметководител, додека пак во 2012 година добива трајно 
уверение за овластен сметководител со стаж во сметководството од 25 
години. Од 2008 година кадровското и благајничкото работење го оствару-
ва преку користење на современ софтвер за компјутерско водење на смет-
ководство. 

НАЈДЕНОВСКИ БЛАГОЈ – роден е во 1935 година. Во 
Библиотеката се вработил на неопределено работно 
време со основно осумгодишно обра зование со 
работни задачи ноќен чувар курир во 1991 година. Во 
пензија заминал 1997 година. 
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КОТЕВСКИ ОЛИВЕР – роден е во 1972 година. Пред 
да дојде во Библиотеката работел во Фабриката за 
шеќер во Битола. Во Библиотеката се вработил на 
неопределено работно време со средно образование, 
со работни задачи ноќен чувар-курир во 1994 година. 
Од 2006 година работи како оператор во печатница и 
пожарникар-обезбедувач на имот и лица. Денес 
работи како библиотекар втора врста во детскиот 
оддел – зајмување и услуга. 

БЕКТАШ-ЈОСИФОВСКА ЕВГЕНИЈА – родена е во 
1962 година. Во Библиотеката се вработила со 
завршен филолошки факултет во 1994 година со 
работни задачи библиотекар во реонски библиотеки. 
Во 1996 преминува со работа во друга институција. 

ПЕТРОВСКА ЈЕЛЕНА – родена е во 1961 година. 
Дипломирала педагогија на Филозофскиот факултет 
во Скопје. Извесно време работела како воспитувач 
во детска градинка. Во Библиотеката се вработила во 
1994 година со работни задачи издавање во реонски 
библиотеки, каде секојдневно разменувала знаења и 
мислења за прочитаните книги, учествувала и во 
стручната обработка при внесувањето на фондот за 
монографски публикации и притоа се усовршила во 

библиотечното работење. На функцијата директор на Библиотеката дошла 
во 2003 година и со неа раководела сè до 2006 година. Се залагала за 
поддршка на новите тредови во библиотечното работење. Исто така 
учесвувала и во осовременувањето на работните простории на 
вработените, изработка на нов пулт и реконструкција на истиот во 
одделот за зајмување и услуга на возрасни и деца. Организирала бројни 
изложби и промоции со познати македонски писатели и научници, го 
основала компјутерскиот центар, го организирала првиот Саем на книгата 
и излегувањето на списанието „Библиотечен тренд“ и активно работела на 
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воведување новини во зајмувањето и услугата на библиотечниот 
материјал и помош при автоматизацијата на библиотеките од Западна 
Македонија. Исто така организирала и креативна работилница во одделот 
за деца. Звањето виш библиотекар го добила во 2004 г. Учествувала на 
бројни семинари и предавања, работилници и конференции од областа на 
библиотекарството во државата и надвор од неа. Магистрирала на 
Факултетот за администрација во 2009 година. Член е на Библиотекар-
ското друштво на Македонија и редовен член на Хрватското библиотекар-
ско друштво. Член е на Претседателството на Заедницата на Хрватите во Р. 
Македонија и воедно претседател на нивниот огранок во Битола. Пасио-
ниран љубител е на книгата, а во слободно време свири на хармоника. 

ТАЛЕСКА СВЕТЛАНА-родена е во 1964 година. Во 
Библиотеката се вработила со завршена Педагошка 
академија – одделенска настава во 1994 година како 
приправник, со работни задачи библиотекар во 
реонски библиотеки, и тоа: „Кочо Десано“, „Чинарот“, 
„Јени Мале“, с. Буково и с. Могила. На Факултетот за 
учители и воспитувачи во Битола дипломира во 2002 
година. Од 2002 до 2007 година работи на работно 
место позајмување и услуга за возрасни, а во 2007 

година се распоредува на работното место роднокрајна збирка каде работи 
и денес. Магистрирала на Факултетот за учители и воспитувачи во 2010 
година, моментално е докторант на Иститутот за национална историја во 
Скопје со одобрен докторат. Покрај редовните работни задолженија, 
учествува на советувања, семинари, обуки за усовршување на библиотеч-
ната дејност, како и изработка и реализација на голем број проекти кои 
придонесуваат во подигањето на квалитетот во библиотечно то работење. 
Била член на Надзорниот одбор на Библиоте карското здру жение на Маке-
донија и друди органи на работа. Имала работни посети во Епинал, 
Франција, со посебен акцент на одделот за конзервација на стари книги и 
заштита и чување на раритетен библиотечен материјал, како и во други 
библиотеки во земјата и во странство. Звањето, виш библиотекар го 
добила во 2011 година. 
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СТОЈАНОВСКИ ИЛЧЕ – роден е во 1960 година. Во 
Библиотеката се вработил на неопределено работно 
време со средно образование, економски техничар, со 
работни задачи – позајмување и услуга во реонски 
библиотеки во 1996 година. До неговото вработување 
во Библиотеката неколку години работел во повеќе 
институции, меѓу кои и во Културно-просветната 
заедница, односно Центарот за култура и информа-
ции, како референт за литературни и драмски 

аматерски дејности. Од 1976 година е член на Литературниот клуб „Стале 
Попов“ од Битола, бил и негов претседател и секретар, како и претседател 
и секретар на Книжевна младина. Објавувал свои песни и написи во многу 
весници и списанија за кои добивал награди. Објавил и неколку книги 
поезија, како и критички осврти. Во реонските библиотеки „Јени Маале“, с. 
Новаци, с. Могила, „Кочо Десано“, „Чинаро“ и др. работел 7 години, потоа 
во одделот зајмување и услуга на книги за деца и возрасни, информации 
итн. Во меѓувреме ја завршил Педагошката академија и Педагошкиот 
факилтет во Битола. Во моментов е програмски директор во Библиотеката. 
Звањето, виш библиотекар го добил во 2012 година. 

ПЕШЕВСКА ГОРДАНА – родена е во 1967 година. 
Дипломирала на Електротехнички факултет во 
Скопје, насока информатика-автоматика, а во 1996 
година положила и педагошка доквалификација на 
Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје. Во Библиотеката се 
вработила во 1997 година со работни задачи систем 
инженер во одделот Општи служби, а потоа во 
секторот Унапредување на библиотекарството. Во 

2007 година била избрана во стручно звање виш библиотекар. Во текот на 
своето работење континуирано се надоградувала во извршувањето на 
непосредните работни задачи, така и во истражувањето и творењето. Се 
здобила со повеќе лиценци за библиотечно работење: COBISS2/Каталоги-
зација - почетен и каталогизација на монографски публикации, позајмица 
и редакција. Изработила голем број презентации за потребите на 
библиоте ката (за промоции, предавања, семинари и сл), WEB страни, 
учествува во графичко обликување на повеќе публикации. Вклучена била 
во ретроактивната стручна обработка на книжниот фонд, во тековната 
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обработка на монографските публикации и фондот од австриската библи-
отека, како и во процесот на автоматизација на Библиотеката. Била и рако-
водител и учесник во повеќе проекти за автоматизација на библиотечните 
процеси во западниот регион на Р. Македонија, автор и коавтор е на 
повеќе монографски публикации, статии во периодични публикации и сл. 
Учесник е на повеќе конференции на COBISS во Марибор, Р. Словенија. 
Исто така учествувала и во меѓународни проекти како PULMAN XT и 
КНИИЦ и сл. Учествувала и во работата на повеќе тела и органи на упра-
вување во Библиотеката, член е на конзорциумот на Македонски 
електронски библиотеки (МЕБ), член на Стручниот совет, Управниот 
одбор при НУУБ, како и член на Издавачкиот и Редакциски совет при 
Библиотекарското здружение на Македонија. 

МАРКУШЕВСКА ПОЛИКСЕНА – родена во 1959 година. Со завршен 
филозофски факултет, група педагогија работела со договор во одделот 
позајмување и услуга во реонски библиотеки од јануари до август 1997 
година. 

ЈОВЕВСКИ АЛЕКСАНДАР – роден е во 1962 година. 
Во Библиотеката се вработил на неопределено 
работно време со основно образование, со работни 
задачи ноќен чувар во 1997 година. Во 2002 година се 
здобил со лиценца за вршење работи на обезбедува-
ње на лица и имот.

ДИМИТРОВСКИ ЗОРАН – роден е во 1974 година, 
со завршен Електротех нички факултет. Во Библиоте-
ката се вработил во 1999 година со работни задачи 
систем инженер, како замена за време од една година. 
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ЃУПАРОВСКИ БЛАГОЈА – роден е во 1973 година. 
Во Библиотеката се вработил на неопределено работ-
но време со средно образование, со работни задачи 
позајмување и услуга во реонски библиотеки во 2000 
година. Две години работел во реонските библиотеки 
во с. Бистрица, с. Кравари и „Кочо Десано“. Потоа 
работел во магацинот за книги на одделот зајмување 
и услуга за возрасни. Во моментов работи во детскиот 
оддел за зајмување и услуга. 

СТЕФАНОВСКА АНЕТА – родена е во 1959 година. 
Како дипломиран правник, правосудна насока од 
1984 до 2000 година работи како секретар во ОУ 
„Кирил и Методиј“– Битола, а од 2000 до 2003 година 
е именувана за в.д. директор во библиотеката. По 
нејзиното разрешување од директорската функција 
останува во колективот. Во 2002 година се здобива со 
звање виш библиотекар, а десет години подоцна со 
звање библиотекар советник. Самото раководење на 

Библиотеката ѝ овозможува да навлезе во тајните на библиотекарството, 
да го совлада технолошкиот процес на стручна и техничка обработка на 
библиотечната граѓа, како и други сложени библиотечни процеси 
присутни во оваа област. Сеопфатното запознавање на процесите на 
библиотечното работење и евидентните организациони способности, 
денес ја карактеризираат како квалитетно остручен библиотечен 
работник. Поголемиот дел од поставените цели со нејзиното доаѓање во 
Библиотеката ги остварила, пред сè во подигањето на рејтингот на 
Установата, создавање подобри услови за работа, опрема, модернизација, 
популаризација, зголемување на финансиските средства, отворање на 
Установата кон сите други установи како во државата така и надвор од 
неа, со пратење на светските трендови и промена на начинот на 
работењето. Носител е на повеќе проекти: меѓународен проект КНИИЦ, 
инвестиционо и техничко одржување на Библиотеката во Битола, проекти 
за соработка со други држави и др. Автор и уредник е на повеќе објавени 
трудови. Добитник е на наградите: „Златно сонце“ од USAID за најдобар 
проект на годината, најхуман директор во културата од Здруженијата на 
хуманитарни организации на РМ и награда за особен придонес во 
библиотечната дејност. Била и пратеник во Собранието на Р. Македонија. 
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Со поднесувањето  на осумте амандмани се зголемува буџетот за развој на 
библиотекарството во РМ при Министерството за култура, што ја прави 
голем лобист за развојот на библиотекарството во Македонија. Моментал-
но е член на Државната изборна комисија на Р. Македонија. 

КОТЕВСКИ МАРИЈАН – роден е во 1983 година. Во 
Библиотеката се вработил во 2002 година на неопре-
делено работно време со основно образование со 
работни задачи портир, технички секретар. Две годи-
ни работел како архивар-секретар со документи и на 
телефон ска централа. Изработувал и членски карти, 
им помагал на читателите во пребарувањето на кни-
гите на терминалите, односно компјутерите. Сега 
работи во одделот зајмување на книги за возрасни. 
Сликарството му е опсесија. 

ДОНЕВСКИ МЕНДЕ – роден е во 1966 година. Со 
завршен Технички факултет 6/1 степен во Библиоте-
ката се вработил 2002 година со работни задачи 
портир. Пред да се вработи во Библиотеката работел 
во повеќе работни организации. Од 2003 година 
работи на повеќе места во Библиотеката како портир-
информатор, во магацинот за монографски публика-
ции, а сега е самостоен помошник библио текар за 
архивски примерок и магацин. Во 2010 година го 

дооформил своето образование со звање дипломиран инженер по енерге-
тика. Учествувал во повеќе акции за средување на библиотеч ниот 
материјал, исто така е и носител на одобрени проекти на Библио теката. Во 
слободно време се бави со филозофија, спорт и градежништво. 

НАЈДЕНОВА СМИЉА – родена е во 1975 година. Во 
Библиотеката се вработила на неопределено работно 
време со средна стручна спрема, со склучена Спогод-
ба за преземање работник од друга организа ција во 
2002 година. Најнапред добива решение за работното 
место магацин за монографски публика ции. Во 2003 
година била распределена на работни задачи 
позајмување и услуга во реонски библиотеки „Јени 
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Мале“, с. Буково, с. Бистрица и с. Кравари. Од 2006 година работи во 
магацин за библиотечен фонд наменет за деца, а од 2008 година се распо-
редува на работно место техничар-документарист каде и моментално 
работи. 

СТЕФАНОВСКИ СТЕВЕ – роден е во 1959 година. 
Како дипломиран правник во Библиотеката се врабо-
тил со договор од 2002 до 2003 година, на работно 
место позајмување и услуга во реонски библиотеки. 

КУЗМАНОВСКА ОЛГА – родена е во 1962 година. 
Дипломирала на катедрата за англиски јазик и 
книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. 
Прво вработување ѝ било во Фабриката за лимена 
амбалажа во Битола каде работела како коресподент 
цели 13 години. Во Библиотеката се вработила во 
2002 година во одделот за деца, а од 2009 година 
работи во одделот за обработка на монографски 
публикации како каталогизатор. Од 2011 година, 

после неколку обуки во НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје, врши и 
класификација и предметизација на библиотечниот материјал. Учествува 
и во неколку проекти, како и во комисијата за следење на натпреварот 
„Млади библиотекари“ во организација на Библиотеката. 

ПЕЈКОВСКА КАТЕРИНА – е родена во 1969 година. 
Во библиотеката се вработила на неопределено работ-
но време со виша стручна спрема, на работното место 
помошник во секторот посебни книжни фондови. Со 
работни задачи зајмување и услуга во оддел за деца 
работи од 2006 година. Од 2011 година работи во 
одделот зајмување и услуга за возрасни.
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КОНДИНСКА ВЕСНА е родена во 1971. Во Библио-
теката се вработува со основно образование со 
договор како хигеничар од 2007 година, а во 2010 
година заснова работен однос на неопределено работ-
но време. 

КОРЛЕВСКА ЛИЛЈАНА – родена е во 1963 година. Во 
Библиотеката се вработува со договор во 2007 година 
во магацин за возрасни со средна стручна спрема, а 
од 2010 година заснова работен однос на неопределе-
но работно време. 

КОТЕВСКА МИЛКА – родена е во 1977 година. 
Високото образование стекнато на Факултетот за 
учители и воспитувачи во 1999 година го продолжува 
на Институтот за социолошки и политичко-правни 
истражувања во Скопје, насока кадровски менаџмент 
каде магистрира во 2002 година. Во Библиотеката се 
врабо тила во 2007 година најнапред на определено 
работно време, а потоа во 2008 година на неопределе-
но работно време, во секторот стручна обработка на 

монографски и периодични публикации. Покрај задолженијата кои произ-
легуваат од конкретното работно место, одреден период известува за 
активностите на Библиотеката во локалните и националните печатени 
медиуми. Учествува на повеќе курсеви и ги има стекнато потребните 
лиценци за работа. Член е на Македонското научно друштво од 2007 
година. Со својата активност во областа на библиотекар ството, изработка 
на нови проекти и нивна реализација, придонесува во унапредувањето и 
популаризацијата на стручната работа од областа на библиотекарството. 
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ТРГАЧЕВСКИ АТАНАС – роден е во 1956 година. Во 
Библиотеката се вработил во 2008 година со средна 
стручна спрема со договор, со работни задачи 
портир. Пред тоа работел во друга организација со 
работно искуство од 25 години. Сега работи во 
магацин за книги во одделот зајмување и услуга на 
книги за возрасни. Од 2010 година заснова работен 
однос на неопределено работно време. 

МИЦЕВСКА СНЕЖАНА – родена е во 1973 година. 
Во Библиотеката се вработила во 2008 година со 
средна стручна спрема, со работни задачи магацин за 
библиотечен фонд наменет за деца, каде работи и 
сега. 

ХРИСТОВСКА ЈУЛИЈАНА – родена е во 1980 година. 
Во Библиотеката се вработила во 2008 година со 
средна стручна спрема, со работни задачи оператор 
во печатница, односно заштита на книгата каде 
работи и сега, а од 2010 година заснова работен однос 
на неопределено работно време. 

АНАКИЕВСКИ ПЕЦЕ – роден е во 1982 година. Во 
Библиотеката се вработил во 2008 година со средна 
стручна спрема со договор, со работни задачи пожар-
никар. Од 2010 година заснова работен однос на не-
определено работно време. 
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ЦИНЦАРОВСКИ ИГОРЧЕ – роден е во 1976 година. 
Во Библиотеката се вработил во 2008 година со 
основно образование и работни задачи хигеничар со 
договор, а во 2010 година заснова работен однос на 
неопределено работно време. 

КРСТЕВ АЛЕКСАНДАР – роден е во 1982 година. Со 
високо образование стекнато на Педагошкиот факул-
тет, во Библиотеката се вработил во 2008 година со 
работни задачи Позајмување и услуга за возрасни. 
Меѓу работните задачи во тој период е и популариза-
цијата на книгата и контакт со медиумите. Од 2009 
година работел како информатор, а потоа, од 2011 
година, е прераспределен во одделот за каталогизаци-
ја на монографски публикации. Во тој период се 

стекнува со лиценцата за каталогизација на монографски публикации, а од 
2012 година самостојно креира записи во одделот за туѓа литература. 
Моментално работи во одделот за информации. Во слободното време се 
бави со спорт, преведува од англиски и српски јазик, а во последните 
неколку години пишува поеми. Автор е на збирката поеми „За сите мои 
краеви“. 

ДИМИТРИЕВСКА СНЕЖАНА – родена е во 1967 
година. Во Библиотеката се вработила во 2009 година 
со основно образование и работни задачи хигеничар 
со договор, а во 2010 година заснова работен однос на 
неопределено работно време. 



126

Библиотечната дејност во Битола и Битолско

ЈАНАКИЕВСКИ ЗОРАН – роден е во 1979 година. 
Дипломирал на Природно - математичкиот факултет 
во Скопје, насока информатика – применета и е 
инженер по информатика. Запишан е на пост-
дипломски студии на Техничкиот факултет – Битола, 
насока информатика и компјутерска техника. Во 
текот на своето образование учествувал на повеќе 
натпревари од областа на математиката и информати-
ката при што има освоено две први и една втора 

награда на републички натпревари. Работел како систем администратор 
во АД „Рубин“ – Скопје, програмер во ДООЕЛ „Мегасофт плус“ – Битола 
и беше обучувач за Microsoft Office пакетот финансирано од USAID. Од 
2009 година се вработува во Библиотеката како инженер по информатика 
во секторот Унапредување на библиотекарството. Автор, дизајн, компју-
терска подготовка и стручен соработник е во повеќе изданија на Библио-
теката. Ги изработил веб страните на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – 
Битола и Библиотекарското здружение на Македо нија. Се здобил со 
лиценца од библиотечна дејност, користење на програм ската поддршка 
COBISS2/Каталогизација – креирање записи. Учесник е на конференцијата 
COBISS во Марибор Р. Словенија, 2011. Член е во Управниот одбор и 
Комисијата за јавни набавки при НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

БАЈРАМ-АЗЕМОВСКА ФАТМА – родена е во 1977 
година. По професија е дипломиран педагог при 
Филозофскиот факултет – институт за педагогија во 
Скопје. По дипломирањето активно работи во 
граѓанскиот сектор каде, како резултат на високите 
дострели и постигнувања, во 2008 година ја доби 
наградата на Американската амбасада за најуспешна 
жена во Република Македонија. Во периодот од 2008 
до 2010 година била вработена во Министерство за 

култура на Република Македонија во одделот за библиотечна и издавачка 
дејност. Во Библиотеката се вработила во 2010 година во одделот за про-
моција и популаризација на книгата. Автор и учесник е на бројни проекти 
од невладиниот сектор. Учествува на бројни семинари и конфе ренции и 
стекнатите искуства даваат нов квалитет на секојдневната работа и 
придонесот што го дава кон стремежот за следење на современите теков ни 
трендови за важноста и општествената улога на библиотеките во свет от. 
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Хронологија на настаните

1980 Матична и универзитетска библиотека
1990 Почеток на автоматизацијата
1996 Набавен е Alpha сервер, започната е комплетна библиографска 
обработка на библиотечниот фонд со програмска подршка на COBISS 
одржуван од IZUM – Марибор
2002 Заемна библиографска база COBIB/MK
2003 Автоматизирано позајмување на библиотечниот материјал
2004 Автоматизација на народните библиотеки од западниот регион на Р. 
Македонија
2004 Набавен е Alpha server DS 15, автоматизација на народните 
библиотеки од западниот регион на Р. Македонија (реализирана првата 
фаза)
2004 Воведена програма за членски карти во боја со фотографија 
2004/2005 Основање на центар за автоматизација
2004/2005 Прва фаза на автоматизација на библиотеките од западниот дел 
на Македонија – проект (Прилеп, Кичево, Струга, Охрид, Тетово)
2005 Воведување на креативна работилница – детска библиотека
2005 Курс за работа со компјутери – електронска канцеларија
2007 Автоматизација на библиотеките од западниот регион I фаза
2007 Втора фаза на автоматизација на библиотеките од западниот дел на 
Македонија – продолжение (Гостивар, Дебар, Неготино, Крушево и Демир 
Хисар)
2008 Автоматизација на библиотеките од западниот дел на Македонија – 
завршна фаза, продолжение (Македонски Брод и Ресен)
2008 Замена на старата компјутерска опрема со нова (LCD – екрани)
2008 Набавка на ALFA – сервер DS – 15
2008 Компјутерско архивско работење
2008 Реставрација и конзервација на фасадата на старото крило на 
Библиотеката
2008 Награда на градот Битола „4 Ноември“
2009 Надградба на новото крило на Библиотеката
2009 Замена на старата дограма од старото крило со нова
2009 Реновирање на старото крило на Библиотеката – нови подови и 
плафони 
2011 Отворена музејска библиотечна поставка, прва од таков вид во Р. 
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Македонија 
2011 Поставен информативен ЛЕД монитор пред влезот на Библиотеката
2013 Централизација на базите на податоци и имплементација на COBISS3

Локации на Библиотеката

 Од 1974 година во зградата на адаптираното хируршко одделение 
на старата битолска болницa; 
 Од 1982 година Библиотеката се проширува во новоизградениот 
простор на ул. Ленинова бр. 39, кој е функционално поврзан со стариот 
дел. 

Промени на името

1964 – 1980 Матична библиотека „Климент Охридски“ – Битола
1980 – 2004 Матична и универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“ – Битола
2004 – Национална установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“ – Битола

Година Извршени услуги
1945 2200
1950 6320
1955 12500
1960 13855
1965 18222
1970 25353
1975 28559
1980 31100
1985 36825
1990 47320
1995 63355
2000 71720
2005 80140
2010 99886
2012 108000
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Организациони облици

 Работењето на Библиотеката се остварува преку девет основни 
организациони облици – сектори, и тоа:
1. Комплетирање на библиотечен материјал
2. Стручна обработка на монографски и периодични публикации
3. Библиографско-библиотечни информации
4. Позајмување и услуга
5. Унапредување на библиотекарството
6. Меѓународна соработка
7. Посебни книжни фондови
8. Заштита и репрографија
9. Општи служби
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Организациона 
структура

Програмски
директор

Раководител 
 на сектори

Комплетирање 
на библиотечен 

материјал

Заштита и 
репрографија

Директор

Библиографско 
- библиотечни 
информации

Позајмување и услуга

Унапредување на 
библиотекарството

Посебни  
книжни фондови

Раководител 
 на сектори

Меѓународна 
соработка

Стручна обработка 
на монографски и 

периодични публикации
Општи служби
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БИБЛИОГРАФИЈА

1. Библиотекарството во Битола, научен собир, МУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Битола, 1995

2. А. Стефановска, Н. Ѓоргиевски, Библиотеките во Битола, Национална 
установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Битола, 2009 

3. 60 години Национална установа – Универзитетска библиотека „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, Битола, 2005 

4. Ј. Бошевска, Л. Секуловска, Ц. Дамјановска, Библиографија на 
Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“– Битола, Битола, 2008 

5. Библиотечен тренд, списание на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – 
Битола 

6. А. Стефановска, Н. Ѓоргиевски, Библиотеките во Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, Национална установа – Универзитетска 
библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола, 2011 

7. Печатарството и издаваштвото во Битола, Т. 2, Друштво за наука и 
уметност – Битола, Битола, 1999 

8. Летописна книга на Библиотеката 1974 – 
9. Матична книга на Библиотеката 
10. Библиотеката низ бројки, Матична библиотека „Климент Охридски“ – 

Битола, Битола, 1975 
11. Матична и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – 

Битола, Битола, 1995
12. Битола вчера, денес и утре, фото – монографија, Наша книга Скопје 
13. Л. Андоновска, Водач низ НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола, 2007 
14. Н. Вељановски, Од читалиште до библиотека, НУУБ „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, Битола, 2010 
15. А. Стефановска, Н. Ѓоргиевски, Б. Николов, Ј. Бошевска, НУУБ „Св. 

Климент Охридски“ – Битола во меѓународната соработка, НУУБ 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола, 2011 

16. В. Саздановска, Студент, Појавата и развојот на Матичната и 
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универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Семинарска работа, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Факултет за учители и воспитувачи – Битола, Битола, 1999 

17. Весник „Нова Македонија“ – Скопје 
18. „Битолски весник“ – Битола 
19. А. Стефановска, Н. Ѓоргиевски, И. Стојановски..., Библиотечната 

дејност во Битола и Битолско, Книга 1, Од зачетоците до 1974 година, 
НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола, 2012

20. Програми и извештаи за работа на НУУБ „Св. Климент Охридски“ - 
Битола
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