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Приватните библиотеки во Битола

Наместо предговор

 Одамна за Битола важи сентенцијата најградскиот 
град во Македонија. Ако е тоа така, во што би се одликувало 
она најградското? Покрај другото, секако е и битниот сегмент 
– културата, во чиј составен дел спаѓа и библиотекарството.
 Во периодите од окупаторските режими немало цент
рална библиотека во градот, што зборува за „грижата“ на „ос
лободителите“ за образованието на населението преку книга
та. Таквата состојба темелно се изменува со воспоставување
то на домашната месна власт која, покрај другите културно 
 образовни институции, ја формира и градската библиотека, 
денес НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола.
 Нејзината присутност во градот е видлива по многу 
нешта. Благодарение на нејзините раководни кадри и ен
тузијазмот на вработените, уште од својот почеток бележи 
нагорни чекори. Тоа се гледа не само по зголемувањето на 
книжниот фонд, туку и по многу други активности со кои го 
заслужува и својот назив: Национална установа – Универзи
тетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Покрај совреме
ните методи на работа (компјутеризација, автоматизација на 
библиотечните процеси, формирање на роднокрајното од
деление и сл.), Библиотеката мошне одамна, уште во далеч
ната 1966 година, ја збогати издавачката дејност на градот 
со Зборникот ”Климент Охридски”, потоа и со Зборникот на 
трудови од научниот собир „Библиотекарството во Битола и 
Битолско“, за да понатаму, со редовното издавање на ретрос
пективната роднокрајна библиографија на „Битолски весник“, 
библиографијата на монографски публикации „Битола низ ве
ковите“, персоналната библиографија „Владимир Костов“, гла
силото „Библиотечен тренд“, како и со многу други дејности 
(промоции, предавања и сл.), сето тоа претставува едно голе
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Ленче Андоновска

мо остварување. Со Зборникот од Симпозиумот  истражено е 
и презентирано културното богатство на градот во минатото, 
регистрирани се најзначајните библиотеки, нивната содржи
на и најжалоснотото, нивната најчеста пропаст.
 Деновиве, со издавањето на публикацијата „Приватни
те библиотеки во Битола“, се прави едно природно надопол
нување на тој Зборник, со што Битола се согледува во едно 
подруго светло од порано. Идејата за една ваква публикација, 
патем кажано, е единствена во земјава. Вработениот кадар, 
односно вишиот библиотекар Ленче Андоновска со своите 
соработници Гордана Пешевска, Науме Ѓоргиевски и Благој 
Николов, конкурирале на проектот „Истражување во приват
ните библиотеки во Битола“ во Министерство за култура на 
РМ, по чие одобрение во рок од една година го реализирале 
успешно.
 Целта на истражувачката група била да ги регистрира 
постојните приватни библиотеки во градот до наши дни. За ос
тварувањето на идејата се послужија со модерните средства 
на информирање укажувајќи ја нивната цел, т.е. се обратиле до 
масовните медиуми преку кои ги поканиле граѓаните што по
седуваат свои библиотеки да им дадат информации за сопстве
ните библиотеки. Одзивот бил мошне голем. Така, откако биле 
регистрирани пријавените лица, со претходна најава, биле 
посетени нивните домови и, со нивна дозвола, бил направен 
увид во профилот на секоја приватна библиотека.
 Опфатени се 40 лица чии библиотеки поседуваат над 
1000 наслови. Со таквиот критериум била направена извесна 
редукција и биле застапени само најквалитетните, со што не 
значи дека во догледно време сега изоставените  не ќе бидат  
вклучени.
 Публикацијата, покрај регистрацијата на приватните 
библиотеки во Битола, има и историски прилог кон култур
ната историја на градот, кој токму и со вакви потфати ја прави 
Битола најградскиот град.
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Приватните библиотеки во Битола

 Презентираните приватни библиотеки се хетероге
ни.  Ги има сосема стручни (Никола Христовски – биологија, 
Јане Димулковски – медицина, Владимир Костов – литература 
и сл.), но и такви кои се општи од повеќе области (како таа 
на Борче Радевски,  др Душко Константинов и сл.). Некои од 
овие библиотеки се создавани од едно лице (митрополитот 
преспанскопелагониски и администратор австралиски и но
возеландски г. Петар), но некои претставуваат семејни од ед
на или две, па и три генерации (Константинови, Бомбол).
 За публикацијата и нејзините автори секоја пофалба 
зашто на време се сетиле да извршат проучување, истражу
вање и регистрирање на приватните библиотеки и да се да
дат најважните податоци на создавачите на тие библиотеки 
како не би се заборавиле, што беше случај порано. И не са
мо тоа, туку тие создавачи поставија цврста основа за своето 
поколение да ја надградува, збогатува библиотеката, создава 
навика за читање кое само по себе претставува издигнување 
на личноста на повисоко културно ниво.
 На библиотечниот кадар во НУУБ „Св. Климент Охрид
ски“  Битола му посакуваме натамошни успеси и пријатни из
ненадувања како што е публикацијата „Приватните библиоте
ки во Битола“.

Ѓорѓи Димовски  Цолев
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Ленче Андоновска

Битола е културен центар во Република Македонија, град со 
многу бурно историско минато. Од мала словенска населба во 
1014 година, станала  престолнина на македонската држава. По-

натаму, низ историјата, Битола имала и денес има значајна културно-
просветна, економска и политичка улога во регионот  и во државата.

Со оглед на значењето што го имала Битола во XIX и почетокот на 
ХХ век,  во градот биле отворени девет дипломатски конзуларни прет-
ставништва на девет европски и балкански држави, и тоа: Австрија, Ан-
глија, Бугарија, Грција, Италија, Србија, Романија, Русија и  Франција.

Во своето постоење Битола често ги добивала своите епитети, и тоа: 
како конзулски град, град на старата архитектура, универзитетски 
град и уште многу други епитети кои го красат градот Битола.

Битола е познат град во кој отсегогаш се негувала традицијата кон 
книгата и пишаниот збор. Во таа насока се чини  дека библиотеките, 
како институција, толку многу придонесле за зачувување на минатото, 
одржување на сегашноста и обезбедување на иднината. За да ја раз-
береме оваа  улога на библиотеките како вистински духовни стожери, 
треба да продреме малку во минатото и да ги расветлиме корените на 
библиотекарската традиција во Битола.

Честите промени на власта во овој крај воделе до уништување на 
претходно создадените културни богатства, при што страдале и кни-
гите како потврда на јазикот,  но во исто време истите тие освојува-
чи создаваат свои библиотеки. Така постојат податоци дека првата 
османлиска библиотека на Балканот е создадена токму во Битола во 
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1434  – 1435 година. Развојот на овие библиотеки по медреси се следи и 
зголемува и во наредните векови.

Една од највпечатливите страници од животот на Османлиската импе-
рија во овој град е космополитизмот и лексичкото шаренило.

Постоењето на разнообразните библиотеки се силна потврда за тоа. 
Еврејската заедница во Битола е оформена после 1492 година, а веќе во 
1496 година е формиран значаен книжевен центар, но и богати библи-
отеки во двете големи синагоги Арагон и Португал. Постојат податоци 
дека во 1847 година изгорела богатата грчка библиотека, најбогата по 
атинската, сместена во денешното основно училиште „Гоце Делчев“. 

Покрај неа имало и богата влашка библиотека. 

Во XIX век во францускиот конзулат била формирана и првата фран-
цуска библиотека.

Првото читалиште во Битола е отворено во 1860 година. Во 1881 годи-
на, по иницијатива на младината од Битола, повторно се отвора чита-
лиштето со име Просвештение.

Токму тоа читалиште, со оглас од 8 април 1881 година, се обраќа до 
сите граѓани да ја поддржат иницијативата за создавање читалишна 
библиотека. Бурниот револуционерен бран што кон крајот на XIX век 
ја зафаќа цела Македонија не ја одминува ни Битола.

За одбележување е периодот кога се поставени основите на ВМРО во 
1894 година, па до легендарното народно-ослободително востание на 
македонскиот народ – Илинден 1903 година. Во тој период секое село 
во Битолско доби учител, училиште и библиотека.

Во деведесеттите години на XIX век се формираат повеќе околиски 
библиотеки. По жестоките илинденски пеплишта, во кои најмногу 
страдаа културно-просветните и јавни институции, што значи и биб-
лиотеките и читалиштата, библиотекарството во Битола и Битолско не 
можеше да се соземе.
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Меѓу двете светски војни се отвораат читалишта и библиотеки со про-
гресивен карактер и режимски денационализаторски, со кои српскиот 
режим ја спроведувал својата класно-буржоаска идеологија.

Првите читалишта и библиотеки, отворени по директива на српскиот 
режим, носеле име граѓански читални, граѓански клубови и граѓански 
касина.

Покрај нив владеачкиот режим отворил и повеќе народни и училишни 
библиотеки.

Во 1929 година се фор-
мира Руска библиотека.

Во истиот период актив-
но работи и библиоте-
ката при Работничката 
комора во Битола, а во 
Гимназијата скоевската 
организација имала своја 
библиотека.

Во текот на Втората свет-
ска војна во Битола е 
видлив владеачкиот бу-
гарски режим како преку 
културно-просветните 
установи, така и преку 
библиотекарството. 

Покрај овие библиотеки работаат библиотеки по разни друштва и учи-
лишта, но и голем број приватни библиотеки.

Покрај основањето на народните библиотеки во Македонија, во градот 
Битола постоеле и постојат поголем број приватни библиотеки кои до 
денес не биле истражени и не им се знае точниот број.

Зграда со надворешна елеганција од времето 
на просперитетот на Битола
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Битола е универзитетски град со многу долга традиција и расадник на 
кадри кои во своите домови поседуваат најразлична литература, од-
носно располагаат со приватни библиотеки кои досега не се истраже-
ни. Истражувањето се вршеше по претходен договор со сопствениците 
на приватните библиотеки и по нивна дадена согласност за истото.

Битола е град за кој може слободно да се каже дека треба  да се гордее 
со своите граѓани кои макотрпно собирале книги, истите ги зачувале 
и денес претставуваат огромно богатство, како лично за нив така и за  
градот Битола и пошироко.

Со гордост истакнуваме дека за првпат се истражени приватните биб-
лиотеки во Битола и со тоа дојде до израз  и се покажа и докажа доб-
рата соработка со сопствениците на приватните библиотеки, кои доста 
долго и грижливо се труделе и собирале непроценливо богатство.

Можеби останаа и други 
приватни библиотеки во 
градот кои не се истра-
жени и не се во списокот 
на приватните библио-
теки во оваа книга. На 
истите, доколку ги има, 
им се извинуваме пора-
ди немање информации 
за нив, односно не се ја-
вија на известувањето 
кое одеше по локалните 
јавни медиуми, или не добивме сознание од други извори за нив. Се 
надеваме дека во наредниот период,  во некоја следна фаза, доколку 
има и други приватни библиотеки кои не се евидентирани, истите ќе 
бидат истражени.

Библиотеката во 1974 г.
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ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ

Им благодарам на сопствениците на приватните библиоте-
ки за убавиот прием од нивна страна и подготвеноста за со-
работка со тимот кој го реализира истражувањето.

Авторот
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Сопственици на приватните 
библиотеки во Битола

Располага со 25.000 наслови и 30.000 примероци монограф-
ски публикации.

Библиотеката е семејна и му припаѓа на семејството Конс-
тантинови.

Прва генерација која започнала да ја оформува оваа приват-
на библиотека се брачните другари: Христина (наставник) и 
Христо (правник) Константинови.

Втора генерација за продолжување со развој на приватната 
библиотека се синовите Душко, Милош и Ѓорѓи Константи-
нови.

Трета генерација се внуците Христо, Бранимир и Богомил 
Константинови.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нивна страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 поседува литература од сите области,
•	 најразлични видови енциклопедии,
•	 слики и плакати од изложби во изобилие.

Д-р Душан Хр. Константинов
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Има многу раритетни книги, и тоа:

-	 Библија, 1897 година,
-	Kur’an, 1969 година,
-	Handworterbuch  alte testament, 1962 година,
-	 Енциклопедии на германски јазик, 1938 година,
-	 Библија еврејска Biblia hebraika, 1967/77,
-	 Руска книжевност, 1947 – Београд, од почетка до 

Љермонтова,
-	Делата на Шекспир во оригинал од London Oxsford 

Univrsitety Press New York Toronto,
-	 Видео записи – 2 ленти од Милтон Манаки во ориги-

нална верзија.

Раритетна книга од библиотеката
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Поголемиот  дел од фондот е на англиски, руски, германски, 
српски и хрватски јазик, а помал  дел од книжниот фонд е 
на македонски јазик.

Целокупниот книжен фонд е потпечатен со печатот на нив-
ната семејна библиотека.

Дел од библиотеката на Константинови
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Митрополит Преспанско-пелагониски  и администратор 
Австралиски и Новозеландски г. Петар

Располага со 5000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова и собирана од неговото де-
тство од кога бил ученик, студент и до ден денес.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 претежниот дел од книжниот фонд е стручна бого-
словска литература;

•	 филозофија, историја на уметноста, црковна умет-
ност;

•	 речници на англиски јазик, италијански јазик, ста-
рогрчки јазик, латински јазик и др.;

•	 речници  граматички;
•	 енциклопедии од областа на богословијата;
•	 општа енциклопедија;
•	 енциклопедија од Ларус;
•	 енциклопедија на Руската православна црква во 9 

тома;
•	 периодични публикации, и тоа богословски, околу 

10 наслови.

Поголемиот дел од фондот е на српскохрватски јазик, а пре-
останатиот дел од книжниот фонд е на македонски,  руски, 
англиски, италијански и  грчки јазик.
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Посебно драги книги му се:  

– Делата на св. Отци на руски јазик; 
– Собрани дела на св. Јован Златоуст – на руски јазик, 
– Евангелие престолно, 1875 год.;
– Прирачник за црковно пеење,
– и книги со црковни проповеди.

Евангелие од 1875 г. и  детал од Собраните дела  
на св. Јован Златоуст
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Располага со 5000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нивна страна, а мал дел има со посвета, како на пример 
со посвета од жената на Данило Киш.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски класици,
•	 историска литература,
•	 собрани дела од Достоевски,
•	 комплети книги,
•	 антологии на поезија и раскази на светски јазици,
•	 добар дел од книжниот фонд е од уметноста,
•	 критики – книжевност,
•	 шест енциклопедии,
•	 околу 10 речници,
•	 периодични публикации (списанија) кои се компле-

тирани и тоа: „Книжевност“ – белградско, „Градина“ 
од Ниш, „Савременик“ и др.

Поголемиот дел од фондот е на српскохрватски јазик, а пре-
останатиот дел од книжниот фонд е на македонски, фран-
цуски, руски, бугарски, англиски, полски, грчки и турски 
јазик.

Тоде Ѓоревски  
новинар
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Раритетна книга од библиотеката
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Борче и Радица Радевски 
архитект и професор

Располага со 4000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично нивна, односно семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нивна  страна, а мал дел им се посветени од авторите и 
фамилијарно наследени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од најпознати светски и  македонски 
автори, односно во добар дел е пратен трендот во 
издаваштвото;

•	 комплети книги;
•	 книжевни критики;
•	 стручна литература од областа на архитектурата;
•	 стручна литература од областа на теоријата на 

политиката, филозофијата;
•	 стручна литература од областа на теологијата и 

скоро сите религии;
•	 стручна литература од областа на теозофијата, и 

тоа постари книги на бугарски јазик;
•	 литература од областа на етнологијата;
•	 мемоарска литература од сите области;
•	 стручна литература од областа на економијата; 

односно практична економија;
•	 литература од областа на алтернативната медици-

на, од областа на психологијата од повеќе  цивилиза-
ции;
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•	 стручна литература од областа на антропологијата 
и сè што припаѓа во таа област;

•	 светска митологија;
•	 стручна литература од областа на педагогијата; 
•	 речници;
•	 енциклопедии во голем број од најразлични области.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на српскохрватски и 
англиски јазик, а останатиот дел е на македонски, бугарски 
и др.

Библиотеката е средена по области и располага со најнови 
изданија.

Фрагмент од богатата приватна библиотека на  
семејството Радевски
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Д-р сци. Борис Ангелковски 
редовен професор на Факултетот за биотехнички науки

Располага со околу 4000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од 
негова страна, од букинистите и од редовна продажба.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски класици, и тоа на 
руски, француски, англиски, италијански, бугарски 
и српскохрватски јазик;

•	 од областа на религијата;
•	 енциклопедии од  областа на природните науки, и 

тоа ветерина, медицина, земјоделие;
•	 општи енцикопедии;
•	 монографии за градови и други населени места, за 

личности (специјализирани);
•	 над 25 речници, од кои најголемиот дел се на фран-

цуски јазик, а помал дел на англиски, герман ски, 
руски, чешки, полски, италијански и турски јазик;

•	 периодични публикации, и тоа голем дел на перио дични 
списанија од белестристика и стручна литера тура;

•	 поседува Збирка на нумизматика и филателија кои 
се собирани по разни поводи.

Поседува доста раритети, и тоа:

– Речник на француски јазик, 1893 година;
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– Основи на земјоделството, 1925 година на фран-
цуски јазик,

– За македонскиот фронт, 1935 година на германски 
јазик, со илустрации од еден германски војник од 
Битола и југозападниот дел од РМ,  

– Библијата преведена од Вук Караџиќ, 1950 година;
– Поетски дела на Џон Милтон (Poetical works of 

John Milton) – оргинална верзија од почетокот на 
минатиот век,

 Посебно драги му се:

– Брошурата за Св. Димитрија од 1930 година,
– Poetical works of John Milton,
– Cours Elementaire De Zoologie – 1921,
– Le Ossa, 1923 

Поголемиот дел од фондот е на македонски, српскохрватски, 
бугарски, француски и руски јазик,  а мал дел од книжниот 
фонд е на германски јазик.

Дел од раритетните книги во библиотеката
на проф. д-р Ангелковски
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Проф. д-р Божидар Маслинков

Располага со 4000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а има и дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски 
автори;

•	 книжевна критика;
•	 литература од областа на уметноста претежно на 

македонски јазик;
•	 стручна литература од областа на религијата од 

1930 година;
•	 стручна литература од областа на природните 

науки – хемијата;
•	 литература од областа на историјата од Институтот 

за национална историја скоро од сите комплети;
•	 мемоарска литература од Черчил, Темпо и сл.;
•	 зелена библиотека;
•	 комплети на книги во голем број;
•	 енциклопедии;
•	 речници;
•	 книги од нумизматика;

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрватс-
ки јазик, а мал дел и на светски јазици.
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Омилена книга на проф. д-р. Маслинков
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Снежана и Тоде   Петревски
професор и новинар

Располага со 4000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна. 

За нејзиното збогатување и надополнување со нови наслови 
на книги придонесуваат ќерките Андријана и Даниела (ад-
вокат и професор).

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нивна страна од светските саеми, како на пример од  Ди-
зелдорф, од Белград, од Скопје и др., а има и дел  подарени 
книги.

Поседуваат Библија со посвета од Негово Блаженство Архи-
епископ Охридски и Македонски г. г. Стефан.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски 
автори;

•	 детска литература;
•	 роднокрајна литература;
•	 стручна литература од теорија на литература и 

литературна критика;
•	 историска литература (писма, интервјуа, од времето 

на Јосип Броз Тито);
•	 литература од областа на религијата, етиката;
•	 литература од областа на уметноста (музеите во светот);
•	 литература од областа на филозофијата, психоло-

гијата, симбологија;
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•	 книжевна критика;
•	 енциклопедии;
•	 речници;
•	 ракописи од стручна литература и критики;
•	 аудио и видео записи за Радован Павловски;
•	 драматизација од светски автори;
•	 материјали од дебатни емисии по настава и лите-

ратура.

Поседуваат и раритени книги, и тоа:

-	 Библија, превод на Новиот завет, 1916 година,
-	Првото издание на Везилка од Блаже Конески, на 

германски јазик;
-	Прво југословенско издание на Тристан и Изолда;
-	 од Ѓилас оргинална книга, 1946 година;
-	 второ издание на Зборникот на народни умотворби 

на Миладиновци,

Раритетни книги од библиотеката
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Поголемиот дел од фондот е на македонски и српско-хрват-
ски јазик, а помал дел на француски и англиски јазик.

Посебно им се драги делата на Методија Фотев и со љубов 
пристапуваат кон неговите дела.

Дел од библиотеката на фамилија Петревски
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Проф д-р Трајко Огненовски

Располага со 4000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а има и дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски ав-
тори;

•	 стручна литература од областа на  литературата;
•	 еден дел од стручната литература е во копирана 

форма;
•	 поседува бројна детска литература и во повеќе 

наврати има подарувано од неа на О.У. „Стив Нау-
мов“ – Битола;

•	 енцикопедија од Ларус, Просветина енциклопедија;
•	 речници на бугарски, српски, англиски и француски 

јазик;
•	 литература од областа на хуморот и смеата;
•	 книжевни критики;
•	 комплети на книги (собрани дела) во поголем број 

од светски класици и домашни автори;
•	 енциклопедии и други видови.

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрватс-
ки јазик, а мал дел и на светски јазици.
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Раритетна книга од библиотеката
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Владимир Костов 
писател

Располага со 3000 наслови и 3200 примероци монографски 
публикации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а добар дел му се со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од најпознати светски и  македонски 
автори;

•	 собрани и избрани дела во поголем број;
•	 книжена критика;
•	 поезија;
•	 стручна литература од областа на филозофијата;
•	 историска литература за Битола;
•	 лектирни изданија за основно и средно образова-

ние;
•	 лексикони  од разни области;
•	 енциклопедии, и тоа: Просветина енциклопедија 

Бри та ника, Ко је ко у Југославији и др.;
•	 речници;
•	 плакати и дипломи.

Раритетни книги има повеќе, од кои ги издвојуваме:

– Граматика на Кепески;
– Старо издание на Библијата;
– Максим Горки на руски јазик;
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– Грчки митови од Грејс;
– На Дрини ћуприја од Иво Андриќ, прво издание.

Ракописите се подарени и сместени во НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, каде се чуваат по стандарди и прописи.

Ракописи од писателот Владимир Костов
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Никола Кочовски 
писател

Располага со 3200 наслови монографски публиации и 80 
сопствени примероци на издадени книги.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а има и со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски 
автори;

•	 голем број комплети на дела, нобеловци и други 
класици;

•	 зборници од 1948 година па наваму (за разни из-
бори на  литература);

•	 голем број периодични списанија;
•	 списанија од областа на литературната продукција 

(скоро сите);
Списанието „Нов ден“ од првите броеви од 1945 

година сè до последниот број;
Списанието „Современост“ од 1949 година сè до по-

след ниот број;
•	 комплетирани дела на поголемиот дел македонски 

писатели од нивните први пројави;
•	 книжевна критика.
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Љубовта кон книгата паралелно се развиваше со интен-
зивното читање на избори од светската класика, како на 
пример Чарлс Дикенс со неговите романи.

Поголемиот дел од фондот е на македонски  јазик, а има и на 
српскохрватски јазик и на светските јазици.

Ракописите се подарени и сместени во НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, каде се чуваат по стандарди и про-
писи.

Ракописи од писателот Никола Кочовски
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Методија Размовски 
професор

Располага со 3000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а добар дел му се со посвета, и тоа околу 
1000 наслови.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски  и  македонски 
автори;

•	 собрани избрани дела во поголем број;
•	 зелена библиотека (светска класика) 50 тома;
•	 собрани избрани дела 52 комплети;
•	 поезија;
•	 стручна литература од областа на историјата;
•	 стручна литература од областа на земјоделството;
•	 лектирни изданија за основно и средно образова-

ние;
•	 лексикони  10 од различни области;
•	 енциклопедии од: Ларус, Просветина во 3 тома, 

Британика во 10 тома и  Збирка музеи во 2 тома,
•	 речници.

Поседува грамофонска плоча со поезија од Блаже Конески и 
дела од Мирослав Крлежа на македонски јазик. 

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски јазик, а 
мал дел е на српскохрватски  јазик и др.
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Дел од списокот на книги во библиотеката
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Располага со 3000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а има доста и со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски 
автори,

•	 роднокрајна литература,
•	 комплети книги,
•	 историска литература, 
•	 економски енцикопедии,
•	 шест енциклопедии,
•	 десет лексикони,
•	 речници на повеќе светски јазици,
•	 периодични публикации.

Библиотеката е добро подредена по области и средена на  
метални  полици во два реда.   

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрват-
ски јазик.

Ракописите се подарени и сместени во НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, каде се чуваат по стандарди и прописи.

Доне Пановски 
професор
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Ракописи од Доне Пановски донирани во библиотеката
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Марија и                   Алушевски 
професори

Располага со 2500 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нивна страна, а има  дел кои им се подарени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати автори;
•	 лектирни изданија;
•	 збирки од областа на етномузиката;
•	 народни и забавни  песни;
•	 народни приказни од Марко Цепенков;
•	 добар дел од книжниот фонд е од областа на фолк-

лорот и етнологијата;
•	  речници на руски, англиски и германски јазик;
•	 енцикопедии;
•	 монографии за градови и личности;
•	 голем број на значки, беџеви кои се подредени  во 

посебни папки.

Поголемиот дел од фондот е на македонски јазик, а помал 
дел е на српскохрватски, руски и бугарски јазик.

Илија
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Авторски труд на сопственикот
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Радован П. Цветковски 
писател

Располага со 2100 наслови монографски публикации. 

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а мал дел се книги со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	белетристика од познати светски и македонски ав-
тори,

•	книжевни  критики,
•	историска литература,
•	стручна литература од областа на природните на-

уки,
•	комплети книги,
•	речници, 
•	енциклопедии. 

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски, српски 
и хрватски јазик, а останатиот дел на француски, англиски, 
германски, влашки и на други јазици.

Ракописите се подарени и сместени во НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, каде се чуваат по стандарди и прописи.
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Ракописи од писателот Радован П. Цветковски
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Д-р Александар Стерјовски

Располага со 2000 наслови монографски публикации. 

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а добар дел му се со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски 
автори,

•	 собрани дела,
•	 едиции од книги,
•	 зборници од народни умотворби,
•	 зборници од симпозиуми,
•	 стручна литература од областа на фолклорот и етно-

ло гијата, 
•	 стручна литература од областа на историјата,
•	 десет речници.

Раритетни книги има повеќе, од кои ги издвојуваме : 

-	Показалец ъ на печатанитъ пръз XIX вяк – 
Български народни пясни, 1815 – 1860 оть Антон П. 
Стоиловъ;
-	 Речник из книжевних старина во 3 тома;
-	 Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena  од 

Бранислав Крстиќ,  1984 год.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски, српскох-
рватски, бугарски и руски, а мал дел е на светските јазици.
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Раритетни книги од библиотеката
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М-р Јован Кочанковски 

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а добар дел му се со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 стручна литература од областа на историјата;
•	 стручна литература од областа на уметноста;
•	 монографии;
•	 белетристика од познати светски и македонски 

автори;
•	 собрани дела;
•	 комплет делата на Ленин на руски јазик;
•	 зборници од историја и симпозиуми;
•	 мемоарите на Черчил и други мемоарски изданија;
•	 енциклопедии на Лексикографскиот завод во 7 тома, 

Британика во 10 тома;
•	 речници  од Блаже Конески  и Кепески;
•	 40 атласи, како на пример: Велики атлас света 

(1973 год.), Атлас светске повјести и др.;
•	 периодични публикации, односно весници „Нова 

Македонија“ набавуван и следен од 1960 година, 
„Гласник“ и др.

Раритетни книги има повеќе, од кои ги издвојуваме:

-	Движењето отсамь Вардара и Борбата Св врховист, 
1927 г., по спомени од Јане Сандански;
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-	Македонија и Блгарско вздрждане во 19 век, 1927 год.;
-	Лист за науки, книжевност и друштвени живот, 

1910 година;
-	Албум – Македонија, 1931 година, на бугарски јазик  

со резиме на француски јазик;
-	Историја Југославија, 1979 година;
-	Историја народа Југославије, 1950 година;
-	Историја човечанства во 10 тома;
-	Историја на руски јазик, I книга, 1956 година;
-	Илустрирана историја на светот, 1969 год.

Дел од книгите во библиотеката
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Љупка Балојани 
професор

Располага со 2000 наслови монографски публикации. 

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нивна страна, а мал дел им е посветен.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски ав-
тори;

•	 комплети книги;
•	 книжевни критики;
•	 стручна литература од областа на уметноста со ос-

врт кон сликарството;
•	 митолошка литература  и тоа:  грчка, староегипетска, 

староиндиска и персиска литература;
•	 стручна литература од областа на архитектурата и 

градежништвото;
•	 десет речници;
•	 три енциклопедии.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на српско-хрватски ја-
зик, а помалиот дел е на македонски, англиски јазик  и др.
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Посебно драга книга и е  „Горски Вијенац“ мал формат.



49

Приватните библиотеки во Битола

Ристосија Обедниковска 
професор

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично нејзина.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нејзина страна, а има и дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски 
автори;

•	 стручна литература од областа на јазикот, грама-
тиката; 

•	 предметна и проширена литература;
•	 лектирни изданија;
•	 мали џепни книги;
•	 книжевна критика;
•	 литература од областа на медицината;
•	 енциклопедии;
•	 речници;
•	 лексикон од Вујаклија.

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрватс-
ки јазик, а помал дел на француски и англиски јазик.
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Посебно и се драги делата на Методија Фотев 
и со љубов пристапува кон неговите дела
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Јован Деребанов 
адвокат

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а има и дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 специјализирана библиотека од областа на правните 
науки;

•	 стручна литература од областа на религијата (Биб-
лија на повеќе светски јазици) и многу стари и 
вредни книги;

•	 белетристика од познати светски и македонски ав-
тори;

•	 голем број на енциклопедии.

Фондот е на српскохрватски јазик, бугарски, руски, англис-
ки и словенечки јазик.

Поседуваат раритетни книги и тоа:

-	Нови Завет Исуса Христа, 1847 г., превел Вук Кара-
џиќ,
-	Мисионерска писма, 1893 година,
-	Мали  молитвеник, 1935 година,
-	Огледало од Кирил Пејчиновиќ, 1816 година,
-	Слово и поучение, 1868 година.
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Дел од раритетните книги во оваа библиотека

Фрагмент од библиотеката на Јован Деребанов
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 Д-р Душко Николовски

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а има и добар дел наследен од неговиот 
татко. Во далечната 1942 година еден дел од книгите им бил 
одземен од полицијата.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 стручна литература од областа на медицината;
•	 стручна литература од областа на психологијата;
•	 белетристика од познати светски и македонски 

автори, како и класици од 1933 година;
•	 литература од областа на митологијата;
•	 речници и
•	 енциклопедии.

Фондот е на српскохрватски, бугарски, руски, француски и 
германски јазик.

Поседуваат раритетни книги и тоа:

-	Свезнање, 1933 година,
-	Судска медицина, 1933 година,
-	Carte De Rugaciune од XIX век.
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Раритетни книги од библиотеката



55

Приватните библиотеки во Битола

Здравко Божиновски 
професор

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нивна страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски класици,
•	 литература од областа на историјата,
•	 литература од музичката област,
•	 критики - книжевност,
•	 речници,
•	 енциклопедии.

Најголемиот дел од книжниот фонд е на македонски и српс-
кохрватски јазик, а помал дел има и на други јазици (руски, 
бугарски и англиски).

Посебно внимание заслужува Толковниот руско-руски реч-
ник од Владимир Даљ, во четири тома.



56

Ленче Андоновска

Раритетни книги од библиотеката
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Емилијан Вилос 
универзитетски професор

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а има и дел семејно наследени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 стручна литература од областа на природните науки 
(математика);

•	 стручна литература од областа на градежништвото;
•	 стручната литература од областа на правните науки;
•	 енцикопедии;
•	 речници на француски, италијански, латински, грч-

ки и руски јазик;
•	 колекција на слики од македонски уметници.

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрватс-
ки, а мал дел на француски и англиски јазик.
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Авторски труд на сопственикот
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М-р Сашо Огненовски

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а има и дел со посвета и подароци.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 научно-стручна литература од областа на драматур-
гијата и филмската уметност;

•	 белетристика од познати светски и македонски 
автори;

•	 еден дел од стручната литература е во копирана 
форма;

•	 добар дел поседува драмска литература во оригинал 
и превод на македонски и српски јазик;

•	 енцикопедии;
•	 речници на англиски, француски и руски јазик;
•	 литература од областа на комуникологијата;
•	 критики за драмски и филмски дела;
•	 комплети на дела од областа на драмата;
•	 ракописи на свои дела;
•	 CD. 

Поголемиот дел од фондот е на македонски, српскохрватски 
и англиски  јазик.
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Раритетна книга од библиотеката
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Ѓорѓи Димовски - Цолев 
професор

Располага со 1700 наслови монографски публикации и 2000 
примероци.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купу вање 
од негова страна, а мал дел му се подарени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 стручна литература од областа на историјата;
•	 учебници по историја;
•	 белетристика од познати светски и македонски авто-

ри од сите видови и жанрови;
•	 книжевна критика;
•	 поезија;
•	 стручна литература од областа на уметноста;
•	 стручна литература од областа на педагогијата;
•	 стручна литература од областа на филозофијата;
•	 библиографии;
•	 документи од различни области;
•	 збирки од филателија и нумизматика;
•	 збирка македонски значки;
•	 есеи, патописи, мемоари и дневници;
•	 плакати;
•	 15 енциклопедии;
•	 периодични публикации;
•	 роднокрајна литература. 
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Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски  јазик, а 
помал дел од книжниот фонд е на српскохрватски и бугар-
ски јазик.

Ракописите се подарени и сместени во НУУБ „Св.Климент Охридски“- 
Битола, кои се чуваат по стандарди и прописи
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Петар Ставрев 
новинар

Располага со 1700 наслови монографски публикации. 

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а мал дел му се посветени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 стручна литература од областа на фотографијата;
•	 стручна литература од областа на филмот,  музиката  

и планинарењето;
•	 фотомонографии (околу 40 наслови) на познати 

светски автори;
•	 белетристика од познати светски и македонски 

автори;
•	 комплети книги.

Поседува раритетни книги и тоа:

-	Соновник; 
-	 книга од д-р Рајс, 1928 година;
-	 албум на Првата светска војна;

Поголемиот дел од книжниот фонд е на српско-хрватски ја-
зик, а помалиот дел е на македонски и англиски јазик.
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Раритетни книги од библиотеката
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Калиопа Кривашија Стилиновиќ 
(советник за меѓународна соработка при Универзитетот 

”Св. Климент Охридски”  Битола и почесен конзул на Р. Франција) и
Владимир Стилиновиќ 

(градежен инженер)

Располага со 1500 наслови монографски публикации.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нивна страна, а мал дел е наследен.

Библиотеката располага со следниот книжен фонд:

•	 белетристика од познати светски класици;
•	 современа француска белетристика;
•	 теорија на литература;
•	 историја на литература;
•	 монографии за познати уметници;
•	 монографии за познати светски градови (Виена, 

Париз, Лисабон и многу други);
•	 речници во голем број, има и во мал формат  и тоа 

од 1848 год., од 1904 год. , 1918 год. и др.;
•	 енциклопедии 30 (архитектонски и од други области);
•	 француски граматики;
•	 колекција на познати стрипови;
•	 стручна литература од областа на лингвистика, 

француски јазик и литература;
•	 стручна литература од областа на архитектурата;
•	 колекција на кувари, и тоа на француски, грчки 

јазик и др.
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Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски и фран-
цуски јазик, а помал дел е на другите светски јазици.

Посебно драга им е книгата: Nouveau petit Laroussé illustré (на 
француски јазик) од 1940 година.

Раритетни книги од библиотеката
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Ангелина и Димитар Димитровски 
дипломиран филолог и архитект

Располага со 1300 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нивна страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски класици и тоа на 
руски, француски, англиски, италијански и српско-
хрватски јазик;

•	 поезија од Европа, Азија, Африка;
•	 драмска литература;
•	 филозофија;
•	 историја;
•	 психосоциологија;
•	 критики – книжевност;
•	 религија – Библија, Куран;
•	 историја на уметноста (архитектура, сликарство, 

музика);
•	 енциклопедии од Лексикографскиот завод;
•	 лексикони;
•	 монографии за градови, за личности, (специјали-

зирани);
•	 околу десет речници; 
•	 музикалии (грамофонски плочи, касети и CD со 

класична музика, концерти, симфонии и сл.).
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Поголемиот дел од фондот е на српскохрватски јазик а пре-
останатиот дел од книжниот фонд е на македонски, фран-
цуски, руски, бугарски, англиски, полски, грчки и турски 
јазик.

Омилена книга на сопствениците
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М-р Никола Талевски

Располага со 1200 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски автори, од македон-
ски и битолски автори (роднокрајна библиотека);

•	 историска литература од областа на политиката;
•	 предметна и проширена литература;
•	 учебници на грчки јазик и скрипти;
•	 француски книги од Францускиот центар од Париз 

за сите степени  на француски јазик и француската 
цивилизација;

•	 од областа на религијата помал дел (Новиот завет, 
Илустрирана Библија;

•	 економски енцикопедии;
•	 енциклопедии;
•	 периодични публикации  за новинарство;
•	 од 1960  година до завршувањето на излегувањето 

на списанието ОСТЕН, комплетно го поседува и е 
средено по години;

•	 50 броеви на фабрички весници;
•	 документарни филмови, и тоа  за:  Битола во 3 вер-

зии од по 15 минути, за предавателот на Пелистер, 
за Голем Град по 30 мин., Хидро системот Стрежево 
по 30 мин., за Отешево по 30 мин., за Пелагонија 
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по 30 мин., за Националниот парк „Пелистер“ по 
15 мин. посветен за Богоја Силјановски – човек кој 
спаси  во времето на бугарската окупација 6 Еврејки 
(се вика Би-човек).

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрват-
ски јазик.

Книга од фондот на библиотеката
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Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Почетоците на семејната библиотека се од Данаил Бомбол, 
неговиот татко (градежен инжинер), потоа продолжува 
неговиот син Михаил Бомбол (професор на Техничкиот 
факултет во Битола) а денес  наследената библиотека ја до-
полнува со нови наслови внуката проф. д-р Кристи Бомбол, 
професор на Техничкиот факултет во Битола.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нивна страна, а има и дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 специјализирана библиотека од областа на сообра-
ќајот, електротехника, од технологија, геологија, гра-
дежништво и машинство;

•	 инженерски прирачници во 8 тома;
•	 белетристика од познати светски автори и македон-

ски автори;
•	 комлети книги од светски автори;
•	 застапена е во добар дел и поезијата;
•	 стручна литература од областа на историјата;
•	 енциклопедија во 13 тома (технички науки);
•	 енциклопедија од Ларус;
•	 колекција Музеите во светот, во издание на Вук 

Караџиќ.

Михаил Бомбол 
професор на Техничкиот факултет во Битола
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За целокупниот книжен фонд постои Статистички преглед 
на литературата по автори и области  и Регистар на книги.

Желба на сопствениците на семејната библиотека им била 
стручната литература од областа на електротехниката да се 
подари на Техничкиот факултет во Битола и така било пос-
тапено.

Фондот е на српскохрватски бугарски, француски, руски, 
англиски и македонски јазик.

Регистар на уредно водени книги
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Д-р Никола Христовски 
редовен професор на Факултетот за биотехнички науки

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова и исклучиво располага со 
стручна литература.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 стручна литература од областа на ботаниката и зоо-
ло гијата,

•	 Општа енциклопедија,
•	 Енциклопедија на Југославија,
•	 Ветеринарна енциклопедија.

Ги следи најновите изданија од областа на ботаниката и зоо-
логијата.

Целокупниот книжен фонд е на англиски, руски, српски и 
македонски јазик.
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Нова книга од библиотеката
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Проф. д-р Добри Петровски 
проректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  Битола

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а има и еден дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски класици, 
•	 стручна литература од областа на менаџментот,
•	 стручна литература од областа на библиотекар-

ството,
•	 енциклопедии, 
•	 речници.

Поголемиот дел од фондот е на македонски и  српско-хрват-
ски јазик.
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Авторски труд на сопственикот
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Д–р Јане Димулковски

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а мал дел е подарен.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 стручна литература од областа на медицината и 
неуропсихијатријата,

•	 белетристика од познати светски и македонски 
автори, 

•	 поезија,
•	 енциклопедии,
•	 зборници од симпозиуми,
•	 периодични списанија од областа на медицината.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на бугарски, руски, срп-
скохрватски јазик и англиски јазик, а помал дел е на маке-
донски јазик.
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Авторско дело од сопственикот
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Цветанка Шундовска 
раководител на канцеларијата за меѓународна соработка  

при Универзитетот „Св. Климент Охридски“  Битола

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од  нејзина страна и од членовите на потесното семејство.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати домашни и светски кла-
сици и тоа руски, француски, англиски, италијански 
и српскохрватски јазик;

•	 комплети класици;
•	 стручна литература од областа на ликовната и 

музичката уметност;
•	 стручна литература за англиски јазик, педагогија и 

филозофија;
•	 стручна литература од теорија на литературата 

(критики) и филозофски критички осврти;
•	 драмска литература;
•	 историја на македонскиот народ;
•	 религиозна литература во мал дел;
•	 збирки на уметнички монографии на познати ли-

ковни уметници, музеи и галерии;
•	 монографии за древната уметност на Инките и Маите;
•	 медицинска енциклопедија во 7 тома;
•	 мала медицинска енциклопедија во 6 тома;
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•	 речници 10 (француски, англиски и италијански 
јазик);

• асимил комплети – аудио метода за учење на стран-
ски јазици (англиски, француски, италијански и 
шпански;

•	 периодични публикации: „Жена“, „Базар“,   „Свијет“, 
„Денес“, „Пулс“, „Форум“.

Поголемиот дел од фондот е на српскохрватски јазик, еден 
значителен дел на македонски, а останатиот на  англиски, 
француски и италијански јазик.

Книга од фондот на библиотеката



81

Приватните библиотеки во Битола

М-р Ана Тодорова

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично нејзина.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од нејзина страна.

Библиотеката располага со следниот книжен фонд:

•	 стручна литература од областа на фармацијата и 
периферните области;

•	 70 до 80% од книжниот материјал се од енциклопе-
диски тип, односно располагаат со многу податоци;

•	 материјали од симпозиуми;
•	 материјали од  лични настапи на конгреси.

Книжниот фонд е на хрватски, српски, англиски, руски, 
француски, германски и македонски јазик.
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Книга од фондот на библиотеката
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Бранко Вржовски 
писател

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а има и подарени книги.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски ав-
тори,

•	 комплети книги,
•	 книжевни критики,
•	 лектирни изданија,
•	 роднокрајна литература,
•	 историска литература,
•	 речници, 
•	 енциклопедии.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски јазик, а 
помал дел од книжниот фонд е на бугарски јазик.
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Книга од  фондот на библиотеката
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Богоја Таневски 
писател

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, има  дел кои му се подарени и еден дел на 
книги кои се добиени од награди.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати автори,
•	 историска литература, 
•	 лектирни изданија,
•	 зборници од македноски автори,
•	 пет антологии,
•	 десет речници.

Поголемиот дел од фондот е на македонски јазик, а помал 
дел е на српскохрватски, руски и бугарски јазик.
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Една од драгите книги на сопственикот
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Ѓорѓи Михов 
професор

Располага со 940 наслови монографски публикации и 50  
дупликати. 

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски 
автори;

•	 комплети книги;
•	 книжевни критики;
•	 лектирни изданија комплетно од 1 до 8 одделение;
•	 стручна литература од областа на педагогијата;
•	 граматики;
•	 речници од Конески;
•	 периодични публикации, меѓу кои: списанието 

„Лите ратурен збор“ од првиот (1961) до последниот 
број, списанието „Младост“ од 1949 година, списа-
нието „Иднина“ од 1950 година и сл.;

•	 роднокрајна литература. 

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски  јазик, а 
помал дел од книжниот фонд е на српскохрватски јазик.

За книжниот фонд уредно е воден регистар по години на 
набавување.
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Уредно воден регистар на книгите од библиотеката
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Ѓорѓи Прчков 
писател

Располага со 800 наслови на монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување.

Библиотеката располага со следниот книжен фонд:

•	 белетрискита од познати светски класици,
•	 литературни критики,
•	 стручна литература од областа на уметноста,
•	 стручна литература од областа на општествените 

науки,
•	 историја,
•	 енциклопедии,
•	 седум лексикони,
•	 добиени дипломи,
•	 роднокрајна збирка, која е азбучно средена, со околу 

400 примероци,
•	 сопствени авторски наслови - 26.

Поголемиот дел од фондот е на македонски јазик.

Посебно драги му се делата на Владимир Костов, а особено 
романот „Учителот“.
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Една од омилените книги на сопственикот на библиотеката
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Петар Чукалев 
новинар

Располага со 800 наслови монографски публикации 

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а мал дел му се посветени.

Библиотеката располага со следниот книжен фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски 
автори,

•	 добар дел има и роднокрајна литература,
•	 поезија од домашни и странски автори,
•	 комплети на книги,
•	 стручна литература од областа на историјата на 

македонскиот народ,
•	 литература за Евреите,
•	 литература за Егејците,
•	 речници 2 (два).  

Поголемиот дел од фондот е на српскохрватски  и македон-
ски јазик, а помал дел е на руски и англиски јазик.  



92

Ленче Андоновска

Омилена нига на сопственикот
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Димче Миновски 
новинар

Располага со 600 наслови и 1000 примероци монографски 
публикации. 

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување 
од негова страна, а околу 10 наслови му се посветени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

•	 белетристика од познати светски и македонски ав-
тори,

•	 добар дел има и роднокрајна литература,
•	 литература од областа на спортот,
•	 енциклопедии,
•	 пет речници. 

Посебно драги му се делата на Харл Вајт, и тоа се стари 
книги на српскохрватски јазик.
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Книга од фондот на библиотеката
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РЕГИСТАР НА ИМИЊА

А
Алушевска, Марија 39
Алушевски, Илија 39
Ангелковски, Борис 22

Б
Балојани, Љупка 47
Божиновски, Здравко 55
Бомбол, Михаил 71

В
Вилос, Емилијан 57
Вржовски, Бранко 83

Д
Деребанов, Јован 51
Димитровска, Ангелина 67
Димитровски, Димитар 67
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