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Во последните години Библиотеката доживува 
напредок како во поглед на средствата за работа и 
стручната автоматизирана обработка на библиотеч-
ниот материјал, така и во однос на примената на ис-
куствата добиени преку соработката со повеќе биб-
лиотеки во земјата, Европа и НР Кина. 

Што се однесува до популаризацијата на на-
шите фондови, тоа го постигнуваме преку интен-
зивни културни манифестации во соработка со 
училиштата, факултетите и други истакнати пое-
динци. Библиотеката е место на различни стручни и 
научни предавања, промоции на книги, литератур-
ни, стручни и научни средби, изложби, одржување 
на натпревари по библиотекарство, поезија, како 
и курсеви за јазици и други работилници. Интен-
зитетот на активностите во установата зборува за 
нашата отвореност за соработка и комуникација со 
најразлични субјекти кои имаат потреба од инфор-
мација или простор за своите активности.

Постојано ги следиме трендовите во поглед на 
литературните жанрови и потребите на сите возрас-

ни групи на читатели и корисници на библиотеч-
ниот материјал и одговараме со соодветни набав-
ки. Исто така, усовршувањето на професионалниот 
библиотечен кадар е наша примарна задача. Започ-
навме со интензивна обука на нововработените во 
Центарот за обука на НУБ – Скопје како и во наши-
те простории со соодветни предавачи.

Посебно внимание е посветено на инвестици-
ските проекти во поглед на техничкото опремување 
со современи компјутери, канцелариски инвентар и 
сл. Во последниот период беше реновиран Магаци-
нот за возрасни со  нови ПВЦ – прозори, се ренови-
раа и доградија нови простории на сутеренот и при-
земјето на старото крило, како и се реновираа и, во 
скоро време, ќе бидат ставени во функција индиви-
дуалните читални на првиот кат од новото крило на 
Библиотеката. Сето ова не би можело да се постигне 
без залагањата на вработените. 

На вработените им го честитам јубилејот 75 – 
години од работата и развојот на Библиотеката.

Директор м-р Бојан Стефановски

75 ГОДИНИ РАБОТА И РАЗВОЈ НА НУУБ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА
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Техничко-технолошкиот развој условува про-
мени во сите сфери на човековото знаење и развој 
на општеството, така што управувањето со орга-
низацискиот процес во библиотеките подразбира 
одржлив развој на институцијата, следење на акту-
елните библиотечни трендови, добро обучен про-
фесионален кадар, осмислени и креативни про-
грами и проекти во функција на остварување на 
визијата на институцијата. 

Раководењето или менаџирањето на библио-
течниот сектор подразбира, пред сé поседување на 
вештини за работа и комуникација со сите инвол-
вирани субјекти, креативен и иновативен пристап 
кон програмите, и секако професионална едукација 
и перманентно усовршување.  

Примарна задача на програмскиот раководи-
тел во библиотеката се однесува на координација-
та и реализацијата на стручната работа во инсти-

туцијата и донесувањето на стратешки документи 
за нејзиниот развој.  Освен следење на актуелните 
трендови во библиотечното работење,  тој ги под-
готвува и во координација со стручните лица по 
одделни сектори донесува програми за работа, 
врши истражувања во доменот на организацијата 
и функционирањето на библиотеката, се грижи за 
валоризацијата на програмите и подготвувањето на 
извештаи и стручни акти во институцијата. Во рам-
ките на развојот на библиотеката тој координира 
активности поврзани со навремено  обучување на 
компетентен кадар и усовршување на определени 
работни позиции. 

Програмскиот раководител е дел од тимот на 
библиотеката и е секогаш во улога на медијатор и 
поттикнувач на нови идеи и креативни решенија 
за програмите кои се важни за заедницата, градот и 
пошироко.

ПРОГРАМСКИ  РАКОВОДИТЕЛ

м-р Јелена Петровска, библиотекар советник
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КОМПЛЕТИРАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧЕН 
МАТЕРИЈАЛ

Новиот сегмент COBISS3 / Набавка (2017) 
како и Влезната книга (2016) за монографските 
публикации се основната евиденција на компле-
тирањето на набавениот и обработениот фонд кој 
дошол во Библиотеката по пат на задолжителен 
примерок, меѓубиблиотечна размена, купување и 
подарок.

Комплетирањето на библиотечен материјал, 

претставува еден од поважните процеси во рабо-
тата на Библиотеката и предвидува континуирана 
набавка на монографски и периодични публика-
ции, 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).

Посебен придонес во дополнувањето на кни-
жниот фонд во последните години даде и Влада-
та на Р. Македонија со реализацијата на обемниот 
проект со издавање на 1000 преведени наслови на 
стручни дела од врвни автори од најпрестижните 
универзитети во Европа и светот, серијата на книги 
– Нобеловци и преводот на 130 македонски книги 
на англиски јазик. 

Каталошката обработка на монографските пуб-
ликации започнува со внесувањена истите во Влез-
ната книга, правење на листи со книги, при што 
следи техничката обработка и внесот во сегментот 
COBISS3 / Набавка каде се внесуваат (освен за-
должителниот примерок) сите книги, како и факту-
ри од набавка и сл. Библиотечниот материјал, преку 
листите со книги, се распределува за каталошка об-
работка. После обработката, повторно во Влезната 
книга се внесуваат ID-бројот, инвентарниот број и 
сигнатурата на книгите.

Анета Стефановска, библиотекар советник
Вработена од 2001

Науме Ѓоргиевски, библиотекар советник
Вработен од 1986

Благој Бошевски, библиотекарски помошник  
Прием и техничка обработка на книгата.

Вработен од 1984

СЕКТОР КОМПЛЕТИРАЊЕ  И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧЕН 
МАТЕРИЈАЛ, БИБЛИОГРАФИИ И ЗБИРКИ

РАКОВОДИТЕЛ
  
д-р Николче Вељановски, 
библиотекар советник
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Каталошката обработка на монографски пуб-
ликации почнува официјално да функционира од 
1962 година со посебни работни места: сигнирање, 
инвентаризација  (нвентарирање), каталогизација 
и децимална класификација, со тоа што умножу-
вањето беше со помош на машини за чукање и на 
шапилограф, а подоцна е купен минифиш за умно-
жување.  Каталожните картончиња се распоредуваа 
во повеќе библиотечни каталози. Со воведување на 
автоматизација на библиотечните процеси во поче-
токот на 90-тите години почнаа да се користат за ра-
бота терминалите, односно компјутерите. 

Во Библиотеката за каталошка обработка на 
библиотечниот материјал се користи програмска 
поддршка на системот COBISS (кооперативен online 
библиографски систем и сервиси), прифатена од 
страна на скоро сите библиотеки во Македонија и 
во регионот. Моментално за библиографски опис 

на монографските публикации се користи програ-
мата COBISS3/ Каталогизација, а библиографско-ка-
таложниот опис на книгите се изработува според 
стандардот ISBD(М) (International Standard of Books 
Description). Каталошката обработка ги опфаќа и 
систематизација на монографски публикации спо-
ред Универзалната децимална класификација (УДК) 
и правилата за предметизација.

 Покрај обработка на монографски публика-
ции се изработуваат и е- книги.

Обработениотбиблиотечен материјал се сме-
стува во Магацинот за книги за возрасни во че-
тири формати на големина кои се одредуваат при 
сигнирањето, како и во Магацинот на Детското 
одделение каде книгите се сместуваат по УДК.
На посебно место се сместува Депозитниот фонд, 
Збирката туѓа литература и фондот на Австриска-
та библиотека. 

м-р Марија Малгожата Мачковска, 
Библиотекар советник - Вработена од 1986

Анастасија Милевска, 
Виш библиотекар - Вработена од 1987

КАТАЛОШКА ОБРАБОТКА НА МОНОГРАФСКИ ПУБЛИКАЦИИ

Олга Димитриевска, Библиотекар. Вработена од 2002
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БИБЛИОГРАФИИ

Во 1982 година, за прв пат се формира  Биб-
лиотечно-библиографски информативен оддел 
за потоа, во април 1986 година, истиот да прерас-
не во Одделение Библиографии и збирки. Мате-
ријалот за статии се истражува во монографски и 
во периодични, односно сериски публикации “de 
visu”.Најпрво беше изготвен и објавен „Прегледот 
на докторски и магистерски трудови на научните 
работници од подрачјето на Битола одбранети на 
Универзитетите во земјата и странство во перио-
дот од 1955-1990“. Следеа повеќе библиографии на 

„Битолски весник“ во повеќе свески. Од посебна 
важност е и библиографијата за нашата Библиоте-
ка. Значајни  се и персоналните библиографии за: 
Владимир Костов, Вера Стојчевска Антиќ и други. 
Последна библиографија е продолжение на „Пре-
гледот на магистерски трудови и докторски дисер-
тации одбранети на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ Битола во периодот од 1990 – 2016 го-
дина. Во тек е персоналната библиографија за Љу-
бомир Трифуновски. 

РОДНОКРАЈНА ЗБИРКА

Почетоците на собирање на материјалите без 
нивна каталошка обработка се од 1966 година. Овој 
фонд бил нарекуван Завештаен фонд. Роднокрајна-
та збирка е формиран во 1977 година како едно ра-
ботно место со Збирката туѓа литература и оттогаш 
материјалите каталошки се обработуваат.

 Критериумите за собирање на материјали-
те во Роднокрајнатазбирка се: печатени материјали 
или ракописи кои се однесуваат на Битола и Битол-
скиот регион, без разлика на потеклото на автори-
те; ретки печатени, односно уникатни материјали 
издадени на битолското подрачје; авторите треба да 
бидат родени во Битола или Битолско, доколку не се 
битолчанибарем еден период да живееле и твореле 
на ова подрачје со што допринеле за популаризација 
на истото.

Комплетирањето на библиотечниот материјал 
во Збирката подразбира комплетна стручна обра-
ботка на монографските публикации, (воглавно 
белетристика од писателите) во автоматизираниот 
програм COBISS3/ Каталогизација, додека научна-
та и стручната универзитетската литература, како 
и магистерските трудови и докторските дисерта-
ции се сместени во магацинот за книги за возрасни. 
Таму посебно место (подлокација) имаат и обрабо-
тените над 1000 театарски работни сценарија. 

Гордана Пешевска - библиотекар советник
Вработена од 1997

д-р Светлана Талеска, библиотекар советник.
Вработена од 1994 

 Катерина Пејковска - самостоен 
библиотекарски помошник. Вработена од 2011

ОДДЕЛЕНИЕ - БИБЛИОГРАФИИ И ЗБИРКИ
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Поголемиот дел од фондот на Збирката е смес-
тен во Роднокрајната читална, нареден по формат, и 
истиот може да се користи само во читалната.

Како посебна активност поврзана со Роднокрај-
ната збирка е традиционалната Тркалезна маса на 

тема на која секогаш присуствуваат околу дваесет 
роднокрајни писатели од Македонија со свои крат-
ки излагања. Досега се поминати 14 Роднокрајни 
средби, и се издадени исто толку Зборници на изла-
гања.

Како посебен книжен фонд Збирката туѓа ли-
тература постои од 1977 година. Таа содржи мо-
нографски и сериски публикации на сите други 
странски јазици, освен словенските. Сместена е 
на одделено место од останатиот фонд. Сериски-
те публикации се сместени во Одделението за 
комплетирање и обработка на библиотечен мате-
ријал (периодични публикации). Во еден период 
на 90-тите години беа набавени поголем број на 
стручни странски списанија од Европа и Америка. 
Преку Американскиот културен центар во Скопје 
беа добиени 1000 списанија на ЦД – РОМ-ови од 
PROQUEST – добавувачот, од кои 400 беа во полн 
текст, а 600 во апстракти. Исто така, преку Сорос 
Отворено општество Македонија беа добиени ме-
дицинските бази на списанија на ЦД-РОМ-ови кои 
редовно се пребаруваа во Библиотеката(добиени 
преку  учество на конкурс за Централна и Источна 

Европа). Во Збирката можат да се најдат комплети-
те за деца и возрасни на Енциклопедија Британика, 
како и на француската енциклопедија Универсалис, 
неколку поголеми атласи, Вебстер-речници и некол-
ку други комлети на постари енциклопедии (дони-
рани од истата Фондација). 

Збирката постојано се обновува со преводите 
на Владата на РМ, како и со преводите на Минис-
терството за култура и други книги кои доаѓаат по 
задолжителен пат, меѓународна размена, или по-
дарени фондови. Како посебен фонд од септември 
2012 година е Австриската библиотека (во склоп на 
Библиотеката) со над 3200 стручно обработени кни-
ги. Активностите на оваа Збирка се поврзани со ко-
респонденција, учество на конкурси на хуманитар-
ни фондациии тн. Целокупниот фонд се внесува во 
автоматизираниот библиотечен програм COBISS 3\ 
Каталогизација.

д-р Николче Вељановски, 
библиотекар советник - Вработен од 1983 

ЗБИРКА ТУЃА ЛИТЕРАТУРА
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 Материјалите содржани во Дробниот печат, се со-
бирани уште од 1966 година како дел од Завештајниот 
фонд. Со проектот Содржинско средување и поставу-
вање на Дробниот печат  во витрини – постојана по-
ставка, кој е одобрен од Општина Битола во рамки на 
програмата БИТ ФЕСТ 2017, се овозможи презентација 
и популаризација на поголемиот дел од Дробниот печат 
во холот на вториот кат во стариот дел од зградата.

Дробниот печат е уникатен и во неа е претста-
вено минатото со различни културни, образовни и 
научни средби, фестивали, изложби, спортски на-
стани и други активности кои се одржувале на овие 
простои и истиот континуирано се збогатува.

До денес, сéуште се нема започнато со негова 
каталошка обработка.

Периодичните публикациикои во последно вре-
ме се фаворизираат како сериски публикации: вес-
ници, магазини, или часописи, списанија, годишни-
ци, извештаи, зборници, билтени, алманаси итн., се 
собираат, се обработуваат, чуваат и се даваат на ко-
ристење (не се изнесуваат надвор од Библиотеката). 

Уште во 1953 година се започна со конзерви-
рање и укоричување на периодичниот материјал 
и притоа беше опфатена поглавната периодика од 
1945 година. Кога во 1954 година, Градската библи-
отека во Битола од страна на Друштвото на библи-
отекарите – Скопје беше прогласена за македонски 
депозитар, ги добива како задолжителен примерок 
сите изданија што излегуваат на подрачјето на Репу-
блика Македонија, а со тоа и периодичнитепублика-
ции. Така фондот со текот на годините постепено се 
зголемува. Од 1994 година се прават првите online 
– записи, а официјално од 1996 година кога почну-

ва да функционира автоматизираниот библиотечен 
програм врз платформата COBISS, денес COBISS3/ 
Каталогизација на сериски публикации.. Каталош-
ката обработка на периодичните публикации се 
врши според меѓународно прифатениот стандард за 
обработка ISBD(S) и во магацините се редат според 
големината на нивниот формат.

Денес фондот на периодичните публикации во 
Библиотеката се движи околу 2600 наслови. Фондот 
на ова одделение континуирано се збогатува со од-
реден број подарени и бесплатни списанија и вес-
ници, но најголемиот број од фондот го сочинуваат 
публикациите добиени по задолжителен пат.

Секојдневно на располагање на читателите им 
се три дневни весници  (Вечер, Нова Македонија 
и Слободен печат), локалните изданија (Битолски 
весник, Его, Јавност, Инфо магазин) и др. Редовно се 
добива и Службен весник на Република Македонија.

ДРОБЕН ПЕЧАТ, ЗАШТИТА, ОДБРАНА И ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

КОМПЛЕТИРАЊЕ И КАТАЛОШКА ОБРАБОТКА НА ПЕРИОДИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Ленче Андоновска, библиотекар советник.
Вработена од 1989

1. Лидија Мирчевска, 
виш библиотекар 
(лево). Вработена

од 1989

2. Лилјана Корлевска, 
библиотекарски 

помошник. Зајмување 
и услуга. Вра ботена 

од 2007 

3. Марија Марковска, 
библиотекар. 

Вработена од 2020

4. м-р Милка 
Котевска, 

библиотекар.
Вработена од 2007 

5. Македонка 
Василевска, 

библиотекарски 
помошник (десно) - 

Зајмување и услуга.
Вработена од 2019 
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КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ, ОДНОСИ 
СО ЈАВНОСТА И ПРОДАЖБА НА КНИГИ

Библиотеката големо внимание посветува на 
културните манифестации со што се овозможува 
популаризација на книгата. Изложби на книгата се 
организираат уште од 1957 година. 

Од 1985 –2012 година во просторијата на Од-
делот Информации работеше и одговорниот за 
популаризација на книгата Драги Кабровски, биб-
лиотекарски помошник прва категорија. Подгот-
вуваше концепции и сценарија за изложби и друг 
вид манифестации; работеше на поставувањето и 
аранжирањето на изложбите; иницираше и органи-
зираше други културни манифестации: предавања, 
научни трибини, литературни средби, промоции и 
сл.); комплетираше и ажурираше документација за 
културните манифестации  (фото и аудио докумен-
тација, плакати, покани, излагања и сл.); доставува-
ше текстови за ажурирање на ВЕБ страната на Биб-
лиотеката; изготвуваше изложби на белетристика 
и стручни книги и ја популаризираше преку јавни 
гласила; соработуваше со образовно - научните  и 
културни институции. 

 Она со што се карактеризира ова Одде-
ление, покрај гореспомнатото, се средбите со ав-
тори и промоции на нивни дела за деца, натпре-

вари на млади литературни творци од градот, 
преку манифестацијата „Поетски бранувања“ 
(1993-2010), трите последни поетски натпревари 
„Млади поетски перформанси“ од кои произле-
гоа и трите Збирки под истиот наслов, општин-
скиот натпревар „Млади библиотекари“ конти-
нуирано секоја година од (2003-2020) година до 
денес. Групните посети на деца од предучилишна 
и училишна возраст се секогаш директно орга-
низирани со претставување на работата на Биб-
лиотеката, нејзините просторни и функционални 
можности. 

Во последните десетина години во фокусот на 
интересот на Библиотеката во рамките на воведу-
вање на нови библиотечни програми и проекти, се 
и програмите за лица со попреченост во развојот, 
за  слепи и лица со оштетен вид: се организираат ак-
тивности и анимации за осмислување на прилаго-
дени програми, литературни клубови,  оформување 
на збирки за слепи и лица со оштетен вид, дигита-
лизација на специфичната граѓа, со цел нивна ин-
клузија во општеството. Одделението за потребите 
на повеќе целни групи  има над 10 ДВД изданија 
кои се издадени и поставени on-line на дигиталната 
платформа.

Во Библиотеката секоја година на 23. Април 
се одбележува Светскиот ден на книгата, месецот 

СЕКТОР РАЗВОЈ НА БИБЛИОТЕКАРСТВОТО, МЕЃУНАРОДНА 
СОРАБОТКА,  МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

ОДДЕЛЕНИЕ - МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА, МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

РАКОВОДИТЕЛ
  
м-р Фатма 
Бајрам Аземовска,
виш библиотекар

Илче Стојановски, виш библиотекар - Вработен од 
1996

м-р Фатма Бајрам Аземовска, 
виш библиотекар Вработена од 2010
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ОДДЕЛЕНИЕ – РАЗВОЈ НА БИБЛИОТЕКАРСТВОТО

на книгата, денови на културата, се прават мини 
саеми на книгата,  се одржуваат конференции на 
библиотечни асоцијации, семинари, се реализира-
ат проекти за меѓународна соработка. Од посебна 
важност е поддршката што ја добиваме од про-
грамата Еразмус +, во поглед на: Изложбата „Ма-
тематика за мали“ изработена од музејот „Мате-
матикум“ од Гисен, Германија, како и во поглед на 
реализација на проектот „pROMise“ која треба да 
се реализира во траење од 24 месеци во соработка 
со неколку европски земји.

Во досегашниот период на работењето, развојот 
на библиотечните процеси се одвиваше преку ма-
тичната дејност, преку индивидуалните напори на 
поединци, преку одделенијата за одделните опера-
ции при каталошката обработка, преку автоматизи-
раните библиотечни процеси со програмската под-
дршка COBISS, со посебните сегменти на Набавка, 
Каталогизација на монографски и сериски публика-
ции, Некнижна граѓа, Зајмување и тн. 

Посебна улога во одржувањето на компјутери-
те и мрежната опрема во однос на оваа платформа 
во последните дваесетина години имаше инжинер-
скиот кадар кој работеше во т.н. Сектор за унапре-
дување на библиотекарството: Гордана Пешевска, 
библиотекар советник (последните години COBISS 
– лице за контакт и обука) и м-р Зоран Јанакиевски, 
советник за информатички работи (моментално во 
Секторот за административни општи и правни ра-
боти) кој во последните десет години се грижи за 
осовременувањето на техничката опрема, програ-
мите како што е Влезната книга, Веб – страната на 
Библиотеката и Дигиталната библиотека, како и за 
техничката обработка на повеќе библиотечни пуб-
ликувани изданија и сл. 

Од крајот на минатата година вработено е уште 
едно лице кое треба да придонесе за развојот на ди-
гитализацијата и микрофилмувањето во Библиоте-
ката.

Истовремено, стратегијата на Библиотеката во 
поглед на развојната перспектива налагаше врабо-
тување на дополнителен кадар во новоформирано-
то  Одделение. 

м-р Гордана Ѓоргиевска – Неделковски, 
библиотекар -  Вработена од 2020 

м-р Зоран Јанакиевски, Советник
за информатички работи - Вработен од 2009

Ирена Колевска, библиотекар (лево). Вработена од 2019 
д-р Јасминка Кочевска, библиотекар - Вработена од 2019
Вера Марковска, библиотекар (десно) - Вработена од 2019

Слободан Пачовски, библиотекарски помошник (Диги-
та лизација и микрофилмување) - Вработен од 2019
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ХРОНОЛОГИЈА
75 ГОДИНИ РАЗВОЈ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ

Национална установа Универзитетска библиотека
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

1945 - 2020
Приредил д-р Николче Вељановски, библиотекар советник

XPOHOJIOrHJA 

75 ro,n;mIH PA3BOJ HA Jilffi.JIHOTElfflATA �JHOCT
Hau;HOHaJIHa YCTaHOBa Yuneep:JBTeTCKa fiHfiJIBOTeKa 

"CB. KJIHMEHT OXPH,n;CKH" BHTOJIA 
1945-2020 

Ilpape,ll;HJI ,ll;-p HRKOJI''le BeJLaHOBCKR, 6H6JIHOTeKap COBeTBRK 

0Ba e 'le'I'BpTO npo,ll;oJiac.eeae ea oeaa oooncelKlla xpoeoJiol'Hja (2005, 2010, 2015, 
2020) 3a pa3BOjOT Ha 6116JIHOTe'IHOTO pa6oTeH>e BO HaIIIaTa YCTaHOBa Koe rn BKJiyq:yBa: 
DpOMeeHTe BB JIOJUl�jBTB BB 6a6JIROTelUITB, DpBBTe paoOTBH Mena a HMBILBTB ea 
epaooTeeBTe (BHBBOTO nemaoeapae,e, BJIB IIBIIJDITB&.e BB lia6JIHOTeKBTB), 
4'opMRpBB,eTO BB O;rul;eJIBTe BO u;eHTpBJIHBTB 6a6JIHOTelUl a peOHCKHTe 6a6JIROTeKH, 
DOBBlKIIBTe DpBB BBC'IBBH B cpe;ll;C'lBB 38 pa6oTa, oy6mmyBBBHTe ;a;eJia mum R 
BKTRBHOCTH 0;11; IIOrOJieMO 3BB'le&.e 38 6BOJIBOTeK8TB, BeeceRH ce B DpOCTOpHHTe 
npoMeBB H npoMeHBTe 0,IJ; DO'leTOKOT BB BBTOMBTH3BD;BjaTa ,IJ;O )J;eeec. Tyica ce H 
npacyCTBaTil Ha KOH4>epeeu;ua, f'lecTB8T8 co CBOB TPY.Z.OBR, IIOCeTHTe BB 6H6JIHOTeKH BO 
Clp8HCTBO, npeCTOH H'll(, 3a xpOHOJIOnrjaTa rn KOpHCTeB H3BOpHTe no cne;a;HHOT 
pegocneg: mrcrnaTa HHTpOCIIe:KqHja KaKo pe3ynTaT Ha MOeTo noBeie O.ll TpHeceT I'O.llHHH 
pa6omo HCK)'CTBO, HHTepajyaTa co TpHeCeTI'Hlla neH3HOH11paHH H ;a;pyrn 6:u6JIHOTeKapH, 
KaKO H co mecTMKHa ;a;:upeKTopH KOH 6ea o6jaBeHe: BO CIIHca.HHeTo Ha B:u6n:uoTeKaTa, 
"BHOJIHOTe1IeH TpeH;ll;" {ceICaKO ,lleKa cnHCalIHeTO ocrcma nOTCeTIIHK H 3a HaCTaHHTe 0.ll 
HerOBOTO IIpBO nojasysa.H,e BO 2003 I'O,llHHa .llO .n;eaec), 6pornypaTa "B116n:uOTeKaTa HH3 
6pojKH"(1974) "36opH11KOT 6H6JIHOTeKapCTBO BO DHTOJia :u DHTOJICKO (1995), 
MoHorpaclnrjaTa no noao;a; jy6HJiejoT - 50 ro;a;HHH o;a; nocroe11,ero Ha B:u6n:uoreKaTa 
(1995), MoHorpacp:e:jaTa no noao;a; jy6HJiejoT - 60 ro;a;HHH og nocroe1neTo Ha 
BH6JIHOTeKaTa (2005) :u JleTOilHcmtTa Kllllra og 1960-1974 rogD:Ha. Ce Ha;ll;eBaM geKa OBaa 
xpOHOJionrja Ke OH)];e TeMeJI 3a IlOHaTaMOIIlHO HCTpIDicyBall>e BO HaIIIeTO 6H6JIHOTe'IHO 
pa6orea.e, a BOe)];HO H npeAff3BHK ga ce ;ll;OIIOJIHH co HaCTaHH BO Hape;a;HHTe rO)];HHH HJIH ce 
nporrynrreHH. 

1945 Co pemeHHe Ha rp�CKHOT Hapo.z.eH култура, апотоа е преместена во
o.z.6op OCHOBllHa 1)>8,ll;CK8T8 H8POAH8 зградата на ОУ "Климент
6B6.rIBOTeK8 BO liRTOJia, BO nopaHem- Oxp:a,n;cm" (денешно ОУ
HHOT XOTeJI ,,TypHCT" Ha yn. ,,MapmWI ,,rou;e ,l];eJI'ieB"), a rroroa во
Tlrro", Hacnpom AeHCmHHOT �eHTap 3a pecropaH ,,PojM" Ha yn. ,,MapmM 

Taro" 6n. 80 
1945-1957 Ilepca Buoc ,ll;HDeKTOP ea NBMHOTeKaTil 
1946 06HOBeHO e rpa,lWKOTO IIH'fammrre 
1948 PerHCTPHPaIIH m,ym 30 1IHTilJIHIIITa 
1952-1954 1iH6JIHOTeKaTil e CMeCTeHa BO 3rpa,i:t;a- )J;HpeKTopH: .AJJ:eKCBBABP TaceeCKB 

m ea rropaHelliHHOT IIHoHepCKH .z.oM (pa6 . .o;o 1966) u JLy6a NOIIIKOBB 
1954 -1974 1iH6JIHOTeKaTil e CMeCTeHa BO Ilepca Buoc, lKHBKo BaCBJJeBCKH 

3rpa,i:t;aTa Ha yn. M. THTO 6p. 89 To;a;e f opeeCKB a MeTo;a;nja 
P83MOBCKH 

1954 Bpa6oTeH Ka.KO IloMomnHK )KaBKO Nor,llBHOB (1954 - 1994, 
KHH3CIIHllap - IIDHIIDaBHHIC neH3HOHHPa1Le) 

1954 B116n:e:OTeKaTa e npornaceHa 3a MaKe)];OHCKH ;a;en03RTap 
1955 «l>opMHpa.H,e ea ,Zl;eTcKa lKHBKo liorA&HOB (e,1J;Ha rogHea) 

fie6JJBOTeKa JIHJiiBHB TaceeCKa (1955-1990) 
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1957 Вработување на (1) лице  Поликсена Марковска (1957-
1960) - Хигиеничар 

1957 Prv Sovet na Bibliotekata  Prof Niko Nalbanti, pretsed. 
1957 @ivko Vasilevski Дirektor на Библиотеката 
1957-1960 Тоде Ѓоревски Дirektor на Библиотеката 
1957 Prv pat "Mesec na knigata"  
1957 Za prvpat vo sostavot na 

Bibliotekata zapo~naa da 
funkcioniraat i reonski 
biblioteki - klonovi 

"^inarot"- Vukica Bo{evska, 
"Jeni Maale" - Dim~e 
Stojanovski,  "Stevo Patako" 
(до 1973) - Kosta Nikolovski  

1959 Реонска библиотека „Јени Мале“ Оливера Стефановска(1959-2001) 
1960-1970 Metodija Razmovski Директор на Матична библиотека 
1960 Voveduvawe na Letopisna kniga  
1960 Mati~na  dejnost @ivko Bogdanov 
1960 Помошен работник курир Куновски Петар (1960-1974) 
1961 Podvi`na biblioteka @ivko Bogdanov 
1961 Rab. mesto smetkovoditel-

blagajniк   
Marija Stojkovi} (1960-1975) 
(вработена во Историски архив) 

1961 Конф. на библиотекари од Мак.  Прилеп - Дервен 
1962 Vovedena e decimalna 

klasifikacija na 
bibliote~niot materijal 

Aleksandar Tasevski (katalog 
latinica), @ivko Bogdanov 
(katalog kirilica) 

 Inventarirawe Quba Bo{kova (vo 1972 se penz.) 
 Signirawe  Перса Вилос (1945-1972) 
 Katalogizacija и  

uslu`uvawe na periodika 
Olivera Stefanovska 
(kirilica), Radmila Strnad  
(latinica) (vo 1964 si zaminuva) 

 Umno`. на кат. картончиња со 
машина за пишување, шапилограф 

Menka Kolevska (daktilograf - 
arhivar, 1962-1998) 

1963/1964 Formirawe na Podvrzuva~ko 
одделение 

Aleksandar Vrklevski (1963-
1996) 

1965 Biblioteka vo s. Bistrica  Nikola \uparovski (1965-2000) 
1965 Хигиеничар  Мара Јовановска (1962-1972) 
1966 Biblioteka vo s. Bukovo Desanka Vrklevska (1965-2001) 
1966 Biblioteka vo s. Kukure~ani Vaska Temelkova 
1966 Formirawe na Zave{taen fond 

i fond za tu|a literatura    
Само се прибираа материјали во 
фондот  i дробниот печат 

1966 "Kliment Ohridski" Prva publikuvana kniga 
1967 DBM so сedi{te vo Bitola 

(Дружење на конгреси и средби 
Ги посетил библ. во Москва,  

Razmovski Metodija, pretsed. 
и национ. библ. низ Југославија) 
Ленинград и Париз) 

1967 Biblioteka vo s. Dihovo Христо Георгиевски 
1968 Nabaven prviot "Bibliobus" Живко Богданов 
1968 Вработување на (1) едно лице во 

библиотеката во с. Буково 
Драги Кабровски (1968 - 2012) 

1968 Nabavka na pe~atarska ma{ina  Za potrebite na Bibliotekata 
1969 Nabavka na aparat za 

dezinfekcija i dezinsekcija  
Aleksandar Vrklevski-patent 
nagraden na Makinova 
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1969 Добиени rakopisite na Van~o Nikoleski vo Zave{tajniot f. 
1970 Вработување на (1) лице во с. 

Буково, а потоа во реонската 
„Кочо Десано“(Месна заедница) 

Борче Вељанов (1970-1987
замина)

1971 Вработување на (1) лице во 
реонската библиотека „Кочо 
Десано“, Роднокрајно одделение 
и    Туѓа литература

Цветанка Вељанова (1971 – 1987)

1971 Biblioteka vo s. Lera 
1972 Вработено (1) едно лице -

службеник – книжничар во „Јени 
Мале“ (доаѓа од НБ „Гоце Делчев“ 
Штип, 1957-1963)

Елена Талевска (1972 – 1989)

1974 
(14 fevruari)

Bibliotekata se preseluva vo 
zgradata  na adaptiranoto 
hirur{ko oddelenie na starata 

bitolska bolnica na ul. 
Leninova 39 

1974 - Obrabotka na мон. публикации
- Зајмuvawe na periodika

Olivera Stefanovska 

1974 Se formira Oddel muzikalii (Samo se pribiraat materijali) 
1974 Вработени 2 (две) лица:

Зајмување за возрасни
Ружа Пејковска (1974 – 2005),
Мирка Зисовска (1974-2008)

1974 Вработено (1) едно лице – Катало-
гизација на мон. публикации во 
Детското одделение

Верка Стефановска (1974-1984)

1974 Хигиеничар Павлина Котевска (1974-2012)
1974 Хигиеничар Злата Стефановска (1974-2001)
1974 Портир - курир Михајло Талевски (1974-1979)
1974 Хаус - мајстор Богоја Дамјановски (1974 – 1979)
1974-1976 Izgradena konstrukcijata na 

Novoto krilo na Bibliotekata 
вo prodol`enie na сtarата зграда

1974 Вработено (1) едно лице Sekretar Aleko Vrtanovski 
1977 Stojko Stojkovski Дир. на Библиотеката(1977–1993)
1977 Вработув. на (1) лице s. Novaci Rade Ristevski 
1977 Form. na Rodnokraen oddel i 

Oddel za tu|a literatura 
Liljana Tasevska 

1978 Вработување на (1) едно лице 
Каталогиз. на мон. публикации

Цветанка Дамјановска (1978 –
2014)

1979 Вработување на (1) едно лице во 
„Кочо Десано“ и „Чинарот“ 

Митре Талевски (1979 – 2011)

1979 Вработени 2 (две) лица: ложач –
хаус мајстор и портир - курир

Божин Чагоровски и Вангел 
Соколовски

1980 Вработување на (1) лице - чувар –
пожарникар (ложач– хаусмајстор)

Владо Пачовски

1980/81 Вработување на 2 (две лица):
хигиеничар

Марика Ставревска (1980-1981) 
Ангелина Савевска (1981-2005)

1981 Вработено 1 (едно) лице -
секретар (правник)

Добри Петровски (1981 – 1999)

1981 Вработување на 1 (едно) лице
обработка и зајмување и услуга

Александра Раиф (1981 – 2007)
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во с. Новаци и с. Буково  
1981 Вработување на 1 (едно) лице -

зајмување и услуга во „Чинарот“ 
и „Кочо Десано“ 

Стеванка Петковска (1981-2012) 

1982 Функционира новото крило на 
Библиотеката ul. Leninova br. 39 

 

1982 Вработување на 1 (едно) лице на 
одредено време:зајмување и услу-
га во „Чинарот“ и „Кочо Десано“ 

Трајан Чагорски (од 1984 со 
полно раб. време), во меѓувреме 
служи воен рок 

1983 Вработување на 2 (две) лица -  
библиотекари - Магацин за книги 

Николче Вељановски,  
Лена Секуловска (1983 - 2012) 

1984 Вработување на 2 (две) лица: библ. 
помошници-Магацин за книги 

Благој Бошевски,  
Елица Ѓорѓиевска 

1984 Според новата систематизација 8 
organiz. edinici: 1.Kompletira-
we na bibliote~en materijal 
 2. Stru~na obrabotka na mon. i 
periodi~ni   publ. 3. Bibliogra-
fsko-bibliote~ni informacii 

4. Зajmuvawe i usluga  
5. Unapreduvawe na bibliotekar 
-stvoto  
6. Posebni kni`ni fondovi 
7. Za{tita i reprografija  
8. Op{ti slu`bi 

1984-1994 Nabaven e Minifi{ za umno`. 
na katalo`nite karton~iwa 

(за Оddelот za stru~na obrabotka 
na monografski publikacii) 

1984 Rabotno mesto Bibliote~no- 
bibliografski informacii 

C. Damjanovska, R. Pejkovska, 
Qubica Sajkova (1983-1993) 

1985 Rabotno mesto Izgotvuvawe na 
informativen bilten 

Qubica Sajkova 

1985 Rabotno mesto Droben pe~at Ru`a Pejkovska 
1985 Rabotno mesto Popularizacija  Dragi Kabrovski 
1985 Вработено (1) лице -  библиотекар 

во Матична дејност 
Благој Николов (1985-2018) 
(доаѓа од Народниот театар) 

1985 Вработено 1 (едно) лице- зајмува-
ње и услуга, с.Новаци и с.Буково  

Гордана Марковска (1985 - 2015) 
 

1985  Вработено 1 (едно) лице: библ. 
помошник Магацин за книги   

Мирко Гашпарец (1985-2019) 

1985-1988 Прeдмет "Bibliotekarstvo" III 
i IV klas vo Gimn."J.B. Tito" 

Blagoj Nikolov 

1986 Вработено 1 (едно) лице - 
Зајмување и услуга за возрасни 

Јоланда Бошевска (1986 – 2018) 

1986 Вработено 1 (едно) лице - 
Магацин на книги за возрасни 

Науме Ѓоргиевски  

1986 Вработено 1 (едно) лице - 
Каталогизација на мон.  публ. 

м-р Марија Малгожата 
Мачковска  

1986 Хигиеничар Љиљана Овезовска (1986-1987) 
1986 Po~nuva da se izrabotuva 

Rodnokrajna bibliografija  
C. Damjanovska, L. Sekulovska 
sorabotnik Liljana Tasevska 

1987 Вработено 1 (едно) лице -
Информации 

Ричард Иванишевиќ (1987 – 
2005) 

1987 Вработено 1 (едно) лице – 
раб. место Сигнирање 

Јованка Ангеловска (1987-2001) 
(доаѓа од просвета) 

1987 Вработено 1 (едно) лице - Анастасија Милевска  
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Зајмување и услуга за возрасни 
1987 Роднокрајно одделение и Збирка 

туѓа литература  
Николче Вељановски  
(на место од Цветанка Велјановска) 

1989 Вработување на 1 (едно) лице - 
зајмување и услуга „Јени Мале“  
„Чинарот“ и с. Новаци 

Лидија Мирчевска 
 

1989 Вработување на 1 (едно) лице - 
зајмување и услуга во „Кочо 
Десано“ и с. Буково 

Ленче Андоновска 
 

1990 „Преглед на докторски дисерта-
ции и магистерски трудови : на 
научни работници од подрачјето 
на Битола одбранети на универ-
зитетите во земјата и странство 
во периодот од 1955 – 1990“ 

Цветанка Дамјановска, Лена 
Секуловска, Живко Богданов, 
Николче Вељановски 

1990 Прв терминал во МУБ поврзан 
со ЈУПАК мрежа (СНТИЈ) 

Министер. за инф. и развој на 
Југосл. (Ј. Лозановски, зам. мин. 

1990 - 2001 Po~etok na avtomatiz. na библ. 
процеси во МУБ – Битола (1990) 

Одговорен Nikol~e Veqanovski 
(Еднонеделна обука во IZUM –) 

1991 Вработување на 1 (едно) лице - 
сметководител  

Цара Огненовска 
(доаѓа од СИЗ за култура...) 

1991 Вработување на 1 (едно) лице -  
чувар - курир  

Благој Најденовски (1991-1997) 
(доаѓа од СИЗ за култура...) 

1992  Prvi on-line zapisi od 
рodnokrajnata literatura 

Nikol~e Veqanovski 

1992 30 бесплатни списанија – 
конкур. во САД, Сорос фонд. 

Николче Вељановски 

1992 Обука на компјутери – Chi – 
writer во „Мегасофт“ (во Заводот 
за враборување) –  

Организирано од Николче 
Вељановски (дванаесеттина 
вработени) 

1993 Prenesuvawe na Detskata 
biblioteka vo нovoto krilo 

 

1993-2000 Dobri Petrovski Директор на Библиотеката 
 Prv proekt za avtomatizacija - 

Bitola 1 do Open Society Institute – 
Regional Library Program-Budapest 

Nikol~e Veqanovski  (26000 
УСА): Gataway (први  (2) компј.) 
и CD-drajv читачи на/со 6 ЦД-a 

1993 Обука за работа со ЦД-РОМ - бази 
на подат., Будимпешта,Унгарија   

Николче Вељановски 
(една недела) 

 1993  
 

 

„Рodnokrajna bibliografija 
Bitolski vesnik : statii 1964 – 
1974“ (Св. 1)Прва библиографија 

C. Damjanovska, Л. Sekulovska; 
сoraб. @. Bogdanov,  L. Tasevska 
(комп. подготовка ПроИнфо) 

1993 - 2010 „Поетски бранувања 1993“ 
натпревар на млади поети 

Комисија Илија Мерковски, Д. 
Кабровски, И. Стојановски 

1994 - 2010 „Поетски бранувања 1993“ 
Билтен 

Илија Мерковски, Драги 
Кабровски, Илче Стојановски 

1994 Prv Republ. seminar za biblio-
tekarstvo na angliski jazik 
(дваесеттина библиотекари)  

Orgniziran od Instit. Soros 
Otvoreno op{testvo Makedoni-
ja (во траење од една недела) 

1994 Prvo promovirawe vo zvawe D. Petrovski, C. Damjanovska, 
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Vi{ bibliotekar L. Sekulovska, N. Veqanovski i 
Д. Vrklevska 

1994 Работилница за пребарување на 
мед. бази на ЦД-а, Будимпешта 

Николче Вељановски 
(една недела) 

1994 Tu|a liter. - prvi on-line zapisi Nikol~e Veqanovski 
 Oddel za stru~na obrabotka na 

mon. пubl. - prvi online zapisi  
J. Bo{evska, M. Ma~kovska i  
A. Milevska 

 Oddel Periodika - prvi on-line 
zapisi 

Desanka Vrklevska 

1994 Вработување на 1 (едно) лице - 
чувар-курир 

Оливер Котевски 

1994 Вработување на 1 (едно) лице - 
Реонски библиотеки 

Евгенија Бекташ – Јосифовска 
(1994-1996) 

1994 Вработување на 1 (едно) лице - 
Реонски библиотеки 

Јелена Петровска 

1994 Вработување на 1 (едно) лице - 
„Кочо Десано“,„Чинарот“, „Јени 
Мале“, с. Буково и с. Могила 

Светлана Талевска,  
 

1995 - 2007 Роднокрајно оддел. го презема од 
Николче Вељановски 

Науме Ѓеоргиевски – работи и 
Комплетирање на библ. материјал 

1995  Prva Monografija na MUB „Sv. 
Kl. Ohridski“, jub. 50 - godini 

Tekst. se od vrabotenite. Glaven 
urednik Dobri Petrovski 

1995 „Bibliotekarstvoto vo Bitola 
i Bitolsko... “- Zbornik 

Семинарот е одржан во декември 
1994 – со МНД - Битола 

1995 Престој во Мортенсон центарот 
при Главната библ. на Универзи-
тетот на Илиној, Урбана–Шампањ, 
Охајо  САД 

Николче Вељановски  
(четири и пол месеци - прва 
автоматизирана библ. во САД) 

1995 16. Конференција на Американ-
ската библ. асоцијација, Њујорк  

Николче Вељановски 
 

1995 Посета на Конгресната 
библиотека, Вашингтон, САД 

Николче Вељановски  
(два дена) 

1995 Донација на PROQUEST baza na 
podatoci so 1000 spisanija od 
pove}e oblasti 

Преку Американскиот културен 
центар во Скопје 

1995 Kompjuterski informativen 
centar –  за stranski spisanija i 
bazi na podat. na ЦД; PROQUEST   

Одговорен Nikol~e Veqanovski 
 

1995 On-line prebaruvawe na 
medicinskite bazi na podatoci: 
MEDLINE, SAMCD, JAMA itn. 

Nikol~e Veqanovski,  
Jolanda Bo{evska 

1995 On-line prebaruvawe na 
PROQUEST baza na podatoci  

Nikol~e Veqanovski,  
Jolanda Bo{evska 

1995-2001 Formirawe Francuska ~italna Одговорна C. Damjanovska 
1995 Francuski konzulat vo MUB Калиопи Стилиновиќ – 

Кривашија (почесен конзул) 
1996 Nabaven Alфa - server 400/166 i 

се инсталира kompjuterska i 
mre`na oprema (ЕЦС – Скопје) 

Проект “Bitola 1” од 1994 г.  
Nikol~e Veqanovski 
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1996 Dogovor za instalirawe na  
COBISS - платформа 

Потпишан од Д. Петровски, дир. 
на МУБ и претставници од 
ИЗУМ (во ист ден со НУБСК) 

1996 Инсталирање на COBISS – 
платформа во МУБ - Битола 

Перо Шобот, Душан Ханжурај 
(една недела) 

1996 Контрола на функционирањето 
на COBISS – платформ. во МУБ 

Романа Мухвиќ од ИЗУМ 

1996 Оbuka vo IZUM - Maribor 
(една недела) 

Николче Вељановски (посредник 
за обука на библиотекарите - МУБ) 

1996 Семинар за библиотекари во 
Франц. читални, Центар за 
педагошки студии (CIEP), Париз 

Цветанка Дамјановска  
(една недела) 
Севр, Франција 

1996 Проект до Сорос ОО Македонија 
(добиени по еден компј. и штампач 
за сите библ. во РМ) 

Проект на Николче Вељановски 

 
1996 

Воведување на Пredmetna 
sistematizacija vo Odd. за кат. 
obrab. на мон. и периодични публ. 

Nikol~e Veqanovski,  
Mitre Talevski 
 

1996 - 2001 Рetroаkt. каталошка obraботka 
na bibl. fond во COBISS 

Odgovoren Nikol~e Veqanovski 
(вклучени сите библиотекари) 

1996 Вработување на 1 (едно) лице -  
Реонски библиотеки 

Илче Стојановски (доаѓа од КПЗ) 

1997 „Семинар за интегратори според 
методологијата Адижес“– Охрид, 
Велес и Прилеп. Учество на повеќе 
библиотекари од Македонја.  

Проект на МУБ - Битола и Сорос 
Отворено општество Македонија 
Предавачи: Д. Петровски, Н. 
Вељановски, Ц. Дамјановска 

1997 „Обука, водство и промени во 
образованието, подпроект: обука 
на училишни библиотекари“ 
хотел „Стрежево“ Нижеполе 

Проект на МУБ - Битола и Сорос 
Отворено општество Македонија 
Предавчи: Д. Петровски, Б. 
Николов, Ј. Бошевска, М. 
Мачковска, А. Милевска 

1997 „Rodnokrajna bibliografija 
„Bitolski vesnik“ : statii  
1975 – 1985“ (Св. 2)  
(Компјутер. обработка на 389 стр. 

L. Sekulovska и C. Damjanovska;  
сораб.: Ж. Богданов и Ј. 
Бошевска 
Николче Вељановски) 

1997 Rabotno mesto  
сistem bibliotekar 

Nikol~e Veqanovski 

1997 Вработување на 1 (едно) лице - 
Sistem in`ener 

Gordana \urovska (Pe{evska) 

1997 Вработување на 1 (едно) лице - 
ноќен чувар 

Александар Јовевски 

1998 Prv Doktor na nauki д-r Nikol~e Veqanovski 
1998 Prvo promovirawe vo zvawe 

Bibliotekar sovetnik 
д-r Nikol~e Veqanovski 

1998 „Rodnokrajna bibliografija 
„Bitolski vesnik“ : статии  
1986-1995“ (Св.  3) 
(Прва библиографија во COBISS) 

Cvetanka Damjanovska, 
Lena Sekulovska, 
Jolanda Bo{evska 

1998 Обука за Интернет во организ. Повеќе вработени од МУБ 
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на Сорос и „SEMOS” Скопје  
1999 Награда “4-ти Ноември за 1999 

год. Доделува Општина Битола 
за колективен труд: „Печатар-
ството и издав. во Битола“ 

Добри Петровски, Науме 
Ѓоргиевски, Цветанка 
Дамјановска, Благој Николов 

1999 Прва награда „Климентова 
повелба“ 1999 на ДБМ 

Добри Петровски 

1999 Договор на дело на 1 (едно) лице - 
систем инженер 

Зоран Димитровски (1999) 
(замена за Гордана Пешевска) 

2000 Вработување на 1 (едно) лице -  
библиотеки во с. Бистрица, 

Благојче Ѓупаровски  
с. Кравари и „Кочо Десано“ 

2000-2002 Анета Стефановска Директор на Библиотеката  
2001 Nabaveno slu`beno vozilo Лада  
2001 Prvi rakovoditeli na Oddeli Blagoj Nikolov, Naume 

\eorgievski 
2001 Formirawe Francuska alijansa Директор @an Pol Fransoa 
2001 Обука во IZUM (еден месец) Blagoj Nikolov 
23.03.2001 Новото крило во владение на 

Матична Унив. Библиотека 
Со пренамена на сопственост 

2002  Обука во IZUM (една недела) Blagoj Nikolov 
2002 Bibliotekata stana ~len na 

Zaemnata bibliografska baza 
COBIB/MK 

Zaemnata baza se formira od 
zapisi na NUB - Skopje i MUB - 
Bitola 

2002 „Bitola niz vekovite“ Biblio-
grafija na mon. publikacii 

Blagoj Nikolov, Naume 
\orgievski 

2002 Nabaven poloven elektri~en  no` za se~ewe na hartija 
2002 Osnovawe na KNIIC 

(Kompjuterski nau~no-istra`u-
va~ki informativen centar) 

Osnova~i: MUB-Bitola i Sojuz 
na studenti na Univerzitetot vo 
Bitola so sponzorstvo na USAID 

2002 Biblioteka vo s. Mogila Jelena Petrovska 
 Biblioteka vo s. Kravari Blagoj~e \uparovski 
2002 Вработување на 1 (едно) лице - 

портир, технички секретар,  
Маријан Котевски 
(Зајмување за возрасни) 

2002 Вработување на 1 (едно) лице - 
портир - информатор,  

Менде Доневски 
(Магацин за книги за возрасни) 

2002 Вработување на 1 (едно) лице - 
Детска библиотека 

Олга Кузмановска 

2002, 2004, 
2006, 2007, 
2009, 2011, 
2016, 2018 

Конференции COBISS Марибор  
 

Учество на библиотекари од 
НУУБ-Битола (со труд Б. Нико-
лов, 2002, Ј. Петровска,  2005, Н. 
Ѓоргиевски, 2007) 

2002/2003 Вработување на 1 (едно) лице -  
Реонски библиотеки 

Смиља Најденовска 

2002 Вработување на 1 (едно) лице: 
Реонски библиотеки 

Стеве Стефановски (2002-2003) 

2002 Опремув. на Роднокрајната чит. Изведувач Владо Пачовски (х.м.) 
(18 изложб. паноа во 2003) 

2002 Фонтана покрај влезот на Библ.  
2003-2006 Јелена Петровска Директор на Библиотеката 
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2003 Бетонска патека за хендикепирани на местото од фонтаната 
2003 – 2020 -  Spisanie (trimese~nik) 

 "Bibliote~en trend"  
Proekt na d-r Nikol~e 
Veqanovski, gl. i odg. urednik 

2003  Promovirana прва VEB stranа  
na Bibliotekata 

Gordana Pe{evska 

2003 Пулман-ХТ Национална работ. – 
Љубљана, Словенија 

Гордана Пешевска 
(една недела) 

2003 – 2020 -  Прв плакат и рекламен матер.  
за саемите и други манифестации 

За светскиот ден на книгата 
(2003) 

2003 Воведено COBISS/Zajmuvawe 
(Avtomatizirano zajmuvawe na 
bibliote~niot materiјal)  

Obukata na vrabotenite за ovoj 
сегмент od Blagoj Nikolov 

2003 Prva specijalna „Bibliografi-
ja na Univerzitetot "Sv. Kli-
ment Ohridski" 1979-1999“ 

Cvetanka Damjanovska, 
Lena Sekulovska, 
Jolanda Bo{evska 

2003 Посета на Хауптбухерај – Главна 
библиотека во Виена – Австрија  

Јелена Петровска 
присут. на конф. на австр. библ 

2003  Посета на ГБ „Марко Марулиќ“ Јелена Петровска 
2003, 2004 ГБ „Марко Марулиќ“ Сплит  Делегација во посета на МУБ 

Изложба на книги (2004) 
2003 Посета на Унив. библ.  „Џон 

Робартс“ Торонто, Канада –  
(снимени интервјуа по раб. места)  

д-р Николче Вељановски  
 (една недела– со сопств. средства, 
на препорака од МУБ - Битола) 

2003-2019 
Прво место 
2006, 2008, 
2009, 2012; 
2015; 2016 
Второ место 
2007, 2010, 
2017 2018, 2019 

Прв Општински натпревар 
„Млади Библиотекари“ 
Освоени 6 први и 5 втори места 
на Републичките натпревари 
„Млади библиотекари“  
 

д-р Николче Вељановски, 
претседател, Јоланда Бошевска, 
Драги Кабровски  
(2005-2015) Јоланда Бошевска, 
претседател, Илче Стојановски, 
(Драги Кабровски – до 2011) Олга 
Димитриевска во 2012 год. (член) 
Гордана Пешевска (од 2013 член)  

2004 Нов пулт за зајмување  
2004 Петти Републички натпревар 

„Млади библиотекари“ 2004 се 
одржа во НУУБ - Битола 

Комисија: Миле Бошески, 
Магдица Шамбевска, Јоланда 
Бошевска 

2004 Посета на библиотеки во повеќе 
градови во Финска 

Јелена Петровска 

2004 Посета на рускиот амбасадор во 
РМ, г-н Агарон Асатур 

 

2004 „Vladimir Kostov - пersonalna 
бibliografija“ - 

Cvetanka Damjanovska, Lena 
Sekulovska, Jolanda Bo{evska 

2004 „Rodnokrajna bibliografija na 
Bitolski vesnik1996-2000“(Св.4) 

Cvetanka Damjanovska, Lena 
Sekulovska, Jolanda Bo{evska 

2004 Работ. „Менаџментот и неговата 
примена во раб. на НБ во РМ“ 
Охрид  

Јелена Петровска, Цветанка 
Дамјановска, Добри Петровски 
 

2004 - 2005    Prv "Саем на книгата - Битола“ 
2004 -  

Проект на Науме Ѓоргиевски 

2004 Nabaven e Alфa server DS15; Проект на Gordana Pe{evska i 
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Avtomatizacija na н. библ. od 
југоzapad. region na РМ – 1-фаза  

Blagoj Nikolov 

2004 Софтвер за изработка на членски 
карти со фотографии во боја 

Blagoj Bo{evski, Marijan 
Kotevski i Il~e Stojanovski 

2004 Osnov. на Centar za аvtomat. на 
библ. од југозап. регион на МК 

Gordana Pe{evska  
 

2004 -2005  Prva faza na avtomatizacija na 
bibliotekite zapadniot del na 
Makedonija - proekt  

Gordana Pe{evska i Blagoj 
Nikolov (Prilep, Ki~evo, 
Struga, Ohrid. Tetovo) 

2005 Ukinato rab. mesto No}en ~uvar "Karpatija", agencija za obezb. 
2005-2006 Kreativni rabotilnici - 

Detska biblioteka 
Проект на Jelena Petrovska  
Life start - UNESCO 

2005 Kurs za rabota na kompjuteri –  
Електронска канцеларија во НУУБ 

Повеќе библиотекари 

2005  Monografija NUUB "Sv. 
Kliment Ohridski" Bitola, po 
povod  jubilejot  60- godini ... 

Tekstovite se od vrabotenite. 
Glaven i odgovoren urednik 
Jelena Petrovska 

2005 Оценувачка мисија на 
генералниот инспектор за 
библиотечна дејност, Жан – 
Мари Арну од Париз (три дена) – 
(на покана од Јелена Петровска) 

Валоризација и извештај за 
работата на НУУБ – Битола 
(Анкети и анализи за работата на 
Библиотеката – Цветанка 
Дамјановска) 

2005 -  2019 -  
исклучок 
2006г. 

Тркалезна маса - Prva 
literaturna sredba na 
rodnokrajnite bitolski pisate-
li od Makedonija  

60-godini NUUB - Bitola 
Proekt na d-r Nikol~e 
Veqanovski 

2005 - ? - 2007-
2019 -  

“Prva rodnokrajna sredba na 
bitolskite писатели od 
Makedonija” - Zbornik 1 

Glaven i odgovoren urednik  
д-р Nikol~e Veqanovski 
 

2005  „Битолски автори -  Библиогра-
фија на монографски публикации“ 

Blagoj Nikolov 

2005 Промовирање во звање 
библиотекар советник  

Благој Николов 

2006 Прв проект (Заедно од двете 
страни на границата) 
„Тими Митко“–Корча, Албанија 

Јелена Петровска, Цветанка 
Дамјановска   
 

2006 Проект Заедно од двете страни 
на границата 

Возвратна посета на делегација од 
„Тими Митко“–Корча, Албанија 

2006 Вработување на 1 (едно) лице - 
Сектор посебни книжни фондови 

Катерина Пејковска 
(Детска библ. и зајм. за возрасни)  

16.03.2006 Старата зграда преку денациона- 
лиз. во владение на Библиотеката  

  
 

2005/2006 Затворање на реонските библ.; 
продолжува со раб. во с. Кравари  

Јелена Петровска  
(2006 – 2014/15) 

2006 - 2015 Naume \orgievski Директор на Библиотеката 
2006 - 2014 Саеми на книгата  
2006  
 

„Приватните библиотеки во 
Битола“  

Ленче Андоновска 
 

2006- 2019 -  Учество на Библиотеката со БИТ – ФЕСТ, Битола 
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повеќе проекти, секоја година 
2007 -  Роднокрајно одделение  Светлана Талевска (преземено од 

Науме Ѓоргиевски) 
2007 Посета на „Тими Митко“ – 

Корча, Албанија (Заедно од двете 
страни на границата) 

Науме Ѓоргиевски, Цветанка 
Дамјановска, Ленче Андоновска  

2007 Реновирање на холот во приземје   и  поставување автоматска врата 
2007 Изложба „Битолско книжевно 

наследство“ во КИЦ на РМ во 
Софија, Бугарија  

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска, Ленче Андоновска, 
Гордана Пешевска 

2007 “Vtora rodnokrajna средба ...    
Makedonija” - Zbornik 2 

Glaven i odgovoren urednik 
Nikol~e Veqanovski 

2007 „Водач низ НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ -  Битола 

Ленче Андоновска 

2007  „Вera Stoj~evska - Anti} - 
пersonalna bibliografija“ 

Jolanda Bo{evska, Cvetranka 
Damjanovska i Lena Sekulovska 

2007 „Од ризницата на стари книги 
во битолските цркви“ ЦД – РОМ 

Цветанка Дамјановска, Јоланда 
Бошевска, Лена Секуловска 

2007  „Значајни личности за Битола“  Л. Андоновска, Н. Ѓоргиевски, Б. 
Николов, Т. Огненовски, Г.     
Пешевска, А. Стефановска, С. 
Талеска 

2007 „Песни – од ракопис до книга“ 
од Ванчо Николески 

Составиле Науме Ѓоргиевски и 
Анета Стефановска 

2007 „Аvtomatizacija na biblioteki-
te zapad. del na Мakedonija“ 
(втора фаза) 

Gordana Pe{evska i Blagoj 
Nikolov (Гостивар, Дебар, 
Неготино, Крушево и Демир Хисар 

2007/2008 Вработено 1 (едно) лице на опре-
делено време; неопред. време: 
Каталог. на периодични публ. 

Милка Котевска 
 

2007, 2009, 
2011, 2013, 
2016 

Меѓународна конф. „Вроцлавски 
средби на библиотекари“ во 
Вроцлавска Политехника, Полска 

м-р Марија Малгожата 
Мачковска (учествува со 
трудови кои се издадени) 

2008  Меѓународна конф.  Долношлон-
ска јавна библиотека, Вроцлав  

м-р Малгожата Мачковска 
(учествува со труд кој е издаден)  

2008 „Значајни личности за Битола - 
писатели“   

Л. Андоновска, Н. Ѓоргиевски, Б. 
Николов, Г. Пешевска,                 
А.  Стефановска С. Талеска 

2008 Меѓународен собир “Денови на 
специјал. и високошколски-те 
библиотеки“, Опатија, Хрватска 

м-р Јелена Петровска  
(учествува со труд) 

2008  ДВД – РОМ за НУУБ „Св. 
Климент Охридски“ Битола 

 

2008 Посета на Библиотека „Марко 
Марулиќ” – Сплит, Хрватска  
(со изложба на 300 книги) 

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска, Ленче Андоновска, 
д-р Николче Вељановски  

2008 Јавна Библиотека „Тадеуш 
Микулски” – Вроцлав, Полска 

Посета на делегација од Полска 

2008 Меѓународна конф. на јавни 
библ. и посета на ЈБ „Тадеуш 

м-р Марија Малгожата 
Мачковска 
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Микулски” – Вроцлав, Полска (учествува со труд кој е издаден) 
2008 „Библиографија на НУУБ „Св. 

Климент Охридски“ Битола“ 
Jolanda Bo{evska, Cvetanka 
Damjanovska i Lena Sekulovska 

2008  „Песни“ (од ракопис до книга) од 
Ванчо Николески 

Науме Ѓоргиевски и Анета 
Стефановска 

2008 „Treta rodnokrajna sredba... 
Makedonija” - Zbornik 3 

Glaven i odgovoren urednik д –р 
Nikol~e Veqanovski 

2008 КИЦ на РМ во Р Бугарија, 
Софија Изложба „Македонија од  
антиката до денес“ 

Илче Стојановски, Благој 
Бошевски 
 

2008 Аvtomatizacija na библ.  од 
zapadniot del na Makedonija -  
Македонски Брод и Ресен – 3 фаза 

Gordana Pe{evska i Blagoj 
Nikolov   

2008  Набавка на ALFA – сервер DS – 
15  

Lokalnite bazi na site javni 
biblioteki od Zapadniot region  

2008 Замена на старата компјутерска 
опрема со нова (LCD – екрани) 

Zameneti se i 10 terminali so 
kompjuteri 

2008  Реставрација и конзерв. на фаса-
дата на Старата згр. на Библ. 

 

2008 Награда на градот Битола 
 „4 Ноември“ 

За Библиотеката 

2008 Инструктор за COBISS2/ Зајмување Благој Николов 
2008-2012 Инструктор во Центарот ВБМ – 

во НУБ - Скопје 
Благој Николов – ги обучува 
библиотекарите од Македонија 
COBISS2 / Зајмување - лиценци 

2009 „Од ризницата на стари книги 
во црквите во Битолско“ - ДВД – 
РОМ 

Цветанка Дамјановска, Јоланда 
Бошевска, Лена Секуловска 

2009 “^etvrta rodnokrajna sredba ... 
Makedonija” - Zbornik 4 

Glaven i odgovoren urednik  
d-r Nikol~e Veqanovski 

2009 „Од љубов кон Пелистер 
засекогаш на Еверест“ - брошура 

Glaven i odgovoren urednik  
д-р Nikol~e Veqanovski 

2009 „Каталог на Одделението за деца Олга Кузмановска 
2009 „Каталог на стари и ретки 

книги“  
Ленче Андоновска 

2009 „Водич низ периодиката на 
НУУБ „Св. Климент Охридски“ 
Битола  

Лидија Мирчевска и м-р Милка 
Котевска 

2009 „Книжевен зборник на 
писатели“ 

Проект на Ленче Андоновски и 
Гордана Пешевска 

2009  „Раскази и народни песни“ – (од 
ракопис до книга) од Ванчо 
Николески 

Составиле Науме Ѓоргиевски и 
Анета Стефановска 

2009 Библиотека „Ленин” – Москва, 
Русија 

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска 

2009 Библиотека „Иван Вазов“- 
Пловдив, Р. Бугарија 

Посета од делегација од Бугарија 

2009 Библиотека „Иван Вазов“- 
Пловдив, Р. Бугарија 

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска, Јоланда Бошевска, 
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Илче Стојановски 
2009 „Поетски бранувања 2009“  Уредник Илче Стојановски 
2009 - 2014 Надградба на Новото крило на 

Библиотеката –  
Прва фаза на изградба на 
поткровје – 2009 -  

2009  Замена на старата дограма од 
Старото крило со нова 

 

2009  Реновирање на старото крило на 
Библ. - нови подови и плафони  

 
 

2009 75. Конференција на IFLA, 
Милано Италија 

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска 

2009 „Библиотеките во Битола“ Анета Стефановска, Науме 
Ѓоргиевски 

2009/10 Претседател на комисија за 
избор и преизбор во библиотечни 
звања при МК на РМ  

д-р Николче Вељановски 
 
 

2010 „Од читалиште до Библиотека“ - 
каталог 

Glaven i odgovoren urednik 
Nikol~e Veqanovski 

2010 „Петта rodnokrajna sredba ... 
Makedonija” - Zbornik 5 

Glaven i odgovoren urednik  
d-r Nikol~e Veqanovski 

2010 „Ѓорѓи Димовски Цолев - 
персонална библиографија“  

Jolanda Bo{evska, Cvetanka 
Damjanovska i Lena Sekulovska 

2010 76. Конференција на IFLA, 
Гетеборг, Шведска 

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска 

2010 „Значајни личности за Битола - 
култура“ - Науме Ѓорѓиевски, 
Анета Стефановска, 

Светлана Талеска, Ленче 
Андоновска, Благој Николов, 
Гордана Пешевска 

2010 „1100 години од смртта на Свети 
Наум Охридски“ - Зборник 

Проект на Ленче Андоновска 
 

2010 Промовирање во звање 
библиотекар советник 

Науме Ѓоргиевски 

2010 „Повоените македонски писате-
ли низ страниците на периодика-
та во НУУБ–Битола I“ 

Лидија Мирчевска и м-р Милка 
Котевска 
 

2010 „Библиотеките во црквите и 
манастирите во Преспанско – 
пелагонискиот регион“ 

Анета Стефановска, Науме 
Ѓоргиевски и соработниците 
Илче Стојановски и Зоран 
Јанакиевски  

2010 Вработување на 11 лица:             
1. Инженер по информатика,         
2. Библиотекар во Зајмување и 
услуга за возрасни. 
3. Библиотекар во 
Популаризација на книгата 
4. Снежана Мицевска – Детска 
библиотека - магацин 
5. Пеце Анакиевски – 
обезбедување – пожарникар;  
6. Лилјана Корлевска – Магацин 
за возрасни;  
7. Атанас Тргачевски – портир 

 
1. Зоран Јанакиевски,                   
2. Александар Крстев,  
3. Фатма Бајрам (префрлена од 
Министерство за култура на РМ)  
 
 
 
 
 
 
 
3 (три) хигиеничри: Игор 
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8. Јулија Христова – Кулевска – 
Заштита на книгата 

Цинцаровски, Весна Кондинска, 
Снежана Димитриевска 

2010 Посета на Националната 
библиотека на Чешката 
Република, Прага, Чешка 

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска, д-р Николче 
Вељановски, Илче Стојановски 

2010 Посета на Унив. библиотека за 
технички и биотехнички 
науки при Унив. во Дубровник 

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска, Зоран Јанакиевски 
 

2010 Посета на Унив. во Тракија и 
Центр. библиотека во Едрење, 
УБ на Истанбул, Турција  

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска, Илче Стојановски  
 

2010 Симпозиум на Сојузот на 
балканските библиотеки, 
Едрење, Турција 

д-р Николче Вељановски и Илче 
Стојановски 
(потпишан договор со Унијата) 

2010  Награда „Климентова 
повелба“  

Благој Николов 

2010/12 После 1967 год. повторно 
претсед.  на БЗМ е од Битола 

д-р Николче Вељановски 
 

2011 Музејска поставка во делот кај  „старата пртирница“ 
2011 77. Конференција на IFLA, Сан 

Хуан, Порторико, Јужна Амер. 
Анета Стефановска 

2011 Градска библиотека на Задар, Р. 
Хрватска 

Анета Стефановска, Илче 
Стојановски, Зоран Јанакиевски 

2011 Посета на Националната 
библиотека на Барцелона, 
Шпанија 

Анета Стефановска, Јоланда 
Бошевска, Благој Николов, 
Зоран Јанакиевски 

2011 „Значајни личности за Битола - 
образование и наука“ – Науме 
Ѓоргиевски, Анета Стефановска, 

Светлана Талеска, Ленче 
Андоновска, Благој Николов, 
Гордана Пешевска 

2011 „Повоените македонски писате-
ли низ страниците на периодика-
та во НУУБ- Битола II“ 

Лидија Мирчевска и м-р Милка 
Котевска 
 

2011 „НУУБ „Св. Климент Охрид-
ски“ Битола во меѓународната 
соработка“ со  DVD - Анета 
Стефановска, Науме Ѓоргиевски, 

Благој Николов и Јоланда 
Бошевска; соработници: Зоран 
Јанакиевски, Илче Стојановски 
и Александар Крстев 

2011 „Библиотеките на Универзите-
тот „Св. Климент Охридски“ 
Битола 

Анета Стефановска, Науме 
Ѓоргиевски; соработници: Благој 
Николов, Зоран Јанакиевски 

2011 „Шеста rodnokrajna sredba ... 
Makedonija” - Zbornik 6 

Glaven i odgovoren urednik  
d-r Nikol~e Veqanovski 

2011 Посета на Центр. Унив. Библио-
тека во Амстердам, Холандија 

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска, Илче Стојановски 

2011 Договор за Австриска библиоте- 
ка во НУУБ –Мин. за кул., Виена  

Науме Ѓоргиевски 
 

2011 Лед – монитор за рекламирање 
Пред влезот на НУУБ 

Сред. донирани од АД „ЕЛЕМ“ 
(Електрани на Македонија) 

2012 Отворање на Австриската 
библиотека во НУУБ - Битола 

Потпишан договор на 20.09.2012 
со Амбасадорот Томас Михаил 
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(фондот го обработува Гордана 
Пешевска, виш библиотекар)  

Бајер. Раководител д-р 
Валентина Илиевска 

2012 „Библиотечната дејност во 
Битола и Битолско, книга 1 – Од 
зачетоците до 1974 година“ 
(историски развој и кратки 
биографии на вработените) 

Анета Стефановска, Науме 
Ѓоргиевски, Илче Стојановски, 
Гордана Пешевска, Јоланда 
Бошевска, Цветанка 
Дамјановска, Благој Николов, 
Зоран Јанакиевски 

2012 „Седма rodnokrajna sredba ... 
Makedonija” - Zbornik 7 

Glaven i odgovoren urednik  
d-r Nikol~e Veqanovski 

2012 Делегација од Конгресната 
библиотека, Вашингтон, САД 

 
 

2012 Посета на Унив. „Аристотел“ во 
Солун, Р. Грција и Библ. „Иван 
Вазов“ од Пловдив, Р. Бугарија 

Науме Ѓоргиевски, Анета 
Стефановска, Благој Николов, 
Зоран Јанакиевски 

2012 Посета на Унив. библиотека во 
Истанбул, Турција 

Благој Николов, Анета 
Стефановска, Зоран Јанакиевски 

2012 – 2019 - 39. Годишно собрание на БЗМ во 
Битола 

За првпат се излагаат трудови 
на учесниците 

2012 Награда „Климентова повелба“ 
2012 

д-р Николче Вељановски 

2012-2014 Претседател на БЗМ Благој Николов 
2012 Промовирани 4 - ца библиотека-

ри советници  
А. Стефановска, Ј. Бошевска, Ц. 
Дамјановска, м-р М. Мачковска 

2012 38. Собрание на Хрватското 
библиотекарско здружение - Осиек 

м-р Јелена Петровска 
(учествува со труд) 

2013 „Библ. дејност во Битола и Би-
толско, кн. 2 – 1974 – 2013 год.“  

Анета Стефановска и други  
 

2013 „Развојот на библиотекарството 
во Битола и Битолско“ 

Анета Стефановска, Науме 
Ѓоргиевски, Благој Николов 

2013 Собир на библиотекари на австр. 
библ. во светот –Виена, Австрија 

Науме Ѓоргиевски 
 

2013 Посета на Централната библ. во 
Цирих, Швајцарија 

Анета Стефановска, Благој 
Николов, Зоран Јанакиевски 

2013 Посета на Библ. „Јаков Вилхелм 
Грим“ во Берлин, Германија 

Науме Ѓоргиевски, Благој 
Николов, Зоран Јанакиевски 

2013 „Осма rodnokrajna sredba ... 
Makedonija” - Zbornik 8 

Glaven i odgovoren urednik  
d-r Nikol~e Veqanovski 

2013 Промовирање во звање 
библиотекар советник 

Ленче Андоновска 

2013 Посета на Универзитетската 
библ. во Стразбур, Франција 

Фатма Бајрам Аземовска 

2013 Обука за COBISS3/Зајмување 
(една недела во ВБМ, Скопје) 

Благој Николов 

2013 Обука за COBISS3/Зајмување на 
11 вработени во НУУБ - Битола 

Благој Николов 

2013 Обука за COBISS3/Фонд на 20 
враб. од НУУБ – Битола, ВБМ 

 
 

2013 Централизација на лок. бази  
-COBISS3, НУБ - Скопје 

 



2626
Библиотичен тренд l бр. 50 l 2020

75 години НУУБ „Св. Клиент Охридски“ Битола

2013 Регионална конференција во 
Јавна Библиотека„Браќа 
Миладинови“, Радовиш  

м-р М. Мачковска, Б. Николов, 
м-р Ј. Петровска, Фатма Бајрам 
Аземовска (со трудови -издадени) 

2013 „Никола Кочовски – персонална 
библиографија“ 

Јоланда Бошевска, Цветанка 
Дамјановска 

2013 „За значењето на книгата“ Проект на Ленче Андоновска 
2013 „Звукот на брановите“  - ДВД за 

лица со оштетен слух и говор 
м-р Светлана Талевска 

2003 -2013 - 
(јуб. 10 години) 

"Bibliote~en trend" Spisanie 
(dvogodi{nik) 
  

Proekt na d-r Nikol~e 
Veqanovski, gl. i odg. уrednik 

2014 Работа на нов програм COBISS3/  Зајмување 
2014 Обука COBISS3/Каталогизација 

на  враб. од НУУБ– Битола, ВБМ 
 

2014 „Деветта rodnokrajna sredba ... 
Makedonija” - Zbornik 9 

Glaven i odgovoren urednik  
d-r Nikol~e Veqanovski 

2014 „Каталог на дробен печат“ Л. Андоновска, Г. Пешевска 
2014 Награда „Климентова повелба“ Анета Стефановска 
2014 Промовирање во  д-р на науки  д-р Светлана Талевска 
2014 Посета на Универзитетската 

библиотека во Варшава, Полска 
Н. Ѓоргиевски, И. Стојановски 
м-рМ.Мачковска, З. Јанакиевски 

2014 – 2020 - „Секој има право да го разберат“  
- повеќе ДВД - изданија 

Проект на Фатма Бајрам 
Аземовска 

(2012-2016) 
(2014-2016) 

Претседател на БЗМ 
(2016-2018) 

Благој Николов  

2014 (2009 - ) Надградба на новото крило на 
Библ. – 3 фаза (градежни работи 
на поткровјето – до ентериер)  

Финансирано од Владата на РМ  

2014 Ревизија на книжниот фонд 
(четири месеци) 

Вклучени се сите вработени  

2015 (23.фев.) 
(2009-2014) 

Свечено пуштена надградбата на 
новото крило  на Библ. (500 м2) 
фин. од Владата на РМ 

д-р Елизабета Канческа – 
Милевска, министерка за 
култура 

2015 Отворена Читална на „ЕВН“ во 
Библиотеката 

 

2015 Меѓун. конф. „Услуга по мери 
корисника 21 века“ Белград 

м-р Јелена Петровска 
(со труд) 

2015 – 2020 - „Мини библиотеки“ низ градот Проект Фатма Бајрам Аземовска 
2015 септ. Посета на Sistema Bibliotekario 

Cittadino, Палермо, Италија 
Благој Николов, Анета 
Стефановска 

2015 „Десeтта rodnokrajna sredba ... 
Makedonija” - Zbornik 10 

Glaven i odgovoren urednik  
d-r Nikol~e Veqanovski 

2015 „Радован П. Цветковски – 
персонална библиографија“ 

Ј. Бошевска, Г. Пешевска, Ц. 
Дамјановска 

2015 (дек) Набавка на 5 (пет) современи 
компјутери – Intel i3 

 

2015 Според новата систематизација  
4 Сектори: 
1. Сектор за административни, 

3. Сектор Развој на 
библиотекарството, меѓународна 
соработка, маркетинг и односи со 
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општи и правни работи;
2. Сектор Комплетирање и
обработка на библиотечен
материјал, библиографии и збирки

јавноста –
4. Сектор Информации, заштита,
репрографија и книжен фонд и
услуги

2015 Вработување на  (1) хигиеничар Коста Ќука
2016 февруари) d-r Lili Bo{evska Директор на НУУБ - Битола
2016 Посета од претседателот на РМ 

Ѓорѓе Иванов 
и министерката за култура д-р 
Елизабета Канчевска - Милевска

2016 проф. д-р Владимир Костов -
диплома почесен Акад.на МАНУ 

Академик Георги Старделов, 
Академик Таки Фити

2016 82. Меѓунар. конгрес на ИФЛА
во Kолумбус, Охајо – САД

д-р Лили Бошевска 
(учество со труд)

2016 Посета на Универз. библио-
тека во Бамберг, Германија 

д-р Лили Бошевска, Анета 
Стефановска, Гордана Пешевска

2016 Обука „Преод на Cobiss3/
Каталогизација“ (15 вработени);
Обука „Систематиз. и предмет.
на библиотечен материјал“ ;
Обука „Информациска 
дејност “  

Лили Бошевска

Ј. Петровска, А. Ацевски

2016 Обука COBISS /„Некнижна 
граѓа“ (10 вработени);

Обука „Антикварна граѓа“ – М.
Мачковска, Ј. Петровска, М.
Доневски

Лиценца „Ц“ за COBISS 3/
Каталогизација – некнижна 
граѓа: Н. Вељановски, Г. Пешев-
ска, М. Мачковска, О. Димитри-
евска, А. Милевска, С. Талевска, 
М. Котевска, Л. Мирчевска, 
Ј. Петровска, М. Доневски

2016 Обука за COBISS / Статии Г. Пешевска, Б. Николов, 
М. Котевска, Ј. Бошевска

2016 Обука за COBISS / Каталогиза-
ција на сериски публикации

Лидија Мирчевска, Милка 
Котевска

2016 – 2020 - Софтвер за Влезна книга за мон. 
публ. и листи за обработка

Зоран Јанакиевски
работи Науме Ѓоргиевски

2016 Делегација од Технолошкиот 
унив. Далиан, НР Кина во НУУБ

Ректор на Унив. во Битола проф. 
д-р Сашо Коруновски и други 

2016 Работилница „Јавно застапува-
ње и лобирање на ЈБ“ - Скопје

м-р Јелена Петровска

2016 „Единаесетта rodnokr.  sredba ... 
Makedonija” - Zbornik 11 

Glaven i odgovoren urednik 
d-r Nikol~e Veqanovski

2016 „Книгата и библиотеката–мосто 
ви кон ненасилна комуникација 
кај младите“ – Зборник

Проект на Ленче Андоновска, 
Гордана Пешевска

2016 Посета на библиотекарката 
Барбара Хмиелевска – Erasmus + 

Универзитетска библиотека на 
Универзитетот во Варшава

2017 (јули) м-р Јелена Петровска В. Д. Директор на НУУБ 
2017 Пromovirawe vo zvawe 

Bibliotekar sovetnik 
м-р Јелена Петровска
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2017 Набавка на 7 (седум) современи 
компјутери–Intel i3 

 

2017 Обука „Техничка обработка на 
библиотечниот материјал“ 

Јулијана Христовска, Катерина 
Пејковска, Маријан Котевски 

2017 Обука COBISS3/Набавка – 
монографски публикации“ 

Анета Стефановска, Науме 
Ѓеоргиевски 

2017 Обука „Систематизација и 
Предметизација на биб. материјал“ 

Ленче Андоновска 

2017 „Дванаесетта rodnokrajna ... 
Makedonija” - Zbornik 12 

Glaven i odgovoren urednik  
d-r Nikol~e Veqanovski 

2017 „Библиографија на маг. трудови 
и док. дисертации одбранети на 
Унив. „Св. Кл. Охридски“ –  
Битола, 1991 – 2016“ 

Јоланда Бошевска, Гордана 
Пешевска 
 
 

2017 „Млади поетски перформанси“ 
(Избор на поетски творби – Кн. 1) 

Фатма Бајрам Аземовска, Илче 
Стојановски 

2017 Посета на Универзитетска 
Библиотека во Варшава, Полска 

Л. Бошевска, А. Стефановска, Л. 
Андоновска, М. Котевска 

2017 83. Меѓународен конгрес на 
IFLA 2017 во Вроцлав, Р. Полска 

м-р Јелена Петровска 
(учество на Тркалезна маса) 

2017 Соработка со Унив. Библ., Библ. 
„Политехника“ и ЈБ „Тадеуш 
Микулски“ – Вроцлав, Полска 

м-р Јелена Петровска,  
м-р Малгожата Мачковска 
(попиш. Договор за соработка) 

2017 Посета на ЈБ „Пабло Неруда“ 
Берлин, Германија 

м-р Јелена Петровска,                 
м-р Малгожата Мачковска 

2017 Сервер HP ProLiant и Софтвер за 
Дигитална библиотека 

 

2017 Првпат претставен  дробниот 
печат (витрина на 2-кат) 

Ленче Андоновска 
 

2017 Конфер. во Софија, Бугарија  м-р Јелена Петровска 
2017 Работилница „Глобалната 

визија на библиотеките“ 
м-р Ј. Петровска, А. Крстев, 
 м-р Ф. Бајрам Аземовска 

2018 Посета од делегација на Изреал м-р Јелена Петровска 
2018 Вработување на 5 лица: Анџела 

Гашпарец (човечки ресурси), 
Милена Трајчевска (правник) 

Сузана Најдановска– хигиеничар, 
Лила Трајковска - хигиеничар 
Панде Симовски - портир 

2018 (јули) м-р Бојан Стефановски  Директор на НУУБ - Битола 
2018 Консултација сегмент COBISS3 / 

Набавка–Ј. Костадинова, НУБСК 
Науме Ѓеоргиевски, Анета 
Стефановска 

2018 (фев) Обука за повеќе вработени во  
COBISS3/ Зајмување 

Благој Николов 

2018 Обука COBISS3/Каталогизација 
на монографски публикации 

Ленче Андоновска 

2018 Обука COBISS3/ Преземање 
записи и фонд 

Катерина Пејковска, Маријан 
Котевски 

2018 „Тринаесетта rodnokraja sredba 
...Makedonija” Zbornik 13 

Glaven i odgovoren urednik  
d-r Nikol~e Veqanovski 

2018 Работилница „Дигитални 
библиотеки“ – Радовиш 

м-р Јелена Петровска, 
Александар Крстев 
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2018 „Млади поетски перформанси“ 
(Избор на поетски творби – Кн. 2)

Ф. Б. Аземовска, м-р З.
Јанакиевски, И. Стојановски

2018 „Креирај – слемирај“
(Избор на поетски творби)

Проект на Фатма Бајрам 
Аземовска, Илче Стојановски

2018 45. Годишно собрание на БЗМ во
НУУБ „Св. Кл. Охридски“ Битола

(5 наши вработени учествуваат 
со трудови)

2003 -2018
(јубилеј–15 год 

"Bibliote~en trend"  
Spisanie (двогодишник, двоброј) 

Proekt na d-r Nikol~e 
Veqanovski, gl. i odg. urednik 

2018 „Библиотекарство : прирачник 
за подгот. на кандидати за нат-
преварот Млади библиотекари“ 

Благој Николов, Гордана 
Пешевска, Дијана Кирова

2018 Семинар „Хортикултурни 
библиотеки“, Бања Врујци, Србија

м-р Јелена Петровска

2018 Работилница „Управување со 
дигитални збирки“ ЈБ Радовиш

м-р Јелена Петровска
проект со ЗРИБ „ИнноваЛИБ“

2018 Семинар за Унапредување на 
библ. услуги, НУБ - Скопје

Лидија Мирчевска

2018 Тренинг за Оpen access во 
библиотека во Бохум (Германија)

м-р Јелена Петровска

2018 - Договор на дело за  едно (1) лице Александар Огненовски
2018 Прв Форум на Библ. унија на НР 

Кина со библ. од (ЦИЕ) – Ханџоу
м-р Јелена Петровска
(презентација на НУУБ)

2018 Посета на Унив. Библ. и ЈБ во 
Малме, Унив. Библ. во Лунд и 
ЈБ во Трелеборг, Шведска. Посета 
на Унив. Б во Копенхаген, Данска

м-р Јелена Петровска,   
м-р Марија Малгожата 
Мачковска

2018 Посета на Унив. Библ., Архив-
Библ. и ЈБ во градот Леуварден, 
Холандија (аудио – виз. Презент 
и изложба на 20 изданија) 

м-р Јелена Петровска, м-р 
Марија Малгожата Мачковска
Лидија Мирчевска

2018-2020 Проект “PRОМise” преку  
Erasmus + (семинар во Унгарија)

м-р Јелена Петровска

2019 Проект “PROMise” преку  
Erasmus + (семинар во Букурешт)

м-р Јелена Петровска,
м-р Фатма Бајрам Аземовска

2019 Набавка н а  11 (единаесет) сов-
ремени компјутери – Intel i5 

од кои 3 (три) компјутери преку 
Програмата Erasmus +

2019 Делегација од Универзитет
Стенден, Леуварден, Ноландија

Возвратна посета во НУУБ

2019 Посета на НУУБ од Министерот 
за култура д-р Хусни Исмаили

2019 Посета од франц. амбасадор во 
РСМ, г-н Кристијан Тимоние

2019 Семинар „Дигитални услуги во 
библиотеки“, Бања Врујци, Србија

м-р Јелена Петровска

2019 Меѓунар. конфер. на библиотекари 
архивисти и музеолози Цетиње, ЦГ

м-р Јелена Петровска

2019 Семинар „Гејмификација во 
библиотеките“ и работилница во 

м-р Јелена Петровска,
м-р Фатма Бајрам Аземовска,
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Крушево „Насоки за дигит. на 
култ. наследство во библиотеките“          

м-р Милка Котевска, 
Катерина Пејковска 

2019 Конф. на Библ. унија  во Варшава  
(Форум на БУ Кина и ЦИЕ) 

м-р Јелена Петровска 
 

2019 “Bibliotekaria : doraçak i 
përgatitjes se kandidatëve per 
garat Bibliotekarët e rinj” 

Bllagoj Nikollov, Gordana 
Peshevska, Dijana Kirova 
(превод на „Прирачникот ...“) 

2019 „Четринаесетта rodnokr. sredba 
... Makedonija” - Zbornik 14 

Glaven i odgovoren urednik  
d-r Nikol~e Veqanovski 

2019 „Млади поетски перформанси“ 
(Избор на поетски творби – Кн. 3) 

м-р Ф. Б. Аземовска, м-р З. 
Јанакиевски, И. Стојановски 

2019 Изложба на музејот „Математи-
кум“, Гисен Германија во НУУБ 
- Битола 

Ерасмус +, „Сумнал“ Битола со 
партнери од Европа;координатор 
м-р Фатма Бајрам Аземовска 

2019 (јун – дек) За прв пат Е-КНИГИ -   
обработени околу 1000 записи 

Сите каталогизатори на мон. 
публикации во Секторот 

2019 (окт.) Вработување на 7 (седум) лица: (4) 
библиотекари и (3) библ. помош-
ници во НУУБ:  Јасминка Кочев-
ска (Развој на библиотекарство), 
Ирена Колевска (РБ), Вера 
Марковска (РБ), 

Радомир Стојковиќ (Зајмување за 
возрасни), Македонка Василевска 
(Периодика), Никола Марковски 
(Магацин за архивски примерок), 
Слободан Пачовски (Дигитализа-
ција и микрофилмување) 

2019 (дек.) Обука „Техничка обработка на 
библиотечниот материјал“ 

За сите 7 нововработени 

2019  Пromovirawe vo zvawe 
Bibliotekar sovetnik 

д-р Светлана Талеска 

2019 Прв магистер по библиотекарство м-р Фатма Бајрам Аземовска 
2019 Набавени 35 канцел. столици  
2019 Променета дограмата со ПВЦ – 

прозори - Магацин; изградени, 
односно реновирани повеќе 
простории во старата зграда 

(учество на вработени)  

2019 (31 дек) Назначени: Програмски 
раководител м-р Јелена 
Петровска и 3 раководители:     
д-р Николче Вељановски - 
Сектор Комплетирање и 
обработка на библиотечен 
материјал, библиографии и збирки;  

м-р Фатма Бајрам Аземовска - 
Сектор Развој на библиотекар-
ството, меѓународна соработка 
маркетинг и односи со јавноста;  
Лидија Мирчевска - Сектор 
Информации, заштита, репрогра-
фија, книжен фонд и услуги 

2020 Вработување на 3 (три) лица: 
Гордана Ѓоргиевска – Неделков-
ски (Културни манифестации), 

Маријан Колевски Информации), 
Марија Марковска  (Каталогиза-
ција на сериски публикации) 

2020  (јан./ 
фев.) 

Обука “Каталогизација на мон. 
публикации“ и COBISS 3 / Фонд 
одржана во НУУБ - Битола 

За сите (7+3) нововработени и 4 
други  библ. од МК. - предавач 
Јелисавета Костадинова, НУБСК 

2020  (фев) Реновирање на индивид. читал-
ни на 1-ви кат  во новото крило  

(учество на вработени) 
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Развојот на библиотечното работење во НУУБ 
„Св. Климент Охридски“ Битола има свој спонтан 
тек уште со самото започнување со работа во 1945 
година. Во 1954 година Библиотеката е прогласена 
за македонски депозитар. Во 1955 година формира-
на е Детската библиотека. Првовработен е Живко 
Богданов, а потоа и Лилјана Тасевска. Во 1957 годи-
на започнуваат да функционираат реонски библио-
теки –клонови. Од 1960 – 1970 година Библиотеката 
функционира како Матична библиотека. Директор 
е Методија Размовски. Од 1961 година работи и 
подвижната библиотека (библиобус – 1968), Живко 
Богданов разнесува книги по клоновите и селски-
те библиотеки.   Од 1962 година почнуваат одделни 
операции на обработка: инвентарирање, сигнирање, 
каталошка обработка, универзална децимална кла-
сификација. Во 1964 година се формира Подврзу-
вачко одделение кое служи и за заштита на книгата 
кое го води Александар Врклевски. Во 1966 година 
се прибираат материјали како Завештаен фонд, тука 
е и туѓата литература и дробниот печат. 

Во 1977 година се формираат Роднокрајното од-

деление и Збирката туѓа литература. Во 1982 годи-
на Библиотеката се проширува во новоизграденото 
крило. Во 1990 година се започнува со автоматиза-
ција на библиотечните процеси, одговорен Никол-
че Вељановски. Директор на Библиотеката Стојко 
Стојковски. Во 1994, финансирано од Фондацијата 
Сорос Отворено општество Македонија, во просто-
риите на Библиотеката се одржа Првиот републич-
ки семинар за библиотекарство на англиски јазик. 
Во истата година се направени и првите on-line 
записи. Во 1996 година набавен е и Алфа – сервер 
400/166 и друга мрежна опрема. Од страна на инже-
нерите на ИЗУМ воспоставена е автоматизацијата 
на библиотечните процеси во Библиотеката преку 
програмската поддршка COBISS. Извршена е обука 
на сите вработени поединечно за работа на COBISS 
– платформата од Николче Вељановски како по-
средник меѓу ИЗУМ и Библиотеката.

Веднаш беше воведена предметизацијата во ка-
талошката обработка и се отпочна со ретроактивен 
внес на библиотечниот фонд. Директор на Библио-
теката е Добри Петровски. 

75 – ГОДИНИ РАЗВОЈ НА НУУБ – БИТОЛА - КРАТОК ПРИКАЗ
Подготвил д-р Николче Вељановски, библиотекар советник

Душан Ханжурај и Перо Шобот
за време на инстѕалирањето на COBISS, 1996                   КНИИЦ  2002
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На конференција COBISS 2006

На конференција COBISS 2006

После надградбата на новото крило на НУУБ 2014

После надградбата на новото крило на НУУБ 2014

До крајот на 2001 година ретроактивно беше 
обработен скоро целиот книжен фонд, додадени се 
50.521 записиво заемната библиографска база. Во 
2002 година во соработка со Сојуз на студенти при 
Универзитетот во Битола со спонзорство на USAID 
беше основан КНИИЦ (Компјутерски научно ис-
тражувачки информативен центар), сместен во то-
гаш голема просторија за читална десно од скалите 
на првиот кат во старото крило. Се доби проектот 
за списанието Библиотечен тренд. Директор на 
Библиотеката е Анета Стефановска.

Во 2003 година станавме првата целосно авто-
матизирана библиотека во РМ кога проработува 
сегментот COBISS /Зајмување. Обуката на вработе-
ните за овој сегмент ја изврши Благој Николов. Во 
2004/5 година набавен е Алфа сервер DS15 и започ-
на автоматизација на библиотеките од југозападни-
от регион на РМ (прва фаза). Проект на Гордана Пе-
шевска и Благој Николов. Воведувањена „Креативна 
работилница“ во Детската библиотека. Директор во 
тој период е Јелена Петровска. Во 2007/2008 се реа-
лизираа втората и третата завршна фаза за автома-
тизација на библиотеките од западниот регион на 
РМ. 

Од 2009 – 2014 година се градеше новото крило 
на Библиотеката со две читални. Директор на Биб-

лиотеката е Науме Ѓоргиевски. После 1967 година, 
од 2010-2012 година, седиштето на Библиотекар-
ското здружение на Македонија е повторно во Би-
тола. Претседател д-р Николче Вељановски. Од 2012 
- 2018 година претседател на БЗМ е Благој Нико-
лов. На крајот од 2016 година од инженерот Зоран 
Јанакиевски направен е софтвер за Влезна книга 
на монографски публикации и листи за обработка. 
Директор е д-р Лили Бошевска. Кон крајот на 2017 
година набавен е СерверHP ProLiant за  Софтверот 
за Дигитална библиотека изработен од м-р Зоран 
Јанакиевски. Периодот од 2016 до 2020 година се ка-
рактеризира со обуки на сите библиотекари и биб-
лиотекарски помошници.

Oбука на 15 вработени во сегментот „Преод на 
Cobiss3/Каталогизација“ (2016). Исто толку врабо-
тени посетија обука во сегментите: „Техничка об-
работка на библиотечниот материјал“ (2019),  “Ка-
талогизација на монографски публикации“ (2020) 
(во Библиотеката), COBISS3 / Каталогизација на 
монографски публикации (2020)(во Библиотеката). 
Од учеството на 16 од 20 Републички натпревари 
„Млади библиотекари“ претставниците на нашата 
Библиотека, воглавно под менторство на Јоланда 
Бошевска освоиле 6 први и 5 втори места. 
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Во овој Сектор функционираат:
1. Одделение – Книжен фонд и услуги
2. Одделение – Информации, заштита и репро-

графија. 
Во првото Одделение припаѓаат: 
1. Зајмување на библиотечен фонд и услуга за 

возрасни со Магацинот за монографски публика-

ции за возрасни и 
2.  Зајмување и магацин за библиотечен фонд 

наменет за деца.
Во второто Одделение припаѓаат: 
1. Информации и 
2. Заштита и репрографија

Во својата историја Библиотеката сменила по-
веќе локации во градот, а на сегашната адреса е пре-
несена во 1974 г. од зградата на ул. „Маршал Тито“ 
бр. 89. Во 1982 г. библиотеката се проширува во но-
воизградениот простор (ново  крило), кој функцио-
нално е поврзан со стариот дел. Од 1957 година во 
состав на Библиотеката започнаа да функционираат 
реонските библиотеки – клонови, во градот и по се-
лата. Заради недоволен број на членови до 2014/15 
година веќе сите се затворени. 

Во 2003 година Библиотеката го воведе автома-
тизираното зајмување од сегментот COBISS3/Зајму-
вање, а истовремено доби нов современ пулт за зај-
мување на книги преку кои функционираат и двете 
зајмувања – за возрасни и за деца. На читателите им 
се понудени нови и современи форми за пристап и 

користење на библиотечниот материјал. Покрај по-
стоечките читални, колективни и индивидуални, во 
2014 година изградени се и две читални во новоиз-
граденото поткровје на новото крило.

Покрај тоа, нашите корисници добиваат брза, 
точна и квалитетна услуга. Дали бараната книга е 
слободна или позајмена корисникот може да до-
бие информација преку автоматизираниот каталог 
или преку интернет. Достапна е и взаемната база на 
податоци со хост во НУБ „Св. Климент Охридски“ 
Скопје, на која се поврзани националните и локал-
ните библиотеки од Македонија. Доколку бараната 
книга моментално е позајмена, читателот може да 
ја резервира во библиотеката или преку интернет. 
Функционира меѓубиблиотечното зајмување на 
книгата преку нарачка. 

Маријан Котевски, 
библиотекарски помошник. Вработен од 2002

Радомир Стојковиќ,
библиотекарски помошник. Вработен од 2019

СЕКТОР ИНФОРМАЦИИ, ЗАШТИТА,
РЕПРОГРАФИЈА И КНИЖЕН ФОНД И УСЛУГИ

ОДДЕЛЕНИЕ – КНИЖЕН ФОНД И УСЛУГИ

ЗАЈМУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД И УСЛУГА ЗА ВОЗРАСНИ

РАКОВОДИТЕЛ

Лидија Мирчевска,
виш библиотекар
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Во 1955 година е формирано Детското одде-
ление во Библиотеката. Од 1974 год. работеше во 
старото крило на Библиотеката, а од 1993 год. е 
преместено во новото крило. Во рамките на својата 
функција, една од задачите на вработените е, покрај 
услугите со книгите, да ги помагаат во реализи-
рањето разните форми и методи на работа со деца-
та: изложби, креативни работилници, групни посе-
ти на деца од предучилишна и училишна возраст, 
средби со автори и промоции на нивни дела за деца, 
натпреварите на младите литературни творци од 
градот, преку манифестацијата „Млади поетски 
перформанси“, учеството на општинскиот натпре-
вар „Млади библиотекари“, континуирано секоја 
година од 2003 година па наваму. Покрај сите овие 
активности оставен е простор за нови идеи, бидејќи 
просторните услови го дозволуваат тоа. 

ЗАЈМУВАЊЕ И МАГАЦИН ЗА БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД НАМЕНЕТ ЗА ДЕЦА

Благоја Ѓупаровски, библиотекарски помошник.
Вработен од 2000

Оливер Котевски, библиотекарски помошник.
Вработен од 1994

Елица Ѓорѓиевска,  библиотекарски помошник.
Вработена од 1984

Снежана Мицевска, библиотекарски помошник. 
Вработена од 2008
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МАГАЦИН ЗА МОНОГРАФСКИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ВОЗРАСНИ

Фондот на монографски публикации смес-
тен е во Магацинот за возрасни каде книгите се 
подредени по формат (четири големини на кни-
гата).

Фондот на монографски публикации конти-
нуирано се зголемува, така што постојано се на-
лага потреба од проширување на постојниот ма-
гацински простор.

Во посебна просторија е сместен задолжител-
ниот примерок, Збирката туѓа литература (освен 
словенската литература), како и просторија каде 
е сместен фондот на  Австриската библиотека. 
Книгите се доставуваат преку лифтот до пултот 
за издавање. 

Менде Доневски, самостоен библиотекарски 
помошник. Вработен од 2002

Атанас Тргачевски, библиотекарски помошник.
Вработен од 2008

Никола Марковски, самостоен библиотекарски 
помошник. Вработен од 2019

Функцијата на информирање на читателите 
за фондот на Библиотеката од 1984 година ја ост-
варувал одделот Библиотечно – библиографски 
информации, потоа како Оддел за информации 
на истото место каде што е и денес (на приземје-
то од новото крило). 

Од пред повеќе години оваа услуга ја дава-
ат двајца вработени. Тие им помагаат на корис-
ниците околу пребарувањето на Каталогот и за 
поспецифични нивни барања. 

По потреба на корисниците им помагаат 
вработените на пултот за зајмување. Фотогра-
фирањето и членските карти за корисниците се 
прават во портирницата.

ОДДЕЛЕНИЕ – ИНФОРМАЦИИ, ЗАШТИТА И РЕПРОГРАФИЈА

ИНФОРМАЦИИ

Александар Крстев, 
библиотекар.

Вработен од 2008

Маријан Колевски, 
библиотекар.

Вработен од 2020
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Во делот на Заштитата на библиотечниот ма-
теријал спаѓа подврзувањето (броширано, тврдо 
- платнено, шиено, полуплатнено, лајмовано, цело 
платно, обично и др.). Исто така вработените да-
ваат предлози за набавка на материјал за подвр-

зување. Покрај подврзувањето се врши каширање 
на библиотечен материјал, се изработуваат кутии 
и папки од сите видови, се бигува и перфорираат 
разни обрасци и картони, се сечи хартија по фор-
мат итн.

Александар Јовевски - со задачи на
библиотекарси помошник. Вработен од 1997

Јулијана Хртистовска Кулевска,
библиотекарски помошник. Вработена од 2008

ЗАШТИТА И РЕПРОГРАФИЈА НА КНИЖНИОТ ФОНД 

СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ, ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ - ОРГАНИЗАЦИОНО – АДМИНИСТРАТИВНО И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Со систематизацијата на работните места во 
Библиотеката од 2015 година, функцијата на истата 
се одвива преку 4 сектори. Еден од нив е Секторот 
за административни, општи и правни работи. Во 
него функционираат две Одделенија: 

1. Одделение – Организациско – администра-
тивно и човечки ресурси и

2. Одделение – Техничко оддржување и обезбе-
дување на објектот.

м-р Милена Трајчевска, Советник за административни 
општи и правни работи.   Вработена од 2018 

м-р Анџела Гашпарец, помлад соработник
за човечки ресурси. Вработена од 2018 

Ова одделение ги води административните 
општи и правни работи согласно најновите закон-
ски прописи и годишната програма за работа и 
развој на Библиотеката, следење на организациска-
та поставеност, следење на организациската поста-
веност, спроведување постапки за јавни набавки и 
други работи согласно законските прописи. 

Се вршат работи и работни задачи од делокру-
гот на човечките ресурси, како што се изготвување 

на акти за внатрешна организација и систематиза-
ција со нивни измени и дополнувања, спроведување 
и изготвување на функционална анализа за работ-
ните места и потребите на Библиотеката, постапки 
за вработување, утврдување на потребата од обуки, 
стручно усовршување и оценување на вработените 
и други работи и работни задачи кои придонесуваат 
за поефективно работење и развој на установата.
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АРХИВИРАЊЕ

Архиварот ажурно ја води архивата согласно 
Законот за архивско работење и Уредбата за канце-
лариско и архивско работење. 

Истовремено врши техничка подготовка на ма-
теријалите, како и техничките работи за директорот 
и Секторот за административни, општи и правни 
работи и врши порачки за најновите наслови за по-
требите на Библиотеката. 

Врши прием на странки за кај директорот, дава 
телефонски врски и води календар за активностите 
и настаните во Библиотеката. 

Набавува и издава канцелариски материјал за 
потребите на вработените во Библиотеката. Смиља Најденова, архивар. Вработена од 2002

Трајан Чагорски, самостоен референт - сметководи-
тел со ликвидатура. Вработен од 1982

Цара Огненовска, советник – главен сметководител.
Вработена од 1991

Сметководственото работење подразбира 
учество во голем број на проекти од областа на биб-
лиотечното работење, од областа на издавачката 
дејност, меѓународната соработката на Македонија 
со другите држави од светот, реализирање на јавни 
набавка за проекти за санација на библиотечните 
простории и сл. 

Задачи на Главниот сметководителот е: на-
времено заведување на пристигнати и издадени 
фактури во влезната и излезна книга; секојднев-
на, ажурна евиденција на целокупната финансиска 
документација (изработка на извештаи, фактури 
и друга документација, нејзино книжење како и 
евиденција и заведување во посебни картици на 
новонабавениот ситен инвентар и опрема; сле-
дење и водење на евиденција на малите јавни на-
бавки и изработка на месечни и годишни финан-
сиски планови склучени помеѓу Министерство за 
култура и Библиотеката; следење на јавни набав-
ки според законските прописи запазување на ро-
ковите при реализација на договорите и плаќање 
на фактурите со цел запазување на принципот за 

ажурност измирување на обврските спрема до-
бавувачите на буџетска сметка, сопствена сметка 
и сметка за донации; изработка на финансиски 
планови од областа на библиотечна дејност, меѓу-
народна соработка, издаваштво, нивна реализа-
ција и доставување на финансиски извештаи до 
Министерството за култура; наративни извештаи 
за реализираните средства по проекти како и из-
работка на разни известувања, барања за проши-
рување на планови, пријавување на обврски и из-
работка на разни ургенции и друго.

Благајничката служба пресметува и изготву-
ва бруто плата, изготвува вирмански налози; врши 
готовински исплати и уплати; составува благајнич-
ки извештај; составува годишни и периодични из-
вештаи; го сложува материјалното со финансиското 
книговодство; изготвува дневен, месечен, тримесе-
чен и годишен извештај. Изготвува потврди за ви-
сината на платите.

Од 2008 година кадровското сметководствено 
и благајничкото Библиотеката се остварува преку 
примена на современ компјутерски софтвер.

СМЕТКОВОДСТВЕНО И БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ
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Заради недостаток на магацински простор и 
политиката на Библиотеката за ограничување на 
бројот на новонабавениот и донираниот библиоте-
чен материјал, воглавно, книгите добиени од Вла-
дата на СРМ, во кои спаѓаат и книги преведени на 
албански јазик, се трипати повеќе од оние кои се за-
држуваат за обработка. 

Библиотеката има потреба од попис на залихи-
те на книги со кои располага во последните години, 
меѓу нив има и книги кои со дозвола на Министер-
ството за култура се дозволени и за продажба, исти-
те и се попишуваат.Александар Огненовски,

работи со договор на дело од 2018

ПОПИС НА КНИГИТЕ ВО ЗАЛИХА

Се овозможува редовно одржување на објектот 
во поглед на исправноста на инсталациите на парно-
то греење, осветлување на објектот, вода, одржување 
на опремата и инвентарот, контрола и евиденција 
на надворешни лица, давање општи информации на 
корисниците и посетителите, води грижа за редот и 
дисциплината во зградата, одржување на дворните 
површини. Грижа и одржување на зградата на Библи-
отеката од пожари, кражби, оштетувања и сл., надзор 
над протипожарните апарати, се алармира и на соод-
ветни служби и лица во случај на потреба и истовре-
мено ги отстранува причините што можат да предиз-
викаат  и други штети. Се грижи за одржување на 
хигиената во деловниот простор и дворното место на 
Библиотеката, како и за правилно и рационално ко-
ристење на хигиенските средства.

Посебно може да се нагласи дека техничкиот 
персонал, покрај секојдневните задачи, повеќепати 
учествува во разнесување на пакети со книги, пре-

несување на друг инвентар при расчистување на 
просториите, како и реновирање на магацинскиот 
простор после поставувањето на новата ПВЦ до-
грама и градење на нова просторија во истиот. Исто 
така, се отвори и нова просторија на приземјето за 
помошниот персонал и се прилагоди читална со 3 
(три) индивидуални читални на северната страна од 
првиот кат во новото крило и сл.

При ваквите поголеми реновирања и пренесу-
вање на библиотечен материјал и инвентар помага-
ат и други вработени кои беа спомнати во претход-
ниот број  на Списанието.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ

Коста Ќука – хигиеничар. Вработен од 2015

Панде Симовски – портир. Вработен од 2018

Игор Цинцаровски – портир (лево). Вработен од 2008
Пеце Анакиевски – работник за обезбедување. 

Вработен од 2008
Александар Јовевски – работник за oбезбедување.

Вработен од 1997
Владо Пачовски – хаус -мајстор. Вработен од 1980 – (десно)
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ДРУГИ ПЕНЗИОНИРАНИ ВРАБОТЕНИ

МИРКО ГАШПАРЕЦ ВО ПЕНЗИЈА 
Роден е во 1955 година. Во Библиотеката работи 

од 1985 година, во одделот Заштита на библиотечниот 
материјал. Се занимава со копаничарство. Еден е од 
основачите и член на Копаничарското здружение на 
Македонија. Се пензионира на 8 август 2019 година.

Сузана Најдановска – хи гие-
ничар. Вработена од 2018

Лила Трајковска – хигие-
ничар. Вработена од 2018
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