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1.Вовед 
 

ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп  (во понатамошниот 
текст: Библиотека) во текот на оваа 2021 година ќе продолжи ефикасно да ја извршува  
основната дејност. Ќе врши квалитетна и перманентна набавка на стручна 
литература од сите области: лектирни изданија за учениците, белетристика, 
енциклопедии, речници, aтласи, карти, зборници, списанија и друга литература, со цел 
да се задоволат потребите на членовите - читатели од општината, од сите генерации.  

Едновремено, Библиотеката ќе публикува и сопствени изданија давајќи 
придонес во збогатување на роднокрајната збирка, но и создавајќи книжевно 
наследство за генерациите во иднина. 

            Покрај извршувањето на оваа основна дејност на установата, која што е во 
согласност со Законот за библиотеки, во рамките на оваа годишна програма ќе се 
реализираат и низа други активности, кои што ја анимираат читачката публика, го 
стимулираат творечкиот потенцијал во општината, со цел создавање новa 
продукција во сферата на културата.           

Планирани се и активности кои што ќе ги приближат новите генерации млади 
кон книжевноста,  со цел од мали нозе да градат и негуваат нераскинливи релации со 
оваа установа.  

Заложбите на Библиотеката се да биде вистински центар на информацијата, 
средиште на домашната и светска книжевност и наука. Во тие рамки ќе се организираат 
бројни промоции, трибини, предавања, книжевни средби, матинеа, вечерни 
културни настани, изложби. Ќе бидат реализирани и мултимедијални проекти, 
филмски вечери, вечери посветени на музичката култура, на ликовната уметност, 
презентации на достигнувањата во дигиталното библиотекарство, разни 
натпревари, конкурси, ораторски вечери. Планирани се средби со истакнати творци, 
автори кои што своите знаења и творечко искуство ќе го пренесат на младите автори.  

Со учество и организација на меѓународни проекти ќе се врши размена на 
искуства, промоција на сопствените книжевни дострели во меѓународни размени. Низ 
книжевни чествувања ќе се одбележуваат и годишнините на маркатни имиња од 
домашната и светската книженост.  

Голем дел од активностите ќе бидат посветени на одбележувањето на значајниот 
јубилеј 75 години од постоењето на ЈОУ Градска Библиотека „Борка Талески“- 
Прилеп. Во овој контекст станува збор за активности од богатата агенда случувања 
планирани за 2020 г., коишто со пролонгиран датум поради опасностите од ширење на 
пандемијата на „Ковид-19“, ќе се одржат годинава.  

Библиотеката во тие рамки ќе стави акцент и на одбележување  на мошне 
значајниот јубилеј 100 години од раѓањето на патронот на нашата установа, 
народниот херој Борка Талески (1921-1942). По тој повод се планираат повеќе 
културно-историски настани.  

Нашата установа ќе се приклучи кон богатата културна програма за чествување 
на 100 - годишнината од раѓањето на кодификаторот на современиот македонски 
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јазик, филологот, културен историчар, ерудит, академик, писателот и поет, македонист, 
литерат, преведувач, книжевен теоретичар, универзитетски професор и прв претседател 
на МАНУ, нашиот сограѓанин Блаже Конески. Наша чест и должност е како 
генерација актуелни вработени во Библиотеката, да му оддадеме почит на великанот 
Конески, за неговиот историски и културен влог во постоењето и развојот на 
современиот македонски јазик и македонската книжевност. 

Во нашиот фокус се и други две одбележувања: 100 годишнината од раѓањето 
на Коле Чашуле и Благоја Корубин. Две истакнати личности во македонската 
книжевност и драматургија.  

Во време на пандемија овие активности ќе бидат организирани најголем дел на 
отворено, со примена на пропишаните заштитни мерки.    

Библиотеката тековно ќе продолжи со своите активности за набавка, чување, 
издавање на книжниот фонд и заштита на културното наследство.  

Годинава во согласност со потребите за адаптација на установата во време на 
пандемија, што ќе рече здравственa безбедност и заштита на кадрите, но и создавање 
што подобри услови за работа и творештво на стручниот кадар, планирани се 
инвестициски зафати. Финансиските конструкции со оглед на скромниот буџет со кој 
располага установата, ќе треба да се заокружат, дел со буџетски средства, кои што ги 
заштедивме мината 2020 година, а другиот дел со сопствени средства и со помош од 
донатори, на што искрено полагаме големи надежи. Се надеваме дека барањата што ќе 
ги доставиме до одделни донатори, ќе бидат земани предвид, ако се знае дека оваа е 
единствена културна установа во Прилеп и Прилепско, која што располага со обемна 
книжна поставка која што брои над 130.000 книжни единици, кои се постојано на 
располагање на околу 10.000 членови (активни и пасивни читатели, според 
евиденцијата на установата). 
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Јавна општинска установа (ЈОУ) Градска библиотеката „Борка Талески“ 
располага со приближно 1000м2 простор во центарот на градот, во објектот каде што е 
сместен центарот за култура „Марко Цепенков“. Согласно со Одлуката бр.07-302/4 од 
10.03.2004 година, за преземање на основачките права од Градска библиотека „Борка 
Талески“ - Прилеп, нејзин основач е Советот на Општина Прилеп. Оттука и обврската 
на установата за презентирање и доставување на оваа годишна Програма за својата 
дејност и работа, до општинскиот Совет. 

Оваа 2021 година установата ја почнува со 18 вработени (од редовите на 
вработените, на конкурс е избран директор) и согласно со законските регулативи, како 
непрофитна локална установа од сферата на културата, ја има обврската да биде центар 
на информации и сервис на граѓаните за дејноста што ја обавува.  Установата располага 
со фонд од преку 130.000 книжни единици, коишто се сместени најголем дел во градот, 
а помал дел во двата библиотечни клона во населбата „Варош“ (9000 книги) и 
населеното место Тополчани (7000 книги). 

Годинешната Програма за работа на Библиотеката поаѓа од финансиската рамка, 
дефинирана во финансискиот план за 2021 година, од којшто се гледа, дека установата 
ќе може да располага со  12.747.000, од коишто 1.399.000 денари се заштеди на 
установата од минатата година, со цел да се реализираат одделни проекти, коишто се 
неопходни за нејзината работа, особено во време на пандемија. Околу 9.5 милиони 
денари (поточно 9.446.000ден) од вкупниот буџет одат за исплата на бруто плати за 
вработените. Што значи за тековни одржување за потребите на установата, за набавки и 
нови проекти остануваат минимални 3.301.000 денари. 

Поаѓајќи од фактот, дека минатата година, во време на пандемијата, голем дел од 
нашите планирани активности не се реализирани, колку поради неизбежните прекини 
во работата како последица на болест кај вработените, толку и поради кадровската 
неекипираност и отсуството на верзираност да се реализираат брзи и квалитетни 
набавки.  

Од финансискиот план може многу сликовито да се види, дека со прескромниот 
буџет установата и не може да направи некои големи промени. Но, сепак ќе се преземат 
одделни зафати, кои ќе доведат до позитивни промени и подобрување на квалитетот на 
работата и условите во кои се работи. Овие планирани промени секако дека ќе имаат 
свој ефект и кај читателската публика. 

Проектите се во насока на решавање на проблемите со просторна ограниченост 
и технички недоволната опременост на установата.  

Со натамошно домаќинско работење и менаџирање со ресурсите, планот е да се  
реализираат одделни набавки, со кои што ќе се освежи и книжниот фонд со нова 
литература, согласно со потребите на читачкиот аудиториум.  
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3. Инвестициска агенда на Библиотеката 
 

3.1. Набавка на нова литература (обновување и збогатување на книжниот 
фонд) 

 

Библиотеката во Прилеп како единствен регионален центар на 
културата и културните настани, книжевноста, културното пишано 
наследство и богатство, мора перманентно да работи на збогатување на 
книжниот фонд. Според тоа набавката на нова литература (книги, 
списанија, речници, енциклопедии, атласи, карти, зборници ...) е 
обврска согласно со законските регулативи, но, и императивна задача за 
раководниот и стручен кадар.  

Приоритет во набавката ќе има и годинава училишната 
литература, што значи лектирните изданија, согласно со наставните 
програми во училиштата. Со сликовници, детски списанија, 
енциклопедии, лектирни изданија и забавна литература за деца од 
најновата издавачка продукција ќе биде збогатен одделот за деца.   

Библиотеката (доколку дозволат условите, имајќи ја во вид 
пандемијата) ќе биде отворена за посети на деца и ученици од сите 
возрасти, во рамките на воспоставената соработка со детските градинки и 
сите основни училишта од општината. Ќе бидат презентирани содржини 
кои значат промоција на работата на Библиотеката, и се во функција на 
запознавање и приближување на книгата до најмладите генерации. 

Стручниот совет  и овој пат ќе направи избор и ќе предложи книги 
од најновата продукција на македонските издавачки куќи, кои што ќе 
бидат ставени на располагање на потребите на возрасната читателска 
публика. Ќе се набави белетристика, стручна литература, периодика, 
како и странска литература.  

Одделот за странска литература располага со богат книжен 
фонд, којшто е меѓу најбараните од страна на читачката публика.  И 
година ќе се збогатува со монографски и сериски публикации. Ќе се 
набавува литература со купување на книги, но и преку донации од автори 
- поединци, културни центри, амбасади, канцеларии, од невладини 
организации во државата и од странство. 

 Ќе се набавуваат нови наслови на белетристика. Ќе се купуваат 
речници, лексикони, стручна литература и списанија на странски јазици. 
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Ќе се вложат напори за повторно заживување на т.н. „американско 
катче“,„француско катче“, „италијанско катче“,„руско катче“, „германско 
катче“, за отворање на нови катчиња со литература од продукцијата на 
балканските држави. 

За таа намена годинава се планирани 300.000 денари. Јавната 
набавка која што се реализира согласно со Законот за јавни набавки е 
планирана во месец април.  

Овде е вредно да се напомене дека книжниот фонд на установата се 
збогатува и со купување книги од роднокрајните автори и автори кои што 
пишуваат за Прилеп и Прилепско. Според тоа грижливо се следат сите 
информации кои што се поврзани со градот и регионот. Напорите на 
установата, се секое издание кое што на кој било начин е поврзано со 
Прилеп и Прилепско, да ја краси оваа поставка, со  задолжителен 
примерок. Вредно е да се напомене дека голем дел од роднокрајните 
автори ги подаруваат своите дела на установата.   

Во рамките на деловната политика за збогатување на оваа збирка, но 
и со цел, негување на комуникациите и соработката со своите целни групи, 
мора да се истакне дека и годинава ќе биде побарано од Клубот на 
литературни творци-Прилеп, да се откупат по неколку примероци од 
најновите изданија на роднокрајните автори.  

Целта на овој оддел во библиотеката кој што фунцкионира независно 
од другите е впрочем да биде хроничар на пишаниот збор, литературно 
творештво, публикувано или оставено во манускрипт, сеедно. Затоа 
Библиотеката и годинава ќе продолжи со купување на литература од 
роднокрајните автори, а секако голем придонес за оваа трајна книжна 
поставка ќе имаат евентуални нови ракописи на роднокрајни и автори 
коишто во своите дела го обработуваат градот и околината.  

 Освен со нови публикации роднокрајниот оддел ќе се збогатува со 
магистратури и докторати,  документи, носачи на аудио и видео 
записи, музички записи, карти, ситен печат и други изданија кои во 
фокусот го имаат нашиот роден крај.  

 И годинава пораката на установата е преку овој оддел, да оставиме 
вредно книжевно и културно наследство воопшто, кое што ќе биде сведок 
за контиунитетот и квалитетот на животот на нашите простори. Со ова 
практично и како Библиотека го даваме својот придонес во македонската 
книжевност и култура. 
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Постановката која што брои преку 3000 наслови, професионално, 
но и морално секоја генерација библиотекари, треба грижливо да ја чува, 
негува и штити. Да го збогатува и предаде на следните генерации 
роднокрајното творештво. 

Паралелно Библиотеката ќе продолжи со својата деловна политика 
на збогатување на „Раритетната поставка“, која што засега брои преку 
1000 книги, манускрипти, ракописи, фотографии, скици, аудио касети 
... Сите овие ретки и вредни примероци, се чуваат во установата, не се 
издаваат за јавноста, бидејќи постои опасност од нивно оштетување. 
Годинава ќе се вложат напори за нивна посериозна заштита, бидејќи тие се 
дел од книжниот фонд и културното богатство со кое што установата си 
обезбедува посебно место во македонската мрежа на библиотеки, како 
културни центри на современото општество. 

Имајќи ја предвид актуелната состојба со пандемијата, установата 
бележи рестриктивни измени во набавката политика на периодиката, во 
смисла на набавка на дневен печат. Меѓутоа и на овој план, поставката на 
установата ќе ги евидентира сите нови изданија на дневниот весник: 
„Нова Македонија“ и „Вечер“, како и печатено издание на „Службен 
весник“. Во соработка со НУУБ „Свети Климент Охридски“-Скопје, 
установата ќе добие нови броеви на многу стручни списанија, месечни, 
квартални и годишни публикации од разни области.   

        Библиотеката ќе се заложи за збогатување на книжниот фонд и со 
донации и поддршка од бизнис и граѓанскиот сектор. Доколку постои 
расположение во рамките на политиките за општествена одговорност да се 
даде можност и на Библиотеката, ќе се оддвојат средства за набавка на 
нова литература, но, и гостување на познати домашни и странски автори.              

         Поаѓајќи од минатогодишните искуства, како и соработката со повеќе 
наши сограѓани, и годинава очекуваме збогатување на книжниот фонд со  
избрани дела од нивните приватни библиотеки. Овие донации од 
вљубеници и почитувачи на литературата, но и истакнати современи дејци, 
од разни сфери, даваат придонес и зголемена вредност на вкупниот 
книжен фонд на установата.  
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3.2 Збогатување на книжниот фонд во подрачните библиотеки 
 

Во библиотеката во населбата Варош (околу 9000 книги) и во 

населеното место Тополчани (7000 книги)  и во текот на 2021 година ќе се 

врши ретроактивен внес на книжниот фонд во COBISS системот. Целта на 

оваа активност е овие две библиотеки да се приклучат кон современите 

процеси во библиотекарството. Практично процесот што започна во 

декември 2019 година, а се реализираше со одредени застои во 2020, да 

продолжи непречено во текот на 2021 година. Само така ќе може вкупниот 

книжен фонд да биде ставен на располагање на читателите во Варош и 

населеното место Тополчани.  

Едновремено ќе се збогати фондот на овие две подрачни библиотеки 

и со нова и разновидна литература. Акцент ќе биде ставен на лектирни 

изданија и белетристика. Освен тоа ќе продолжи набавката на литература 

од областа на земјоделството, занаетчиството, селското стопанство, 

здравје, екологија, етнологија, туризам и друго. 

 Во подрачната библиотека во Тополчани, а во соработка со 
основните рурални училишта, се планира организирање литературни 
читања, промоции и посети на познати писатели кои ќе одржат средби со 
учениците и со читателите од овие населени места. Ова во текот на летото, 
бидејќи оваа библиотека е сместена засега во несоодветни услови. А, ние 
како установа, со расположливиот буџет не сме во можност да извршиме 
темелна реконструкција на објектот, каде што се наоѓа и да обезбедиме 
оптимални услови за нејзино функционирање. Сѐ додека не се вработи 
стручен кадар и додека не се обезбедат средства за делумна 
реконструкција (Варош) и целосна (во Тополчани нема ни санитарен јазол, 
објектот се распаѓа) овие две подрачни библиотеки не може да продолжат 
со работа. Библиотеката во Варош, не функционира полни 2 години, 
додека библиотеката во Тополчани неколку години.  

 

 

3.3.Набавка на инвентар и опрема за работа 
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Особено значајна за Библиотеката, годинава, ќе биде набавката на 
изложбени витрини во кои што ќе биде сместен дел од раритената 
поставка на установата. Имено, Библиотеката во Прилеп, располага со 
околу 1000 ретки книги, ракописи, манускрипти, фотографии, карти ... и 
друг библиотечен материјал, којшто ја чини вредна постановка. Овој 
библиотечен материјал е посебност и одлика на установата. Оваа вредна, 
непроценлива поставка по својата книжевна вредност, е дел од 
истражувања, донации, литература и материјал купуван од првите 
сопственици, нивни наследници, граѓани кои што на различни начини 
дошле до вредни материјали, коишто сами по себе раскажуваат приказни, 
историја за разни простори, настани, народи, обичаи, култури. Најголем 
дел се поврзани со Македонија, и нашиот пелагониско-прилепски регион. 
Стручните служби во библиотеката упатуваат постојани барања за нејзино 
адекватно сместување, но, финансискиот кусок, секогаш бил причина, оваа 
вредна поставка, да не биде соодветно чувања и заштитена. 

Императивна обврска на установата е овој библиотечен материјал 
како ретко и репрезентативно културно наследство да биде соодветно 
заштитен и чуван, адекватно на тоа и предаден на чување и грижа, на 
генерациите по нас.   

 Освен тоа, не само што поставката треба да биде сместена и 
адекватно чувана, туку и еден дел од неа, да биде изложен на „окото на 
јавноста“. Затоа од вкупниот буџет на установата планираме набавка на 
соодветни витрини или библиотечни полици, со кои што ќе биде зачуван, 
заштитен овој вреден материјал, а дел од него, како трајна раритетна 
поставка, да ја краси установата и да ја збогати локалната културна понуда 
и атрактивност, колку од научен, книжевен, толку и од туристички аспект. 
За оваа набавка се планирани вкупно 400.000 денари.  

Во делот на инвестициите, а поаѓајќи од фактот колку е установата 
технички неопремувана, согласно со потребите на новото дигитално 
работење, неопходно е во најмала рака, набавка на нови принтери, 
лап-топи ... Има потреба и од многу друга опрема, фотоапарати, камери, 
опремување на сајтот ... меѓутоа, средствата коишто ни се дадени на 
располагање, не даваат можност за целосно, туку минимално задоволување 
на потребите.   

За овие две набавки вкупно се планирани 550.000 денари (400.000 + 
150.000).  
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Библиотеката ќе вложи напори и преку донации да обезбеди средства 
за адекватно сместување на дел од литературата, која што во моментов не е 
соодветно чувана. 

 

 

Набавка на инвентар и опрема за работа 

Вид на набавка Вредност во 
денари 

 Месец  

Набавка на изложбени витрини или 
библиотечни полици (раритетна 
поставка) 

400.000 ден. Мај 

Набавка на компјутерска опрема 150.000 ден. Мај 

 
 

3.4.Реконструкција на делови од објектот 
 

За да ги надминеме во голема мера проблемите, што ќе рече 
кочниците во работата што ги создава пандемијата, неопходна е итна  
реконструкција на делови од просторот што ни е даден на располагање и 
трајно користење.  

Реконструкција на канцелариски простор, на пултот за 
возрасни, и негова адаптација и ставање во функција за потребите на 
младите читатели, и секако реконструкција на просторот пред пултот, 
како и скалите и холот. Енергетска ефикасност, поголема хигиена, 
молерисување (активност која не е спроведена неколку години 

) смена на подот (неминовност за установата) ставање на внатрешни 
врата, реконструкција на таванот во дел простории... Сите овие активности 
пред сѐ имаат здравствен префикс, потоа енергетски, па функционален, и 
на крај естетски аспект. Неопходно е установата да ги реализира овие 
набавки, за што планираме вкупно 1.500.000 денари, со тендерски 
постапки согласно со законските регулативи.  

 

 

Инвестиции  - реконструкција  
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Вид набавка  Вредност во 
ден. 

Месец  

Реконструкција на канцеларии  500.000 ден. Јуни  

Реконструкција на просторот пред пултот  600.000 ден. Јули  

Реконструкција на холот и скалите  400.000 ден. Август 

 

Доколку се реализираат нашите надежи, дека ќе најдеме поддршка 
во политиките за општествена одговорност на бизнис секторот во градот, 
се надеваме дека годинава ќе можеме да реализираме и други набавки, 
коишто ќе придонесат дел од салата, да биде ставена во функција за 
читачката публика.  

Бидејќи таму ниту има вентилација, ниту доволно прозорци за 
природно проветрување, ниту пак установата располага со средства за 
отстранување на овие проблеми, и ставање во функција на салата, за 
потребите барем на учениците, студентите, на научната, академска фела 
која што има потреба од перманентна консултација на литературата со која 
располага установата.  

 

4. Издавачка дејност на Библиотеката 
  

Градската библиотека „Борка Талески“ и годинава продолжува со 
својата издавачка дејност. Установата планира издавање на две значајни 
дела. Во рамките на едицијата: Роднокрајно творештво книга II, 
публикување на „Зборник на раскази од прилепски автори“ (продолжение 
на книга I – „Зборник на песни од прилепски автори“, 2020.). А, по повод 
одбележувањето на јубилејот 75 години од постоењето на Библиотеката, 
годинава ќе биде издаден „Зборник на трудови за современото 
библиотекарство“. 

 

Издавачка дејност 

Зборник на раскази од прилепски 
автори 

50.000 ден. 

Зборник на трудови за современото 200.000 ден. 
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библиотекарство 

 

Двете дела ќе имаат значајно место во „Роднокрајната поставка“ на 
Библиотеката. Првото дело ќе биде продолжение на воспоставените и 
негувани комуникации и соработка со роднокрајните автори, пред сѐ 
членови на Клубот на литературни творци од Прилеп, меѓутоа и другите 
роднокрајни автори, чие што творештво ќе остави белег и годинава. На 
објавен конкурс, нивните раскази ќе бидат публикувани во дело „Зборник 
на раскази од прилепски автори“, како книга II од едицијата „Роднокрајно 
творештво“. 

Додека „Зборник на трудови за современото библиотекарство“ треба 
да го долови актуелниот миг од досегашниот развој на македонското 
библиотекарство. Имплементацијата на современите трендови, 
дигиталната обработка на литературата, каталогизацијата во COBISS 
програмата, новините во тој процес, потребите на библиотекарите и 
состојбата во која се наоѓа мрежата установи во современи услови. Ќе ги 
опфати предизвиците со кои се соочија библиотеките во Македонија во 
време на пандемијата, но и визијата за развој на библиотекарството во 
време на пандемија и постковид иднина.   

За ова второ дело, очекуваме и помош од Министерството за 
култура. Впрочем и ова дело, како и монографијата „75 години ЈОУ 
Градска библиотека ‘Борка Талески’- Прилеп“ се книги со кои сакаме да 
дадеме стручен придонес во библиотекарството, во рамките на 
одбележување на значајната годишнина.   

Библиотеката свои изданија ќе им донира на поединци, на странски 
претставништва и институции, на училишни библиотеки, на други 
библиотеки, како и на специјализирани библиотеки од Република Северна 
Македонија во странство, со цел промоција на сопствената продукција, 
промоција на роднокрајните автори, на македонскиот јазик, писменост и 
творештво во земјата и надвор од неа.  

 

5. Одбележување на 100 годишнините од раѓањето на Блаже 
Конески, Борка Талески, Коле Чашуле и Благоја Корубин 
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Библиотеката и годинава ќе организира бројни настани, со кои што 
ќе ги анимира јавностите, нејзините целни групи, ќе одбележи бројни 
датуми на истакнати културни дејци.  

Во агендата на манифестациите и културните случувања, 
Библиотеката годинава со посебен пиетет ќе ја одбележи 100 годишнината 
од раѓањето на кодификаторот на современиот македонски јазик, Блаже 
Конески (1921-1993). Имајќи предвид дека писателот, поет, филолог, 
академик, претседател на МАНУ, преведувач, професор, автор на 
македонскиот речник, нашиот сограѓанин Конески, е роден (19.12.1921) и 
почина (7.12.1993) во декември, овој месец Библиотеката ќе му го посети 
на врвниот лингвист. Натпревари посветени на Конески, литературни, 
поетски читања, трибини посветени на неговото дело ... се дел од 
настаните кои што ќе бидат организирани во чест на овој јубилеј.  

Годинава се навршуваат и 100 години од раѓањето на патронот на 
Библиотеката, Борка Талески (1921- 1942). Во литературата се забележани 
два датума за неговото раѓање, некаде стои недела по „Петровден“ значи 
на 19 јули, а некаде 19 август. Затоа во овој период ќе бидат организирани 
повеќе настани, со кои ќе оддадеме почит на патронот на првата и 
единствена библиотека во Прилеп, продолжение на некогашното 
читалиште „Надежда“, за коешто Борка Талески дал предлог да го носи 
името на револуционерот Гоце Делчев. Ова било причина по 
ослободувањето установата да го добие името по народниот херој Борка 
Талески, кој што загинал млад на 20 годишна возраст, а на националниот 
празник „11 Октомври“ 1951 година, постхумно за неговата жртва и дело е 
одликуван со орден - Народен херој на Југославија од Македонија. 

Оваа 2021 година се одбележуваат 100 годишнини од раѓањето на 
двајца други, истакнати културни дејци, гордост на Прилеп.  

Коле Чашуле (1921-2009) македонскиот романописец, драмски 
писател, публицист, еден од иницијаторите за формирање на Друштво на 
писатели на Македонија, чиј претседател е подоцна, директор на Радио 
Скопје, директор на драмата при Македонскиот народен театар... културен 
деец, дипломат, автор којшто зад себе остави богато книжевно творештво, 
наследство, коешто посебно ја краси Роднокрајната збирка на 
Библиотеката во Прилеп. 

Благоја Корубин (1921-1995) првоборец во НОБ, борец во првиот 
прилепски партизански одред „Гоце Делчев“, филолог, преведувач, научен 
работник, советник, истражувач и раководител на Одделението за 
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современ македонски јазик во Институтот за македонски јазик „Крсте 
Петков Мисирков“ во Скопје. Корубин е автор на стручни и научни книги, 
голем број статии, сеќавања, прозни состави, четири стихотворби и други 
книжевни творби. Својата кариера во голема мера ја насочил кон 
истражувачка работа. Ја истражувал практиката на македонскиот јазик. 
Повеќе децении ја уредувал рубриката „Јазично катче“ на дневниот весник 
„Нова Македонија“, а бил и долгогодишен уредник на списанието 
„Македонски јазик“ и „Литературен збор“. 

Токму затоа и за овие двајца истакнати културни творци, 
Библиотеката планира и ќе реализира соодветни чествувања и 
одбележувања. 

6. Манифестации и евенти 
        

           Библиотеката како посебен правен субјект, чиј основач со својот 
кадровски потенцијал (18 вработени- административно-правна и 
финансиска служба, даватели на услуги и помошно – технички персонал) 
обавувајќи ги своите секојдневни активности ќе ја извршува улогата и 
обврските на културен, книжевен и информативен сервис на читачката 
публика, на граѓаните на општина Прилеп.  

Поаѓајќи од овие заложби, Библиотеката ќе стави посебен акцент и 
врз  анимацијата на младата популација. Во соработка со наставниот кадар 
на предучилишните установи, основните и средни училишта во градот и 
околните населени места ќе продолжат традиционалните посети и 
организирање средби и настани за нивно што поголемо запознавање со 
вредностите на македонската култура, јазик и книжевност. Целта е особено 
кај основците, (незаобиколувајќи ги и средношколците) да се развие 
потребaта за читање книги и престој во библиотеката, како установа каде 
што тие можат да ги користат сите бенефити од пишаната литература,  
плодовите од делата на илјадници реномирани автори.  

Во рамките на соработката со основните училишта во општината ќе 
бидат организирани натпревари и конкурси: за млади библиотекари, за 
најдобар краснопис, за најдобра рецитација, како и најдобра лична 
творба. Со оглед на пандемијата и потребата од императивна примена на 
заштитните мерки, доколку има потреба и годинава овие манифестации ќе 
бидат организирани онлајн. Доколку пак состојбата се подобри тогаш 



 

16 
 

изборот на најдобрите ученици за сите конкурси ќе биде организиран во 
установата.  

Библиотеката посветува годинава посебно внимание и на граѓаните 
во трето доба. Се планираат активности за нивна анимација. Во овој 
контекст говориме за  граѓаните кои што се сместени во домот за стари 
лица „Киро Крстески – Платник“ во Прилеп. Со цел да им се овозможат 
што подобри услови за престој и живот во оваа установа, Библиотеката 
планира, по завршување на пандемијата (согласно со препораките на 
медицинските стручњаци од Центарот за јавно здравје), реализација на 
проектот „Со книга и љубов за граѓаните во трето доба“. Целта на 
проектот е да се внесе повеќе топлина, радост и љубов во животот на овие 
наши сограѓани. Планирани се читачки средби со цел што поголема 
инклузија и похуман пристап кон граѓаните кои што одлучиле овој дел од 
својот живот да го поминат во нови средини, надвор од своите семејства. 
За читачките средби ќе бидат избирани содржини, дела, збирки поезија и 
романи пред сѐ од домашни автори, кои што ќе бидат поблиски до нивните 
духовни потреби (дела од Стале Попов, Марко Цепенков, Блаже 
Конески ... ).  

Во рамки на редовната програма ќе бидат одржани и многу други, 
промоции на книги, ораторски вечери, матинеа, вечери со...трибини, 
изложби, предавања, културни средби, конкурси, натпревари...  

И годинава ќе продолжи соработката со сите целни групи 
поддеднакво.  

            Се планира одржување на културни настани по разни поводи: 

 

• Одбележување на патрониот празник на Библиотеката - 2-ри март;  

• Одбележување на Меѓународниот ден на детската литература - 2-ри 
април;  

• Одбележување на Светскиот ден на книгата и авторското право - 23-
ти април; 

• Одбележување на годишнини од раѓањето и смртта на македонски и 
светски афирмирани автори; 

• Посета на библиотеки, саеми, манифестации посветени на книгата 
во земјава и странство; 

• Организирање на активности во соработка со основните и средните 
училишта, посветени на значајни личности од областа на науката, 
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културата, литературата, уметноста, музиката, а со цел нивна 
популаризација и подигнување на нивото на културни спознанија на 
учениците и др. 

  

    

7. Чување и заштита на книжниот фонд 
 
Книжниот фонд на установата освен во просторните оддели за деца и 

возрасни, се чува во магацинскиот простор на катот. Стручница лица 

коишто работат на издавање на литература од магацинот, покрај другите 

имаат обврска да го пријават секое оштетување и недостиг на литература, 

со цел да се изврши целосна заштита, на сите, а најмногу на раритетните 

примероци. 

 Оштетената литература, по претходна пријава се носи во 
книговрзница, посебна просторија сместена во друг дел од објектот (дом 
на култура). Овде се врши темелно заштита и вкоричување, во зависност 
од оштетувањата.  

 За потребите на овој оддел се врши континуирана набавка на 
материјали, коишто според досегашните искуства чинат околу 40.000 
денари на годишно ниво. 
   

8. Уписна политика на Библиотеката 
 
 Анимирање на досегашните читатели со атрактивна и потребна 
литература, како и привлекување нови корисници на услугите на 
установата, се приоритетни цели за 2021 година. 

          До квалитетна услуга и атрактивна понуда на читателите, се доаѓа 
преку перманентна кадровска ангажираност, мобилност, како и постојано 
вложување во зголемување на стручноста и одржување на нивото на 
ангажираност на вработените. 

         Редовните обуки на вработените стојат високо на агендата во јакнење 
на кадровскиот потенцијал на установата. Ова особено во услови, кога 
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голема е потребата од дополнителен колку стручен, толку 
административен кадар и помошно-технички персонал.  

          За да го оствари својот приоритет и натаму за да го држи приматот 
како културен центар во општината, која што ја анимира целата читачка 
јавност, установата спроведува утврдена уписна политика. 

 Во тие рамки се планираат: 

 Намалувања на висината на членарината во месец кога се 
одбележува патрониот празник, „2-ри Март“ и по повод „Месецот 
на книгата“ – октомври; 

 Согласно со законската регултиви членарината за ученици, студенти 
и читатели од социјално загрозени семејства, ќе биде по пониски 
цени; 

 На домашна и адреса на домот за стари лица, со автомобил, ќе им се 
доставуваат книги на лицата со посебни потреби, немоќните лица во 
трето доба и на штитениците и корисници на услугите на домот, во 
рамки на проектот „Со книга и со љубов за граѓаните во трето 
доба“. (Ова доколку се обезбеди донатор, преку кој ќе бидат 
обезбедени средства и за дополнителниот кадровски, технички и 
финансиски ангажман); 

 Ќе се збогатува маркетиншкиот материјал и активности на 
Библиотеката, кои што ќе ја зголемуваат видливоста на установата во 
општината; 

 Маркетиншката стратегија на Библиотеката ќе се реализира преку 
маркетинг кампања на локални, електронски, печатени и онлајн 
медиуми; 

 Со соработка со издавачките куќи во земјава, ќе се организираат 
настани во насока на промоција на новите изданија, и со присуство 
на поедини автори; 

 Се организираат промотивни некомерцијални и комерцијални 
изложби на литература; 

 Ќе се организираат средби со читателската публика; 

 Изработка на годишен билтен на новонабавена литература; 

 Континуирано вложување и зголемување на можностите на веб 
страницата на Библиотеката: www.biblioprilep.org.mk и др. 
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9. Примена на COBISS програмата и сите современи 
стандарди во дејноста 

 

 Во 2021 година ќе продолжи имплементацијата на последните 
новини во COBISS програмата, којашто во Библиотеката почна прв пат да 
се спроведува пред повеќе од 15 години. Вработените ќе следат и годинава 
едукации, семинари, обуки во организација на предавачи од НУУБ „Свети 
Климент Охридски“-Скопје и други сертифицирани обучувачи. Целта е 
стручните кадри да се стекнат со неопходните знаења за каталогизација на 
монографските публикации, сериски публикации, библиографии, COBISS 
зајмување и други предности што ги овозможува оваа дигитална програма 
која што се имплементира секаде во светот. 

Освен во сферата на библиотекарството, вработените 
(административни службеници) ќе следат и обуки, со цел квалитетна, 
ефикасна имплементација на сите законски новини, кои се императивни за 
оваа дејност, како во сферата на човечките ресурси, јавни набавки и др. 
 Исто така, ќе се донесуваат потребните акти, правилници, одлуки и 
имплементираат сите законски новини и прописи од страна на раководниот 
орган и на Управниот одбор во Библиотеката согласно со сите законски 
регулативи, кои што ја детерминираат библиотечната дејност. 

 Архивските работи ќе се водат прописно и стручно. 

 Ќе се преземаат активности за спроведување на обврските од 
областа на заштитата и безбедноста. 

 
Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма: ... 60 .000 денари (за 
онлјан настава), а доколку прекине опасноста од пандемијата, ќе се направи 
измена на финансискиот план, зашто обуките мора да се реализираат. 

 

*** 

         Сѐ на сѐ ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп во 
рамките на својот буџет, планира обемни активности, со цел да ги 
задоволи потребите на корисниците на своите услуги. Од друга страна да 
го збогати културното книжевно наследство на градот и општината и да го 
одржи имиџот на установа – центар на културниот живот во Прилеп и 
Прилепско.  
         Директор  

       

                                                    Моника Талеска  


