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П   Р   О   Г   Р   А   М   А 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА 

ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП, 

ЗА 2020 ГОДИНА, СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН 

 

 

ВОВЕД 

 

ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп  (во понатамошниот текст: 
Библиотеката) во текот на оваа 2020 година ќе се фокусира на квалитетно и ефикасно 
извршување на основната дејност: набавка и издавање на литература за потребите на 
читателите од општина Прилеп. 

Но, освен оваа примарна цел дефинирана со Законот за библиотеки, а во согласност со 
овој, како и Законот за култура, подготвена е оваа, богата Програма за анимација на сите 
категории граѓани- читатели и вљубеници во пишаниот збор.  

Имено, кадарот од (18 вработени) административни службеници, даватели на услуги и 
помошно – технички персонал извршувајќи ги своите секојдневни активности ќе биде во 
функција  на потребите на читачката публика. Паралелно ќе се реализираат проекти, кои што 
ја анимираат младата популација, учениците од основните, средните училишта и студентите. 
Целта на Библиотеката е да биде сервис на читачките потреби на овие категории граѓани. 
Акцент се става на основците, со цел кај нив 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 и плодовите на илјадници реномирани автори. 

Дел активности се насочени кон граѓаните во трето доба, сместени во домот за стари 
лица „Киро Крстески – Платник“ во Прилеп. Имајќи го во вид нивниот семеен статус, 
поточно нивното дистанцирање од семејствата, Библиотеката ќе реализира проект „Со 
книга и љубов за граѓаните во трето доба“, со цел да им внесе повеќе топлина, радост и 
љубов во нивните животи. Во таа насока, а во соработка со менаџерскиот тим на домот за 
стари лица, таму ќе се одржуваат чатачки часови. Вработени од Библиотеката на овие наши 
сограѓани, ќе им читаат избрани содржини од македонски и странски автори, кои се блиски 
до нивните духовни потреби. 

Освен тоа, за сите други граѓани Библиотеката годинава има богата понуда: ќе се 
промовираат дела од членовите на Клубот на литературни творци од Прилеп, од членови на 
други творечки асоцијации, ќе се промовираат дела на македонски и странски автори. Ќе се 
одржат промоции на најнови дела од издавачките куќи, а ќе се организираат и настани – 
дебати, „Часови по книжевност“, посветени на истакнати поети и писатели, кои што 
оставиле белег во домашното и светското книжевно творештво. 

 Двете читални, поточно големата и малата сала ќе бидат отворени за вакви настани. 
Настојувањата се настаните наменети за основците, средношколците и студентите да се 
одржуваат во помалата читална. Додека големата сала според планот претежно ќе биде 
средиште на случувања за возрасната популација.  
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Стручните служби поточно библиотекарите се посветени на стручна обработка на 
новонабавената литература, селектирање на книгите и распределување во роднокрајното 
одделение, одделот за странска литература, како и одделите за деца и за возрасни.   

Од почеток на оваа година, стручните тимови од Библиотеката интензивно работат и 
на евидентирање, поточно обработка на литературата во библиотеката во Варош.  
Расположливиот фонд од околу 12.000 книги почна да се обработува во COBISS 
програмата, така што во текот на годинава и за читателите од овој дел од градот ќе може да 
се издава литература, а читателите на најсовремен начин да вршат пребарување и да ги 
користат услугите на Библиотеката. 

 Ќе се вложат напори, да почне процесот на електронска обработка на литературата во 
COBISS програмата и во населеното место Тополчани, каде што се на располагање повеќе 
илјади книжни единици.  

  Новина е што, годинава ќе се имплементира COBISS Ценовник за зајмување на 
книги, со што и ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“- Прилеп ќе го усогласи своето 
работење со современите процеси во библиотекарството, што веќе се применува во другите 
установи во државата, но и во библиотеките во европските држави.   

 Библиотеката во соработка со издавачките куќи, но и со посета на домашни и 
странски саеми на книгата, ќе избере и ќе ја збогати книжната понуда за читателите, со 
најнови изданија. 

           Тековно ќе се врши проверка на состојбата во која се наоѓа книжниот фонд, а оние 
книжни единици (книги)  кои што се оштетени, ќе се заштитат во стручниот оддел 
(книговрзница).  

По долги години неактивност, Библиотеката годинава ќе започне со обработка на 
периодиката, поточно весниците, списанијата и друга стручна литератира која што се 
набавува во оваа установа. 

       Според планот, ќе се реализираат и одредени градежни зафати. Се изработува проект за 
преуредување на главниот влез и холот на библиотеката. Се планира промена на подот на 
установата, на влезот, во делото пред пултот, и неколку канцеларии. Неопходна е 
реконструкција на тоалетите согласно со современите хигиенски стандарди. Целта на сите 
овие зафати е да се постигне поголема енергетска ефикасност во објектот, да се намалат 
трошоците за греење и да се обезбедат попријатни услови за корисниците на услугите на 
Библиотеката.  

  Овој е втор чекор во активностите кои имаат економичен и еколошки предзнак. 
Бидејќи средствата планирани за набавка на нафта од минатата година (500.000 денари) се 
пренаменети за набавка на инвертери. Овде вредно е да се спомене, дека тендерот во текот на 
овој месец, финишира и инвертерите ќе бидат инсталирани во работните простории-
канцелариите и на пултот за возрасни.  

        Со ставање на заштита врата – ветробран, на влезот во Библиотеката, и уште една врата 
во холот, на спратот ќе се обезбеди поголема искористеност на електричната енергија, 
подобри услови за работа, и престој на читателите.  

 Анализите на состобите во Библиотеката упатуваат на потребата од проширување на 
магацинскиот простор. Се прават детални анализи, со цел да се избере најекономичното и 
најефикасното решение, дополнителниот магацински простор да биде на истиот кат. 
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 Се на се, сите активности на Библиотеката се во насока на обезбедување што 
попријатни услови за работа и престој на корисниците на услугите.  

 

 Збогатување на книжниот фонд со нова литература од сите области:  

 -набавка на нови лектирни изданија во согласност со наставната програма и со претходна 
консултација со основните и средните училишта,  

- набавка на нови стручни изданија од повеќе научни области, 

- набавка на нови и најчитани белетристички изданија,  

- збогатување на фондот со донации од странска литература и 

- набавка на периодика, спијанија со книжевни, стручни содржини; 

 

 Континуирана примена на современи библиотечни новини и нови маркетинг 
методи во библиотечното работење;  

- COBISS едукации, 

- маркетиншка стратегија со цел  ребрендирање на Библиотеката (нови членски 
карти, бук марк, нотеси, мапи, банер во библиотеката, тагови за вработените, 
мантили, маици за најдобри читатели) 

- наградни конкурси за најдобар рецитатор, најдобар автор, најдобар млад 
библиотекар, за најдобро напишан текст (конкурс „Краснопис“)  и др. 

 Дигитализирање на публикациите од сопствена продукција (електронско читање 
на книгите од сопствена продукција на сајтот на Библиотеката); 

 Збогатување на фондот со дигитални аудио изданија и изданија со Брајова азбука 
наменета за лица со слаб или целосно оштетен вид; 

 Достава на литература на домашна адреса на болни и немоќни лица, со обезбеден 
превоз;  

 Професионален развој и креативен ангажман на вработените од сите оддели во 
библиотеката;  

 Примена на принципот на транспарентно работење и имплементација на 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер; 

 Интензивирана соработка со основните училишта од аспект на обработката на 
лектирни изданија во читалните во Библиотеката; 

 Одбележување на Светскиот ден на литературата за деца и млади на 2-ри април – 
(роденденот на пистелот, Ханс Кристијан Андерсен); 

 Во рамки на одбележување на  патрониот празник на Библиотеката ( 2-ри март)  
и Месецот на книгата (oктомври) се планира „Недела на промоции на дела од 
прилепски автори“, во соработка со Клубот на литературни творци од Прилеп; 
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 Во рамки на хуманитарните активности на Библиотеката се планираат по 10 
бесплатни членарини за ученици од сите училишта во градот и за домот за стари 
лица „Киро Крстески – Платник“; 

 За децата, учениците и студентите, како и лицата со посебни потреби согласно со 
Законот за библиотеките (чл.27) библиотечните услуги се со намалени цени; 

 Соработка со општинските и национални библиотеки во Република Северна 
Македонија, како и соработка со библиотеки во странство, со цел размена на 
искуства и имплементација на новини од современото библиотекарство; 

 Соработка и гостувања на домашни и странски автори, со организација на 
евенти, кои што придонесуваат да се доближат уште повеќе делата на 
реномирани имиња од домашната и светската литература и во оваа општинска 
јавна установа; 

 Соработка со амбасади во Република Северна Македонија, со невладини 
организации, со културни центри во државата и надвор; 

 Анимација на младата популација, преку организација на настани, што се 
посветени на книгата, филмот, музиката и дела кои што ги третираат овие 
содржини; 

 Издавање публикации, монографии и библиографски изданија за општествено-
економскиот, политички, културен, спортски живот на  Прилеп и Прилепско низ 
вековите, со цел збогатување на издавачката дејност и роднокрајната збирка; 

 Публикациите ќе се презентираат и афирмираат и надвор од границите на 
Република Северна Македонија, меѓу македонска популација, но и со цел 
промоција на македонскиот јазик, писмо и творештво во меѓународната јавност. 

 

 ПРОГРАМА 

 

1.  ЗБОГАТУВАЊЕ НА КНИЖНИОТ ФОНД 

 

Купување 

 Библиотеката и во 2020 година ќе го збогатува книжниот фонд, преку набавка на 
литература, активно следејќи ја издавачката дејност во државата.  

 Приоритет во набавката ќе ѝ биде даден на училишната, на стручната литература, и на 
белетристиката. Ќе се набавуваат лектирни изданија во согласност со новите наставни 
програми, стручни изданија и странска литература. За одделот за периодика, ќе се набавуваат 
весници и списанија кои што се барани од читателите. Преку НУУБ „Свети Климент 
Охридски“-Скопје, Библиотеката ќе биде снабдена со дополнителни стручни списанија и 
белетристичка литератуrа. Ќе се набавуваат и нови енциклопедии и речници од сите сфери на 
општественото живеење. 

 

1.1 ЗБОГАТУВАЊЕ НА КНИЖНИОТ ФОНД ВО ОДДЕЛОТ ЗА ВОЗРАСНИ 
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 Одделот за возрасни континуирано ќе се збогатува со најнови белетристички  
изданија, научна, стручна литература и лектирни изданија, во продукција на македонските 
издавачки куќи.  

 

 

1.2 ЗБОГАТУВАЊЕ НА КНИЖНИОТ ФОНД ВО ДЕТСКИОТ ОДДЕЛ 

 Одделот за деца ќе биде збогатуван со најнови изданија од сите области, сликовници, 
енциклопедии, лектирни изданија кои ќе бидат издадени во 2020 година, како и детски 
списанија.  

Библиотеката е отворена за посети на деца и ученици од сите возрасти, во рамките на 
воспоставената соработка со детските градики 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. 

 

1.3 ЗБОГАТУВАЊЕ НА КНИЖНИОТ ФОНД ВО РОДНОКРАЈНИОТ ОДДЕЛ 

 Роднокрајниот оддел е еден од најзначајните оддели во Библиотеката. Книжниот фонд 
во овој оддел претставува значајно културно богатство за градот и државата. 

 Фондот ќе се збогатува со нови публикации од роднокрајни автори, и автори коишто 
пишуваат за Прилеп и Прилепско. Ќе се набавуваат ракописи од реномирани македонски 
автори со прилепско потекло, докторати, документи, аудио и видео материјали, содржини на 
носачи на аудио и видео записи, музички записи, карти, ситен печат и сл. 

 

1.4 ЗБОГАТУВАЊЕ НА КНИЖНИОТ ФОНД ВО ОДДЕЛОТ ЗА СТРАНСКА 

ЛИТЕРАТУРА 

 Книжниот фонд во Одделот за странска литература ќе се збогатува со монографски и 
сериски публикации. Ќе се набавува литература од поединци, културни центри, амбасади, 
канцеларии и невладини организации во државата и надвор од неа. 

 Ќе се набавуваат нови наслови на белетристика. Ќе се купуваат речници, лексикони, 
стручна литература, списанија на странски јазици, како и списанија во кои се застапени 
содржини за Прилеп и Прилепско.  

 

1.5 ЗБОГАТУВАЊЕ НА КНИЖНИОТ ФОНД ВО ПОДРАЧНИТЕ БИБЛИОТЕКИ 

 Во двете подрачни библиотеки во населбата Варош и во населеното место Тополчани 
во текот на 2020 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, 
продолжува и со почетокот на 2020 година.   

Ќе се збогати фондот со нова и разновидна литература. Акцент ќе биде ставен на 
лектирни изданија и белетристика. Освен тоа ќе се набави литература од областа на 
земјоделството, занаетчиството, селското стопанство, здравје, екологија, етнологија, туризам 
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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. 

 

1.6  ЗБОГАТУВАЊЕ НА СЕРИСКИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 Набавка на весници и списанија за читателите, во читалните во Библиотеката. Ќе се 
набавуваат дневните весници: „Нова Македонија“, „Фокус“, „Слободен печат“, 
„Културен живот“, „Културно наследство“, „Здравје“, „Развиток“, „Библиотечен 
тренд“, „Службен весник“ и др. 

 

1.7. ДОНАЦИИ 

 Библиотеката во 2020 година,  своите фондови ќе ги збогатува со донации од 
поединци, фирми, институции, владини и невладини организации, странски културни 
претставништва, канцеларии и амбасади во Република Северна Македонија. Библиотеката 
свои изданија ќе им донира на поединци, на странски претставништва и институции, на 
училишни библиотеки, на други библиотеки, како и на специјализирани библиотеки на 
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.  

 

НАМЕНСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма                      260.000 денари 

  

2. ТЕХНИЧКА И СТРУЧНА ОБРАБОТКА НА МОНОГРАФСКИ ПУБЛИКАЦИИ 

 Во согласност со правилата на COBISS каталогизацијата за монографски публикации, 
стручната служба во Библиотеката континуирано и автоматизирано ќе ги обработува сите 
публикации што ќе се набавуваат во 2020 година, со приоритет на македонските изданија.  

 При обработката на монографските публикации ќе бидат применувани правилата на 
универзалната децимална класификација (UDK) и на меѓународниот стандард за библио-
графски опис ISBD-(m).  

 Во подрачните библиотеки во населбата Варош и во населеното место Тополчани, 
техничката и стручната обработка на монографските публикации ќе се врши во COBISS 
програмата.  

 

2.1 ТЕХНИЧКА И СТРУЧНА ОБРАБОТКА НА СЕРИСКИ ПУБЛИКАЦИИ 

 

 Сериските публикации, кои што претходно беа набавени, ретроактивно во периодот од 
2006 година,  ќе бидат обработени според Меѓународниот стандард за библиографски опис на 
сериски публикации ISBD – (s). Исто така и новите сериски публикации, кои што 
Библиотеката ќе ги набави во 2020 година, автоматизирано ќе бидат обработувани. 
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2.2 КАТАЛОЗИ 

 Покрај автоматизираниот каталог, кој автоматски се дополнува со обработката на 
новите изданија, на корисниците ќе им бидат достапни и каталозите со каталожни картон-
чиња од периодот до воведување на COBISS програмата и тоа како што следува по оддели:  

 

 Оддел за деца: 

 - азбучен каталог по наслови на книги и  

 

 Оддел за возрасни: 

 - азбучен каталог по автори  

 - каталог според Универзална децимална класификација (УДК) 

 

 Роднокраен оддел: 

 - азбучен каталог по автори 

 

 Оддел за странска литература: 

 - азбучен каталог по автори  

 

 Оддел за сериски публикации: 

 - основен каталог по наслови на весници и списанија (ќе се изработува прв пат од оваа 
година) 

 

Литературата која што е набавена до 2006 година, поточно до воведување на COBISS 
програмата е евидентирана во инвентарни книги. 

Фондот на книги во двете подрачни библиотеки во населбата Варош и во населеното 

место Тополчани е евидентиран во инвентарни книги. Од декември 2019 година, почнува 

процесот на внесување –ретроактивно- на фондот на книги од двете подрачни библиотеки.   

 

НАМЕНСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 Термички налепници за сигнатури ............................................................ 20.000 денари 

 Рибони .........................................................................................................   20.000 денари 

 

 Канцелариски материјали .......................................................................... 60.000 денари 

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма: ....................       100.000 
денари 

 

3. ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА КНИЖНИОТ ФОНД 
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 Книжниот фонд за деца и ученици од основно училиште е сместен во одделот за деца. 
Книгите и друга литература наменета за средношколци и возрасни, се сместени во 
магацинскиот простор што се наоѓа на горниот кат. Овде се чува целата литература по 
претходна стручна и техничка обработка, во автоматизираниот каталог. 

 Вработените во овој оддел, вршат перманентно проверка на состојбата во која се наоѓа 
книжниот фонд. Секое оштетување се пријавува и се преземаат мерки за негово 
отстранување во рамки на библиотеката, т.е. во книговрзница. 

  

4. КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИТЕ НА КНИГАТА 

 Анимирање на читачката публика и привлекување нови корисници на библиотечната 
понуда, се главните цели на Библиотеката за 2020 година. 

 Со посветеност, професионалност и ангажираност на вработените, библиотечните 
услуги ќе бидат на располагање на граѓаните кои членуваат во оваа установа. Библиотеката 
ќе го зголеми својот придонес во развојот и унапредувањето на истражувачката и стручната 
работа, a со своето функционирање има влијание врз развојот на образованието, науката, 
културата, стопанството и другите дејности во општината и пошироко.  

 За таа цел се планирани следните активности: 

 Намалување на уписнината по повод патрониот празник на Библиотеката - 2-ри март 
и по повод Месецот на книгата – октомври; 

 Согласно законската регултиви членарината за ученици и 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“; 

 Ќе се збогати маркетиншкиот материјал и активностите на Библиотеката, кои што ќе 
ги следат проектите што се реализираат; 

 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 комецијални изложби на литература; 

 Ќе се формира фан клуб на Библиотеката и ќе се организираат трибини и средби со 
читателите и пошироката јавност; 

 За одделни настани јавноста ќе биде известувана и преку плакати, флаери, прес 
конференции, гостувања во медиуми, веб страната, Фејсбук страната на Библиотеката 
и др;  

 Изработка на годишен билтен на новонабавена литература; 

 Редизајн на веб страницата на Библиотеката: www.biblioprilep.org.mk; 

 Ќе се организират настани:   

-натпреварот „Млади библиотекари“,  

- избор на: „Најдобар читател/ка“,  
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-натпревар за „Најдобар рецитатор“,  

-натпревар за  „Најдобра лична творба“ 

 

 Одбележување на 99 годишната од раѓањето на Блаже Конески (19. Декември)  

 Проект „Учениците во библиотеката“ во соработката со сите основни училишта од 

градот; 

 Одржување на новогодишна манифестација „Краснопис“, со цел промоција и 

афирмација на македонскиот јазик, писменост и култура.  

 

    НАМЕНСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма:         250. 000 денари 

 

 

4. ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИ ВО ЧИТАЛНИТЕ 

 Читалните во библиотеката, во 2020 година ќе можат да се користат секој работен ден. 

 Освен литературата од сопствениот книжен фонд, на располагање на читателите ќе им 
бидат и дневните и најтиражните неделни весници и списанија од Македонија, како и 
весници и списанија на странски јазици. 

 За читателите ќе биде обезбедена бесплатна интернт (Wifi) мрежа. 

 Освен за читачката публика, големата сала ќе биде ставена на располагање на многу 
граѓански организации и фирми за одржување трибини, симпозиуми, обуки, тркалезни маси. 
Библиотеката во своја организација ќе одржи промоции на книги во соработка со Клубот на 
литературни творци од Прилеп, за промоции на нивни и дела од истакнати македонски 
автори во соработката со македонски издавачи. Исто така ќе се вложат напори да се 
организираат промоции на дела од странски автори, заедно со нивни издавачи.  

Во читалните за најмладите, односно во т.н. катчиња за деца, во одделот за деца, просторoт 
ќе се користи за анимација на овие читатели на повеќе начини. Целта е да се стимулираат 
младите читатели, да доаѓаат во библиотеката со своите родители, заедно да ги читаат 
сликовниците, да пишуваат домашни или да читаат лектири, да се запознаваат со лектирите, 
да реализираат овде проекти кои што ќе помогнат за поголема нивна анимација.  

Mалата читална  ќе биде наменета за ученици и студенти. А, во неа ќе се одржуваат 
промоции на книги, средби со писатели, роднокрајни, македонски како и писатели од 
странство.  

Двете читални ќе бидат од библиотеката, ќе бидат отстапени под закуп за одредени 
настани, согласно со Одлуката на Управен одбор на оваа установа, што значи за сите настани, 
од општествениот живот, во функција на што поквалитетно живеење на нашите граѓани, а без 
политички и партиски префикс. 

 

5. ПРОГРАМА ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
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-МОНОГРАФСКО - БИБЛИОГРАФСКИ ИЗДАНИЈА 

Годинава се навршуваат 75 години од основањето на оваа установа од културата во 
општина Прилеп. Поаѓајќи од овој факт, а имајќи ја во вид целокупната десегашна дејност на 
установата, ангажманот на плејада културни дејци кои што оставоле белег во своето 
работење, како и придонесот на установата во севкупниот културен живот во градот, но и 
придонес во развојот на сите други сфери од општественото живеење, Библиотеката годинава 
ќе издаде монографија со наслов: „75 години ЈОУ Градска библиотека „Борка Талеска“.  

 За 2020 година се планира и објавување а : 

 „Библиотечното наследство во прилепските фамилии“ II (раритетните 
книги во семејните библиотеки)  

 „75 години ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – монографија 

 

НАМЕНСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 „Библиотечното наследство во прилепските фамилии II“  (раритетните книги во 

семејните библиотеки)  ( 100 стр. - 100 примероци)  100.000 денари 

 „75 години ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ –Прилеп ( 200 стр. - 150 

примероци)   200.000 денари 

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма: ........ 300.000 денари. 

За реализација на издавачката дејност освен сопствени, се очекуваат и финансиски 
средства од Министерството за култура, со учество на ЈОУ ГБ „Борка Талески“ на 
редовните конкурси за проекти од сферата на извадавачката дејност.  

 

 

 

6.  ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИТЕРАТУРА И ПЕРИОДИКА 

     (ЗАШТИТА И РЕПРОГРАФИЈА) 

 Заштита и репрографија на оштетените книги и вкоричување на весниците и 
списанијата се врши во книговрзницата на Библиотеката. Во 2020 година продолжува 
заштитата на оштетените и стари книги и вкоричување на периодичните и дневни весници и 
списанија. 

 Превентивно ќе се заштитуваат и нови книги. Со тврди корици ќе се вкоричуваат 
одделни периодични изданија. Во магацинот ќе се архивираат во посебни кутии сите броеви 
на „Службен весник на РСМ“.  

 

Вкупно средства за реализација на оваа програма                                              40.000 ден       
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7. ПРОГРАМА  

7.1  КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 

 Во 2020 година, Библиотеката планира повеќе манифестации со цел културно 
издигнување на читателската публика, преку афирмација и популаризација на книгата, 
македонскиот јазик и творештво. 

            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; 

- Славко Јанески ( 20.јануари ) 20 години од смртта  

- 99 години од раѓањето на Блаже Конески ( 19 декември )  

- 99 години од раѓањето на Коле Чашуле ( 2 март) (Црнила роман) 

- Ристо Крле 120 години од раѓањето (3 септември 1900-„Парите се отепувачка“– лајт 
мотив за трибина)  

- 150 години од раѓањето на Констатин Миладинов (роден 1830)  

- Десет години од смртта на Гане Тодоровски ( 22 мај 2010 починал )  

- Промоцијата на Прилеп преку делото на Григориј Акиндин ( 1300- 1349), славен 
филозоф во времето на Византија, роден во Прилеп  

- 120 години од смртта на Оскар Вајлд ( 30 ноември 1900 починал) 

- 110 години од смртта на Лав Толстој (20 номеври 1910 починал)  

- 70 години од смртта на Џорџ Орвел ( починал 21 јануари 1950)  

- 40 години од смртта на  Жан Пол Сартр ( 15 април 1980 починал)  

- 40 години од смртта на Јосип Броз - Тито ( 4 мај 1980) 

- По повод 140 години од рагањето на Али Фетхи Окјар ( роден на 29 април 1880во 
Прилеп, промоција на дело од Луан Старова – посветено на Али Фетхи Окјар 

• 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, културата, литературата, 
уметноста, музиката, а со цел нивна популаризација и подигнување на нивото на 
културни спознанија на учениците. 

 

• 7.2  ИЗЛОЖБИ 

 Со оглед на фактот што Библиотеката годинава во октомври одбележува 75 години од 
основањето и функционирањето, во текот на овој месец, се планира изложба на фотографии, 
ракописи, периодика, реквизити и дела што го отсликуваат развојот на книжевното и 
журналистичко творештво на овој простор, низ децениите. 
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Изложба на „Народен Глас“, и на дел од аудио и видео материјалот на поранешниот Центар 
за печат, радио и телевизија – Прилеп.  

    Паралелно ќе се организираат и тематски изложби од дела од книжниот фонд на 
Библиотеката. А, во соработка со македонските издавачки куќи ќе се организираат и 
комерцијални изложби на дела од најновата продукција, во присуство и на поедини автори. 

    Ќе се организираат средби, разговори, литературни читања, книжевни дружења со 
локални, национални и други асоцијации со цел промовирање на нови содржини кои што го 
подобруваат квалитетот на животот на сите генерации граѓани.  

Ќе се вложат напори за воспоставување поголема соработка со повеќе странски амбасади во 
Македонија. 

 

8. ПРОГРАМА 

АВТОМАТИЗАЦИЈА НА БИБЛИОТЕЧНОТО РАБОТЕЊЕ 

 

 Имплементација на последните новини во COBISS програмата, којашто во 
Библиотеката почна за прв пат да се спроведува повеќе од 15 години. Вработените ќе следат 
едукации, семинари, обуки во организација на предавачи од НУБ „Климент Охридски“-
Скопје и други сертифицирани обучувачи. Целта да се стекнат повисоки знаења за 
каталогизација на монографските публикации, сериски публикации, библиографии, COBISS 
зајмување.  

Освен во сферата на библиотекарството, вработените 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. 

 

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма: ..................100 .000 денари 

 

9. ПРОГРАМА 

АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНИ РАБОТИ И ИНВЕСТИЦИИ 

 Административно - правните работи ќе се извршуваат континуирано во 2020 година, 
со цел да се исполнат законските обврски во дејноста што ја извршува Библиотеката, а 
согласно со потребите на установата. 

 Сите вработени ќе бидат максимално ангажирани за ефикасно спроведување на зако-
ните и другите акти кои се однесуваат на библиотечното работење и функционирање.  

 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. 

 Архивските работи ќе се водат прописно и стручно. 

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

 

9.1 СМЕТКОВОДСТВЕНИ И БЛАГАЈНИЧКИ РАБОТИ 
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 Сметководствено - книговодствената служба  се грижи за континуирано и ефикасно 
финансиско функционирање на Библиотеката. За таа цел сметководителот и благајникот во 
2020 година ќе следат стручни семинари и ќе се едуцираат преку набавката на соодветна 
литература, а ќе се одржува и надоградува книговодствената програма. 

 

9.2  ИНВЕСТИЦИИ И ОПРЕМА 

 Со цел непречено функционирање на сите оддели во Библиотеката, годинава се 
планира набавка на нова опрема, ( компјутери и печатачи, копир апарат ). Паралелно ќе бидат 
набавени и дополнителна опрема доколку има потреба за квалитетна имплементација на 
COBISS програмата и другите библиотечни обврски. 

            Годинава се заокружува постапката за набавка на инвертери, ( договорот е потпишан 
во фебруари на крај на тендерската постапка).   

        Се планира проект за поставување на заштита врата – ветробран, на влезот во 
Библиотеката,уште една врата во холот, на спратот и спуштање на таванот во салонот, со што 
ќе се обезбеди поголема искористеност на електричната енергија, подобри услови за работа, 
и престој на читателите.  

 Се планира проект за промена на подот во дел од Библиотеката ( салонот и неколку 
канцеларии).  

 Според проект ќе се врши реконструкција и на тоалетите, со цел примена на повисоки 
хигиенски стандарди. 

 Анализите на состојбите во Библиотеката упатуваат на потребата од проширување на 
магацинскиот простор. Се прават детални анализи, со цел да се избере најекономичното и 
најефикасното решение, дополнителниот магацински простор да биде на истиот кат. 

 Се на се, сите активности на Библиотеката се во насока на обезбедување што 
попријатни услови за работа и престој на корисниците на услугите.  

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма: ........... 1.250.000 денари 

Програмските активности се вградени во финансискиот план на Библиотеката за 2020 

година.  

 
 


