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1.Вовед 
 

ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп  (во 

понатамошниот текст: Библиотека) во текот на оваа 2022 година ќе 

продолжи ефикасно и посветено, со оглед на минималните средства и 

натаму премногу штедливо, но сепак со многу креативност и инвенција да 

ја извршува  основната дејност. Библиотеката ќе продолжи  во зависност од 

буџетот, со своите активности за набавка, чување, издавање на книжниот 

фонд и заштита на културното наследство. Ќе врши квалитетна 

набавка на 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 возрасти и професии.  

Едновремено, Библиотеката ќе вложи напор да продолжи со 

публикување и на сопствени изданија, продолжувајќи го 

континуитетот во издавачката дејност. На тој начин не само што ќе ја 

збогати понудата во Одделот за возрасни, туку и Роднокрајната збирка, а со 

тоа книжевното наследство за генерациите кои допрва доаѓаат. Со ова, 

впрочем исполнуваме една од нашите примарни обврски и како установа и 

како современа генерација – библиотекари и воопшто вработени во 

единствениот храм на книгата во општина Прилеп, па и пошироко. Овде 

треба да се има предвид фактот, дека во импозантната книжна поставка од 

преку 135.000 книжни единици, брои над 4000 книги од роднокрајни и 

автори кои пишувале и во чиј фокус и натаму, е Прилеп и општината, 

пошироко. 

            Покрај извршувањето на оваа основна дејност на установата, која 

што е во согласност со Законот за библиотеки, во рамките на годишната 

Програма ќе се реализираат и низа други активности. Информирање, 

креативно духовно ангажирање и издигнување и на секој начин 

културно анимирање на читачката публика, стојат високо на листата 

приоритетни обврски на установата. На тој начин веруваме дека и 2022, 

ќе биде година на успешна соработка со творечкиот потенцијал во 

заедницата, во процесот на заедничко создавање новa продукција во 

сферата на културата, а на наша иницијатива.           
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„Младите и книжевноста“ е синтагмата која што најблиску и 

најкратко ја отсликува нашата заложба, новите млади генерации вљубеници 

во културата и книжевноста да ги анимираме од мали нозе. Освен тоа сите 

генерации, почнувајќи од оние во претшколска возраст, со нашата заложба, 

ќе настојуваме  да ги анимираме и вклучиме во перманентниот процес на 

создавање и негување  нераскинливи релации со библиотеката како 

примарна установа за нивен влез во културата и книжевноста, ова секако 

кажано со метафоричен јазик.  

„Со љубов за граѓаните во трето доба“ проектот којшто започна 

во 2021, планираме да продолжи и во 2022 година, се разбира во 

зависност од висината на средствата што ќе ги имаме на располагање. 

Во секој случај планираме да организираме настани со литературни читања, 

со читање извадоци од делата на роднокрајните автори, со инклузивен 

пристап, да ги анимираме овие наши сограѓани. Ќе се снимат нови аудио 

материјали, кои што ќе им бидат лесно достапни, а ќе ги предадеме и во 

домот за стари лица „Киро Крстески-Платник“ во Прилеп. 

Библиотеката останува на заложбите 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 ... во 

мерка и временски распоред условен и од пандемијата со која се соочивме 

овие последни две години (2020 и 2021) со надеж дека следната 2022 година 

на која се однесува оваа програма, состојбата ќе биде многу подобра и 

порелаксирана од овој аспект. Но, сепак, не ја исклучуваме можноста дел од 

евентите да бидат организирани онлајн. Ќе бидат реализирани и 

мултимедијални проекти, филмски вечери, вечери посветени на 

музичката култура, на ликовната уметност, модата како културен израз 

на индивидуата и заедницата, презентации за 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 и автори 

почетници, аматери во своите обиди за книжевен израз. Планирани се 

евенти со стручни осврти на истакнати македонски научници.  

Во овој дел од Програмата, Библиотеката планира да ја зајакне 

својата улога во процесот на силна, интензивна промоција на 

современиот македонски литературен јазик, неговите вредности, 

особености и неговото место во светската лингвистика, преку стручни, 
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научни осврти на македонски академици, како и активности како 

литературни читања, дебати и стручни анализи на дела на истакнати 

македонски писатели. 

Со учество и организација на меѓународни проекти ќе се врши 

размена на искуства, промоција на сопствените книжевни, библиотечни 

дострели во меѓународни размери.  

Низ книжевни чествувања ќе се одбележуваат и годишнините на 

маркатни имиња од домашната и светската книжевност.  Во тие рамки 

посебно место во Програмата имаат два значајни јубилеја: 120 години од 

раѓањето на Стале Попов од с. Мелница - Прилепско, македонски 

романописец, истакнат писател чии што дела го опишуваат мачниот живот 

на поробениот македонски народ, низ пластично извајани ликови, за кои 

прототипови му се жителите од неговото родно Мариово. Имајќи го во вид 

неговиот речиси илустративен книжевен ракопис, Попов ја доближува 

македонската вековна сага за себеопстојот до секој читател, а делата се 

вонвременски и со култна важност за македонската книжевност и воопшто 

македонскиот народ.  

Посебно значење како установа ќе дадеме и на писателот Миле Попоски 

одбележувајќи ја 100 годишнината од неговото раѓање. Роден е на 20 

октомври 1922, а упокојувањето во 2009 година. Попоски е авторот на 

култните „Солунски патрдии“ комедија со сатирична призма кон 

македонската реалност, која што доживеа и 100 изведба во театарот 

„Војдан Чернодрински“, а и натаму го задржа атрибутот „најгледана“. 

Миле Попоски е автор на богат прозен и драмски опус во кој доминира 

комедиографскиот жанр. Освен „Солунски патрдии“, автор е на драмите 

„Викенд на мртовци“ и „Жени со искуство“, како и низа збирки со 

хумористични раскази меѓу кои се вбројуваат: „Маратонска битка“ и 

„Сите божји заповеди“. 

Наша чест и должност е како генерација актуелни вработени во 

Библиотеката, да му оддадеме почит на великаните, за историскиот и 

културен влог во постоењето и развојот на современиот македонски јазик и 

книжевност. 

Годинава исто така во зависност од буџетот, планирана се 

инвестициски зафати, кои ќе ја зголемат хигиената, но и подобрат 

енергетската ефикасност во установата. Оваа обврска е во императивните, 

но, сепак условена од буџетот. Негуваме надежи дека со сопствените 

заштеди коишто од 2021 година ќе влезат во буџетот за 2022 година, како и 
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со одделни донации од бизнис заедницата ќе може да реализираме барем 

дел од изработените проекти, за кои што чекаме одобрение од Владата на 

Република Северна Македонија од секторот за урбанизам во Општина 

Прилеп, согласно со законот за градба, одобрувања кои што оваа 2021 

година, не ни беа дадени.  

Сите активности се во една насока, Библиотеката во Прилеп, и во овие 

тешки пандемиски времиња да ја остварува својата мисија: развој на 

библиотечната и информациската дејност и истражувања во доменот 

на заштита на библиотечните добра и постапките на валоризација, 

категоризација и ревалоризација на збирки библиотечни добра.  

              Библиотеката на граѓаните на општина Прилеп и поширокиот 

регион, треба да им обезбеди доволен пристап до информации, непречен 

процес на учење, образование, писменост преку користење на книжниот 

фонд и другите услуги. Така граѓаните ги јакнат своите културни, духовни 

и демократски потенцијали. 

 

2.Тековно функционирање на установата 
 

Јавна општинска установа (ЈОУ) Градска библиотеката „Борка 

Талески“ – Прилеп, 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 2022 година установата ја почнува со 16 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 135.000 

книжни единици. Најголем дел се сместени во објектот во центарот на 

градот, а помал дел во двата библиотечни клона, во просториите во 

населбата Варош и населеното место Тополчани. 
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Програмата за работа на Библиотеката за 2022 година, поаѓа од 

финансиската рамка, дефинирана во финансискиот план за 2022 година, од 

којшто се гледа, дека установата ќе може да располага со  11.348.000 денари. 

Од нив 10.403.000 денари одат на двете ставки за исплата на нето плати и 

придонеси за вработените за 2022 година. Што значи остануваат минимални 

околу 945.000 денари кои што треба да се распоредат за сите други потреби 

на установата.  

Во моментов на поднесување на Програмата до УО и до Совет на 

Општина Прилеп, бидејќи се уште не е крај на годината, немаме завршна 

сметка, за да имаме точен увид, колкави суми ќе останат на сметката за 

следната година. Но, апроксимативно, ако од 2020 во 2021 година се 

префрлени 1.348.000 денари како заштеди во работењето, и ги користевме  

во оваа 2021 година. Тогаш од оваа, а во следната 2022 година, треба да 

легнат на наша сметка повторно нашите заштеди од околу 900.000 денари, 

но дури со ребалансот на буџетот, веруваме најдоцна до средината на 2022 

година. Дотогаш состојбата во установата ќе биде тешка и тоа мора да се 

има превид. Но, битно е да се каже, дека со огромно штедење, ги префрламе 

средствата од една во друга буџетска година, при тоа нашите проблеми 

остануваат нерешени.  

Ако кон ова ги додадеме средствата од планот од сметката од 

сопстевни приходи, од околу 1.225.000 денари, сума што ја сметаме за 

реална за 2022 година. Имајќи предвид дека, од 2021 во 2022 година сигурно 

ќе евидентираме заштеди од нешто повеќе од 700.000 денари, тогаш можеме 

да кажеме дека во 2022 година, Библиотеката во Прилеп, ќе има околу 3 

милиони денари за материјални трошоци, средства со кои треба да ги 

покрие сите трошоци за непречена работа.  

 

          Морам да кажам дека ќе биде исклучително тешка година. Ова и затоа 

што пандемијата продолжува, барем засега. Значи се намалуваат нашите 

приходи од издавање на салите и други поситни приходи што сме ги 

остварувале во периодот пред тоа.  

          Или најсликовито кажано, ако во период пред само 3 години, од 

вкупниот буџет, околу 65% средства биле наменети за плата, а останатите 

35% за други трошоци, сега, речиси 95% од средствата кои што ги добиваме 

од националниот буџет од Министерството за култура се наменети за плата.  
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      Оттука усвојувањето на оваа Програма за работа за 2022 година, мора 

да биде со акцентирано барање до УО, а преку УО и до Советот на Општина 

Прилеп, Општината да ги разгледа сите можности, кои постојат следната 

година, барем со ребалансот на буџетот да се испланираат одредени суми, 

кои што ќе го овозможат непреченото работење на установата. 

 Зголемувањето на платите, прв пат по 2 децении за вработените во 

културата, е огромен бенефит. Но, буџетската рамка на Министерството за 

култура речиси остана иста. Ако не беа заштедите на буџетската сметка од 

2020 ефектуирани во 2021, тешко дека и оваа година ќе понудевме некаков 

квалитет во работата. Во извештајот за работа, ќе биде презентирана целата 

состојба, но поради сериозноста на состојбите сметам дека и во 

усвојувањето на Програмата треба да се стави акцент на овие прашања. 

 Со овој буџет како што може да се види и во Финансискиот план  на 

сметката „903“ нема ни доволно средства за исплата на трошокот за 

електрична енергија, а не за други давачки. Средствата кои се впишани во 

ставките 421 за комунални услуги, конкретно за струја не се доволни, ниту 

се еден квартал. Планиравме средства на ставката „424“ – одржување на 

згради и опрема, особено затоа што се неопходни интервенции во објектот 

што ни е даден на трајно користење од државата. Фактот што не е вложувано 

со децении, создава сериозни препреки, кои се детално посочени и во 

Функционалната анализа што како проект на барање на Министерството за 

култура е доставена минатата година, но, очигледно не е земена во вид, при 

„кроење“ и на овој буџет.  

 Останатите ставки може да ги видите, најголем дел се празни, бидејќи 

кратко кажано- пари НЕМА! А, ние сме непрофитна установа! Поточно 

дури поребалансот на буџетот може да се планираат одредени конкретни 

активности.Оттука сé што е дел од оваа Програма е практично планирано 

по усвојување на ребалансот. 

3. Инвестициска агенда на Библиотеката 

 

3.1. Набавка на нова литература (обновување и збогатување на 

книжниот фонд) 
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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 за 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 баран 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 речни-

ци, лексикони, стручна литература и списанија на странски јазици. 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. 
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За таа намена со овој буџет се планирани 50.000 денари. Со 

ребалансот на буџетот, со средствата кои ќе ги оставиме на нашата 

сметка како заштеди за следната година, а и доколку постои можност да 

се оддвојат дополнителни средства од буџетот на Општина Прилеп, 

тогаш ќе може да се планира поголема сума средства за набавка на 

литература. Овде да напоменам дека само за редовните изданија на 

Службен весник, вклучувајќи го и електронското издание што е со 

закон задолжително од неодамна, годишниот одлив е 20.000 денари, што 

значи за сé друго остануваат 30.000 денари. Оваа сума не може да ги 

задоволи потребите на читачката публика на една општина како што е 

Прилеп.  

Оттука да потенцирам, дека 2022 година, ќе биде година на засилена 

активност во насока на барање донации со цел поквалитетна реализација на 

Програмата. Ќе се бара поддршка од бизнис секторот доколку постои 

расположение, за да се вклучи со купување на готова литература. Во 

набавката на литература, многу битна улога имаа досега, и ќе имаат во 

иднина донациите од НУБ „Свети Климент Охридски“ – Скопје. Од 

Универзитетската библиотека, од МАНУ (Македонската академија на науки 

и уметности), од културни центри, здруженија, граѓани поединци добиваме 

разни донации. Овие се начините преку кои и во 2022 година ќе се збогатува 

фондот со нови изданија. Во овој контекст да се напомене дека читачката 

публика во Прилеп, претежно, жанровски е вљубеник во белетристиката, 

која што во голема мера е условно кажано скапа литература.   

Библиотеката има обврска да го збогатува фондот на установата и со 

купување книги од роднокрајните автори и од автори кои што пишуваат за 

Прилеп и Прилепско. Често доаѓаат автори кои ги нудат своите книги за 

откуп, но со овие ограничени средства, навистина тешко е, и ќе биде да се 

врши редовно откуп на литература. Од друга страна купувањето на книги 

кои што третираат роднокрајни теми, е уште побитно и за самите автори, 

што пак значи наш придонес во процесот на стимулирање на роднокрајното 

творештво.  

Во рамките на деловната политика за збогатување на оваа збирка, но 

и со цел, негување на комуникациите и соработката со своите целни групи, 

особено е битно установата на овој план редовно да купува одреден број 

примероци од годишните изданија на членовите на Клубот на литературни 

творци - Прилеп, токму за потребите на Роднокрајната збирка. 

Целта на овој оддел во библиотеката кој што функционира независно 
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од другите е впрочем да биде хроничар на пишаниот збор, литературното 

творештво, публикувано или оставено во манускрипт, а поврзано со 

Прилеп и Прилепско.  

Крајно, Библиотеката 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 обработуваат теми од животот на 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 во 2022 година пораката на установата е преку овој оддел, да 

оставиме вредно книжевно и културно наследство, 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. 

Постановката која што брои преку 3000 наслови, професионално, 

но и етички и според кодексот на библиотекарите, треба грижливо да се 

чува, негува и штити. Да се збогатува и предава на следните генерации ова 

роднокрајно 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.  

Во 2022 година 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, неделен, месечен печат. Меѓутоа и на овој 

план, поставката на установата ќе ги евидентира сите нови изданија на 

дневниот весник: „Нова Македонија“, „Вечер“, печатените изданија на 

„Службен весник“, а од годинава е задолжително и електронското 

издание на овој весник. Во соработка со НУБ „Свети Климент 
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Охридски“ - Скопје, установата ќе добива 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 ќе се 

бараат можности и за Библиотеката, да се оддвојат средства за набавка на 

нова литература. Гостувањето на познати домашни и странски автори е исто 

така еден од начините на збогатување на вкупниот фонд.              

         Поаѓајќи од минатогодишните искуства, како и соработката со повеќе 

наши сограѓани, очекуваме дека и во 2022 г. ќе продолжи трендот на 

дарување вредни примероци од нивните приватни библиотеки. Овие 

донации од вљубениците и почитувачите на литературата, но и истакнати 

современи дејци, од разни сфери, даваат придонес и зголемена вредност на 

вкупниот книжен фонд на установата.  

          Плановите со набавката на книги, мора да се реализираат. За таа цел 

ќе бидат ставени во функција сите алатки коишто ни стојат на располагање. 

Ќе се вложуваат огромни, во вистинска смисла огромни напори за да ја 

збогатуваме целата книжна поставка, а особено најзначајните од книжевен 

аспект: Роднокрајната и Раритетната збирка, како и фондот од најбараниот 

жанр од читателите - белетристиката.  

 

3.2 Збогатување на книжниот фонд во подрачните библиотеки 
 

Книжниот фонд во библиотеката во населбата Варош е внесен во 

COBISS системот. Вака подготвени од овој аспект стартуваме во 2022 г. Оваа 

подрачна библиотека која што е вон употреба неколку години, сега брои 

5044 книги. Со заокружување на процесот на набавка на компјутерска 

опрема (компјутер, печатар, апарат за пластифицирање на членски карти и 

фискален апарат) може конечно по повеќегодишна пауза да биде во 

функција на читателите, како што најавивме со Програмата за 2021 гоидина. 

Прв пат по 15 години од воведување на COBISS системот, извршен е 

ретроактивен внес на литературата, што значи осовременување на процесот 

на работа и во оваа подрачна единица. Така што ќе може книжниот фонд 

континуирано со секоја набавка да се збогатува и во оваа подрачна единица. 



 

13 
 

Што се однесува до книжниот фонд во населеното место Тополчани, 

тој,  не е внесен во COBISS системот. Таму, ниту делот од објектот што се 

користи, ниту книжниот фонд не се во добра кондиција. Објектот не е 

сопственост на установата. Книгите се сместени во дел на поранешна  месна 

заедница. Колкав дел од книжниот фонд ќе може да се стави во функција, ќе 

се знае по реализација на пописот на целиот фон на установата, што е 

задолжителен на секои 5 години, така што во 2022 година ќе се изврши 

попис и на овие книги.  

Стручна комисија потоа ќе утврди кои книги ќе се користат, а кои по 

одлука на НУБ „Свети Климент Охридски“ – Скопје ќе бидат дадени за 

отпис и рециклирање.   

Во најдобар случај, установата би можела да почне со работа, со 

времен ангажман на библиотекар, којшто ќе врши паралелно и внес на 

литературата во „COBISS“, но, без да се создадат минимални услови за 

работа, тоа не е возможно. Што ќе рече, годинава нашиот фокус ќе биде 

уредување на книжниот фонд, а следната година може да се бараат други 

просторни решенија.  

Сепак, тоа не ги решава потребите на жителите на населеното место 

Тополчани, и оние коишто гравитираат во овој реон: Ерековци, Канатларци, 

Чепигово и др.  

Плановите на Библиотеката се во правец на изнаоѓање  средства за 

набавка на еден т.н. „Библиобус“, адаптирано возило во кое ќе се смести дел 

од книжниот фонд на установата.  Со библиобусот најмалку еднаш во 

неделата би се посетувале жителите, и на одредени пунктови би им е 

издавале книги. Тука би се вршела размена и нови зајмувања на потребната 

литература. Библиотеката со добра кадровска организација на овој начин 

може да ги сервисира потребите и на овие граѓани. 

Наша обврска како установа, но и пошироко како заедница е да 

обезбедиме пристап на книгите, литературата, во преносна смисла, на 

културата, до сите граѓани, најмногу до најмладите – учениците и 

студентите. Во овој период на пандемија, на социјална алиенација, сите 

граѓани имаат потреба од книга, од литература, како замена.  

Во отсуство на функционална подрачна библиотека, освен 

библиобусот како алтернатива, за вљубениците во книжевното творештво  

од сите возрасти, ќе бидат организирани литературни читања и дружења. 

Летниот период е идеално време за вакви настани, зашто сончевите денови 
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даваат можност со помалку ресурси, на отворено, во природа, безбедно 

дружење  од секој аспект,  со повеќекратен бенефит, а примарно 

подигнување  на нивото на културното живеење.  

 Поамбициозните планови за неопходната реконструкција на двете 

библиотеки согласно со сите стандарди во дејност, ќе останат за подобри 

времиња. 

  

3.3.Набавка на инвентар и опрема за работа 
  

Библиотеката во 2022 година планира да набави изложбени витрини 

во кои што ќе биде сместен дел од Раритетната и Роднокрајната поставка. 

Имено, Библиотеката 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, зашто се работи за вредна поставка со непроценлива 

книжевна вредност.  

Поставката е создавана со години посветена работа на 

библиотекарите, и секоја година збогатувана на различни начини. Преку 

истражувања, донации на литература и материјал купуван од првите 

сопственици, нивни наследници, од авторите и нивните семејства, граѓани 

кои што на различни начини дошле до вредни материјали, коишто сами по 

себе раскажуваат приказни, историја за овие наши простори, за настаните 

коишто се случувале овде и кои нé карактеризираат како народ, кои говорат 

за нашите обичаи, традиција, фолклор, култура. Библиотечен материјал 

напишан од автори родени овде, во нашата општина и автори кои живееле, 

или ги посетиле нашите простори, а своите импресии подоцна ги 

„оживеале“ во книжевни дела, кои се дел од поставките. Финансискиот 

кусок, секогаш бил причина, што овие вредни поставки, досега, не биле 

адекветно чувани, и што особено значајно изложени пред очите на јавноста. 

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.   

 Вклучувајќи го и проектот – нацртот за витрините и полиците, за оваа 

намена од вкупниот буџет на установата, по ребалансот на буџетот 

планираме набавка во висина од 300.000, 00 денари. Со оваа набавка, ќе 



 

15 
 

биде зачуван, заштитен овој вреден материјал, а дел од него, како трајна 

раритетна поставка, ќе ја краси установата и ќе ја збогати локалната 

културна понуда и атрактивност, колку од научен, книжевен, толку и од 

туристички аспект.   

 

Набавка на витрини и полици 

Вид на набавка Вредност во 

денари 

 Месец  

Набавка на изложбени витрини и 

библиотечни полици (раритетна 

поставка) 

300.000 ден. Јуни 

 

 

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, скалите 

и холот, тоалетите, адаптација и реконструкција на просторот каде што 

е сместен одделот за административно-финансиско и архивско 

работење на установата. Потребни се сигурно 3 000 000,00 денари. 

Проектите се во фаза на усвојување согласно со постапките во Одделот за 

урбанизам и градежништво во Општина Прилеп и во Генералниот 

Секретаријат на Влада на Република Северна Македонија, од каде што 

чекаме примарна согласност, според Законот за градба.  

 

 Енергетска ефикасност, поголема хигиена, молерисување (активност 

која не е спроведена неколку години) смена на подот (неминовност за 

установата) ставање на внатрешни врати, 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 
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установата да ги реализира овие набавки, за тоа се потребни тендерски 

постапки согласно со законските регулативи за јавни набавки.  

Сепак што ќе биде реконструирано и преадаптирано ќе зависи од 

средствата кои ќе ни стојат на располагање. Ќе ги ставиме сите во Планот за 

јавни набавки, но, во текот на годината ќе се знае можноста за нивна 

реализација. 

Овде вредно е да се напомене, дека конечно установата ќе има 

соодветна проектна документација, како предуслов за квалитетна и 

ефикасна реконструкција и адаптација, на еден дел од просторот. 

 

 

Инвестиции  - реконструкција  

Вид набавка  Вредност во 

ден. 

Месец  

Реконструкција на канцеларии во 

сегашното детско одделение 

 

250.000,00ден. 

Јули  

Реконструкција на канцелариите зад 

пултот за возрасни  

250.000,00 ден август  

Реконструкција на холот и скалите и 

просторот пред пултот 

430.000 ден  Август 

Реконструкција на тоалети I фаза  515.453,50 ден 

со ДДВ 

Август 

Реконструкција на тоалети II фаза 384.603,30ден 

со ДДВ 

Јули 

Реконструкција на одделот за 

административно – финансиско и 

архивско работење 

Над 400.000 

ден 

Септември 

 

Негуваме надежи дека ќе најдеме поддршка во политиките за 

општествена одговорност на бизнис секторот во градот во 2022 година. Ако 

овие надежи се остварат, тогаш дел од установата ќе биде многу 

пофункционален, енергетската ефикасност поголема, а недостигот со кадар 

лесно премостен.  

Реализација на овие проекти се предуслов за да во иднина се премине 

примарно кон изработка на основни проекти, а потоа и темелна 
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реконструкција на просторот каде што е сместен магацинот, читалната и 

малата сала, која што во овие услови, има функција на магацински простор 

и остава.  

Но, основниот проблем во установата во пандемиски времиња, е  

отсуството на вентилација, на доволен број прозорци за природно 

проветрување. Кога ќе се обезбедат услови за тоа, читалната ќе може да се 

адаптира и да биде ставена на располагање на учениците, студентите, на 

научната, академска фела која што има потреба од перманентна 

консултација на литературата со која располага установата. Во пандемиски 

времиња, тоа не е можно! 

4. Издавачка дејност на Библиотеката 

  

Градската библиотека „Борка Талески“ планира и во 2022 година, 

своја продукција, поточно континуитет во издавачката дејност. Се 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).  

Освен тоа планираме издавање на зборник на библиотечни трудови, 

со работен наслов: „Современо библиотекарство“. 

 

Издавачка дејност 

Зборник на раскази од прилепски 

автори 

50.000,00 ден. 

Современо библиотекарство 200.000,00 ден. 

Културни бисери  300.000,00 ден 

 

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 е дар за книжевноста. На објавен 

конкурс, нивните раскази ќе бидат публикувани во дело „Зборник на раскази 

од прилепски автори“, како книга II од едицијата „Роднокрајно творештво“. 
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Додека зборникот на трудови со работен наслов „Современо 

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 

бидат во фокусот на зборникот. 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.   

Ова второ дело, ќе биде публикувано, само доколку добиеме 

финансиска поддршка од Министерството за култура. 

Библиотеката „Борка Талески“ планира да конкурира во 

Министерството за култура и со уште еден проект  со работен наслов 

„Културни бисери“. Се работи за списание коешто ќе обработува и 

презентира сé што е од интерес за културниот живот на Прилеп и   

Пелагонија. 

        Прилеп е град којшто ѝ даде на својата земја, десетици великани, 

извонредни културни дејци во сите сфери на културата и уметноста, на 

социо-културата. Оттука според нашите оценки градот треба да има свое 

гласило, кое што ќе биде современ и редовен бележник на културниот 

изблик низ времето, хроничар на културната понуда, со посебен осврт на 

придонесот, влогот, на наследството што ни го оставија, што ни го 

„предадоа“ на чување, за да им го предадеме на тие по нас. Како поинаку би 

ја извршиле оваа задача, обврска?! Кој тоа би го направил, ако не 

Библиотеката - коренот на секоја култура, центарот на информирањето, 

центарот на гравитацијата на културната јавност, установата која што има 

најголема фреквенција на посетители, и во која што членуваат повеќе илјади 

граѓани, како потврда за довербата што ни ја даваат.     

На овој начин, не само преку роднокрајната книжна збирка, туку и со 

своја периодика, ќе го дадеме придонесот во промоција на сопствената 

продукција, промоција на роднокрајните автори, на нашиот град на 

македонскиот јазик, писменост и творештво во земјата и надвор од неа, 

преку електронско издание кое што би се подготвувало во следна фаза. 
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5. Одбележување на 120 годишнините од раѓањето на Стале 

Попов, 100 годишнината од раѓањето на Миле Попоски 
 

 

Библиотеката во 2022 година планира организирање на 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, установата 

со посебен пиетет ќе ја одбележи 120 годишнината од раѓањето на Стале 

Попов (1902 - 1965) македонски романописаец и раскажувач. Имајќи 

предвид дека станува збор за роднокраен автор, роден во селото Мелница - 

Мариовско на 25 мај, една од активностите ќе биде најдобро да се 

организира во неговото родно место. Куќата на Стале Попов, според 

истражувањата и изјавите на мештаните не постои и во овие тешки 

пандемиски времиња не можеме што многу да направиме на оваа тема, но 

како општинска установа, во град – што е најблиску до неговите корени, 

можеме да чествуваме во природа, да го „оживееме“ низ речта, низ извадоци 

од неговите романи, неговиот книжен дух, кој и подари на македонската 

книжевност вредни култни романи: „Крпен Живот“, „Калеш Анѓа“, „Толе 

Паша“, „Итар Пејо“, „Дилбер Стана“, „Необично дете“, романсираната 

биографија за „Шаќир Војвода“ и други раскази кои што се редовна лектира 

за учениците, но и омилено четиво на сите генерации читатели.  

Доловувајќи го духот на Македонецот од Мариовско, делата на Стале 

Попов се извор на информации за традицијата, обичаите, фолклорот, 

културата на живеење на овие наши простои, извор на информации за 

животот во тогашен Прилеп, во чаршијата, еснафите. Во неговите дела, 

речиси пластично низ неговата богата реч, се јавани ликови, а нивни  

прототипови се вистинските жители на Мариово. Во овие романи и раскази 

може да се најдат и автентични приказни за градот, за занаетчиите, за 

поедини граѓани, фамилии и семејни лози, кои може да послужат и како 

фактографски извор за нови истражувања. Дел од делата и според името ја 

раскажуваат македонската сага во периодот на османлиското владеење.   

Во 2022 г. се навршуваат и 100 години од раѓањето на Миле Попоски 

(1922 - 2009), македонски драмски писател, сценарист, преведувач, прозаист 

и комедиограф. Роден е на 20 октомври во Прилеп, а се упокоил (на 27 

октомври) на 87 годишна возраст, во Скопје. На македонската книжевност, 

македонската драма ѝ подари вечност преку својот богат прозен и драмски 
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опус, којшто жанровски припаѓа претежно на комедијата. Негови најпознати 

комедии се:  „Солунски патрдии“, „Викенд на мртовци“ и „Жени со 

искуство“. Автор е и на низа збирки со хумористични раскази меѓу кои се 

вбројуваат: „Маратонска битка“ и „Сите божји заповеди“. 

Дел од неговите манускрипти чуваме во нашата Раритетна збирка, со 

посебен пиетет. 

        Ќе ја одбележиме на 20 април, 40 годишнината од упокојувањето на 

Ацо Шопов (1923-1982). 

         Во 2022 г. се навршуваат 160 години од упокојувањето на Констатин 

Миладинов (1830 - 1862) основоположникот на македонската уметничка 

поезија, како што вели критиката. Иако живеел само 32 години, со својата 

богата едукација и знаење, го напишал Предговорот на „Зборникот“ кој 

претставува прв обид за научен труд од областа на народната литература. 

Тој го истакнува значењето на народната литература како најчист, 

најсигурен показател на националната индивидуалност. Објавен е првиот 

преглед на нашата народна литература и првиот обид за нејзина 

класификација.  

        Се знае дека е автор на 15 песни, меѓу нив култната „Т` га за Југ. 

 

Орелски крилја как да си метнех, 

И в наши ст’рни да си прелетнех! 

На наши места ја да си идам, 

Да видам Стамбол, Кукуш да видам. 

Да видам дали с’нце и тамо 

мрачно угревјат како и вамо. 

*** 

Ќе ги одбележиме со многу настани, и делата на повеќе други имиња 

од книжевноста, меѓу нив месецот на Славко Јанески (11.01.1920- 

20.01.2000), авторот на првиот роман објавен на стандардизиран македонски 

јазик „Село зад седумте јасени (1952). Македонски раскажувач, 

романописец, филмски сценарист, есеист и сликар. Еден од создавачите на 

Друштвото на писатели на Македонија и член на МАНУ. 

Сто (100) годишнината од раѓањето и 20 години од упокојувањето на 

Александар Сариевски (20 јуни 1922- 19. Декември, 2002), македонски 

кантавтор и ко-основач на фолклорно-музичкиот ансамбл „Танец“, еден од 

најголемите амбасадори на македонскиот изворен фолклор, со 

шестдецениска посветеност во афирмацијата на македонската песна и 
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фолклор. Сариевски во нашето одбележување ќе биде културната парадимга 

за негување, чување, заштита на изворниот македонски фолклор, песна, оро, 

инструменти, музика во град каде што традиционално се одржува 

фестивалот „Пеце Атанасоски“, според најдобиот македонски гајдаџија, 

чија 100 годишнина од раѓањето ќе ја чествуваме по 3 години, во 2025 

година.  

Богатата листа настани ќе ја забележи 100 годишнината од раѓањето 

на авторот на македонската современа карикатура - Панде Јаревски, (роден 

на 24 април во Буково – Битолско), потоа 100 годишнината од раѓањето на 

македонскиот сликар Миле Корубин (роден на 28 ноември 1922 во Прилеп).  

На 30 мај, 1922 година во Крушево е роден Александар Матковски, авторот 

на познатото хералдичко дело „Грбовите на Македонија“. Бил прв доктор на 

историски науки од Македонија и прв ориенталист, член н МАНУ, кој се 

упокоил на 15 април, 1992 година во Скопје. 

Во фокусот на нашата агенда за одбележува ќе бидат и реномирани 

странски автори. Меѓу нив е популарниот турски романописец, Назик 

Хикмет Ран, ( 15 јануари, 1902 – 3 јуни, 1963). Бил и поет, драмски 

писател, сценарист, режисер и автор на мемоари. Неговата поезија е 

преведена на повеќе од 50 јазици во светот. 

Ќе посветиме еден настан на турската книжевност со делата на 

читаните автори: Орхан Памук, Елиф Шафак, Назим Хикмет, Ахмет Умит 

и др. во соработка со турската амбасада во Скопје. 

           Годинава се навршуваат 100 годишни од раѓањето на модната икона 

Пјер Карден (2 јули, 1922 година, а починал на 29 декември 2020 година) 

којшто пак е парадигма за унисекс модата и дизајнот на облека. Оваа 

годишнина ќе биде повод, за да се одржи стручна дебата, научен осврт за 

културата на облекување на нашите простори, потребата од дрес код за 

конкретни прилики, особено затоа што живееме во време, кога во  

шаренилото на секојдневието се забораваат на правилата и се запоставува 

културата на облекување,која што го подигнува севкупно нивото на 

живеење. 
 

И како „алфа и омега“ во нашата агенда се одбележувањата на двата 

значајни датума кои се однесуваат на нашиот патрон Борка Талески: „2 

Март“ - денот на убиството и „19 јули“ - денот на неговото раѓање. По тој 

повод на денот на неговото раѓање, Библиотеката ќе воведе награда –

„Плакета со ликот на Борка Талески“, која што ќе се доделува на значајни 
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културни и општествени дејци, кои со својата работа, го поттикнале 

културниот живот во градот, општината, кои се вложиле во развојот на 

културата во поширок смисла. По сега веќе 76 години постоење, 

Библиотеката во Прилеп, има доволно општествен културен влог, за да на 

ваков начин го стимулира кутурниот придонес во заедницата.  

6. Манифестации и евенти 

        

           Библиотеката како посебен правен субјект со својот кадровски 

потенцијал (16 вработени - административно-правна и финансиска служба, 

даватели на услуги и помошно – технички персонал) обавувајќи ги своите 

секојдневни активности продолжува да 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, 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, бенефитот на едно „книжевно море“ од литература која 

што чека да биде ефектуиран во знаењето на сите генерации, особено 

младите.  

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 

изборот на најдобрите ученици за сите конкурси ќе биде организиран во 

установата.  

Како што е споменато и погоре во Програмата, Библиотеката 

посветувa посебно внимание и на граѓаните во трето доба. Се планираат 
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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. Делата на Марко 

Цепенков, Стале Попов, Петре М. Андреевски ... се општоприфатени 

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 Меѓународниот ден на детската литература - 2-ри 

април;  

• Одбележување на Светскиот ден на книгата и авторското право - 23-

ти април; 

• 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 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. Стручни лица 
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(библиотекарски помошници, самостојни библиотекарски помошници и 

библиотекари ...) 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, со посебен 

акцент на раритетните примероци. 

 Оштетената литература, по претходна пријава се носи во просторијата 

наменера за книговрзница, посебна просторија сместена во друг дел од 

објектот (дом на култура), каде што се врши санирање на оштетувањето, 

доколку е можно. Овде се врши темелно заштита и вкоричување, во 

зависност од оштетувањата.  

 За потребите на овој оддел континуирано се набавуваат 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 

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“ – 

од 15 октомври до 15 ноември; 

 Согласно со законската регултиви членарината за ученици, студенти 

и читатели од социјално загрозени семејства, ќе биде по пониски 
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цени. Но, мора да се напомене дека во 2022 година висината на 

членарината ќе биде зголемена, со цел да се усогласи „Ценовникот“ на 

Библиотеката во Прилеп, со членарината во библиотеките во други 

градови и со цел конечна имплементација на барањата од самата 

апликација во COBISS системот, како програма која што функционира 

повеќе од 1.5 деценија не само на Балканот, но и пошироко во светот 

на книженоста. (Да напоменеме во овој контекст дека еден бестселер 

во тренд чини 600 денари. А, едногодишната членарина за возрасен е 

1/3 од таа вредноста, бидејќи најголем дел членови ги користат 

попустите, два пати годишно за да го обноват своето членство); 

 На домашна и адреса на домот за стари лица, со автомобил, ќе им се 

доставуваат книги на лицата со посебни потреби, на немоќните лица 

во трето доба во рамки на проектот „Со книга и со љубов за 

граѓаните во трето доба“. (Ова доколку конечно добиеме 

позитивен одговор на барањата испратени до Агенцијата за 

управување со  преку кој ќе бидат обезбедени средства и за 

дополнителниот кадровски, технички и финансиски ангажман); 

 По примерот на 2021 г. и во 2022 година, ќе се збогатува 

маркетиншкиот материјал и активности на Библиотеката, кои што ќе 

ја зголемуваат видливоста на установата во општината; 

 Маркетиншката стратегија на Библиотеката како што се потврди и во 

2021 година и преку „press clipping“ алатката за проверка, ја зголеми 

видливоста во заедницата, анимирајќи ја не само прилепската, туку и 

пошироката македонска јавност. Така што активностите на тој план ќе 

продолжат; 

 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. Во 2022 

година ќе се вложи напор да се оддвојат средства за многу 

поатрактивна презентација на книжниот фонд во установата. 

Каталогот ќе биде илустриран, а покрај сигнатурата и инвентарниот 

број на библиотечната единица, читателот ќе има пред себе кратко 
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сиже за делото што ќе биде презентирано. Ваквите каталози бараат 

поголем ангажман од библиотекрите, но ефектите секако ќе бидат 

многу поголеми. Установата располага со голем книжен и книжевен 

фонд којшто треба да биде презентиран пред читателите: жанровски, 

според авторот, како нова продукција и друга подетална 

класификација на литературата; 

 Библиотеката има потреба од континуирано вложување и зголемување 

на можностите на веб страницата на Библиотеката: 

www.biblioprilep.org.mk. Во време на пандемија процесите во 

библиотекарството во светот од аспект на анимација на членови, бара 

постоење на веб страница со силна поддршка, која што може да 

понуди фонд на дигитална литература, онлајн плаќање на 

членарината, одржување на онлајн читачки клубови, објавување на 

видео и аудио содржини кои што анимираат што поголем број граѓани. 

Овој начин на работа придонесува и установата со својот делокруг на 

работа, во виртуелен свет да излезе од рамката на локална установа, 

што пак значи присуство на нашите случувања меѓу пошироката 

виртуелна понуда во светот, каде што наши реципиенти ќе бидат и 

Македонците иселеници на сите меридијани, што секако е голема 

придобивка. Реализацијата на овој дел од планот, секако е поврзана со 

доволно финансии. Но, наша обврска, иако сме непрофитна и 

буџетска установа е да бараме извори! 

 

9. Примена на COBISS програмата и сите современи 

стандарди во дејноста 
 

 Во 2022 година ќе продолжи имплементацијата на последните новини 

во COBISS програмата, којашто во Библиотеката почна прв пат да се 

спроведува пред повеќе од 15 години. Стручниот кадар од Библиотеката во 

соработката со стручните кадри од НУБ „Св.  Климент Охридски“-Скопје 

како сертифицирани обучувачи ќе бидат дел од нови едукации,  со цел 

синхронизација на процесот на обработка на литературата со примена на 

современите стандарди во дејноста. Целта е стручните кадри да се стекнат 

со неопходните знаења за каталогизација на монографските публикации, 

сериски публикации, библиографии, COBISS зајмување и други предности 

http://www.biblioprilep.org.mk/
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што ги овозможува оваа дигитална програма која што се имплементира 

секаде во светот. 

Ќе продолжат едукациите на вработените во административната 

служба (овде се неопходни нови вработувања) со цел квалитетна и ефикасна 

имплементација на сите законски новини, кои се императивни за оваа 

дејност, како во сферата на човечките ресурси, јавни набавки итн. 

 Установата во изминатите две години бележи значителен напредок во 

поглед на нејзино усогласување со потребите и новите регулативи, од аспект 

на изготвување на потребните акти, правилници, одлуки и други акти, со 

кои се имплементираат законски новини и прописи, 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. 

*** 

       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 
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