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Почитувани почитувачи на 
витезите на зборот, на мартирите на 
перото, на создателите на богатата 
роднокрајна македонска книжевност, 
на авторите на светското книжевно 
наследство, 

Вие драги наши читатели, 
вљубеници во духовниот раскош 
на нашиот книжевен храм, на 
посветеноста и стручноста на 
библиотекарот којшто го обработува 
секој примерок на книгата, 
евидентирајќи го во виртуелната 
библиотека во COBISS-системот, 

Вие почитувачи на скромниот 
библиотекар, којшто секојдневно 
со љубов, тивко ги брише, чува, 
реди и издава книгите, на трудот 
на книговрзецот – тој внимателен 
покорник на секоја буква од страницата, 
кој крај машината и рачно со лепилото 
во рака го крои, составува, дополнува 
и најмалото делче за да ѝ го зачува 
рувото, убоста на книгата, која живее 

Dear devotees of the knights of the 
word; creative witnesses of the pen; au-
thors of our rich native Macedonian lit-
erature, and the World’s literary heritage,

 My dear readers, lovers of the spiritu-
al splendor of our temple of literature, ad-
mirers of the committed and professional 
librarian who processes and records every 
book’s edition in the virtual library of the 
COBISS-system,

You, who appreciate the humble li-
brarian, who with love, daily polishes, ar-
ranges and lends the books; the hardwork-
ing bookbinder- that meticulous devotee 
of every letter on a page, who handcrafts 
and puts together the tiniest detail to tailor 
and preserve the beauty of the book. That 
same book which lives through the touch 
of the reader to open a new magical world 
of the written word and dream,

Моника Талеска 
Monika Taleska 
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само во нејзиниот допир со читателот, 
каде што се отвора новиот свет на 
магијата на зборот и мислата, 

Сите вие страсни вљубеници во 
културата, во уметноста на зборот, во 
мирисот на хартијата, во волшепствата 
да се другарува со мислата и да се 
талка низ лавиринтите на мисловниот 
свет на писателите низ вековите, до  
актуелните творци на книжевното 
богатство, 

Сите вие коишто имате почит за 
ова наше заедничко дело, креирањето 
на автентичниот мозаик од бисерни 
книги, песни, сказни, есеи, романи, 
енциклопедии, речници во нашата 
установа ... редењето на вруточната 
низа од преку 130.000 библиотечни 
единици, што ќе блескаат на патот на 
едни други генерации, кои ќе говорат 
и за вас и за нас, и за овој миг – денес, 

А, денес, сите чествуваме 75 години 
постоење и развој на Јавната општинска 
установа Градска библиотека „Борка 
Талески“– Прилеп! 

Денес изразуваме почит и благ-
одарност кон создателите на првото 
читалиште во Прилеп „Надежда“ во 
1867,на училишната Библиотека во 
1897, на Библиотеката во Народен дом 
во 1920, Библиотеката во „кафето кај 
Солета“ во старата чаршија во 1938 
година што функционирала до 1941, 
за да поствоено на 22 октомври 1945 се 
стави темелот на оваа наша установа!

Оттогаш до денес, изминативе 75 
години на олтарот на книгољубието, 
во ова светилиште на книжевноста, 
почнувајќи со првите библиотекарки 
Зоре Атанасоска и Милева Николоска, 
се поклониле стотина вработени и 
десетици илјади читатели од 7 до 97 
години. 

All you devoted lovers of culture and 
the art of the written word, the scent of 
the paper, the magic of infusing each oth-
er’s thoughts and wandering through the 
mazes of the mindful world of the writ-
ers through the past centuries and up to 
the contemporary creators of scholarly 
treasure,

All of you who show respect for this 
collective work, for the creation of the au-
thentic mosaic of valuable books, poems, 
stories, essays, novels, encyclopedias, 
dictionaries in our institution… respect 
for the arrangement of the continuous se-
ries of over 130,000 literary units, which 
will shine the way for future generations, 
who will talk about you and us, about this 
very moment,

Today, we all celebrate 75 years of 
existence and development of the Public 
municipal institution City library “Borka 
Taleski” – Prilep!

Today we express our respect and 
gratitude to the establishers of the first 
reading room in Prilep “Nadezhda” in 
1866/67, of the school Library in 1897, 
the Library of the People’s Home in 1920, 
the Library in the ‘‘café at Sole’’ in the 
Old Bazaar in 1938 which was in func-
tion until 1941, so that the foundations of 
our institution would be laid on post-war 
October 22nd 1945!

 Since then, for the last 75 years, start-
ing with the first librarians Zore Atana-
soska and Mileva Nikoloska, hundreds 
of employees and tens of thousands of 
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Оттогаш трае искреното, скромно, 
тивко другарување со книгата, на сите 
можни начини, изразената посветеност, 
страсната желба на вработените низ 
годините да се збогатува фондот, за 
да живее духот на авторите од сите 
страни на светот, овде, на нашите стари 
полици, за да биде на дофат на секој 
жеден вљубеник во книжевноста, кој 
ќе пие од нектарот на колективниот 
духовен извор пренесен на хартијата 
од времињата пред нашата ера, па до 
денес.

Со длабок поклон кон делото 
на нашите колеги поклоници на 
книжевноста, опиени од чистиот мирис 
на книжевната роза, негувана минатите 
75 години, ние современиците ја 
преземаме обврската да го продолжиме 
тој пат на покорни вљубеници на 
книжевниот раскош, мечтатели, 
сонувачи, ама сепак борци за да оваа 
наша установа еден ден прерасне во 
вистински храм на книгата и сосвој 
физички раскош. Секој оддел да 
добие свој кат со доволно простор 
за читатели според возраста, според 
жанровскиот избор на литература, со 
доволно простор за сместување на 
секое делче од богатиот книжен фонд. 

Денес им благодариме на сите 
авторки и автори, здруженија, граѓани 
поединци и семејства, наши иселеници, 
наши мецени, амбасади, културни 
центри, здруженија на наши иселеници 
во странство, библиотеки и други 
културни  асоцијации во странство ... 
за подарената литература, за уделот во 
збогатувањето на книжниот фонд на 
оваа установа.

Благодариме на соработката на 
сите колеги од другите библиотеки, 
коишто со својата емпирија помогнаа 

readers from 7 to 97 year olds have wor-
shipped the sacred temple of literature.

Since then, a sincere and humble 
friendship with the book has lasted, in 
all ways. The commitment and passion 
of our employees over the years have en-
riched the fund, to liven the spirit of the 
authors from all over the world which are 
placed on our old shelves to be accessible 
to every thirsty book lover, drinking from 
the nectar of the shared spiritual source 
transferred onto the paper from the times 
before our era, until today.

We contemporaries with deep respect 
for the work of our fellow devotees of 
literature, drunk by the pure scent of the 
literary rose, being nurtured for the past 
75 years, will undertake the duty to con-
tinue that path of literary luxury lovers 
and dreamers, but will strive for this insti-
tution of ours to grow one day into a real 
temple of the book with its own splendid 
appearance. We will make efforts each 
department to have its own floor with 
enough space for readers according to the 
age and the genre selection of literature, 
with enough space to accommodate each 
unit of the rich book fund.

Today we express our gratitude to all 
authors, associations, citizens, individu-
als and families, our expatriates, patrons, 
embassies and cultural centres overseas 
… for donated literature and their par-
ticipation to enrich the book fund of this 
institution.

We are thankful for the cooperation 
of other libraries, that have helped our 
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и нашата установа адекватно, брзо и 
ефикасно да ги следи сите современи 
процеси во автоматизираната 
обработка на литературата и сè што 
нуди современиот COBISS-систем.

Посебно благодариме на Нацио-
налната установа – Универзитетска 
библиотека „Свети Климент Охридски“ 
– Скопје за несебичната помош, 
високо стручни насоки, едукации во 
издигнување на стручниот кадар, во 
процесот на стекнување повисоки 
стандарди за автоматизирана обработка 
на книжниот фонд, за примената 
на методологијата на обработка на 
литературата според светските норми. 

Огромна е благодарноста кон 
Општина Прилеп за долгогодишната 
поддршка во реализација на годишните 
програми и планови. Посебно 
благодариме на градоначалникот 
Илија Јованоски за посветеноста и 
поддршката при реализација на нашите 
активности. 

Огромна благодарност до 
Министерството за култура, актуелната 
министерка Ирена Стефоска, за 
перманентната поддршка на нашите 
активности, планови, програми, 
особено на полето на збогатување на 
книжниот фонд.

И нашата установа, како и 
сите библиотеки во државата, ја 
ужива привилегијата сите книги, 
трудови издадени со поддршка од 
Министерството за култура, преку 
НУБ „Свети Климент Охридски“– 
Скопје, да ги добиеме бесплатно. Така 
што нашиот книжевен фонд со овие 
донации, како и со донациите од МАНУ, 

institution with their experience to fol-
low all modern processes quickly and ef-
ficiently in the automated processing of 
literature and everything that the modern 
COBISS-system offers.

Special thanks to the national institu-
tion – University library “St. Clement of 
Ohrid”- Skopje for their generous help 
and professional guidance, for their edu-
cations to improve our staff’s professional 
development to acquire higher standards 
in automated processing of the book fund, 
for applying the methodology of process-
ing literature on global standards.

We are highly grateful to the Council 
of Municipality of Prilep for the long-term 
support in the realization of the annual 
programs and plans. Special thanks to the 
Mayor Ilija Jovanoski for his commitment 
and support in the accomplishment of our 
activities.

We express our sincere gratitude to the 
Ministry of culture, especially to the cur-
rent minister Irena Stefoska, for her con-
tinuous support in our activities, plans, 
programs, specifically in the enrichment 
of the book fund.

Our institution, like all other librar-
ies in the country, enjoys the privilege of 
receiving all books and works for free, 
published with the support of the Ministry 
of Culture, through NUL “St Clement of 
Ohrid”- Skopje. Therefore, our literary 
fund has been enriched with donations of 
exceptionally valuable professional and 



Во
ве

д 

 8  75 years Library

75 години Библиотека

се збогатува со исклучително вредни 
стручни изданија и белетристика од 
македонската годишна продукција.

Денес посебно оддаваме почит и им 
благодариме на Марко Цепенков, Стале 
Попов, Блаже Конески, Круме Кепески, 
Борка Талески, Коле Чашуле, Благоја 
Ристески-Платнар, Благоја Корубин…  
на сите наши сограѓани – културни 
дејци, втемелувачи на македонскиот 
јазик, литература, граматика, правопис, 
писменост, книжевна уметност и 
култура.

Со надеж и огромна желба дека 
заедницата ќе се избори со пандемијата 
на Ковид-19, со маски на лицето, 
нараквици на рацете, со средства за 
хигиена, со редовна примена на сите 
заштитни мерки ќе ја продолжиме 
нашата мисија – заштита, збогатување 
и развој на библиотечната дејност во 
градот и општината. 

На крај, ве поканувам на една кратка 
прошетка низ страниците на оваа 
монографија, заедно да пропатуваме 
низ времето, настаните, времињата, 
авторите, содржините кои говорат за 
7,5-деценискиот опстој на нашиот 
единствен храм на културата во градот 
и општината. 

До следното наше чествување, 
останете во добро здравје и со 
креативна мисла!

ЧЕСТИТ ЈУБИЛЕЈ!
   

   Прилеп,    22октомври 2020
 директор 

 Моника  Талеска

fiction editions from the Macedonian an-
nual production, as well as, the donations 
made from MASA.   

Today we pay special tribute to Marko 
Cepenkov, Stale Popov, Blazhe Kones-
ki, Krume Kepeski, Borka Taleski, Kole 
Chashule, Blagoja Risteski-Platnar, 
Blagoja Korubin … to all our fellow cit-
izens - cultural figures, founders of the 
Macedonian language, literature, gram-
mar, spelling, literacy, literary art and 
culture.

We do hope that the community will 
continue to fight against the Covid 19 
pandemic, with wearing face masks and 
gloves and using sanitizers. With regular 
application of all protective measures, we 
will continue our mission – which is, to 
protect, enrich and develop the library 
activity in the city and the municipality.

Finally, I invite you to a short walk 
through the pages of this monograph, to 
travel through time, events, authors and 
contents that speak of the 7.5 decades of 
existence of our only temple of culture in 
the city and municipality. 

Until we meet again, I wish you good 
health and creative thought!

HAPPY JUBILEE!

Prilep, October 22nd 2020
Director

Monika Taleska



Библиотекарството низ историјата 
Librarianship throughout history
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Прилеп е еден од ретките градови 
во Македонија кои можат да се пофалат 
со богата културна историја, ракописно 
наследство и културни вредности.

Библиотекарството во Прилеп има 
долга и богата традиција. Неговите 
почетоци, исто како и во другите 
поголеми градови во Македонија се 
вткаени во црквите и манастирите. Како 
најзначајна манастирска библиотека 
во средниот век била библиотеката 
во манастирот  „Света Богородица“ – 
Трескавец.

„Во Трескавец имало плодна 
книжевна дејност во која се пишувале 
и препишувале книги. Таму постоела 
и ќелијна школа во која учениците се 
подготвувале за попови и при тоа се 
учеле да ја негуваат книгата”. 1

 Нашиот преродбенски писател и 
собирач на словенски книги и ракописи 
Јордан Хаџи Константинов-Џинот во 
1854 година го посетил манастирот 
и дал соопштение за манастирската 
библиотека во „Цариградски весник“, 
во коe се вели: „Во манастирот 
Трескавец имало 20 товари ракописи, 
а и сега ги има“. 2            

Слични податоци даваат и Никола 
Ганчев Еничарев во „Споменание 
и белешки”, Софија, 1906 година и 

 Prilep is one of the rarest cities in 
the Republic of North Macedonia that can 
boast of rich cultural history, manuscript 
heritage and cultural values.

Librarianship in Prilep has a long and 
rich tradition. Its beginnings, just like in 
major cities in Macedonia are connected 
with churches and monasteries. The most 
important monastery library in the Middle 
Ages was the library in “Sveta Bogorod-
ica” (“The Holy Mother of God”) mon-
astery – Treskavec.

 “In Treskavec there was a rich literary 
activity in writing and transcribing books. 
There was a cell school there where stu-
dents got prepared to enter the priesthood 
and learned to cherish the book”. 1   

Jordan Hadji Konstantinov-Djinot, 
our renaissance writer and collector of 
Slavic books and manuscripts visited 
the monastery in 1854 and made an an-
nouncement about the monastery library 
in the “Constantinople Newspaper” which 
said: “There were twenty loads of man-
uscripts in the Treskavec monastery, and 
they are still there”. 2                                                                                                              

Similar information is given in the 
books “Memories and notes”, Sofia, 
1906 by Nikola Ganchev Enicharev and 

1 Михајло Ѓеорѓиески, „Манастирските библиотеки и читалишта во Македонија до 1912 година”, Скопје, 1975, 
стр. 54
1 Mihajlo Gjeorgjieski, “Monastery libraries and reading rooms in Macedonia until 1912”, Skopje 1975, p.54 
2  Исто, стр. 54
2.  The same, p.54



Li
br

ar
ia

ns
hi

p 
th

ro
ug

ho
ut

 h
ist

or
y

 11 „Borka Taleski“ - Prilep

„Борка Талески“- Прилеп
Јован Хаџи Васиљевиќ во книгата 
„Прилеп и његова околина”, Београд, 
1902 година. Друг манастир во кој 
постоела библиотека бил манастирот 
„Свети Никола“ во село Слепче. За 
овој манастир постои и споменик 
од 16 век, ракописно евангелие 
пишувано на хартија кое се наоѓа 
во народната библиотека „Кирил 
и Методиј” во Софија. Tаа книга 
претставува драгоцен документ 
кој сведочи дека на овие простори 
во средниот век постоела богата 
книжевна  активност. За тоа сведочи 
и постоењето на други манастирски 
библиотеки. Една од нив е онаа во 
манастирот „Свето Преображение“ во 
Зрзе, што го изградил монахот Герман, 
уште во времето на цар Душан. Но, 
не се зачувани конкретни и пишани 
податоци. Манастирските библиотеки 
во Прилеп и Прилепско сѐ до средината 
на 19 век се главни културни и 
просветни жаришта во тоа време.

Првото читалиште во 
Прилеп – „Надежда“

Првото читалиште „Надежда“ во 
Прилеп, според пишувањето на Никола 
Ганчев Еничарев, кој бил и негов прв 
претседател е отворено во 1867 година. 
Според други извори врз основа на 
објавените дописи во цариградскиот 
печат, ова читалиште е отворено две 
години подоцна, во 1869 година.3 

“Prilep and its surroundings”, Belgrade, 
1902 by Jovan Hadji Vasiljevikj. Another 
monastery which had a library was the 
monastery of “St. Nicola” in the village 
of Slepche. There is a 16th century monu-
ment to this monastery. It is a manuscript 
gospel written on paper, stored in the na-
tional library “Cyril and Methodius” in 
Sofia. That book is a valuable document 
which testifies that there used to be a rich 
literary activity in these areas in the Mid-
dle Ages. This is evidenced by the exis-
tence of other monastery libraries. One 
of them is in the “Sveto Preobrazhenie” 
monastery (“The Holy Transfiguration 
monastery”) in Zrze, built by the monk 
German, in the time of Tsar Dushan. Yet, 
no precise and written data have been 
preserved. Until the middle of the 19th 
century, the monastery libraries in Prilep 
and its region were the main cultural and 
educational centers at the time.

The first reading room in  
Prilep – “Nadezhda”

The first reading room “Nadezhda” 
in Prilep was opened in 1867, according 
to Nikola Enicharev’s writings, who was 
its first president. Other sources of infor-
mation based on published letters in the 
Constantinople newspaper state that this 
reading room was opened two years later, 
in 1869. 3                             

3 Јордан Х. Константинов-Џинот, „Прилеп“, Цариградски весник, бр. 205, 25 декември 1854 год.
3 Jordan H. Konstantinov-Djinot, Prilep, the Constantinople newspaper, nb.205, 25th December 1854
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Според Ганчев Еничарев и пред 
неговото доаѓање, да учителствувува 
во Прилеп, 1866 година во градот 
имало читалиште. Тој забележал: 
„Може да се каже дека и пред моето 
доаѓање во Прилеп таму имаше 
читалиште.., но тоа беше  определено 
место“.4  Притоа, и тој се восхитил од 
љубовта кон знаењето на прилепчани, 
па во своите „Спомени“ запишал: 
„Не верувам дека во тоа време на 
друго место имало толку писмени 
луѓе, колку во прилепската општина и 
толку читателска публика колку таму. 
Тогашните читања и препирки ним им 
носеа многу знаења и им помагаа за 
самостојно развивање“. 5

Активното читање во Прилеп 
може да се каже дека датира уште за 
време на учителствувањето на Јордан 
Хаџи Константинов-Џинот. Според 
пишувањето на Георги Трајчев во 
книгата „Град Прилеп“, постоел 
извесен кружок на младинци кои се 
собирале во празничните и неделните 
денови за да прочитаат весник или 
книга. Повеќето од членовите биле 
еснафи или трговци од средната 
класа. Како членови на овој кружок 
се спомнуваат: Димо, Ниче и Коста 
Биолчеви, браќата Кусеви, Васил 
Крапчев, Марко К. Цепенков, Адамче 
Зуграф, Коне Прцан, Коне Чешлар, 

   
zWhen Ganchev Enicharev came 

to Prilep in 1866 as a teacher, he wrote 
down: “It can be said that even before my 
arrival in Prilep there had been a certain 
reading room there”.4          

Besides, he admired the people of 
Prilep being eager for knowledge, so 
he wrote in his “Memories”: “I do not 
believe that at that time elsewhere there 
were as many literate people, as in the 
Prilep municipality and as many readers 
as there. The constant readings and dis-
cussions brought them a lot of knowledge 
and personal development”.5                                                     

It is said that active reading in Prilep 
dates back to the time of Jordan Hadji 
Konstantinov-Djinot’s teaching. Accord-
ing to Gjeorgji Trajchev’s writings in the 
book “The city of Prilep”, there was a 
circle of young people in Prilep who gath-
ered together on holidays and Sundays to 
read some newspaper or book. Most of the 
members were guilds and middle-class 
merchants. These are some members of 
the group who are mentioned: Dimo, 
Niche and Kosta Biolchevi, the Kuse-
vi brothers, Vasil Krapchev, Marko K. 
Cepenkov, Adamche Zugraf, Kone Pr-
can, Kone Cheshlar, Zdrave Drnivrag, Ico 

4  Славчо Ковилоски, „Прилеп и Прилепско во IX век (културни процеси)“, Скопје, 2017, стр. 91
4  Slavcho Koviloski, “Prilep and its region in the IXth century”, (cultural processes), Skopje, 2017, page 91
5  Исто, стр. 91.
5  The same, page 91.
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Здраве Дрнивраг, Ицо Усталиев и 
Илија Здравев. Од овој кружок подоцна 
е формирано првото читалиште во 
Прилеп, за кое Еничарев ќе запише:

„На следната недела (1867) пред 
многубројното собрание се прочита од 
Т. Кусев составениот устав... Уставот 
се одобри и по неговите одредби се 
избра одбор во кој влегов и јас како 
претседател, Т. Кусев како секретар, В. 
Крапчев како благајник и Ило Здравев 
како библиотекар.

Читалиштето и неделното 
училиште живо ги заинтересираа 
занаетчиите и другите граѓани. Во 
тоа време цариградското читалиште 
ни испрати неколку сандаци со разни 
книги и карти, подарок за прилепското 
читалиште. Поголем дел од книгите се 
распратија во поголемите села: Варош, 
Тополчани, Тројаци, Плетвар, Оревоец, 
Богомила, па дури и во тиквешките 
села, во Ваташа, Неготино и во Битола. 
Со тоа читалиштето стана општ 
двигател на културниот напредок.”

Од друга страна постои писмо 
упатено до прилепската општина и 
две дописки објавени во весникот 
„Право”, кои упатуваат на постоење 
на читалиште во Прилеп. Во првата 
дописка, покрај другото, се наведува 
дека основач на првото прилепско 
читалиште е извесен Пејко Димитров, 
кој што подарил и неколку книги. 
Од втората дописка се дознава  дека 
читалиштето во првата година имало 
34 членови. Во втората година 
интересот за книга се зголемил, а 
бројот на читатели достигнал до 80. 
Потоа се наведуваат некои активности 
на читалиштето, меѓу кои се споменува 
и тоа дека се отворило и неделно 
училиште.* 6

Ustaliev and Ilija Zdravev. Later the first 
reading room in Prilep was formed by this 
circle, for which Enicharev would write:

 “The next week (1867) T. Kusev 
read the draft constitution in front of a 
large assembly… The constitution was 
approved and according to its regulations 
a committee was elected in which I joined 
as a president, T. Kusev as a secretary, V. 
Krapchev as a treasurer and Ilo Zdravev 
as a librarian.

The reading room and the Sunday 
school were of great interest to the crafts-
men and other citizens. At that time the 
Constantinople reading room sent us a 
few boxes with various books and maps 
as a gift to the Prilep reading room. Most 
of those books were sent out to the larg-
er villages: Varosh, Topolchani, Trojaci, 
Pletvar, Orevoec, Bogomila, and even 
to the villages of the Tikvesh region in 
Vatasha, Negotino and Bitola. Thus the 
reading room became a common driver 
of cultural progress.”

On the other hand there is a letter 
addressed to the Prilep municipality and 
two articles published in the newspaper 
“Pravo”, which indicate the existence of 
the reading room in Prilep. In the first ar-
ticle, among other things, a person named 
Pejko Dimitrov, who also donated some 
books, is said to have been the founder 
of the first reading room in Prilep. The 
second letter writes that the reading 
room had 34 members in the first year, 
while in the second year the interest for 
reading increased, and it had about 80 
members. Some activities of the read-
ing room were also mentioned, among 
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Сѐ до 1873 година прилепското 
читалиште бележи разни успеси: 
отвора женско училиште, организира 
разни предавања, учителски собири 
и други активности. По една година 
работа (1874), читалиштето се 
затвора, зашто дејноста значително 
опаѓа.  Главни причини за затворање 
на читалиштето според зборовите на 
Еничарев се недостигот на материјални 
средства, но и несогласувањата меѓу 
членовите и непочитувањето на 
културата.

Сепак, генерално, читалиштето ќе 
одигра значајна улога во културно-
просветното издигнување на граѓаните 
во овој период.

which was the opening of a Sunday  
school.6                                                                                                                                                   

Until 1873 the reading room in Pri-
lep had many successes: it opened a girls’ 
school, organized various lectures, teach-
ers’ meetings and other activities. After 
one year’s work (1874), the activities de-
clined significantly, so the reading room 
closed down. According to Enicharev, the 
main reasons for closing it down were 
lack of money, disagreements among the 
members and ignorance to appreciate 
culture.

However, in general, the reading room 
would play an important role in the cultur-
al and educational progress of the citizens 
at that time.

6 Михајло Ѓеорѓиески, „Манастирските библиотеки и читалишта во Македонија до 1972 година”, Скопје, 1975, 
стр. 99-100.
6 Mihajlo Gjeorgjieski, “Monastery libraries and reading rooms in Macedonia until 1972” Skopje, 1975, p. 99-100

Читалиштето „Надежда“
The reading room „Nadezhda“
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Библиотекарството во 
Прилеп меѓу двете светски 

војни
Во средината на 19 век во Прилеп се 

појавиле првите граѓански библиотеки 
и читалишта при што се развила богата 
културно-просветна активност.

Крајот на 19 и почетокот на 20-от 
век е бурен период во историјата на 
македонскиот народ, колку според 
идеите, толку и според настаните што 
се одиграле. Во осумдесеттите години 
од 19 век мрежата од читалишта ги 
опфаќала сите поголеми градови и 
села во Македонија. За одбележување 
е и појавата на училишни библиотеки. 
Според  документацијата што се чувала 
во Архивот на Македонија во Скопје, 
постоела училишна библиотека во 
Прилеп. На 12 септември 1897 година 

Librarianship in Prilep be-
tween the two world wars
In the middle of the 19th century the 

first civic libraries and reading rooms 
opened in Prilep developing a rich cul-
tural and educational activity.  

 The end of the 19th and the beginning 
of the 20th century was a turbulent period 
in the history of the Macedonian people, 
both in terms of ideas and events that took 
place. In the eighties of the 19th century 
the network of reading rooms covered all 
major cities and villages in Macedonia. 
The appearance of school libraries was 
also significant. The official documents 
stored in the Archives of Macedonia in 
Skopje, provide information that there 
used to be a school library in Prilep. On 
September 12, 1897, the Bitola church 

Читалиштето „Надежда“
The reading room „Nadezhda“
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municipality sent a letter to the principal 
of the school in Prilep, informing that 
books were being sent to the library.

The reading rooms in Prilep in the pe-
riod between the two world wars worked 
under the influence of the ruling regime 
on the one hand and the Communist Party 
of Yugoslavija (CPY) on the other.

In 1920 there used to be a people’s 
house in Prilep where the progressive 
people from the city would meet. The 
house had a library where they read ad-
vanced literature.

 In addition to the people’s houses, 
libraries were also the main cultural cen-
ters, particularly those formed by the pro-
gressive intellectuals and young people. 
The rich library literature stimulated the 
process of awakening the consciousness 
of the youth who bravely opposed the 
denationalization policy of the Serbian 
regime.

In 1924 there was a people’s library in 
Prilep. In the period from the 4th decade 
of the 20th century, until the beginning of 
the Second World War reading rooms and 
libraries were opened. Among them a no-
ticeable was the library in Varosh known 
as Marko’s Town where the lower middle 
class, close to the regime, gathered.

In 1933, the trade association from 
Prilep formed its own library and a read-
ing room. Since there was a lack of money 
and books, they applied for help. With the 
support of the Chamber of Commerce and 
industry in Skopje, the Ministry of Edu-
cation in Belgrade, sent about 30 books 

битолската црковна  општина  испраќа  
писмо до управителот на училиштето 
во Прилеп, со кое известува дека се 
испраќаат книги за библиотеката.

Во периодот меѓу двете светски 
војни, читалиштата во Прилеп работеле 
под влијание на владејачкиот режим 
од една и Комунистичката партија на 
Југославија (КПЈ) од друга страна.

Во 1920 година во Прилеп постоел 
народен дом во кој се собирале 
прогресивните сили од градот. Домот 
располагал со библиотека во која се 
читала прогресивна литература.

Покрај народните домови, главни 
културни жаришта во Прилеп биле 
и библиотеките, особено оние 
кои биле формирани од страна 
на  напредните интелектуалци и 
младинци.  Богатата литература во 
библиотеките го поттикнала процесот 
на будење на свеста на младите кои 
што храбро се спротивставиле на 
денационализаторската политика на 
српскиот режим.

Во 1924 година во Прилеп работи 
народна библиотека. Во четвртата 
деценија на 20-век, се до почетокот 
на Втората светска војна се отвориле 
читалишта и библиотеки. Меѓу нив 
посебно место имала библиотеката во 
Варош што бил наречен и Марков Град. 
Тука се собирала ситнобуржоаската 
класа, која што била блиска до режимот.

Во 1933 година, трговското 
здружение од Прилеп формирало своја 
библиотека и читална. Во недостиг на 
пари и книги била побарана помош. Со 
посредство на Трговско-индустриската 
комора од Скопје, Министерството за 
просвета во Белград, испратило 30-ина 
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promoting  Srbian history, and only a few 
of them were of educational nature.

In the same year at the initiative of 
several intellectuals, including Dimche 
Adjimitreski, Kiro Zale, Stevan Sole and 
Gligur Galevski, the “Lodge of intellectu-
als” was formed, where progressive youth, 
students and workers gathered around. 
This association also had its own library of 
advanced Marxist and educational litera-
ture.7                                                                                                                                                            

The “Lodge of intellectuals” had about 
50 members. Later the number increased 
with young working-class members. The 
reading room of the “Lodge”, initially 
chaired by Ljuben Lape,  developed a pro-
gressive activity, held various lectures and 
there used to work a drama club which 
prepared well-known plays. The most fre-
quently performed were “Slugata Jernej i 
negovoto pravo”(The Servant Jernej and 
his right”) and “Jazovecot pred sud”(“The 
Badger in court”).

In 1938, at the initiative of the pro-
gressive student youth a “Library with a 
reading room” was opened in the ‘‘café’’ 
of Sole, in the Bazaar. The historian Mi-
lan Stojkoski wrote that the library “had 
a rich book fund: art and advanced liter-
ature, magazines and newspapers”. Apart 
from students the library was visited by 
workers too. The advanced literature and 
magazines were kept secret in the library, 
because they were banned at that time. 

книги во кои се афирмирала српската 
историја, а мал дел од нив биле со 
образовен карактер.

Истата година на иницијатива 
на неколку интелектуалци, меѓу кои 
Димче Аџимитрески, Киро Зале, 
Стеван Соле и Глигур Галевски е 
формирана  „Трезвената ложа“, околу 
која биле собрани напредни младинци, 
студенти и работници. Ова асоцијација 
имала и своја библиотека со напредна 
марксистичка и образовна литература. 7

Во „Трезвената ложа“ членувале 
50 – ина членови. Подоцна се 
наголемувало членството со млади 
луѓе од работничката класа. Читалната 
на „Трезвената ложа“, чиј претседател 
на почетокот бил Љубен Лапе, развила 
прогресивна дејност, разни предавања, 
а работела и драмска секција која 
подготвувала познати претстави меѓу 
кои најчесто изведувани биле „Слугата 
Јернеј и неговото право” и „Јазовецот 
пред суд“.

На иницијатива на напредната 
студентска младина, во 1938 година 
е отворена „Библиотека со читална“ 
во  „кафето” кај Солета, во чаршијата. 
Историчарот Милан Стојкоски вели 
дека библиотеката „располагала со 
богат книжен фонд: уметничка и 
прогресивна литература, списанија 
и весници“. Освен студентите ја 
посетувале и работниците. Во неа тајно 
се чувала прогресивната литература 
и списанијата, зашто биле забранети 
во тој период. Според сеќавањето 

7 Наде Караџоска, „Библиотекарството во Прилеп – историски развој“,  ЈОУ Градска библиотека – Прилеп, 
2019, стр. 31
7  Nade Karadjoska, “Librarianship in Prilep-historical development”, PMI City Library-Prilep, 2019, p. 31
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According to the memories of Dom-
nika Ivanoska (a former head librarian  
1923- ), “the library stopped working in 
1941 when Prilep was occupied”.8

The establishment of a Trade Union 
Library is also important to be mentioned 
in this period. According to Dimche 
Dimeski-Ekija’s memories, after closing 
down the Cultural and Artistic Associa-
tion ,,Abrashevikj”, which was situated 
at the place called Staro Korzo, opposite 
the then railway station, a greater part of 
the books from its library were transferred 
to the Trade Union. The Union existed 
until 1940 when it was closed down by the 
Serbs, while the “Lodge of intellectuals” 
was closed a little later.

на Домника Иваноска (поранешна 
раководителка и библиотекарка), 
„библиотеката функционирала сѐ до 
влегувањето на окупаторот во Прилеп 
во 1941 година.“8 

Во овој период значајно е да се 
спомене и формирањето на синдикална 
библиотека. Според сеќавањето на 
Димче Димески-Екија, по затворањето 
на КУД „Абрашевиќ“, кое се наоѓало 
на Старо Корзо, наспроти тогашната 
железничка станица,  поголемиот дел 
од книгите од неговата библиотека 
биле префрлени во синдикатот, којшто 
функционирал до  1940 година, кога го 
затвориле Србите. „Трезвената  ложа“ 
пак е затворена нешто подоцна.

8 Душица Рулеска, „Народен глас“, 17 март 1995, стр. 7
8  Dushica Ruleska „Naroden glas“, 17th March 1995, page 7

Членовите на  „Трезвената ложа“ - 1937 година
The members of  the “Lodge of intellectuals”, 1937
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Според сеќавањето на Димче Екија, 

голем дел од книгите се пренесени од 
Рампо Дограмаџијата, Цане Коњарец 
и Киро Тутески, а многу книги се 
оставени по куќите во градот.

Библиотекарството 
во Прилеп за време на 

окупацијата (1941 – 1944)
По влезот на окупаторот на овие 

простори во 1941 година спроведувана 
е денационализаторска политика. 
Покрај вооружениот отпор, напредните 
и револуционерни сили силно се 
спротивставуваат со културно-
просветната дејност преку бројни 
организации, друштва, кружоци, 
читалишта и библиотеки.

Приврзаниците на народно-
ослободителното движење во 

According to Dimche Ekija, 
most of the books were left in the  
town houses by Rampo Dogramadji- 
jata, Cane Konjarec and Kiro  
Tuteski.

Librarianship in Prilep during 
occupation 

(1941-1944)
After Macedonia was invaded in 1941 

the occupiers pursued their own denation-
alization policy. Apart from armed resis-
tance, the progressive and revolutionary 
forces, opposed strongly with cultural and 
educational activities through numerous 
organizations, societies, circles, reading 
rooms and libraries.  

liberation movement in Prilep 
took over the control of the reading 

Зградата  на „Трезвената ложа“ - 1937 година
The 0 “The Lodge of intellectuals”” building, 1937
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75 години Библиотека
Прилеп го презеле управувањето на 
читалиштето „Надежда” (сеќавање на 
Вера Ацева), 9 кое според плановите на 
окупаторите требало да се формира за 
денационализаторски и асимилаторски 
цели.

Насетувајќи ја ваквата намера 
напредните луѓе и приврзаниците 
на ослободителното движење ќе 
предложат читалиштето да го носи 
името на македонскиот идеолог 
и револуционер за автономна 
Македонија, Гоце Делчев. Посебна 
заслуга за овој предлог има активниот 
комунистички револуционер, Борка 
Талески (Борислав Петров Талески), 
тогаш студент по медицина. Иако овој 
предлог бил пречекан со одобрување, 
бил одбиен од претседавачот. Токму 
поради ваквите залагања на Борка 
Талески и денес (2020) библиотеката 
во Прилеп го носи неговото име. 

Библиотекарството во 
Прилеп по ослободувањето

По ослободувањето кога 
македонскиот јазик е во слободна 
употреба, се создава широка мрежа 
од селски, месни, училишни и други 
читалишта и библиотеки. Од овој 
период датираат почетоците на 
денешната градската библиотека 
„Борка Талески” – Прилеп.

room “Nadezhda”(memories of Vera  
Aceva),9  which according to the plans of 
the occupiers was to be formed for dena-
tionalization and assimilation purposes.                                                                                               

Having sensed that intention the pro-
gressive people and the supporters of the 
liberation movement would propose the 
reading room to be called Goce Delchev, 
after the name of the Macedonian ideol-
ogist and revolutionist for autonomous 
Macedonia. The proposal could be at-
tributed to Borka Taleski (Borislav Petrov 
Taleski), who was then a medical student 
and an active revolutionary communist. 
Although the proposal was received 
with great applause, it was rejected by 
the chairman. Due to such engagements 
undertaken by Borka Taleski, nowadays 
(2020) the library in Prilep is still named 
after him.   

Librarianship in Prilep  
after liberation

 After liberation, when the Macedo-
nian language was freely used, a wide 
network of rural, regional, school and 
other reading rooms and libraries was cre-
ated. This period denotes the beginnings 
of today’s city library, “Borka Taleski” 
– Prilep.                                                                                                

9 Вера Ацева, „Прилеп и Прилепско во НОВ 1941 година“, Култура, Скопје, 1976.
9    Vera Aceva, „Prilep and its region in PLM 1941”, Kultura, Skopje, 1976.
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„Борка Талески“- Прилеп
Димче Најче, еден од основачите, 

а тогашен управител испратил со 
свој потпис документ (писмо) до 
Околискиот просветен одбор, на 22 
октомври 1945 година. Во Архивот 
во Прилеп се уште може да се најде 
документот под број 5 (6) 2/394.  

„Другари, по ослободувањето на 
нашиот град беше отворено Градско 
народно читалиште на иницијатива 
на неколку другари. Се собра извесен 
број книги и истото почна редовно 
да работи. Управата на Градската 
библиотека и читалиште ’Борка 
Талески’ наскоро ќе преземе акција 
за собирање на доброволен прилог и 
книги”, стои во документот.

Датумот кога е испратено писмото се 
зема како ден на основање на Градската 
библиотека. Оваа установа оттогаш го 
носи името на револуционерот Борка 
Талески (1921-1942) кој што подоцна е 
прогласен за народен херој, еден од 15-
те херои, поради кои Прилеп го добил 
и орденот Град Херој. 10  

Во тоа време, извесна Зоре 
Атанасоска е одговорна за 
читалиштето (архивски број 262 Ѓ459), 
а Милева Николоска за библиотеката. 
Тие се и првите библиотекари по 
ослободувањето.

Dimche Najche, one of the founders, 
and then the head of the library sent a 
written document (letter) signed with his 
signature to the District educational com-
mittee, on October 22nd 1945.The letter 
is stored in the Archive in Prilep under 
number 5 (6) 2/394.                                                                            

“Comrades, after the liberation of 
our city a City public reading room was 
opened at the initiative of    a few com-
rades. A certain number of books had 
been collected and it started working 
regularly. The coordinators of the City 
library and the reading room ‘Borka 
Taleski’ soon are going to undertake an 
action to raise a voluntary contribution 
and books”, the document writes.

 The date when the letter was sent is 
considered to be the day of the founding 
the City library. Since then this institution 
has had its present name, the name of the 
revolutionist Borka Taleski (1921-1942) 
who was later declared a national hero, 
one of the 15 national heroes who con-
tributed for Prilep to be awarded a title 
of Hero City* 10                                                                                              

At that time, Zore Atanasoska was re-
sponsible for the reading room (archive 
number 262Gj459), and Mileva Nikolo-
ska for the library. In fact, they were the 
first librarians after the liberation.

10  Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп, Монографија, 2000, стр. 17
10   City library “Borka Taleski” - Prilep, Monograph, 2000, p. 17
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75 години Библиотека

Според библиотекарот Љупчо 
Божиноски, од втората половина 
на 1945 година, библиотеката била 
сместена во уредена просторија  зад 
старата стоковна куќа (НА-МА). Тогаш 
библиотеката располагала со фонд од 
околу 1.000 книги и весници.11

Во 1946 година библиотеката 
била повторно вратена во кафеаната 
кај Соле, а подоцна книгите биле 
префрлени во зградата наспроти 
пазарот, во некогашната слаткарница 
„Роза” во куќата земена од Ачковци. 

  According to the librarian Ljupcho 
Bozhinoski, from the second half of 1945, 
the library was located in an adapted room 
behind the old department store (NА-
МА). Then the library had about 1000 
books and newspapers.11

In 1946 the library was relocated 
again to the café of Sole, and later the 
books were transferred to the building 
opposite the Bazaar, in the former pastry 
shop “Roza” in the house of Achkov-

Стара стоковна куќа „Нама“
The old department store (NАМА)

11  Душица Рулеска, „Народен глас“, 24 март 1995.
11    Dushica Ruleska “Naroden glas”, 24th March 1995.
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„Борка Талески“- Прилеп
Библиотеката работи под името 
„Борка Талески“. По завршување на 
библиотекарската школа во Скопје, 
како едуциран библиотекар, Стојан 
Талески работел во оваа библиотека.

Од табеларниот преглед подолу 
може да се забележи дека бројот на 
библиотеките и  читатели12  во градот, 
постојано се зголемувал. 

Во 1951 година во градот е 
формиран културен дом во чиј состав 
влегува и Градската библиотека. Оваа 
година библиотекарската дејност 
ја извршувала Љубица Јанкоска 
(Жежоска).

Следната година на местото на 
Јанкоска, доаѓа Домника Иваноска, а во 
1953 година ѝ се придружува и Димче 
Атанасоски, првиот библиотекар со 
завршено средно библиотекарско 

ci. The library worked under the name 
of “Borka Taleski”. After attending  
Library School in Skopje, Stojan Tales-
ki worked in this library as an educated 
librarian.

From the following chart it can be 
seen that the number of libraries and read-
ers was constantly increasing12 

 In 1951 a House of culture was es-
tablished in the city including the City 
library and Ljubica Jankoska (Zhezhoska) 
was the librarian.                                                                                                   

 In the next year Domnika Ivanoska 
took the place of the librarian Jankoska, 
and in 1953 she was joined by Dimche 
Atanasoski, the first librarian with a high 
school diploma. So good conditions 
were created for professional process-

12   Душица Рулеска, „Народен глас“, 24 март 1995.
12   Dushica Ruleska “Naroden glas”, 24th March 1995.
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училиште. Со тоа се создадени 
услови за стручна обработка на 
книжните фондови според тогашните 
библиотекарски правила. Така, 
библиотеката почнува да функционира 
како вистинска културна институција 
во која се создадени и првите 
информативни помагала, како што се 
службените каталози, каталозите за 
читателите, информативните билтени 
и друго.

Во 1955 и 1956 година библиотеката 
се одделува од културниот дом и 
работи како самостојна културно-
образовна институција под името 
Градска библиотека „Борка Талески” – 
Прилеп. За раководител била назначена 
Домника Иваноска, а потоа, во 1959 
година, за директор бил именуван 
Димче Атанасоски. Во овој период 
бројот на библиотекарите постојано 
се зголемувал, а библиотеката се 
афирмирала со многубројни активности 
на полето на популаризација на книгата 
преку разни изложби, литературни 
средби и други манифестации.

Од 1960 година во рамките на 
матичната библиотеката отворени се 
две подрачни библиотеки во населбите 
Варош и Тризла. 

Во 1961 година библиотеката е 
преместена во поголеми простории, во 
куќата на доктор Шајкар, зад градските 
кина.

Истата година библиотеката е 
прогласена за матична библиотека за 
подрачјето на општина Прилеп, со што 
се зголемени значително обврските на 
оваа установа. Библиотеката ја кроела 
развојната стратегија за библиотечната 
дејност во прилепскиот регион, 
давајќи им стручна помош на сите 
библиотекари.

ing of the book funds according to the 
then library rules and the library began 
to function as a real cultural institution 
having its first means of information, 
such as official catalogues, catalogues 
for readers, informative bulletins and  
others.

In 1955 and 1956 the Library separat-
ed from the House of culture and worked 
as an individual cultural and education-
al institution under the name of City li-
brary “Borka Taleski”- Prilep. Domnika  
Ivanoska was the head of the library,  
and later, in 1959 Dimche Atanasoski 
was appointed to the post of director.  
In this period the number of librari-
ans was constantly increasing, and the 
 library became famous for numerous 
book promotion activities, various 
exhibitions, literary meetings and  
other events.

In 1960 two regional libraries in the 
settlements of Varosh and Trizla were 
opened as parts of the Home Library.

In 1961 the library moved to larger 
premises, in doctor Shajkar’s house, be-
hind the city cinemas.

In the same year the library was de-
clared the Home library for the territory of 
the Municipality of Prilep. With this, the 
library faced new obligations, that is, it 
had to take care of the development policy 
of the library activity in the municipality 
and provide professional assistance to all 
librarians.
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„Борка Талески“- Прилеп

Во 1967 година се поделени 
услугите за возрасните и деца. Издвоен 
е оддел за деца на првиот кат, каде што 
била сместена и детската литература. 
Подоцна се формирани три служби: 
за стручна обработка на фондовите,  
матична и информативна служба.

Во овој период е формирана и 
првата книговрзница, како и клубовите 
на млади поети, на читатели и шаховски 
клуб.

Во  1971 покрај двата оддела за деца 
и возрасни, формирано и Роднокрајното 
одделение кое што располага со 
литература од роднокрајните автори, 
но и од автори кои што пишувале за 
Прилеп и Прилепско. 

Година подоцна е пуштена во 
употреба и подвижна библиотека. 
Со изнајмено возило се доставувале 
книги за работниците во работните 

In 1967 the services for adults and chil-
dren were divided. There was a separate 
children’s department on the first floor, 
where children’s literature was stored. 
Three other services were established lat-
er: a service for professional processing of 
book funds, home and information service.                                                                                                                                         
The first bindery began to work in this 
period as well as the clubs of young poets, 
of readers and a chess club.    

In 1971 apart from the departments 
for children and adults, the Homeland 
department was established which stored 
literature by homeland authors as well as 
authors who wrote about Prilep and its 
region.

A year later a mobile library was put 
into use. A privately owned vehicle was 

Библиотеката во куќата на доктор Шајкар, зад градските кина
The library  in doctor Shajkar’s house, behind the city cinemas
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организации, кои што биле љубители 
на книжевноста.  

Во 1979 година е набавен 
комби библиобус за потребите на 
установата. Располагал со капацитет 
од  5.000 книги,  посетувал редовни 
800 читатели во  17 села во регионот. 
Подвижната библиотека функционира 
една деценија. Читателите биле 
скратени за овие услуги, бидејќи 
возилото веќе било амортизирано, а 
установата немала фонд за набавка на 
нов библиобус. 

Во 1981 година Славе Ристески, 
тогашниот директор на установата со 
својот тим, анализирале две опции за 
проширување на капацитетите. Да се 
изгради нов објект или библиотеката да 
продолжи со работа во рамките на домот 
за култура „Марко Цепенков“ (којшто 
бил пуштен во употреба во 1979г.), во 

used to deliver books to the workers, who 
were fond of literature.                                                                                                                        

In 1979 a “bibliobus” was pur-
chased for the needs of the library. Being 
equipped with 5000 books, it would visit 
800 readers in 17 villages in the region. 
The mobile library worked until the end 
of 1989, when due to lack of money and 
the vehicle being out of use, it stopped 
its function. 

In 1981 Slave Risteski, the then di-
rector of the institution and his team 
analyzed two options for expanding the 
capacities. Either to build a new building 
or to continue working within the House 
of culture “Marko Cepenkov”(which was 
put into use in 1979), in the city centre. 
A part of one floor of this grand building 

Градска библиотека „Борка Талески” – Прилеп
City library “Borka Taleski” -  Prilep
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„Борка Талески“- Прилеп
центарот на градот.  Адаптиран е дел 
од еден кат на овој грандиозен објект 
за градот во тоа време, за потребите 
на библиотеката. Во 1983 година 
се врши преадаптација, а на „11 
Октомври“ - Денот на македонското 
востание, свечено е означен почетокот 
на работата на Градска библиотека 
„Борка Талески“ во новите простории. 
Библиотеката располагала со капацитет 
од 936 метри2 корисна површина, со 
магацински простор за сместување на 
фонд од околу 100.000 книги и читална 
за дневен печат со околу 80 седишта. 
Адаптирана е и читална за деца, три 
боксови за студиска работа, простор за 
Роднокрајното одделение, простории 
за стручните и технички служби, 
со што се задоволени потребите на 
установата во тој период од развојот. Се 
реализираат нови вработувања, пред сѐ  
на високо-образовани библиотекари, 
така што според стручноста и бројноста 
установата и кадровски е екипирана. 

was adapted, for the needs of the library. 
In 1983 the adaptations were finished 
and on October 11, 1983 – the Day of 
Macedonian uprising, the new premises 
of the City library “Borka Taleski”in the 
House of culture were formally put into 
use. They cover 936 square metres of 
usable area with a storage capacity for 
100 000 books and a reading room for 
periodicals with about 80 seats. A reading 
room for children was adapted, as well 
as three boxes for study work, a room 
for the Homeland section and rooms for 
professional and technical services, which 
all met the needs for the development of 
the institution in that period. New staff 
has been employed, primarily librarians 
with higher education, so that in terms 
of expertise and number, the institution 
is fully equipped.

Градска библиотека „Борка Талески” – Прилеп
City library “Borka Taleski” -  Prilep





Градската библиотека „Борка Талески“-Прилеп,  
75 години постоење и растеж 

The city library “Borka Taleski” – Prilep,  
75 years of existence and development

автор: Магда Василеска 
author: Magda Vasileska
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Во ерата на интернетот и 
електронските книги, библиотеките 
се трансформираат во информативни 
библиотечни центри во функција 
на потполно задоволување на 
потребите на нивните корисници. 
Сепак, традиционалниот пристап 
преку печатениот материјал останува 
трајна определба на многу современи 
библиотеки во светот. Во своето 
75 годишно постоење и развој, 
градската библиотека „Борка Талески“ 
претставува дел од културниот живот 
на Прилеп. Почнувајќи од далечната 
1945 година, храбро во чекор низ 
годините, остави длабоки траги во 
културната историја на Прилеп. 

Големите достигнувања и 
промените во сите области на 
човековото битисување ги ставија 
библиотекарите пред исклучително 
важни предизвици, своето знаење 
и умеење да го стават  во функција 
на задоволување на сè поголемите 
потреби на нивните корисници.

Библиотеките обезбедуваат 
специфичен сет на ресурси и 
услуги. На тој начин се сигурно 
место каде со потврдени вредности 
што ги дава книжевното богатство 
и наследство, сите граѓани се 
подеднакво добредојдени. Во исто 
време овие установи претставуваат 
пат и апсорпција кон разновидноста 
во процесот на едукација и стекнување 
нови знаења од сите области, давајќи 
поттик за учење. Библиотеките во таа 
смисла се витински катализатори на 
конструктивните промени и процеси 
во заедницата. 

Луѓето сакаат да престојуваат 
во библиотеките, кои како установи 
постојат за да ги задоволат нивните 

In the age of the internet and 
e-books, libraries have been transformed 
into information library centres in order to 
fully meet the needs of their users. How-
ever, the traditional approach through 
printed information remains a permanent 
determination of many modern libraries 
around the world. The City library “Borka 
Taleski “ in its 75 years of existence and 
development has been part of the cultur-
al life in Prilep. Starting from the distant 
1945 and keeping up forwardly with the 
times, it has left noticeable traces into the 
cultural history of Prilep.

The great achievements and changes 
in almost all areas of human existence 
have left the librarians to face exception-
ally important challenges, to put their 
knowledge and skills fully in function of 
satisfying the increasing needs of their 
users. 

Libraries provide a specific set of fa-
cilities and services. They are a safe place 
where everyone is equally welcome to en-
joy the confirmed values of the literary 
treasure and heritage. At the same time, 
these institutions provide a path and ab-
sorption towards diversity in the process 
of education and gaining new knowledge 
in different fields, encouraging learning 
and catalyzing constructive changes in 
the community.

People like staying in libraries be-
cause they exist to meet their educational 
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образовни и културни потреби. За 
некои вљубеници и почитувачи на 
литературата, овие установи стануваат 
практично  дел од нивните животи.

Во тој контекст новото време го 
определува и развојот на нашата 
институција. Таа се повеќе го напушта 
традиционалниот пристап и се 
трансформира преку автоматизацијата 
на библиотечните процеси, со што 
нашата установа се вбројува меѓу 
пионерите за осoвременување 
на библиотекарството во нашата 
држава. Библиотеката израсна во 
регионален библиотечен центар, 
што се грижи за унапредување на 
библиотечните услуги. При тоа се 
промовира во „организација што учи“, 
следејќи ги сите нови трендови во 
библиотекарската наука.

Во монографијата се сместени 
сите наши достигнувања од областите 
на библиотечното работење, органи-
зационата поставеност и сите значајни 
настани во промовирањето на 
пишаниот збор во нашата заедница. 
Со целата своја посветеност, стоиме 
на располагање на потребите на 
корисниците, но и негуваме надежи 
дека преку нивните забелешки и 
нови потреби, ние како стручен 
кадар ќе ги усовршуваме нашите 
знаења и вештини. Така како и досега, 
ќе создаваме можности и услови, 
читателите, корисниците на сите наши 
услуги да ги користат сите ресурси на 
установата, при тоа чувствувајќи се 
пријатно и добредојдено. 

Градската библиотека „Борка 
Талески“ – Прилеп, е институција од 
областа на културата која остварува 
значајна улога во собирањето, 
чувањето, заштитата, истражувањето, 
проучувањето, промовирањето и 

and cultural needs. They are so important 
to some literature admirers so that they 
have practically become part of their life.

The new era also determines the 
development of our institution. It is in-
creasingly leaving behind the traditional 
approach and transforms itself through 
the automation of library processes. This 
makes our institution be among the first to 
modernize the librarianship in our coun-
try. The library has grown into a regional 
library centre which looks after the pro-
motion of library services. What’s more 
it has become a “learning organization” 
that follows all new trends in the field of 
library science.

The monograph displays our achieve-
ments in the field of library work, orga-
nizational set-up and all important events 
which promote the written word in our en-
vironment. With all our commitment, we 
are at the disposal of the users’ needs, but 
we also nurture hopes that through their 
remarks and new needs, we as a profes-
sional staff will improve our knowledge 
and skills. As we did before we will con-
tinue to create possibilities for the users 
to feel comfortable and welcome and use 
all the library facilities.

The city library “Borka Taleski” – 
Prilep, is a cultural institution whose 
significant role is to collect, store, pre-
serve, research, study, to  promote books 
and literature in general. Thus it contrib-
utes to the development of knowledge 
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75 години Библиотека

користењето на книгата и литературата 
воопшто, давајќи придонес во 
развивањето на знаењето и негувањето 
на националните културни, книжевни 
вредности. 

Квалитетот и квантитетот на 
извршени услуги секогаш бил условен, 
колку од нашиот третман на читателот 
како институција и квалификационата 
структура на вработените,  толку 
и од библиотечните фондови и од 
просторните можности што ни се дадени 
на располагање. Во првите години од 
формирањето на библиотеката мали 
биле можностите да се задоволат 
потребите на корисниците. Со текот на 
времето се збогатува книжниот фонд, а 
кадарот е сѐ поподготвен, постручен за 
квалитетно да ги извршува работните 
задачи и да пружа подобри услуги на 
корисниците. Се вложуваат напори 
целиот книжен фонд да биде обработен 
согласно со меѓународните стандарди 
за обработка на монографски и сериски 
публикации – COBISS, за што навреме 
е набавена и адекватна опрема.  

Библиотеката денес претставува 
современ библиотечен  и информативен 
сервис, регионален едукативен центар 
и придонесува за осовременување и 
развивање на библиотечната дејност 
во општината.

Библиотеката ја развива библио-
графско-информативната дејност  и ја 
унапредува библиотечната продукција 
во градот, набавува, истражува, собира, 
стручно обработува, информира, 
презентира, популаризира и дава на 
користење библиотечен материјал, го 
промовира и афирмира библиотечниот 
фонд преку изложби, предавања, 
литературни читања и манифестации, 
семинари и други настани од областа 
на библиотекарството. За потребите 

and nurtures the cultural and literary 
values.

The quality and quantity of the 
performed services have always been 
conditioned both from our institution’s 
treatment for readers and the qualifica-
tion structure of the staff, as well as from 
the library funds and the available spatial 
capacities. In the initial period of the li-
brary’s existence, the possibilities to meet 
the users’ needs were small. In the course 
of time the book fund has been increased, 
and the staff more educated to perform 
quality tasks and provide better customer 
services. Efforts have been made for the 
entire book fund to be processed in accor-
dance with the international standards for 
processing monographic and serial publi-
cations – COBISS system, for which ad-
equate equipment was obtained on time. 

Today the Library is a modern infor-
mation service and a regional educational 
centre that contributes to the moderniza-
tion and development of the library ac-
tivity in the city.

The Library carries out the bib-
liographic-informative activity, develops 
and promotes the library production in the 
city, supplies, researches, collects, pro-
fessionally processes, informs, presents, 
popularizes and lends library material, 
promotes and affirms the library fund by 
organizing exhibitions, lectures, literary 
reading and events, seminars and other 
things in the field of librarianship. The 
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на корисниците години веќе стои 
на располагање бесплатна интернет 
услуга.

Во Библиотеката функционираат 
повеќе одделенија кои се ставени на 
располагање на редовните читатели и 
други корисници на нашите услуги:

- Одделение за литература за 
возрасни;

-  Одделение за литература за деца;
- Одделение за роднокрајна 

литература;
-  Одделение за странска литература;
-  Одделение за стручна обработка 

на монографски публикации.
Во рамките на установата постои 

и раритетна збирка, која што е ставена 
на располагање на читателите, но само 
за интерна употреба, во читалните на 
библиотеката.

Од аспект на заштита и чување 
на книжниот фонд, во установата 
функционира книговрзница, каде што 
меѓу другото се врши и вкоричување 
на одделни книги, изданија, периодика 
итн.

Од друга страна административната 
служба, заедно со помошно - техничкиот 
персонал, иако според современата 
категоризација на работни места, не 
се носители на основната дејност на 
установата, сепак нивното извршување 
на обврските е од огромно значење за 
нејзино усогласено работење со новите 
законски регулативи. 

Оддел за возрасни – богатство 
на книги, идеи и нови 
можности

Одделот за возрасни е меѓу 
најпосетуваните во Библиотеката. Иако 
располага со богат книжевен и книжен 

users have had free access to the Internet 
service for many years.

The Library has several departments 
that are available to regular readers and 
other users of our services:

- Adult literature department
- Children’s literature department
- Hometown literature department
- Foreign language literature depart
- Department for professional pro-

cessing of monographic publications
There is also a rarity collection within 

the library, which is available to readers, 
but only for internal use, in the reading 
rooms.

As for the conservation of the book 
fund, a bindery operates in the institu-
tion, where among other things binding 
of certain books, editions, periodical etc. 
is performed.

On the other hand, there are the ad-
ministrative and the technical staff ser-
vices, which according to the modern 
classification of posts are not bearers of 
the basic activity of the institution. How-
ever their working is of great importance 
for the library in accordance with the new 
legal regulations. 

Adult department – a wealth of 
books, ideas and new 
opportunities

The adult section is one of the most 
visited in the library. Although it has a rich 
literary and book fund, of about 83.000 
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фонд, од околу 83.000  библиотечни 
единици, секогаш има потреба од нова 
и актуелна литература.  

Освен монографски публикации, 
на читателите им нуди и периодика, 
вкоричени дневни весници и списанија 
од 1945 година до денес. На располагање 
е и творештвото на  роднокрајните 
автори. Поради пандемијата 
читателите се скратени во можноста да 
ја консултураат и читаат периодиката 
во форма на дневен, неделен, месечен 
и периодичен печат, којшто постојано 
беше ставен на располагање во 
двете читални. Сега  и  набавката на 
периодика е рестриктивна, бидејќи 
и читалните не се во функција, но и 
поради посебни правила за користење 
на библиотечниот материјал, согласно 
со антиковид правилата издадени од 
НУУБ „Св. Климент Охридски“  и 
ИФЛА. 

library units, there is always a need for 
new and up-to-date literature.

In addition to monographic publica-
tions, it offers readers periodicals, bound 
daily newspapers and magazines which 
date from 1945 to the present day. The 
works of homeland authors are also avail-
able. Due to the Covid-19 pandemic, the 
readers  are reduced to the opportunity 
to consult and read the periodicals, in 
the form of daily, weekly and monthly 
which used to be constantly available in 
both reading rooms. The purchase of pe-
riodicals is also being restrictive at the 
moment because the reading rooms are 
not in function, and because there are spe-
cial rules for using the library material, in 
accordance with the anti-Covid program 
issued by NUL “St. Clement of Ohrid” 
and IFLA. 

Оддел за возрасни – богатство на книги, идеи и нови можности
Adult department – a treasure of books, ideas and new opportunities
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Одделот во нормални услови 

располага со две читалнч. Едната за 
следење на печатот, а другата беше 
ставена на располагање на студентите, 
учениците, акдамците, сите граѓани 
кои што имаат потреба да учат  и да ја 
користитат нашата литература. Втората 
читална која што располага со околу 
100 седишта, паралелно ја користевме 
до почетокот на епидемијата во 
Македонија (март, 2020) и за промоции, 
трибини, натпревари и други културни 
настани. Едновремено читалните беа 
издавани и на комерцијална основа 
повторно за одделни настани, кои што 
со својата содржина ги поттикнуваат 
едукативните процеси, промовираат 
демократски и граѓански вредности 
во заедницата.

Поради брзо и квалитетно 
информирање на корисниците, 
изготвени се каталози, како 
информативни помагала за побрзо, 
полесно и поквалитетно запознавање 
со библиотечниот фонд, којшто се 
става на располагање на читателите. 
Се користат повеќе видови каталози: 
азбучен каталог по автори, стручен 
(децимален) каталог, за литературни 
критики, како и каталог на роднокрајни 
автори. Овие каталози треба постојано 
да се надоградуваат во согласност со 
новонабавената литература. 

Овој COBISS (3) систем ги нуди 
можностите за брза услуга, навремена 
и точна информација и можност 
читателите да пребаруваат низ 
електронскиот каталог. Во исто време, 
читателите можат да ја резервираат и 
литературата што им е потребна.

In normal working circumstances 
the department has two reading rooms. 
One for reading periodicals, and the 
other was made available to students, 
pupils, academics and all citizens who 
need to learn and use our literature. The 

latter one, which has about 100 seats, 
was used in parallel until the beginning 
of the epidemic in Macedonia (March, 
2020) for promotions, forums, compe-
titions and other cultural events. At the 
same time, the reading rooms were used 
on a commercial basis again for certain 
events, which encourage the educational 
processes, promote democratic and civic 
values in the community.

In order to give users fast and of high 
quality information, catalogues have been 
prepared and made available for faster, 
easier and better acquaintance with the 
library fund. Several types of catalogues 
are used: alphabetical by authors, profes-
sional (decimal), a catalogue for literary 
criticism, as well as catalogue for home-
land authors. These catalogues need to be 
permanently updated in accordance with 
the newly acquired literature.

  This COBISS 3/lending system of-
fers the possibilities for a fast service, 
accurate and on time information and 
the opportunity for the readers to search 
through the electronic catalogue. At the 
same time, readers can reserve the liter-
ature they need.
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A rich collection of  
encyclopedias and 

dictionaries
The City library “Borka Taleski” – 

Prilep has a rich collection of literature 
in the fields of natural, social and human 
sciences. It is constantly being enhanced 
and includes: encyclopedias, dictionaries, 
lexicons, atlases and maps. The literature 
is carefully stored and issued to users only 
during the weekend. In pre-Covid times, 
this literature was made available to read-
ers in both reading rooms, which means 
that it is borrowed for internal use only.

    Children’s department – a 
space for children’s imagination, 
and the youth urge for knowl-
edge

The department for our young readers, 
from 5 to 14 years of age, is the most 
cheerful department in the institution. Ev-
ery day it is visited by children and their 
parents and students from upper grades, 
with a desire to choose their favourite pic-
ture book, reading book, a world’s trendy 
book or a filmed one. These readers are 
our favourite ones. They regularly partic-
ipate in a variety of competitions orga-
nized by the institution. These include: the 
best recitation, the best author of a poem 
and short story, the most regular reader, 
a young librarian, the best handwriting…  
In normal circumstances the youngest at-
tended the educational events organized 

Богата збирка на 
енциклопедии и речници 
Градската библиотека „Борка 

Талески“-Прилеп има и постојано 
ја збогатува богатата збирка на 
литература од областите на природните, 
општествените и хуманистичките 
науки. Таа содржи: енциклопедии, 
речници, лексикони, атласи и карти. 
Оваа литература грижливо се чува, 
и на корисниците им се издава само 
во деновите за викенд. Во предковид 
времињата, оваа литература беше 
ставена на располагање на читателите 
и во двете читални, што значи се издава 
само за интерна употреба.

Оддел за деца-простор 
за детската фантазија, и 
младешкиот порив по знаења 

Одделението за нашите млади 
читатели, почнувајќи од 5 до 14 
годишна возраст е највеселиот оддел 
во установата. Овде секојдневно 
доаѓаат деца со своите родители и 
ученици во повисоките одделенија, 
со желба да ја изберат омилената 
сликовница, лектира, книга која што 
е светски тренд, или пак за неа има 
и филмувана приказна. Овие деца 
и ученици се нашите најомилени 
читатели. Тие се наши редовни 
соработници во сите конкурси коишто 
ги организира установата: за најдобар 
рецитатор, најдобар автор на лична 
творба и најредовен читател, млад 
библиотекар, за најдобар кранопис ... 
Со нивното присуство во нормални 
услови во просториите на читалната 
се реализираа и наставни содржини, 
по одделни предмети: македонски 
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in the reading room for certain subjects: 
Macedonian, Art and English. There used 
to be other creative cultural happenings 
too, such as paying visits to the library, 
meetings with authors for children … All 
these gave a special charm to the “life”  
The Covid-19 pandemic has led to serious 
changes in this department. All that is left 
now are the daily visits of our favourite 
readers, a function that has been carried 
out in the institution since 1967, when 
this department started working with a 
specific fund and in a separate room.

The department has over 35,000 
books, a fund of children’s literature by 
domestic and foreign authors, picture 
books, illustrated books, encyclopedias 
and reading-lecture editions. The depart-
ment is of open space. Children have the 
opportunity to choose books and other 
literature from the shelves and use it 
outside the library. This department also 

јазик, ликовно и англиски јазик. Се 
организираа и посети на установата, 
средби со авторите за деца, како и други 
креативни културни настани, коишто 
даваа посебен шарм на „животот“ на 
Библиотеката. 

Појавата на пандемијата и во овој 
оддел предизвика сериозни промени. 
Останаа само секојдневните посети на 
нашите најомилени читатели, функција 
која што се извршува во установата 
1967 година,кога со посебен фонд и во 
посебна просторија започна со работа, 
токму овој оддел за најмладите. 

Одделението располага со над 35 
000 книги, фонд на детска литература 
од домашни и странски автори, 
сликовници, илустрирани книги, 
енциклопедии и лектирни изданија. 
Одделот е од отворен тип. Децата имаат 
можност книгите и другата литература 
сами да ја избираат од полиците и да 
ја користат надвор од библиотеката. 

Оддел за деца-простор за детската фантазија
   Children’s department –  space for children’s imagination
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has automated user registration and book 
lending service. 

Every year, according to the purchas-
ing policy of the institution, the fund of 
this, as well as of the other department is 
constantly being enriched with new titles, 
new editions of the publishing houses, 
based on a pre-determined selection by 
the expert council of the Library.

Section for professional process-
ing of monographic publications                                                         

This department covers cataloguing, 
making bibliographic-catalog description 
of monographic publications, creating or 
downloading records from the COBIB 
union bibliographic-catalogue database 
and the local bibliographic database 
COLIB, according to the COBISS sys-
tem (Co-operative Online Bibliographic 
Systems and Services).

И овој оддел има автоматизирано 
зачленување и изнајмување на 
книжниот фонд. 

Секоја година, во рамките на 
набавната политика на установата, 
фондот на овој, како и на другите 
оддели постојано се збогатува со нови 
наслови, нови изданија на издавачките 
куќи, врз основа на претходно 
утврден избор од стручниот совет на 
Библиотеката. 

Оддел за стручна обработка на 
монографски публикации

Во одделот се врши каталогизација, 
се изработуваат библиографско-
каталошки записи на монографски 
публикации, се врши преземање и 
креирање на записи од  взаемната 
библиографско-каталошка база на 
податоци COBIB и од локалната база 
на податоци COLIB, според системот 
COBISS (Кооперативен онлајн 
библиографски систем и сервиси).
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Библиотекат а  организира 

програмски активно сти за 
популаризација на книгата и читањето 
и афирмација на националната 
литература и други национални 
единици во земјата, промоција на 
книги, тематски изложби, литературни 
читања, литературни средби, 
изложби, презентации, семинари, 
трибини, проекции, одбележување 
на јубилеи, средби со познати автори, 
организирање на литературни конкурси 
и други манифестации, со цел да се 
збогати јавниот и културниот живот 
во градот.

Градската библиотека „Борка 
Талески“ организира општински 
натпревар „Млади библиотекари“. 
Натпреварот се организира секоја 
година во октомври. На натпреварот 
учествуваат ученици од сите основни 
училишта од Прилеп и околните 
населени места во општината. 
Традиционална манифестација на 
библиотеката е „Најредовен читател“. 
Секој член на градската библиотека 
„Борка Талески“ има можност да 
биде избран за најредовен читател и 
да добие соодветна награда. Нашата 
библиотека организира дебати и 
конференции на кои се третираат теми 
од областа на библиотекарската наука 
и библиотечната дејност.

Подрачни библиотеки во 
Варош и Тополчани

Градската библиотека денес 
во своите рамки инкорпорира 
две подрачни единици. Едната 
во населбата Варош, а другата во 
населеното место Тополчани. Овие 
два библиотечни клона располагаат 
вкупно со 16.000 книжни единици. Во 

    The Library organizes a rich variety 
of activities aimed at book and reading 
popularization and   affirmation of the na-
tional literature and other national units 
in the country. The activities also include 
promotion of books, theme exhibitions, 
literary readings and meetings, presen-
tations, seminars, tribunes, projections, 
marking on anniversaries, meetings with 
famous authors, organizing literary com-
petitions and other events, in order to en-
rich the public and cultural life in the city.

   The City library “Borka Taleski” or-
ganizes a municipal competition “Young 
librarians”. The competition takes place 
every year in October. Students from all 
primary schools in Prilep and the sur-
rounding settlements in the municipality 
participate in this competition. Another 
traditional manifestation is the “Most 
regular reader”. Each member of the li-
brary has the opportunity to be selected 
as the most regular reader and receive an 
appropriate reward. Our library organizes 
debates and conferences that address top-
ics in the field of librarianship and library 
activity. 

Regional libraries in Varosh and 
Topolchani

    Today the City library incorporates 
two regional services. The one is in the 
settlement of Varosh, and the other in the 
village of Topolchani. These two library 
clones have a total of 16,000 book units. 
They also contain the literature, which in 
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нив денес е сместена и литературата, 
која што во едни минати времиња ги 
красеше библиотеките во населените 
места Ропотово и Кривогаштани. 
Со децентрализацијата и новата 
територијална поделба овие две 
библиотеки не се во ингеренции на 
нашата установа. 

Денес библиотеките во Варош и 
во Тополчани располагаат со неколку 
илјади книжни единици. Но, двете не 
се во функција поради финансиски 
недостиг за пообемни градежни зафати 
и нивно адаптирање за работа во 
соврмени услови. Недостигаат стручни 
кадри кои што барем повремено ќе ја 
стават оваа литература на располагање 
на читателската публика во овие 
населени места.

Плановите на Библиотеката во 
Прилеп се во насока на што поскоро 
обезбедување доволно финансии 
и кадар, за рестартирање на двете 
подрачни библиотеки. А, со тоа 
задоволување на потребите на 
корисниците на услугите и надвор од 
градот.  

the past adorned the libraries in the villag-
es of Ropotovo and Krivogashtani. With 
the process of decentralization and new 
territorial division, these two libraries are 
not within the competence of our institu-
tion anymore.

    Today the libraries in Varosh and 
the other in Topolcani have several thou-
sand book unitss. But, both are out of 
function due to a financial shortage for 
more extensive construction works and 
their adaptation for work in modern con-
ditions. There is a lack of professional 
staff that will at least make this literature 
occasionally available to the readers in 
these settlements.

  The plans of the Library in Prilep 
are to provide sufficient financial means 
and staff as soon as possible, in order to 
restart these two regional libraries. That 
will enable to satisfy the users’ needs of 
the services outside the city.



Оддел за роднокрајна литература и посебни книжни фондови 
Department of Native authors Literature and Special Book Funds
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Роднокрајно одделение
The Native authors Department

Роднокрајното одделение е 
формирано во 1971 година. Во овој 
оддел се истражува и комплетира 
библиотечен фонд со универзална 
граѓа по вид и содржина. Опфатени 
се монографски и периодични 
публикации,  статии,  магистерски и 
докторски трудови, атласи, графики, 
цртежи, магнетофонски ленти, 
грамофонски плочи, проспекти, 
плакати и друг роднокраен материјал.

Граѓата се собира според 
авторството, содржината и местото 
на издавање. Собирањето е тековно 
и ретроспективно и се одвива по пат 
на подароци, купување, размена и 
задолжителен примерок на ниво на 
општина.

За поуспешно збогатување на 
збирката, како и за сеопфатноста на 
роднокрајната граѓа континуирано се 
соработува со роднокрајните автори 
по пат на лични контакти, писмени 
обраќања на тие автори што живеат 

 The Native authors Department 
was established in 1971. This depart-
ment researches and completes a library 
fund with universal material by type and 
content. Monographic and periodical pub-
lications, articles, master’s and doctoral 
theses, atlases, graphics, drawings, tape 
recordings, gramophone records, prospec-
tuses, posters and other native materials 
are included.

The material is collected according to 
the authorship, content and place of issue. 
The collection is current and retrospective 
and is acquired through gifts, purchase, 
exchange and mandatory sample at the 
municipal level.

For more successful enrichment of 
the collection, as well as for the compre-
hensiveness of the native material, we 
continuously cooperate with the native 
authors through personal contacts, written 
addressing to those authors living outside 
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надвор од градот и државата, како 
и гостувања на авторите во градот 
и Библиотеката. Во овој оддел низ 
децениите се изготвени повеќе каталози 
и други информативен материјал и 
тоа: топографски каталог, азбучен и 
каталог на биографски податоци за 
роднокрајни автори. Општиот тековен 
билтен e најнеопходен информативен 
инструмент којшто ги води читателите 
низ оваа збирка.

Роднокрајниот материјал на 
Библиотеката претставува солидна 
основа за роднокрајни  и други 
библиографии. Првата роднокрајна 
библиографија на прилепски автори 
од универзитетскиот професор Димче 
Атанасоски е издадена во 1973 година 
во Прилеп, а го опфаќа периодот од 
ослободувањето до 1970 година. Таа 
содржи 1700 библиографски единици 
од 90-ина автори.

Во роднокрајниот оддел се 
изработени уште неколку роднокрајни 
персонални и специјализирани 
библиографии.

До денес кога одбележуваме  75 
година од основањето на установата, 
овој оддел брои над 3200 наслови, кои 
што се стручно обработени во COBISS 
системот.

Роднокрајни автори и дела 

За македонскиот литературен 
јазик – Блаже Конески

Ова дело, чиј автор е македонскиот 
академик Блаже Конески, е едно 
од ретките изданија со трајна 
вредност за процесот на создавање 

the city and the state, as well as guest 
visits of the authors in the city and the 
Library. Over the decades, several cata-
logs and other informative material have 
been prepared in this department: topo-
graphic catalog, alphabetical and catalog 
of biographical data for native authors. 
The general newsletter is the most neces-
sary information tool that guides readers 
through this collection.

The Native authors Material of the 
Library is a solid foundation for native 
and other bibliographies. The first native 
bibliography of Prilep authors,written by 
the university professor Dimce Atanaso-
ski, was published in 1973 in Prilep, and 
covers the period from the liberation until 
1970. It contains 1700 bibliographic units 
by about 90 authors.

Several more native personal and 
specialized bibliographies have been pre-
pared in the Native authors Department.

At the moment, when we mark the 
75th anniversary of the establishment of 
the institution, this department counts 
over 3200 titles, which are expertly pro-
cessed in the COBISS system.

Native authors and their 
works

 Za makedonskiot literaturen 
jazik (On Macedonian literary 
language)- Blaze Koneski

This work, whose author is the Mace-
donian academician Blaze Koneski, is one 
of the few editions of lasting value for the 
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на македонскиот литературен јазик. 
Книгата е печатена во 1967 година, во 
издание на „Култура“ – Скопје. 

Конески е роден во прилепското 
село Небрегово на 19 декември 1921 
година, а починал во Скопје на 7 
декември 1993 година. Целиот свој 
живот го посветил на втемелување 
и развој на современиот македонски 
литературен јазик, азбука, говор, 
правопис, речник, методологија ... 
Овој филолог, поет, прозаист, есеист, 
литературен историчар, преведувач, 
професор на Филолошкиот факултет во 
Скопје, прв претседател на МАНУ, еден 
од кодификаторите на македонскиот 
литературен јазик е најзначајната 
фигура на македонскиот 20 век. 

Неговиот литературен опус како 
научник, поет, писател и раскажувач 
ги краси полиците во Роднокрајниот 
оддел на Градската библиотека „Борка 
Талески“.

process of creating the Macedonian liter-
ary language. The book was published in 
by “Kultura” – Skopje in 1967.

Koneski was born in the village of Ne-
bregovo in Prilep on December 19, 1921, 
and died in Skopje on December 7, 1993. 
He dedicated his whole life to the foun-
dation and development of the modern 
Macedonian literary language, alphabet, 
speech, spelling, vocabulary and meth-
odology…  This philologist, poet, prose 
writer, essayist, literary historian, transla-
tor, professor at the Faculty of Philology 
in Skopje, first president of MANU, one 
of the codifiers of the Macedonian literary 
language is the most important figure of 
the 20th century in Macedonia.

His literary work as a scientist, poet, 
writer and storyteller adorns the shelves 
in the Native authors Department of the 
City Library “Borka Taleski”.

За македонскиот литературен јазик – Блаже Конески
Za makedonskiot literaturen jazik (On Macedonian literary language)- Blaze Koneski
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Народни песни – Марко Костов 
Цепенков

Oваа книга издадена во Скопје, 1972 
година, во издание на издавачката куќа 
„Македонска книга“ е дело на терзијата 
(шивач) Марко Костов Цепенков, кој е 
роден на 7 ноември 1829 година во с. 
Оревоец, Прилепско. Тој е најпознатиот 
собирач на македонски народни песни 
(150), поговорки (5.500), гатанки (100), 
верувања и клетви (400), благослови 
(300), приказни (800), баења (350), 
соништа (2.900) и нивни толкувања, 
детски игри (70), јазичен и етнолошки 
материјал и сето она што е особеност 
на животот, обичаите, традицијата, 
културата на граѓаните на Прилеп, но 
и пошироко во Македонија. 

Цепенков има исклучително 
временски долга собирачка активност 
која брои околу 4 децении. Тој 
несомнено е најзначајниот собирач на 
македонски народни умотворби.

Народни песни  (Folk songs)  
- Marko Kostov Cepenkov

This book published in Skopje in 
1972, by the publishing house “Make-
donska kniga” is the work of the tailor 
Marko Kostov Cepenkov, who was born 
on November 7, 1829 in the village of 
Orevoec, Prilep region. He is the most 
famous collector of Macedonian folk 
songs (150), proverbs (5,500), riddles 
(100), beliefs and curses (400), blessings 
(300), stories (800), fortune-telling (350), 
dreams (2,900) and their interpretations, 
children’s games (70), linguistic and eth-
nological material and everything that is 
a peculiarity of life, customs, tradition, 
culture of the citizens of Prilep, but also 
in Macedonia.

Cepenkov had an extremely long 
collection activity that lasted about 4 
decades. He is undoubtedly the most im-
portant collector of Macedonian folklore.

Народни песни – Марко Костов Цепенков
Народни песни  (Folk songs - Marko Kostov Cepenkov)
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Цепенков е автор на драмата 
„Црне војвода“ и на сопствената 
автобиографија, којашто воедно е 
богат извор за проучување на животот 
во Прилеп. Изнемоштен, напуштен, 
отфрлен и осамен во крајна беда, 
Марко Цепенков умрел на 29 декември 
1920 година во Софија, каде што е и 
погребан. 

Македонска граматика 
– Круме Кепески

Граматиката е со личен печат од 
македонскиот лингвист Круме Кепески, 
и ја краси роднокрајната поставка на 
установата. Се работи за многу ретко 
издание, публикувано во 1950 година. 
Со решение на Министерството за 
просвета на НР Македонија, бр. 3562, 
од 7-IV-1950 година овој учебник се 
одобрува за употреба во средните 
училишта.

Cepenkov is the author of the play 
“Crne Vojvoda”  (The Duke Crne) and 
his own autobiography, which is also a 
rich source for studying life in Prilep. Ex-
hausted, abandoned, rejected and lonely 
in extreme misery, Marko Cepenkov died 
on December 29, 1920 in Sofia, where he 
was buried.

Makedonska gramatika  
(Macedonian grammar 
 - Krume Kepeski

The grammar is personally stamped 
by the Macedonian linguist Krume 
Kepeski, and adorns the Native authors 
Department  of the institution. This is a 
very rare edition, published in 1950. With 
a decision by the Ministry of Education 
of the People’s Republic of Macedonia, 
no. 3562, from 07.04.1950 this textbook 
is approved for use in high schools.

Македонска граматика – Круме Кепески
Makedonska gramatika (Macedonian grammar  - Krume Kepeski
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Круме Кепески е роден во Прилеп 

(1909 – 1988). Потекнува од познатата 
прилепска фамилија Кепевци. Во 
македонската историја ќе остане 
запаметен како автор на првата 
македонска граматика (26.1.1946), 
како истакнат македонист, педагог, 
учебникар, методичар, преведувач и 
собирач на народни умотворби. 

Драми – Коле Чашуле

Вејка на ветерот (1957), Црнила 
(1960), Градскиот саат (1965), Вител 
(1966) се дел од 25-те драми чиј автор 
е нашиот сограѓанин Коле Чашуле. 
Овој драмски писател, романсиер 
и публицист, директор на Радио 
Скопје, уредник, директор на Драмата 
при МНТ е еден од иницијаторите 
за формирање на Друштвото на 
писателите на Македонија, а еден 
период и негов претседател. Потоа бил 
член на ПЕН-центарот. 

Krume Kepeski was born in Prilep 
(1909 - 1988). He comes from the fa-
mous Prilep family Kepevci.  He will be 
remembered in the Macedonian history as 
the author of the first Macedonian gram-
mar (January 26, 1946), as a prominent 
Macedonian, pedagogue, textbook writer, 
methodologist, translator and collector of 
folklore.

 Drami (Plays) – Kole Chashule

“Vejka na vetrot”  (Twig in the wind) 
(1957), “Crnila” (Darkness) (1960), 
“Gradskiot saat” (The City Clock) (1965), 
“Vitel” (Whirlpool) (1966) are just a few 
of the 25 plays whose author is our fellow 
citizen Kole Chashule. This playwright, 
novelist and publicist, director of Radio 
Skopje, editor, director of Drama at MNT 
is one of the initiators of the establishment 
of the Writers’ Association of Macedonia, 
and for a while its president. He was then 
a member of the PEN Center.

Драми – Коле Чашуле
Drami (Plays) – Kole Chashule
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Chashule has his own prominent po-
litical and diplomatic activity. He was 
a participant in the National Liberation 
War. On the eve of October 11, 1941, he 
took part in the attack on the Station (po-
lice station) in Prilep. He was sentenced 
to death for his sabotage activities, but 
his sentence was changed to life impris-
onment. He served his sentence in the 
Idrizovo prison, where he organized a 
successful escape of 300 soldiers from 
the prison (1944), and immediately af-
terwards joined the final operations for 
the liberation of Macedonia. His works 
have been staged in theaters abroad, and 
have been translated into many world lan-
guages. Chashule was born on March 2, 
1921 in Prilep, and died on September 22, 
2009 in Skopje.

“Vikend na mrtovci” (Weekend 
of the Dead) - Mile Poposki 
(“Vikend mrtvaca” (originally 
Serbian), author Mile Poposki)

A special place in the Native authors 
Department  collection has the original 
manuscript in Serbian, whose author is 
Mile Poposki. He is a famous playwright, 
author of humorous-satirical plays, which 
are staged in almost all theaters in Mace-
donia. In addition to this manuscript, 
which was written on a typewriter, he 
donated about 20 other important works 
(originals) to the Library, including “Tris-
ta koli trnje” (“Three Hundred coaches 
of thorns), “Gluvci oro vijat”(Mice 
dance oro), “Teroristi” (Terrorists) and  
others.

Чашуле има своја истакната 
политичка и дипломатска активност. 
Бил учесник во НОБ. Во предвечерието 
на 11 октомври 1941 година учествувал 
во нападот на Участакот (полициската 
станица) во Прилеп.  Поради своите 
диверзантски активности бил осуден на 
смрт, но казната му била преименувана 
во доживотен затвор. Казната ја 
издржувал во затворот во Идризово, 
каде што организирал успешно 
бегство на 300 војници од затворот 
(1944), и веднаш потоа се вклучил во 
завршните операции за ослободување 
на Македонија. Неговите дела се 
поставувани и на театарските сцени 
во странство, и се преведени на повеќе 
светски јазици. Чашуле е роден на 2 
март 1921 во Прилеп, а почина на 22 
септември 2009 година во Скопје. 

Викенд на мртовци  
– Миле Попоски  
(„Викенд мртваца“,   
аутор Миле Попоски)

Посебно место во Роднокрајната 
збирка има оригиналниот ракопис 
на српски јазик, чиј автор е Миле 
Попоски. Тој  е познат драмски 
писател, автор на  хумористично-
сатирични драми, кои се поставувани 
на сцените во речиси сите театри во 
Македонија. Покрај овој ракопис, кој 
е напишан на машина за чукање, тој 
на Библиотеката ѝ подари уште 20-ина 
свои значајни дела (оригинали), меѓу 
кои „Триста коли трње“, „Глувци оро 
вијат“, „Терористи“ и други.
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 Kalesh Angja - Stale Popov

The story “Kalesh Angja” was pub-
lished in 1958 by the publishing house 
“Kultura” - Skopje. This is a very import-
ant work of the native author Stale Popov 
(1902 - 1965). This literary work with a 
picturesque stylistic expression captures 
the spirit and status of the Macedonian 
people during the rule of the Ottoman 
Empire. The author, intertwining several 
motives, managed to capture the profile 
of the Macedonian woman at that time, 
through the character of the beautiful 
Kalesh Angja. She is portrayed as a girl 
who values her origins and will never, 
even at the cost of her life, give up her 
faith and her people. According to Pop-
ov’s story, she relies on the honor and 
reputation of the family with extraor-
dinary girlish courage, in the intention 
to keep her faith at all costs, facing the 
arbitrariness and the threats of Turkish  
dignitaries.

Калеш Анѓа – Стале Попов 
Повеста „Калеш Анѓа“ е публи-

кувана во 1958 година од издавачката 
куќа „Култура“ – Скопје. Ова е мошне 
значајно дело на роднокрајниот 
автор Стале Попов (1902 – 1965). 
Ова литературно дело со сликовит 
стилски израз го доловува духот и 
статусот на македонскиот народ во 
време на владеењето на Отоманската 
Империја. Авторот преплетувајќи 
повеќе мотиви успеал да го долови 
профилот на македонската жена во тоа 
време, преку ликот на убавата Калеш 
Анѓа. Таа е прикажана како девојка 
која го вреднува своето потекло и 
никогаш и по цена на својот живот 
нема да се откаже од својата вера и 
својот народ. Според приказната на 
Попов, таа со извонредна моминска 
храброст се потпира на честа и угледот 
на семејството, во намерите да ја 
задржи по секоја цена својата вера пред 
самоволието и заканите на турските 
великодостојници.  

Викенд на мртовци – Миле Попоски  
Vikend na mrtovci (Weekend of the Dead) - Mile Poposki 
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Stale Popov was born on May 25, 
1902 in the Mariovo village of Melnica. 
He graduated from the Faculty of Theol-
ogy in Belgrade, and before the Second 
World War he worked as a farmer, wood-
cutter, shepherd, merchant, grocer, clerk 
in the then National Assembly, municipal 
clerk, forester, tobacco worker. He experi-
enced his literary affirmation in 1953 with 
the publication of the work “Krpen zivot” 
(Patched Life), parts  I and II, “Tole Pa-
sha”, “Dilber Stana”, “Shakir Vojvoda”, 
“Itar Pejo”, “Doktor Oreshkoski” and oth-
ers are his famous and recognized works, 
which are still on the list of required lit-
erature by readers of all ages.

Borka Taleski-Modernoto - Lju-
ben Georgievski-Ljupta, 1983

Biographical notes on the great rev-
olutionary from the National Liberation 
War, the national hero and our patron Bor-

Стале Попов е роден на 25 мај 
1902 година во мариовското село 
Мелница. Завршил Теолошки факултет 
во Белград, а пред Втората светска 
војна работел како земјоделец, дрвар, 
овчар, трговец, бакал, службеник 
во тогашната Народна скупштина, 
општински чиновник, шумар, 
тутунски работник. Своја литературна 
афирмација доживеал во 1953 година 
со публикување на делото Крпен живот 
I и II дел, Толе Паша, Дилбер Стана, 
Шаќир војвода, Итар Пејо, Доктор 
Орешкоски и други се негови познати 
и признати дела, коишто и денес 
се на листата барана литература на 
читателите од сите возрасти. 

Борка Талески-Модерното – 
Љубен Георгиевски-Љупта, 
1983 

Биографски белешки за големиот 
револуционер од НОБ, народниот 
херој и наш патрон Борка Талески 
(1921 – 1942), кој има особенo голем 

Калеш Анѓа – Стале Попов

Kalesh Angja - Stale Popov
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придонес во организирањето на 
почетокот на вооруженото востание 
против фашистичкиот окупатор на 
11 октомври 1941 година во Прилеп. 
Книгата изобилува со сеќавања за 
ликот и делото на херојот Талески. 

Времетраење – Ѓоре Напески

Оригинален ракопис и печатено 
издание на оваа збирка поезија ѝ се 
дадени на дар на нашата библиотека во 

ka Taleski (1921 - 1942), who had a great 
contribution in organizing the beginning 
of the armed uprising against the fascist 
occupier on October 11, 1941 in Prilep. 
The book is full of memories of the char-
acter and work of the hero Taleski.

“Vremetraenje” (Duration) - 
Gjore Napeski

An original manuscript and a print-
ed edition of this poetry collection were 

Времетраење – Ѓоре Напески
Vremetraenje (Duration) - Gjore Napeski

Борка Талески-Модерното – Љубен Георгиевски-Љупта, 1983
Borka Taleski-Modernoto - Ljuben Georgievski-Ljupta, 1983
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80-тите години од 20 век. На овој начин 
е збогатена збирката во Роднокрајниот 
оддел со дел од творештвото на 
писателот и медиумски работник Ѓоре 
Напески. 

Од македонската земја – Прилеп 
– Георги  Баждаров

Ретко и интересно издание за 
нашиот град во кое авторот Георги 
Баждаров дава впечатлива слика за 
Прилеп и неговата околина. Авторовото 
внимание се задржува на историскиот 
развој на градот и создавањето 
на градското јадро, на развојот 
на занаетчиството и трговијата, 
нагласувајќи дека во одреден период 
од 19 век Прилеп претставувал значаен 
трговски и занаетчиски центар со 
надалеку познатиот панаѓур. Секоја 
година во првите две недели од август 
во Прилеп доаѓале трговци од целиот 
Балкански Полуостров. На панаѓурот 

donated to our library in the 1980s. In 
this way, the collection in the Native au-
thors  Department is enriched with part of 
the work of the writer and media worker 
Gjore Napeski.

“Od makedonskata zemja” (From 
the Macedonian land) - Prilep - 
Georgi Bajdarov

A rare and interesting edition about 
our city in which the author Georgi Ba-
jdarov gives a striking picture of Prilep 
and its surroundings. The author’s atten-
tion is focused on the historical develop-
ment of the city and the creation of the 
city core, the development of crafts and 
trade, emphasizing that in a certain period 
of the 19th century, Prilep was an import-
ant trade and craft center with the widely 
known fair. Every year in the first two 
weeks of August, traders from all over 
the Balkan Peninsula came to Prilep. The 
fair featured goods from Austria and Ger-

Од македонската земја – Прилеп – Георги  Баждаров
Od makedonskata zemja (From the Macedonian land) - Prilep - Georgi Bajdarov
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имало стоки од Австрија и Германија, 
маслинки и масло од Елбасан и Драч, 
се нуделе на продажба шамии и 
јоргани од Серез, црна чоја од Скадар. 
Прилепските трговци и занаетчии, пак, 
нуделе: бакарни садови – мангали, 
казани за варење ракија, кантари, 
ножеви, брави и друго. 

Во книгата има податоци  за видни 
прилепски фамилии во тоа време, за 
богатството од цркви и манастири, 
за Маркови Кули, потеклото на 
топонимите, за легендите и преданијата, 
од кои особено е интересна легендата 
за стерна, за која Блаже Конески многу 
подоцна  ќе испее една од своите 
најубави поеми ...

Оваа книга е мошне значаен извор 
на податоци и факти за Прилеп. Говори 
за природните, стопански и културни 
карактериски и вредности на градот, 
во периодот за кој пишува Баждаров.

Солун во бугарската духовна 
култура – проф. Иван Снегаров 
(историски документи и записи 
од Солун)

Книгата „Солун во бугарската 
духовна култура“ – историски осврт и 
документи  од Иван Снегаров, бугарски 
историчар и архивист (роден во Охрид, 
1883 година – починал во Софија, 1971 
година), изобилува со историски факти 
и документи за духовниот живот на 
Солун и неговите жители. Книгата 
е богата со содржини за солунските 

many, olives and oil from Elbasan and 
Durres, scarves and quilts from Serres, 
black broadcloth from Shkodra. Prilep 
merchants and craftsmen, on the other 
hand, offered: copper utensils - braziers, 
distilleries for brewing rakija, scales, 
knives, locks and more.

The book contains information about 
prominent Prilep families at that time, 
the wealth of churches and monasteries, 
Markovi Kuli (King Marko’s Towers), the 
origin of toponyms, legends and sagas. 
The legend about the cistern (sterna)is es-
pecially interesting, and much late, Blaze 
Koneski wrote one of his most beautiful 
poems about it.

Тhis book is a very important source 
of data and facts about Prilep. It talks 
about natural, economic and cultural 
characteristics and values of the city, in 
the period Bajdarov writes about.

“Solun vo bugarskata duhovna 
kultura”  (Thessaloniki in the 
Bulgarian spiritual culture) 
prof. Ivan Snegarov (historical doc-
uments and records from  
Thessaloniki)

The book “Thessaloniki in the Bulgar-
ian Spiritual Culture” - a historical review 
and documents by Ivan Snegarov, Bulgar-
ian historian and archivist (born in Ohrid, 
1883 - died in Sofia, 1971), abounds in 
historical facts and documents about the 
spiritual life of Thessaloniki and its cit-
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цркви, училишта, ривалството 
меѓу бугарската и грчката црква за 
духовна превласт врз територијата на 
Македонија. 

Снегаров во оваа книга ги застапува 
и афирмира познатите стaвови 
на бугарската државна и црковна 
политика во однос на Македонија 
и Македонците. Сепак, како ретко 
библиографско издание, ова дело 
претставува драгоцен документ за 
тоа време. Доколку се апстрахираат 
политичките наслојки, делото нуди 
материјал богат со фактографија, кој на 
индиректен начин ја открива духовната 
вертикала на македонското население 
во Солун и пошироко.

izens. The book is rich in content about 
the Thessaloniki churches, schools, the 
rivalry between the Bulgarian and Greek 
churches for spiritual supremacy over the 
territory of Macedonia.

In this book, Snegarov represents and 
affirms the well-known views of the Bul-
garian state and church policy regarding 
Macedonia and the Macedonians. How-
ever, as a rare bibliographic edition, this 
work is a valuable document of that time. 
If the political layers are abstracted, the 
work offers material rich in factography, 
which indirectly reveals the spiritual 
vertical of the Macedonian population in 
Thessaloniki and beyond.

Солун во бугарската духовна култура – проф. Иван Снегаров 
(историски документи и записи од Солун)

Solun vo bugarskata duhovna kultura  (Thessaloniki in the Bulgarian spiritual culture) 
prof. Ivan Snegarov (historical documents and records from Thessaloniki)
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ЈОУ Градска библиотека “Борка 
Талески“-Прилеп е една од ретките 
библиотеки во нашата земја која 
поседува збирка од над 1000 наслови 
на ретки книги што главно се стари и 
ретки изданија кои датираат пред 1945 
година, а дел по 1945 година.

Дел од овие книги се сочувани 
уште од периодот кога се формирало 
и првото читалиште “Надежда“. 
Книгите биле купувани и подарени 
од побогатиот слој на граѓани во тоа 
време, а се на српскохрватски, бугарски 
и руски јазик.

Од историски и културен аспект, 
овие стари и ретки книги претставуваат 
израз и потврда на вредностите и 
приликите кои постоеле на овие 
простори, притоа отсликувајќи го 
начинот на човековото битисување и 
опстојување.

Со желба да ја запознаеме при-
лепската, а и пошироката јавност, 
пред две години е  изработен каталог 

PMI  City Library “Borka 
Taleski” - Prilep is one of the few 
 libraries in our country that has a col-
lection of over 1000 titles of rare books, 
that are mainly old and rare editions  
dating from before 1945, and some after 
1945.

Some of these books have been pre-
served since the period when the first 
reading room “Nadezda” was formed. 
The books were bought and donated by 
the richer citizens at that time, and are in 
Serbo-Croatian, Bulgarian and Russian 
language.

From a historical and cultural point 
of view, these old and rare books are an 
expression and confirmation of the val-
ues and opportunities that existed in this 
area, while reflecting the way of human 
existence and survival.

With the desire to introduce the public 
in Prilep as well as the general public, 
two years ago a catalog was made with a 

Раритетна збирка
Rare collection funds 
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со направен избор од 203 наслови на 
ретки книги, за кој е планиран и втор 
дел. Вака конципиран и хронолошки 
подреден, овој каталог дава добра 
можност за презентација на културното 
книжевно наследство. Исто така со 
овие ретки книги во иднина се планира 
да се направи и трајна постановка, која  
ќе ја краси и збогатува библиотеката.

Во овој оддел книгите се физички 
оддвоени од останатиот фонд и се 
обработени во системот КОБИС. 

Family bible: containing the Old 
and new testaments,together 
with the Apocrypha,concor-
dance, and psalms in metre. 
1879, Translated  
out of the original toungues 
Фамилијарна Библија, 
Канада,1879 година

Канонската Библијае најстарата 
книга во раритетната збирка на 
библиотеката. Содржи Стар и Нов завет.
Стариот завет го сочинуваат  книгите 
од Мојсеевото петтокнижие:Битие, 
Исход,  Левит, Броеви и Повторени 
закони.

Новиот завет содржи табела со 
хронолошки приказ на настани и 
посебен додаток. Дел од ова издание 
е Второто послание (писмо) од свети 
апостол Павле  испратено до црквата 
во Коринт и христијаните во околната 
провинција Ахаја во денешна Грција, 
како и методологија за читање на 
цитатите на светите апостоли.

Оваа книга којашто ја краси 
раритетната збирка на Библиотеката 

selection of 203 titles of rare books, for 
which a second part has been planned. 
Conceived in this way and chronological-
ly arranged, this catalog provides a good 
opportunity for presentation of the cultur-
al and literary heritage.   Also in the future  
we are going to set a permanent exhibition 
with all these books, which will decorate 
and enrich the library.

In this department, the books are 
physically separated from the rest of the 
book fund and are processed in the CO-
BISS system.

Family bible, Canada, 1879 
Biblical canon is the oldest book 
in the library’s Rarity Collection. 
It contains the Old and New 
Testament. The Old Testament 
consists of the Five Books of Mo-
ses: Genesis, Exodus, Leviticus, 
Numbers and Deuteronomy. 

The New Testament contains a 
chronology of events and a separate ap-
pendix to the book. Part of this edition 
is the Second Epistle by Saint Apostle 
Paul sent to the church in Corinth and the 
Christians in the surrounding province of 
Achaia in present-day Greece, as well as 
a methodology for reading the quotations 
of the holy apostles.                                                                                                                                      

This book, which adorns the library’s 
Rarity Collection, is a gift from a re-
tired library employee Kiril Petkoski, 
who spent his entire working life in the 
‘bookbinding department’ with full of 
care for the library books. He came in 
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е подарок од поранешен вработен 
во установата. Сега пензионираниот 
книговрзец Кирил Петкоски, којшто 
целиот работен век го помина во 
одделот „книговрзница“ со изразена 
грижа за книгата. Toj при своето 
патување во Канада дошол во контакт 
со ова издание. Со задоволство ја донел 
и ја подарил оваа книга на својата 
матична установа пред 15 години. 
Во оваа пригода се заблагодаруваме 
на Петкоски за неговиот бесценет 
дар за сите вљубеници во книгата, 
книжевноста, дури и за генерациите 
потоа.  

Прилеп и његова околина 
(Историјско-географска 
излагања) доктора Јована 
ХаџиВасиљевића, Београд, 
1902 године

Прилеп и неговата околина 
(историско-географски излагања) од  
д-р Јован Хаџи  Василевиќ, 1902 година

contact with this edition during his trip to 
Canada, 15 years ago and gladly brought 
it to his home institution. On this occa-
sion we gratefully thank Petkoski for his 
priceless gift intended for all book and 
literature lovers, even for the upcoming 
generations. 

Prilep and its surroundings (his-
torical – geographical presenta-
tions)  
by Dr Jovan Hadji-Vasiljevikj, 
Belgrade, 1902

This edition of the Chupikj foundation 
dates back to 1902. It treats life circum-
stances from the older and newer history 
of Prilep and its surroundings covering 
the period from the end of the 19th and the 
beginning of the 20th century. The author, 
Dr. Jovan Hadji-Vasiljevikj is a histori-

Фамилијарна Библија, Канада,1879 година
Family bible, Canada, 1879 
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Ова издание на фондацијата на 
Чупиќдатира од 1902 година. Третира 
содржини од  животот, постарата 
и поновата историја на Прилеп 
и неговата околина,а го опфаќа и 
периодот од крајот на 19 и почетокот 
на 20 век. Авторот д-р Јован Хаџи-
Васиљевиќ е историчар, етнограф и 
книжевник,истакнат интелектуалец 
од Врање, еден од првитe кој покажал 
интерес за Прилеп, за историјата на 
градот, животот на граѓаните, навиките, 
традицијата, културата, фолклорот ...

Хаџи Васиљевиќ престојувал два 
пати во Прилеп. Првиот пат во 1897 
година, во време на распустот додека 
студирал на Виенскиот универзитет. 
Вториот пат во1900 година, кога 
работел како чиновник во српскиот 
конзулат во Битола.

Во ова дело со VII поглавја 
авторот нѐ запознава со општествено-
историскиот развој на градот и со 
авторите кои пишувале за Прилеп, 

an, ethnographer and a literary writer, a 
prominent intellectual from Vranje, one 
of the first to show interest in Prilep and 
its history, interest in life of the citizens, 
their habits, tradition, culture, folklore…

Hadji Vasiljevikj stayed in Prilep 
twice. The first time was in 1897, during 
his holidays while studying at the Univer-
sity of Vienna and the second time was in 
1900, when he was working as a Srbian 
consular clerk in Bitola.

In this work in VII chapters the au-
thor introduces us to the socio-historical 
development of the city and to the authors 
who wrote about Prilep and its geographi-
cal, orographical, hydrographical position 
and road communication. The author in-
troduces us to the position and the ap-
pearance of Prilep, to the Christian and 

Прилеп и његова околина - д-р Јован Хаџи Васиљевиќ, Белград, 1902
Prilep and its surroundings - Dr Jovan Hadji-Vasiljevikj, Belgrade, 1902
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за неговата географска, орографска, 
хидрографска положба и патната 
комуникација. Авторот нѐ запознава 
со положбата и изгледот на Прилеп, 
со христијанските и муслиманските 
маала, со структурата на населението. 
Хаџи Васиљевиќ во ова дело пишува 
и за познатите прилепски панаѓури 
и саеми, за еснафите, занаетите, 
трговијата, за прилепскиот говор, 
обичаи, за народната носија, за 
познатите прилепски фамилии ... 
Книгата дава опис за римската античка 
населба Керамија и Стибера (3 век 
п.н.е. до 3 век од н.е.), за црквите и 
манастирот „Свети Архангел Михаил“ 
во Варош, за манастирот „Зрзе“ и други 
упоришта на христијанството.Ова 
раритетно издание кое изобилува со 
значајни податоци, историски факти и 
преданија за Прилеп можеме да кажеме 
дека е во редот на делата коишто 
Библиотеката треба императивно да ги 
преведе и публикува, со што ќе ги стави 
на располагање не само на научната 
и стручната туку и на пошироката 
читателска јавност.

Историјски значај града 
Скопља,1930 година,  
Штампарија и книговезница 
Василија Димитријевића 
Историското значење на градот 
Скопје, 1930 година, печатница 
и книговрзница на Василиј 
Димитриевиќ

Автор на ова дело е Павле Уранкар, 
суплент (наставник) на Трговската 
академија во Скопје. Овој труд го 

Muslim neighborhoods, to the population 
structure.  Hadji Vasiljevikj also writes 
about the famous Prilep markets and fairs, 
about the guilds, crafts, trade, about the 
Prilep speech, customs, the folk costume, 
the famous Prilep families… The book 
gives a description of the ancient Roman 
settlement of Ceramija and Stibera (from 
the 3rd century BC to the 3rd century 
AD), a description of the churches and the 
monastery of “Saint Archangel Michael” 
in Varosh, the “Zrze” monastery and other 
centres of Christianity. This rare edition, 
which abounds in significant data, histor-
ical facts and legends about Prilep, can be 
said to be among the works that the library 
should imperatively translate and publish. 
That will make them available not only to 
the scientific and professional, but also to 
the wider reading public.

     Historical significance of the 
city of Skopje, 1930,  
Vasilij Dimitrijevikj’s  
printing house and bindery

The author of this work is Pavle Uran-
kar, a professor trainee at the Academy 
of Commerce in Skopje. This work treats 
the functioning of Skopje as an economic, 
trade and cultural centre of the region. It 
covers significant historical periods, from 
the time of Justinian, to 1918. According 
to the book, in the 16th and 17th century 
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третира функционирањето на Скопје 
како економски, трговски и културен 
центар на регионот. Опфаќа значајни 
историски периоди од времето на 
Јустинијан, па сѐ до 1918 година. 
Според книгата, Скопје во 16 и 17 век 
од турското владеење имал од 150.000 
до 200.000 жители со 30.000 до 40.000 
куќи. Во книгата се сретнуваат и 
податоци кои говорат дека Скопје 
како седиште на Вардарската бановина 
бил град со повеќе од 80.000 жители, 
со 2.000 трговски работилници, 
40 индустриски претпријатија, 67 
занаетчиски еснафи со повеќе од 2.000 
еснафски работилници.

Поради сите овие имногу други 
факти, делото е податливо за науката, 
за стручната јавност, а особено за 
љубопитнитечитатели, историчари, 
вљубеници во минатото и стилот и 
начинот на живеење на нашите предци, 
на жителите на овие простори низ 
вековите. 

Оваа книга која едел од раритетната 
поставка на нашата установа е подарок 
од Народната библиотека од Скопје, во 
1979 година.

of the Ottoman Empire, Skopje had about 
200.000 inhabitants with 30.000-40.000 
houses. The book also contains data 
which say that Skopje, as the seat of the 
Vardar Banovina  was a city with over 80 
000 inhabitants, 2000 trade workshops, 
40 industrial enterprises, 67 craft guilds 
with over 2000 guild workshops.

Due to all these and other facts, the 
work is of an informative character for 
the science, for the professional pub-
lic and especially for the curious read-
ers, historians, the past life lovers and  
those who are interested in the life  
style of our ancestors and the 
 inhabitants of this area throughout the 
centuries.  

This book as part of the rarity collec-
tion of our institution is a gift from the 
People’s library in Skopje, in 1979.   

Историското значење на градот Скопје, 1930 година
Historical significance of the city of Skopje, 1930
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     Dictionnnaire francais-serbe, 
par Dr. Philippe Mèditchet et 
Etienne Laurent, professeurs  à 
l`Ecole Supérieure de Pédagogie 
de Belgrade    1930, Belgrade, 
libraries-éditeurs Raykovitch et 
Tchoukovitch

French-Srbian dictionary by Dr. Filip 
Medikj and Etijen loren, professors at the 
Teacher training School in Belgrade, pub-
lished by the publishing house “Rajkovikj 
and Kjukovikj”, 1930, Belgrade

The two authors had a difficult task 
in preparing this dictionary, because the 
Srbian language in this period didn’t have 
the same status compared to the French 
language in terms of vocabulary, wealth 
of words and expressions. So, both lin-
guists faced the challenge of making for 
the first time authentic translations of 
French texts, adapted to the level and po-

Dictionnaire francais-serbe par 
Dr. Philippe Mѐditchet Etienne 
Laurent, professeurs à l`Ecole 
Supérieure de Pédagogie de 
Belgrade, 1930, Belgrade, li-
braires-éditeurs Raykovitch et 
Tchoukovitch

Француско-српски речник од 
д-р Филип Медиќ и Етијен Лорен, 
професори на Вишата педагошка 
школа во Белград, во издание на 
издавачката книжарница „Рајковиќ и 
Ќуковиќ“, 1930, Белград 

Овој речник го изработиле д-р 
Филип Медиќ и Етијен Лорен, двајцата 
професори на Вишата педагошка 
школа во Белград. Тие имале тешка 
задача при подготовката на овој речник, 
бидејќи српскиот јазик во овој период 
го немал истиот статус во поглед на 
лексиката, богатството на зборови и 
изрази, во споредба со францускиот 
јазик. Па, двајцата лингвисти биле 
исправени пред предизвикот за прв 

Француско-српски речник од д-р Филип Медиќ и Етијен Лорен, Белград, 1930 
Dictionnnaire francais-serbe, par Dr. Philippe Mèditchet et Etienne Laurent, Belgrade, 1930 
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tential offered by the Serbian language in 
this stage of its development.  

A particular problem was caused by 
the spoken language, the translations of 
French phraseology, and the language spo-
ken by people from different French social  
strata.                                                                                                                                                         

This exceptionally rare edition is a 
gift to the library from our fellow citi-
zens - intellectuals who had the priv-
ilege in that period to travel and enjoy 
the new editions of the literature and  
linguistics.

Bogomil Legends,  
Nikolay  Rainov, pages from the 
annals of the world,  
3rd editionSofija, 1938, 
Stojan Atanasov

This third supplemented edition con-
tains 91 legends on 245 pages. In the 
book, the collector of the legends, the 
academician Nikolay Rainov, who is a 
Bulgarian art historian, archaeologist, 
folklorist and one of the best specialists 
in medieval  literature and culture, gave 
an overall picture of the Bogomil legends. 
The work deals with many biblical leg-
ends from the Old and New Testaments. 
It contains references to the Bible and 
the Secret book of the Bogomils as well 
as numerous apocrypha that attract the 
attention of the reading public, which 

пат да прават авентични преводи на 
француски текстови адаптирани на 
нивото и потенцијалот што го нудел 
српскиот јазик во овој период од својот 
развој. 

Особен проблем им создавале 
преводите на француската фразео-
логија, говорниот јазик и јазикот на 
кој говореле различните слоеви од 
француското општество.

Овој раритетен примерок е подарок 
на прилепската библиотека од наши 
сограѓани интелектуалци, коишто ја 
имале привилегијата во тој период да 
патуваат и уживаат во новите изданија 
на книжевноста, литературата и 
лингвистиката.

Богомилски легенди, 
Николай Райновъ, страници 
изълѣтописитѣ на свѣта, трето 
издание, София, 1938,  
Стоянъ Атанасовъ 
Богомилски легенди, 
Николај Раинов, страници од 
летописите на светот, трето 
издание, Софија, 1938,  
Стојан Атанасов

Ова трето дополнето издание 
содржи 91 легенда на 245 страници. 
Собирачот на легендите, бугарскиот 
историчар на уметноста, археолог, 
фолклорист и еден од најдобрите 
познавачи на средновековната 
литература и култура, академик 
Николај Раинов, во оваа книга дал 
сеопфатен приказ на богомилските 
легенди. Во делото се обработени 
повеќе библиски легенди од Стариот 
и Новиот завет. Едицијата содржи 
референци кои упатуваат на Библијата 
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means that Bogomil books can be read 
both as a literary genre and as a literary 
mystification.

This edition is exceptionally rare 
both according to the paper on which it 
is printed (Dutch with floral motifs) and 
the offered graphic solutions.

Pasteur, Pasteur Valerij  Radot, 
a member of the medical acad-
emy, translated by Dushan M.  
Popovikj, Skopje, 1939, printing 
house “Nemanja”

Dushan M. Popovikj translated the 
work “Pasteur” in Skopje in 1939, whose 
author is Pasteur Valeriy Radot, (a French 
physician, a statesman and a member of 
the Constitutional Council of France, a 
member of the Medical  Academy in Par-

и Тајната книга за богомилите. Книгата 
содржи исто така бројни апокрифи 
кои последично го привлекуваат 
вниманието на читателската јавност, 
што значи дека богомилските книги 
може да се читаат жанровски и како 
литературна мистификација. 

Ова издание е исклучително 
раритетно и според хартијата на 
којашто се печати (холандска со цветни 
мотиви) и според понудените графички 
решенија.

Пастер, Пастер Валери Радо, 
члан медецинске академије, 
превео Душан М. Поповић, 
Скопље, 1939, Штампарија 
„Немања“

Преведувачот Душан М. Поповиќ 
во1939 година во Скопје го превел 
делото „Пастер“, чиј автор е Пастер 
Валери Радо (француски лекари 
државник и член на Уставниот совет 
на Франција, член на Медицинската 

Николај Раинов, Богомилски легенди, Софија, 1938 
Nikolay Rainov,  Bogomil Legends, Sofija, 1938
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академија во Париз), публикувано 
една година пред тоа, поточно во 1938 
година.

Оваа книга  е посветена на животот 
и делото на францускиот микробиолог 
и хемичар, Луј Пастер (27 декември 
1822 –28 септември 1895), којшто ја 
пронајде вакцината против беснило и 
е авторот на теоријата дека високата 
температура ги уништува бактериите. 
Па во негова чест, оваа постапка е 
наречена пастеризација, која е основа 
за стерилизација при хируршкит 
езафати. Авторот на делото е внук на 
познатиот Луј Пастер.

За разграничението на 
Југославија со Италија,  
д-р Јосип Смодлака  
 За соединување на 
македонскиот народ, 
ВасилИваноски, 1944, 
Штампарница „Гоце Делчев“

Во ова ретко издание печатено во 
Скопје за време на Втората светска 
војнасе објавени две статии. Првата 

is).The work had been published the year 
before, in 1938.

The book was dedicated to the life and 
work of the French microbiologist and 
chemist, Louis Pasteur (27 Dec 1822 – 
28 Sep 1895), who discovered the first 
vaccine for rabies and is the author of the 
theory that high temperature kills bacte-
ria. So, in his honour this procedure is 
called “pasteurization”, which is the ba-
sis for sterilization during surgery. The 
author of the work is the grandson of the 
famous Louis Pasteur.

On the demarcation of Yugosla-
via  with Italy, Dr. Josip  Smod-
laka  On the unification of the 
Macedonian people, Vasil  Iva-
noski,  1944, printing house, 
“Goce Delchev”

Two articles were published in this 
rare edition, printed in Skopje during the 

Пастер Валери Радо, „Пастер“, Скопље, 1939
Pasteur Valerij Radot, „Pasteur“, Skopje, 1939 
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„За разграничението на Југославија 
со Италија“ (За разграничувањето на 
Југославија со Италија) е подготвена 
од хрватскиoт и југословенски 
адвокат и политичар д-р Јосип 
Смодлака. Статијата ги отсликува 
погледите на авторот за враќањето на 
јужнословенските територии, коишто 
ѝ биле отстапени на Италија во 1920 
година, под притисок на големите 
сили. Овие територии се протегаат по 
должина на целиот приморски појас, од 
Триглав па сè до Северна Далмација, со 
сите кварнерски острови и најголемиот 
дел од островите во Далмација. 
Италија ги ставила под свое владеење 
за време на Првата светска војна. По 
враќањето на одземените територии, 
Италија и Југославија требало да ја  
утврдат меѓусебната граница.

Автор на втората статија, „За 
соединување на македонскиот 
народ“ е македонскиот културен 
и комунистички деец, борец за 
афирмација на македонскиот 
национален идентитет, Васил 
Атанасов Ивановски. Во статијата 

Second World War. The first one “On 
the demarcation of Yugoslavia with It-
aly” was prepared by the Croatian and 
Yugoslav lawyer and politician, Dr. Jo-
sip  Smodlaka. The article reflects the 
author’s view on the return of the South 
Slavs territories that were given up to Ita-
ly in 1920, under pressure from the Great 
powers. These territories stretch along the 
entire coastline, from Triglav to Northern 
Dalmatia, including all the Kvarner Is-
lands and most of the islands in Dalmatia. 
Italy had occupied them during the First 
World  War. After the return of the seized 
territories, Italy and Yugoslavia were to 
determine their border.

The author of the second article “On 
the unification of the Macedonian people” 
is Vasil Atanasov Ivanovski  –  Macedo-
nian cultural and communist activist and 
a fighter for the affirmation of the Mace-
donian national identity. In the article, 
he states his view of the unification of 

За разграничението на Југославија со Италија, д-р Јосип Смодлака  
 За соединување на македонскиот народ, ВасилИваноски, 1944

On the demarcation of Yugoslavia  with Italy, Dr. Josip  Smodlaka  On the unification of the 
Macedonian people, Vasil  Ivanoski,  1944
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тој го истакнува своето гледиште за 
соединување на Македонија. Според 
него, Вардарска Македонија треба 
да ја има главната улога во процесот 
на обединување со другите два дела, 
Пиринска и Егејска Македонија.

Програма за историјата 
на македонскиот народ во 
гимназиите Битола,1945, 
Државна штампарница 
„Гоце Делчев“

Ова е мошне значајно издание, кое 
не е повторно издадено, а има огромно 
значење за изучување на македонската 
историја. Во ова дело е опишан 
материјалот што ќе се изучува во сите 
класови во гимназиите. Програматаги 
содржи значајните историски моменти, 
поаѓајќи од периодот на преродбата во 
Македонија, па преку Илинденското 
востание, НОБ, принципите на 
народната демократија, како и 
значењето и карактерот на народната 
власт. Посебна целина во оваа програма 
е историјата на НОБ.

Macedonia. According to him Macedonia 
should have the main role in the process 
of unification with the other two parts, 
Pirin and Aegan Macedonia.

A high school program for the 
history of the Macedonian 
 people Bitola 1945,  
state printing house “ 
Goce Delchev”

This is a very important edition, which 
has not been reissued, and is of great im-
portance to study the History of Mace-
donia. It describes the school curriculum 
that will be taught in all classes in high 
schools. The work covers the important 
historical moments, starting from the pe-
riod of the revival of Macedonia, through 
the Ilinden Uprising and the National 
Liberation War (NLW). It also contains 
the principles and the importance of the 
people’s democracy. The history of NLW 
makes a special whole in this book.

Програма за историјата на македонскиот народ во гимназиите Битола,1945 
School program for the gymnasiums Bitola for the history of the Macedonian people, 1945
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Македонската литература и 
македонскиот литературен 
јазик, Блаже Конески, 
(предавање  одржано 
на Скопскиот народен 
универзитет),  Скопје, 1945, 
Книгоиздателство „Гоце Делчев“

Ова е печатено предавање 
за македонската литература и 
македонскиот литературен јазик, што 
авторот Блаже Конески го одржал на 
Скопскиот народен универзитет по 
ослободувањето на Македонија, на 26 
мај 1945 година.  

Притоа Конески се осврнува 
на „Четири јазичникот“(1762) од 
москополскиот калуѓер Даниeл. Во 
него за прв се сретнуваат печатени 
обрасци на новомакедонски јазик, 
доста изразени во битолскиот говор, 
запишани со грчко писмо. Освен тоа 
поместени се и текстовите на грчки, 
албански, влашки и на македонски 
јазик. Конески говори и за почетоците 
и развојниот пат на македонскиот 
литературен јазик преку делата на 
Јоаким Крчоски, Кирил Пејчиновиќ, 

Macedonian literature and Mace-
donian literary language, Blazhe 
Koneski, (a lecture held at the 
Skopje People’s  
University),Skopje, 1945, 
 publisher “Goce Delchev”

This is a printed lecture on Macedo-
nian literature and the Macedonian lit-
erary language, which was  held at the 
Skopje People’s University by the author 
Blazhe Koneski, on May 26, 1945, after 
the liberation of Macedonia.

In it Koneski refers to the “Dictionary 
of four languages” (1762) by the monk 
Daniel of Moskopole and for the first 
time there are printed forms in modern 
Macedonian language quite expressed 
in the Bitola dialect, written in Greek al-
phabet. Besides, there are texts in Greek, 
Albanian, Vlach and Macedonian. Kone-
ski also speaks about the beginnings 
and development of the Macedonian 
literary language, through the works of 

Македонската литература и македонскиот литературен јазик, Блаже Конески , 1945 
Macedonian literature and Macedonian literary language, Blazhe Koneski , 1945 
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Рајко Жинзифов, Партениј Зографски, 
Кузман Шапкарев, Марко Цепенков, 
Григор Прличев и други значајни 
културни дејци, кои оставија траен 
белег во македонскиот литературен 
јазик и култура. Според Конески, 
потребно е трпение и  макотрпна 
работа за да се создаде јазик што ќе 
биде вистински белег на македонската 
нација. 

Травничка хроника –Консулска 
времена, Иво Андрић 
Београд,1945, 
 Државни издавачки завод 
Југославије  
 Травничка хроника – 
Конзулскивремиња, Иво Aндриќ 
Белград, 1945, Државен 
издавачки завод на Југославија

Ова мошне значајно издание, чиј 
автор е нобеловецот Иво Андриќ, 
говори за историјата на  Босна. Негови 
спомени се плетат околу градовите од 
неговото детство, Травник и Вишеград. 

Joakim Krchovski, Kiril Pejchinovikj, 
Rajko Zhinzifov, Partenij Zografski, 
Kuzman Shapkarev, Marko Cepenkov,  
Grigor Prlichev and other important fig-
ures, who left a lasting trace in Mace-
donian literary language and culture.  
According to Koneski, it takes  
patience and hard work to create a lan-
guage that will feature the Macedonian 
nation.

Travnik Chronicle – The days of 
the Consuls, Ivo Andrikj   
Belgrade, 1945,  
state publishing office of  
Yugoslavia

This significant edition, whose author 
is the Nobel Laureate, Ivo Andrikj talks 
about the history of Bosnia. His mem-
ories are woven around  Travnik and 
Vishegrad, the cities of his childhood. 
The basic theme of the novel is the life 

Травничка хроника –Консулска времена, Иво Андрић , Белград, 1945 
Travnik Chronicle – The days of the Consuls, Ivo Andrik , Belgrade, 1945 
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Основната тема на романот е животот 
на продуховениот човек од западната 
цивилизација во дивата средина на 
босанската заостаната касаба. На една 
страна се маркантните индивидуални 
црти на претставниците на турската 
власт заедно со ориенталната 
атмосфера, додека на другата страна се 
осаменоста и изолацијата на западните 
дипломатски претставници.

Ова издание од современата 
југословенска книжевност, може да се 
најде само во неколку библиотеки во 
Македонија.

of the intellectual man from the western 
civilization in the wild environment of 
the undeveloped Bosnian town. On one 
side there are the distinctive features of 
the representatives of the Turkish authori-
ties together with the oriental atmosphere, 
while on the other side there are the lone-
liness and isolation of the western diplo-
matic representatives.

This edition of contemporary Yugo-
slavian literature can be found only in a 
few libraries in Macedonia.



Книжен фонд со странска литература 
A collection of foreign literature

автор: Каролина Крстеска 
author: Karolina Krsteska
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Библиотеката од  1972 година е 
збогатена со одреден фонд на странска 
литература. Оттогаш се обработуваат 
книги од разни жанрови: бестселери, 
речници, енциклопедии, стручна 
литература, атласи, зборници, карти и 
друг библиотечен материјал којшто е 
ставен на располагање на читателската 
и научна јавност во општината. 

Почетната збирка на странска 
литература броела стотина книжни 
единици. А, денеска одделот за 
странска литература брои преку 
4000 монографски и периодични 
публикации. Застапена е литература 
на многу јазици, меѓу нив: англиски, 
француски, германски, италијански и 
руски.

Во соработка со дипломатски 
претставништва на одделни земји 
во Македонија, како и со културните 
центри на поедини држави во 

Since 1972 the library has been 
enriched with a certain fund of foreign 
literature. Books cover different genres: 
bestsellers, dictionaries, encyclopedias, 
professional literature, atlases, collec-
tions, maps and other library material 
which is available to the reading and sci-
entific public in the Municipality.

The initial collection of foreign liter-
ature counted a hundred of books, and 
today the current section for foreign lit-
erature has over 4000 monographic and 
periodical publications in different lan-
guages: English, French, German, Italian 
and Russian. 

In cooperation with the diplomatic 
missions of certain countries in Macedo-
nia, as well as with the cultural centres of 
individual countries, several literary cor-
ners have been established in the library. 

Оддел за странска литература
Department of foreign literature
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Библиотеката се оформени повеќе 
книжни катчиња. Установата располага 
со збирка на англиска литература, 
француска, германска, руска и дела од 
италијанската книжевност. 

Целта е читателите од овие 
простори, да го изучуваат нивниот 
јазик и да се запознаат со нивната 
култура. Профилот на публикациите 
вклучува покрај белетристика - дела 
од светските класици на оригинален 
јазик и стручна литература од областа 
на општествените, природните науки, 
уметноста, културата, етнологијата и 
други области.

Изучувањето на странски јазици 
дава можност за откривање  нови 
светови и нови култури. Тоа е и значаен  
елемент  за стекнување успешна 
кариера во светот на бизнисот. Оваа 
книжна поставка дава можност за 
напредок на сите читатели. Почнувајќи 
од љуботните, па сѐ до оние кои што 
во процесот на нивна едукација 
имаат потреба од континуирано 
консултирање на странска литература, 
во Библиотеката во Прилеп, можат   да 
дојдат до потребната книга. Со тоа ќе 
бидат компетитивни на пазарот на труд 
и знаења на глобално ниво. 

Светот на бизнисот во иднина ќе 
има потреба од сестрано едуцирани 
кадри, со способности и вештини за 
работа во мултикултурни средини и 
граѓани кои имаат развиени вештини  
и познавања на повеќе странски јазици. 

Имајќи ја предвид  оваа потреба,  
библиотеката го негува интересот 
и постојано го збогатува фондот со 
странски наслови. Дел од странската 
литература се донации од амбасади, 
културни центри и подароци од 
поединци, а останатиот дел се 

The institution has a collection of English, 
French, German, Russian literature and 
works of Italian literature. 

The aim is our readers to learn their 
language and get acquainted with their 
culture. The profile of publications be-
sides fiction (works of world classics in 
their original language) also includes pro-
fessional literature in the fields of social 
and natural science, art, culture, ethnolo-
gy and other fields.

Learning foreign languages provides 
an opportunity to discover new worlds 
and new cultures. It is an important ele-
ment in gaining a successful career in the 
business world. This book display of the 
City library in Prilep gives all readers the 
possibility to progress, starting with the 
curious, to those who in the process of 
their education need continuous consul-
tation of foreign literature. This will make 
them competitive globally in the labour 
market and knowledge.

The business world in the future will 
need well-educated staff, with skills and 
abilities to work in multicultural environ-
ments and citizens who have developed 
skills and knowledge of multiple foreign 
languages.

Having in mind this need, the library 
nurtures the interest for continuous en-
richment of the book fund with foreign 
titles. Most of the foreign books are do-
nations from foreign embassies or gifts 
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купуваат во рамките на годишната 
набавна политика на библиотеката и 
во согласност со основната дејност на 
установата.

Библиотеката нуди релативно брз 
пристап до литературата. Книгите 
се каталогизираат според COBISS 
системот, адекватно се подредени, а 
стручните библиотекари се грижат 
за евидентирање, издавање и нивно 
грижливо чување. 

from individuals and the rest are pur-
chased according to the annual library’s 
supply policy.

The library offers relatively quick 
access to the literature. The books are 
catalogued according to the COBISS sys-
tem, properly arranged, and professional 
librarians take care of their recording, 
lending and careful storage.



Издавачка дејност  
Publishing Activity
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ЈОУ  Градска библиотека 
„Борка Талески“ – Прилеп ги следи и 
имплементира современите трендови 
во библиотекарството, стремејќи се 
да прерасне во културен стожер на 
градот под Марковите Кули. Во таа 
насока, Библиотеката во текот на 
изминативе децении разви богата и 
разновидна издавачка дејност. Таа 
стана препознатлив и иманентен белег 
на нејзиното севкупно работење.

Како резултат на оваа определба, 
Библиотеката во периодот што е зад нас 
издаде повеќе значајни монографски 
публикации, библиографии, каталози 
и поетски збирки. Тие, меѓу другото, 
претставуваат и документ на 
културното, уметничкото, спортското 
и општественото живеење и создавање 
на Прилеп. Неретко, тие дела по својата 
вредност го надминуваат локалното и 
регионалното значење.

Во оваа јубилејна година, кога 
Градска библиотека „Борка Талески“ 
– Прилеп слави 75 години од своето 
постоење, чувствуваме должност и 
гордост, на ова место и во оваа пригода, 
да ги  претставиме нашите изданија.

Книжевниот зборник 
на прилепските автори 
„Дваесет и шестмина“ 
од 1973 година е првата 
монографска публикација 
која, заедно со „Тутунски 
комбинат“ – Прилеп, ја 
издаде нашата библиотека. 
Во оваа публикација на 
216 страници, застапени 
се 26 прилепски автори со 

MPI (Public Municipal Institu-
tion) City Library “BorkaTaleski” - Prilep 
follows and implements modern trends 
in librarianship, striving to grow into a 
cultural pillar of the city under the King 
Marko’s Towers. In that direction, the 
Library has developed a rich and diverse 
publishing activity over the past decades. 
It has become a recognizable and imma-
nent mark with its overall working.

As a result of this commitment, the 
Library has published several important 
monographic publications, bibliogra-
phies, catalogs and poetry collectionsin 
the period so far. They are, among other 
things, a document of the cultural, artis-
tic, sports and social life and creation of 
Prilep. Often, these works surpass local 
and regional significance in their value.

In this jubilee year, when the City Li-
brary “Borka Taleski” - Prilep celebrates 
75 years of its existence, we feel a duty 
and pride, at this place and on this occa-
sion, to present our publications.

The literary collection of Prilep au-
thors “Dvaeset I shestmina” (Twenty-six) 
from 1973 is the first monographic pub-

lication which was pub-
lished by our library, to-
gether with the Tobacco 
Factory – Prilep. In this 
publication of 216 pag-
es, 26 Prilep authors 
are represented with bi-
ographical data and pre-
sented with a selection 
of their literary works. 
The value and unique-
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биографски податоци и претставени 
со избор од нивното книжевно 
творештво. Вредноста и уникатноста 
на оваа монографија е во тоа што, 
на ваков начин и во ваков формат, се 
претставени прилепските писатели. 
Некои од нив се основоположници 
на македонскиот литературен јазик и 
книжевност. Во подготовката на ова 
монографско дело значаен удел имаше 
и тогашниот директор на Библиотеката, 
Димче Атанасоски.

Истата 1973 го-
дина,  Тутунскиот 
комбинат – Прилеп 
славеше голем и редок 
јубилеј – 100 години 
од своето формирање. 
Приклучувајќи се 
ко н  п р о с л а в ат а , 
Библиотекат а ,  во 
соработка со славеникот, 
го издаде трудот 
„Библиографија на 
прилепски автори од ослободувањето 
до 1970 година“. Составувач на 
изданието е Димче Атанасоски. Со 
овој труд започнува библиографската 
дејност во Роднокрајното одделение на 
градската библиотека. Тоа низ годините 
се разви во исклучително значаен 
сегмент на нејзината библиотечна 
дејност. Преку неговата активност се 
создаваше сликата на градот на полето 
на книжевното творештво, културата, 
науката, економијата, општествениот 
живот.

Во 1996 година Библиотеката се 
јавува како самостоен издавач  на 
трудот „Роднокрајна библиографија 

ness of this monograph is the way and 
the format in which the Prilep writers are 
presented. Some of them are the founders 
of the Macedonian literary language and 
literature. The director of the Library at 
that time, Dimce Atanasoski, also played 
a significant role in the preparation of this 
monographic work.

In the same year of 1973, the Tobac-
co Factory - Prilep celebrated a big and 
rare jubilee - 100 years since its estab-

lishment. Joining the cel-
ebration, the Library, in 
cooperation with the cel-
ebrant, published the work 
“Bibliografija na prilepski 
avtori od osloboduvanjeto 
do 1970” (Bibliography 
of Prilep authors from the 
liberation to 1970). The 
compiler of the edition is 
Dimce Atanasoski.  This 
paper is the beginning of 

the bibliographic activity in the Native 
authors Department of the city library. It 
has developed over the years into an ex-
tremely important segment of the library 
business. Through its activity, the image 
of the city was created, in the field of lit-
erary creation, culture, science, economy 
and social life.

In 1996 the Library appeared as an 
independent publisher of the work “Ro-
dokrajna bibliografija na prilepskite avtori 
(1970-1980)” (Bibliography of the Prilep 
Native Authors (1970 - 1980)”. The com-
piler and editor of this edition is Blagica 
Ilijoska. This monographic work contains 
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на прилепските автори 
(1970 – 1980)“. Составувач 
и уредник на ова издание 
е Благица Илијоска. Во 
ова монографско дело се 
поместени библиографски 
податоци за прилепските 
автори за периодот 1970 – 
1980 година.

Продолжувајќи ја 
својата издавачка дејност, 
Библиотеката 1998 годи-
на ќе ја одбележи со 
издавање на специјалната 
б и б л и о г р а ф и ј а 
„Хронолошка библио-
графија – Народен театар 
Војдан Чернодрински 
– Прилеп“, статии и 
прилози од периодичните 
публикации „Стремеж“ 
(1954 – 1995) и „Народен 
глас“ (1965 – 1995). 
Составувач и уредник на ова издание 
е д-р Наде Караџоска, а редактор 
Благица Илијоска, додека рецензенти 
се д-р Јелена Лужина и д-р Михајло 
Георгиевски. Со 740 библиографски 
единици на 164 страници, таа 
претставува извонредно богат извор 
на информации и факти за театарскиот 
живот во Прилеп.

За Библиотеката 2000 година е 
значајна и јубилејна. Тогаш се навршија 
55 години од нејзиното конституирање 
(1945). Во чест на овој јубилеј се 
формира редакциски одбор во состав: 
Славе Ристески, Ангелина Гареска, 
Благица Илијоска, Елена Рулеска, 
Каролина Крстеска, Наде Караџоска, 

bibliographic data on 
the authors from Prilep 
for the period 1970-
1980.

Continuing its pub-
lishing activity, the 
Library marks 1998 
with the publication 
of the special bibliog-
raphy “Hronoloshka 
bibliografija – Naro-
den Teatar “Vojdan 
Chernodrinski -Prilep“’ 
(Chronological Bibliog-
raphy - National Theater 
Vojdan Chernodrinski - 
Prilep”, articles and at-
tachments from the peri-
odicals “Stremez” (1954 
- 1995) and “Naroden 
glas” (1965 - 1995). 
The compiler and editor 

of this edition is PhD Nade Karadzoska, 
and the editor is Blagica Ilijoska, while 
the reviewers are PhD Jelena Luzina 
and PhD Mihajlo Georgievski. With 740 
bibliographic units on 164 pages, it is an 
extremely rich source of information and 
facts about the theatrical life in Prilep.

The year 2000 was significant and 
jubilee for the Library. It was 55 years 
since its establishment (1945). In honor of 
this jubilee, an editorial board is formed 
consisting of: Slave Risteski, Angelina 
Gareska, Blagica Ilijoska, Elena Rules-
ka, Karolina Krsteska, Nade Karadzos-
ka, Marija Pazeska, Mirjana Vangeloska 
and Kiril Petkoski, as the author of the 
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Марија  Паже ска , 
Мирјана Вангелоска и 
Кирил Петкоски, како 
автор на фотографиите. 
То ј  р е д а к ц и с к и 
одбор го изработи 
монографското дело 
„Градска библиотека 
Борка Талески – 
Прилеп“.  Уредник 
на монографијата е 
тогашниот директор на 
Библиотеката, Василе 
Димески.

Хронолошки, со факти и 
фотографии, во овој колективен труд 
на вработените на Библиотеката, 
прикажан е нејзиниот развоен пат 
од градско читалиште до современа 
библиотека – центар на културното 
живеење на градот.     

По неколку години 
подоцна, поточно во 
2004, Библиотеката 
продолжува со својата 
издавачка активност. 
Од печат излегува 
стручната публикација 
„Маркетинг-ориентација 
н а  н а р о д н и т е 
библиотеки“ од м-р Наде 
Караџоска. Рецензенти 
на ова издание се проф. 
д-р Добри Петровски 
и Миле Бошески – библиотекар 
советник. Во ова стручно дело 
Караџоска ги анализира и презентира 
актуелните состојби на библиотеките 
во Република Македонија од аспект на 
нивната организациска поставеност и 

photographs. That edito-
rial board prepared the 
monographic work “Bor-
ka Taleski City Library - 
Prilep”. The editor of the 
monograph is the director 
of the Library at that time, 
Vasile Dimeski.

In this collective proj-
ect of the Library staff , 
the development path of 
the City Library is shown 

chronologically- from a city reading room 
to a modern library as a centre of the cul-
tural life of the city. 

A few years later, in 2004, the Library 
resumed its publishing activity. The pro-
fessional publication “Marketing-orient-
acijana narodnite biblioteki” (Market-
ing-Orientation of Public Libraries) by 

Nade Karadzoska, MA, 
was published. Review-
ers of this edition are prof. 
PhD. Dobri Petrovski and 
Mile Bosheski- librarian 
advisor. In this profes-
sional work, Karadzoska 
analyzes and presents the 
current situation of the 
libraries in the Republic 
of Macedonia in terms 

of their organizational structure and the 
services they provide to their members. 
The author also observes the marketing 
orientation in their functioning.

That same year the Library published 
the native bibliography “Prilep i Prilepsko 
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услугите што им ги даваат на своите 
членови. Авторот ја опсервира и 
маркетинг-ориентацијата во нивното 
функционирање.

Во оваа година 
Библиотеката ја издаде 
и  р од н о к р а ј н ат а 
б и б л и о г р а ф и ј а 
„Прилеп и Прилепско 
на страниците на Нова 
Македонија (1945 – 
1965)“, прв дел. Во 
нејзината подготовка 
учествуваа: Благица 
Илијоска, Ангелина 
Га р е с ка ,  М а р и ј а 
Пажеска и Цветанка 
Толеска. Наредната 2005 година 
од печат излезе вториот дел од ова 
библиографско издание „Прилеп и 
Прилепско на страниците на Нова 
Македонија (1965 – 1975)“, подготвено 
од истите приредувачи.

Во 2006 година 
нашата установа го 
издаде „Прилепското 
писмо“ – капитален 
книжевен зборник на 
прилепските автори. 
Во овој зборник, 
о свен со  нивни 
биографски податоци, 
тие се претставени 
и со дел од нивното 
книжевно творештво. 
На страниците на ова 
издание, покрај другите, застапени 
се автори од форматот на  Акиндин, 
Марко Цепенков, Стале Попов, 
Блаже Конески, Коле Чашуле, Трајче 

na stranicite na Nova Makedonija (1945-
1965)” (Prilep and Prilep region on the 
pages of the Nova Makedonija newspa-
per (1945 - 1965)), first part. Participants 

in its preparation were: 
Blagica Ilijoska, Angelina 
Gareska, Marija Pazeska 
and Cvetanka Toleska. 
The following year,2005, 
the second part of this bib-
liographic edition “Prilep i 
Prilepsko na stranicite na 
Nova Makedonija (1965-
1975)” (Prilep and Prilep 
region on the pages of the 

Nova  Makedonija newspaper (1965 - 
1975)) was published, prepared by the 
same editors.

In 2006 our institution published “Pri-
lepskoto pismo” (The Prilep Letter) - a 
capital literary collection of Prilep au-
thors. In this collection, apart from their 

biographical data, the au-
thors are also presented 
with part of their literary 
work. The pages of this 
edition, among others, in-
clude authors like Akin-
din, Marko Cepenkov, 
Stale Popov, Blaze Kone-
ski, Kole Chashule, Trajce 
Krsteski, Blagoja Ristes-
ki-Platnar, all the way to 
the latest literary creators 

in this area. The collection was prepared 
by an expert team from the Library, con-
sisting of: Blagica Ilijoska, Petar Petreski 
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Крстески, Благоја Ристески-Платнар, 
па сè до најновите книжевни творци 
на овој простор. Зборникот го изработи 
стручен тим од Библиотеката, во 
состав: Благица Илијоска, Петар 
Петрески и Цветанка Толеска.

М о н о г р а ф с к о -
б и б л и о г р а ф с к о т о 
издание „Шахот во 
Прилеп“, чиј автор е 
д-р Наде Караџоска, 
објавено е во 2007 
година. Интересен 
труд кој се занимава 
со појавата, развојот и 
афирмацијата на оваа 
древна игра во нашиот 
град.

Во рамките на 
поетската манифестација 
„Петско Маркукуле“, 
в о  о р г а н и з а ц и ј а 
на  Библиотекат а , 
културното друштво 
„Пелла“ од Р. Словенија 
и Општина Прилеп, 
во  2009  година 
Библиотеката го издаде 
зборникот „Поетско 
Маркукуле 2008 – 2009 
година“.

„Прилепскиот ликовен феномен“ е 
монографско издание кое ја одбележа 
издавачката дејност на Библиотеката во 
2009 година. Во неговото приредување 
учествуваа писателот Трајче 
Крстески и тимот од Библиотеката: 
Благица Илијоска, Петар Петрески и  
Цветанка Толеска. Оваа монографија 
претставува сумарен хронолошки 

and Cvetanka Toleska.
The monographic-bibliographic edi-

tion “Shahot vo Prilep” (Chess in Prilep), 
whose author is PhD. Nade Karadzoska, 
was published in 2007. It is an interesting 

paper that deals with the 
appearance, development 
and affirmation of this an-
cient game in our city.

Within the poetic 
manifestation “Poets-
koMarkukule” (Poetic 
Markukule), organized by 
the Library, the cultural as-
sociation “Pella” from R. 
Slovenia and the Munic-
ipality of Prilep, in 2009 
the Library published 
the collection “Poetsko 
Markukule (2008-2009)” 
(Poetic  Markukule (2008 
– 2009)).

“Prilepskiot likoven 
fenomen” (Prilep Art Phe-
nomenon) is a monograph-
ic edition that marked the 
publishing activity of 

the Library in 2009. The writer Trajce 
Krsteski and the team from the Library 
including Blagica Ilijoska, Petar Petreski 
and Cvetanka Toleska participated in its 
organization. This monograph is a sum-
mary chronological presentation of the 
art life in Prilep through the creative ac-
tivity of a constellation of famous artists. 
With their works, they made an invaluable 
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contribution to the devel-
opment and affirmation of 
the Macedonian fine arts. 
Prilep rightly bore the 
epithet “Little Florence” 
for a certain period. The 
legendary art pedagogue 
and artist Velebit Rendic, 
who worked and created 
in our city before the Sec-
ond World War, has been 
given a great credit for the 

development of the fine arts in Prilep.
This same year (2009), the bio-bibli-

ography for the great artist Borko Lazeski 
was published. The author of the paper 
is PhD Nade Karadzoska, and the col-

laborators are: Nevenka 
Lazeska, Elizabeta Sto-
jmenovic, Sofce Markov-
ic and others.

In honor of the great 
jubilee of the Library - 65 
years since its establish-
ment, “Vodic niz javna-
ta opshtinska ustanova 
Gradska biblioteka Bor-
ka Taleski-Prilep (2010)” 
( “A Guide through the 
public municipal institu-
tion City Library Borka 
Taleski – Prilep) (2010)” 
was published by the au-
thor PhD NadeKaradzos-
ka, translated into English 
by Karolina Krsteska.

As part of the signif-
icant celebration, the Li-
brary published a catalog 

приказ на ликовниот 
живот во Прилеп преку 
творечката активност на 
плејада познати ликовни 
уметници. Тие со своите 
дела дадоа непроценлив 
придонес во развојот 
и афирмацијата на 
македонската ликовна 
уметност. Прилеп со 
право одреден период 
го носел епитетот 
„Мала Фиренца“.  Голема заслуга за 
развојот на ликовната уметност во 
Прилеп има легендарниот ликовен 
педагог и уметник Велебит Рендиќ, кој 
пред Втората светска војна работел и 
создавал во нашиот град.

Во оваа година 
(2009) е издадена и 
био-библиографијата 
за големиот ликовен 
уметник Борко Лазески. 
Автор на трудот е д-р 
Наде Караџоска, а како 
соработници се јавуваат: 
Невенка  Лазе ска , 
Елизабета Стојменовиќ, 
Софче Марковиќ и други.

Во чест на големиот 
јубилеј на Библиотеката 
– 65 години од нејзиното 
формирање, издаден 
е „Водич низ јавната 
општинска установа 
Градска библиотека 
Борка Талески – Прилеп“ 
(2010) од авторот д-р 
Наде Караџоска, со 
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on the occasion of the exhibition of works 
by 15 artists from Prilep, edited by  Nade 
Karadzoska, Lepa Milosheska and Petar 
Petreski.

This rich publishing activity in 2010 
was joined by the publication “50 godini 
politichka karikatura” (50 years of po-
litical caricature), by the famous Mace-

donian cartoonist  Zivko 
Kozar. The edition shows 
his best achievements in 
the field of political car-
tooning.

2011 is also charac-
terized by extremely rich 
and quality publishing 
activity of the Library. 
“Menadzment vo bib-
liotekite” (Management 
in libraries) is the title of 
the book whose author is 
PhD Nade Karadzoska. It 
is a professional paper in 
which the author address-
es the latest trends in the 
management of the library 
business.

This year a very rare 
and interesting edition, 
“Manastirskite bibliote-
ki vo Prilep i Prilepsko” 
(Monastery Libraries 
in Prilep and Prilep re-
gion) was published by 
the author, senior librar-
ian Magda Vasileska and 
collaborators: Aleksandar 
Vasileski and senior librar-
ians Blagica Ilijoska and 
Marija Pazeska.

превод на англиски јазик од Каролина 
Крстеска.

Во рамките на значајната прослава, 
Библиотеката  издаде и каталог по 
повод изложбата на дела на 15 ликовни 
уметници од Прилеп, во редакција на 
Наде Караџоска, Лепа Милошеска и 
Петар Петрески. 

Кон оваа богата 
издавачка дејност во 
2010 година се придружи 
и изданието „50 години 
политичка карикатура“ 
од познатиот македонски 
карикатурист Живко 
Козар. Во изданието се 
прикажани неговите 
најдобри остварувања на 
полето на политичката 
карикатура.

И 2011 година 
се карактеризира со 
исклучително богата и 
квалитетна издавачка 
дејност на Библиотеката. 
„ М е н а џ м е н т  в о 
библиотеките“  е 
насловот на книгата 
чиј автор е д-р Наде 
Караџоска. Тоа е 
стручен труд во кој 
авторот се осврнува 
на најновите трендови 
во менаџирањето на 
библиотечната дејност.

Во оваа година од 
печат излезе мошне ретко 
и интересно издание, 
„ М а н а с т и р с к и т е 
библиотеки во Прилеп 



И
зд

ав
ач

ка
 д

еј
но

ст
 

 84  75 years Library

75 години Библиотека

“Poetsko Markukule 2010” (Poetic 
Markukule 2010), a collection of poetic 
works of the participants in the event “Po-
etsko Markukule” (Poetic Markukule), is 
the next edition of the Library for this 

year. From the attached 
poems one can conclude 
a qualitative leap in the 
creative engagement of 
the poets participating 
in this traditional poetry 
meeting.

Slavcho Koviloski, 
an acclaimed poet, prose 
writer and historian, is 
the author of the Library’s 
edition, “Makedoni-

ja- kratka enciklopedija revolucioneri” 
(Macedonia - A Short Encyclopedia of 

Revolutionaries). This 
book was published in 
2011. Reviewers are PhD 
Natasha Kotlar-Trajkova 
and prof. PhD Vera Go-
sheva.

The publishing ac-
tivity of the Library in 
2011 is completed with 
the publication “Peroto 
na prilepskite novonari” 
(The Writing Pen of the 
Prilep Journalists). In this 

extensive work, the author Dragi Dragol-
jub Basheski presents the journalistic life 
in Prilep, from its beginnings until 2011. 
It contains bio-bibliographic notes and 
selected journalistic articles by the most 
prominent journalists in Prilep. In the 
monograph, the author pays attention to 
other journalistic manifestations, which 

и Прилепско“, од авторот, вишиот 
библиотекар Магда Василеска и 
соработниците: Александар Василески 
и вишите библиотекари Благица 
Илијоска и Марија Пажеска.

„Поетско Маркукуле 
2010“, зборник од 
п о е т с к и  т в о р б и 
на учесниците на 
м а н и ф е с т а ц и ј а т а 
„Поетско Маркукуле“, 
е следното издание на 
Библиотеката за оваа 
година. Од приложените 
песни може да се 
констатира квалитативен 
скок во творечкиот 
ангажман на поетите учесници на оваа 
традиционална поетска средба.

 Славчо Ковилоски, 
а ф и рм и р а н  п о е т, 
прозаист и историчар, 
е автор на изданието 
на  Библиотекат а , 
„Македонија – кратка 
е н ц и к л о п е д и ј а 
револуционери“. Оваа 
книга излезе од печат  во 
2011 година. Рецензенти  
се д-р Наташа Котлар-
Трајкова и проф. д-р 
Вера Гошева.

Издавачката  де јно ст  на 
Библиотеката во 2011 година е 
заокружена со публикацијата „Перото 
на прилепските новинари“. Во овој  
опсежен труд, авторот Драги Драгољуб 
Башески го презентира новинарскиот 
живот во Прилеп, од првите негови 
зачетоци, па сè до 2011 година. Во 
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него се поместени 
био-библиографски 
белешки и избрани 
новинарски прилози 
на најистакнатите 
новинарски пера на 
Прилеп .  Авторот 
во монографијата 
посветува внимание и 
на другите новинарски 
пројави, кои во одреден 
период од животот, а 
некои и инцидентно, 
оставиле трага за 
Прилеп во пишаните и 
електронските медиуми.

Во 2012 година ЈОУ 
Градска библиотека 
– Прилеп ја издаде 
книгата од областа 
на шаховската игра, 
„Танцот на фигурите“, 
од примариус д-р Благоја 
Дамески.

До 2014 години се 
издадени три зборници 
– „Поетско Маркукуле 
2 0 11 “ ,  „ П о е т с ко 
Маркукуле 2012“ и 
„Поетско Маркукуле 
2013“.

П о  п о в о д 
одбележувањето на 
70 години од смртта 
на нашиот патрон, 
народниот херој Борка 
Талески, Библиотеката 
го подготви зборникот 
трудови „70 години 
од убиството на 
Борка Талески и Лазо 

left a trace about Prilep in 
the written and electron-
ic media, some of them 
accidentally, in a certain 
period of life.

In 2012, JOU City Li-
brary - Prilep published 
the book in the field of 
chess game, “Tancot na 
figurite” (The Dance of 
the figures), by  Primarius 
D-r. Blagoja Dameski.

By 2014, three col-
lections were published 
- “Poetsko Markukule 
2011” (Poetic Markukule 
2011), “Poetsko Markuku-
le 2012” (Poetic Markuku-
le 2012) and “Poetsko 
Markukule 2013” (Poetic 
Markukule 2013).

On the occasion of 
marking the 70th anni-
versary of the death of our 
patron, the national hero 
Borka Taleski, the Library 
has prepared a collection 
of papers “70 godini od 
ubistvoto na Borka Taleski 
I Lazo Filiposki –Lavski” 
(70 years since the murder 
of Borka Taleski and Lazo 
Filiposki-Lavski), edited 
by prof. PhD Todor Ce-
preganov, PhD Vladimir 
Karadzoski, PhD Nade 
Karadzoska, Slavcho Ko-
viloski and Petar Petreski.

That same year the 
book “Za gradbite na 
gospodarot nash Justini-
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Филипоски-Лавски“, во редакција 
на проф. д-р Тодор Чепреганов, 
д-р Владимир Караџоски, д-р Наде 
Караџоска, Славчо 
Ковилоски и Петар 
Петрески.

Истата година беше 
објавена книгата „За 
градбите на господарот 
наш Јустинијан“ .  
Преводот од латински 
на македонски јазик е 
на нашиот сограѓанин 
Миле Богески. Ова е 
значајно дело за еден од 
најголемите владетели 
на Источното Римско Царство 
(Византија), градителот на прочуената 
„Аја Софија“.  Делото првпат се 
објавува во целост на македонски јазик.

Наредната 2015 година на издавачки 
план за нашата библиотека е мошне 
плодна. Од печат излегуваат четири 
изданија. Зборникот „Промоција на 
европските вредности преку делата на 
европските и балканските автори“, во 
редакција на д-р Наде Караџоска, д-р 
Младен Караџоски и Петар Петрески, 
зборникот „Поетско Маркукуле 2014“, 
„Црква Света Петка“ – публикација  
од д- р Наде Караџоска за новата 
црква што се изгради во населбата 
Точила и енциклопедиското издание 
„Прилепски спортски големини“ од 
Драги Драгољуб Башески. Во него 
авторот ги претставува најпознатите 
прилепски спортисти и спортски екипи, 
со детални информации, фотографии и 
анегдоти за нивниот спортски живот. 
Значајно и ретко дело за историјата на 
прилепскиот спорт.

jan” (On the Buildings of Our Master 
Justinian) was published. The translation 
from Latin into Macedonian was done by 

our fellow citizen Mile 
Bogeski. This is a signif-
icant work about one of 
the greatest rulers of the 
Eastern Roman Empire 
(Byzantium), the builder 
of the famous “Hagia So-
phia”. For the first time, 
the work is published in 
its entirety in Macedonian.

The following, year 
2015, is very fruitful for 

our library in terms of publishing. Four 
editions are out of print. The collection 
“Promocija na evropskite vrednosti preku 
delata na evropskite I balkanskite avtori” 
(Promotion of European values through 
the works of European and Balkan au-
thors), edited by PhD Nade Karadzoska, 
PhD Mladen Karadzoski and Petar Pe-
treski, the collection “Poetsko Markukule 
2014” (Poetic Markukule 2014), “Crk-
va Sveta Petka” (Church of St. Petka)- 
publication by PhD Nade Karadzoska, 
about the new church that was built in 
the settlement Tochila and the encyclope-
dic edition “Prilepski sportski golemini” 
(Prilep sports greatness) by Dragi Dragol-
jub Basheski. In it, the author presents 
the most famous Prilep athletes and sports 
teams, with detailed information, photos 
and anecdotes about their sports life. It 
represents a  significant and rare work 
about the history of sport in Prilep.

The monograph “Sekjavanja za 
narodniot heroj Borka Taleski-Moder-
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Публикувана е монографијата 
„Сеќавања за народниот херој Борка 
Талески-Модерното“, во редакција и 
уредување на д-р Наде Караџоска. Во 
овој труд се поместени искажувања, 
сведоштва и записи од негови соборци, 
роднини, современици и блиски 
пријатели кои лично го познавале 
Борка Талески и неговиот животен и 
револуционерен пат.

Во 2016 година Библиотеката 
издаде драгоцено сведоштво за областа 
Мариово од авторот Милан Ристески, 
а во редакција на Драган М. Ристески. 
Тоа е трудот „Мариово низ вековите“ – 
хроника за три периоди. Овој материјал 

noto” (Memories of the national hero  
Borka Taleski-Modernoto) has been 
published, directed and edited by PhD 
Nade Karadzoska. This paper contains 
statements, testimonies and records of 
his comrades, relatives, contemporaries 
and close friends who personally knew 
Borka Taleski and his life and revolution-
ary path.

In 2016, the Library issued a valuable 
testimony about the Mariovo area by the 
author Milan Risteski, and edited by Dra-
gan M. Risteski. It is the work “Mariovo 
niz vekovite” (Mariovo through the cen-
turies)- a chronicle for three periods. This 
material gives a comprehensive picture 
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дава сеопфатна слика на Мариово 
низ вековите, со посебен акцент на 
историјата, географијата, фолклорот, 
традицијата, културата и народните 
обичаи на неговото население.

П е р с о н а л н а т а 
библиографија „Коле 
Чашуле 1921 – 2009“, 
приредена и во редакција 
на вишите библиотекари 
Каролина Крстеска, 
Благица Илијоска и 
Марија Пажеска, излезе 
од печат во 2017 година. 
Значаен труд за еден од 
основоположниците на 
македонското современо 
драмско творештво и 
истакнат прозаист и општественик.

„Спомени“ од Крсто Гермов 
Шакир – редакција, вовед и белешки 
од Славчо Ковилоски, 
е второ издадено дело  
на нашата библиотека 
во 2017 година. Во овој 
автобиографски труд 
Крсто Гермов мошне 
сугестивно и живописно 
го раскажува својот 
револуционерен пат 
во борбата за слобода, 
н а с оч е н а  п р от и в 
турското владеење 
на Македонија. Ова 
издание е значајно и по тоа што, првпат 
во нашата држава, спомените на Крсто 
Гермов Шакир се публикуваат како 
компактна целина.

Следната 2018 година издавачката 
продукција на нашата установа е 

of Mariovo through the centuries, with 
special emphasis on the history, geogra-
phy, folklore, tradition, culture and folk 
customs of its population.

The personal bibliography “Kole 
Chashule  1921 - 2009”, 
edited by the senior librar-
ians Karolina Krsteska, 
Blagica Ilijoska and Mar-
ija Pazeska, was published 
in 2017. It represents a 
significant work about one 
of the founders of Mace-
donian contemporary dra-
ma and a prominent prose 
writer and socialist.

“Spomeni” (Memo-
ries) by Krsto Germov 
Shakir - editorial, intro-

duction and notes by Slavcho Kovilos-
ki, is the second published work by our 
library in 2017. In this autobiographical 

work, Krsto Germov, very 
suggestively and vividly, 
talks about his revolu-
tionary path in the fight 
for freedom against the 
Turkish rule in Macedo-
nia. This edition is signif-
icant because, for the first 
time in our country, the 
memoirs of Krsto Germov 
Shakir are published as a 
compact whole.

During the following 
year, 2018, the publishing 

production of our institution was enriched 
with the book “Semejni biblioteki vo Pri-
lep” (Family Libraries in Prilep) by the 
authors: senior librarian Magda Vasileska 
and Petar  Petreski. Through text and pho-
tographs, most of the rich home libraries 
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збогатена со книгата 
„Семејни библиотеки 
во Прилеп“ од авторите, 
вишиот библиотекар 
Магда Василеска и Петар 
Петрески. Низ текст и 
фотографии прикажан е 
поголем дел од богатите 
домашни библиотеки 
на прилепчани кај кои 
со генерации се негува 
љубовта и почитта кон 
книгата.

 Во оваа година 
Библиотеката го издаде 
и „Каталогот на стари 
и ретки книги“ што 
ги поседува нашата 
установа. Уредник и 
редактор на ова издание 
е д-р Наде Караџоска. 

Две значајни изданија 
ја карактеризираат 
издавачката дејност 
на Библиотеката во 
2019 година: „Старите 
занаети во Прилеп“ 
од библиотекарката 
Моника Талеска и 
„Библиотекарството 
в о  П р и л е п  – 
историски развој“ од 
б и б л и о т е к а р с к и о т 
советник, д-р Наде 
Караџоска.

„Старите занаети во 
Прилеп“ е монографија, 
како што ни сугерира 
и самиот наслов, за 
старите занаети кои 

of the people of Prilep are 
shown, where love and re-
spect for  books has been 
nurtured for generations.

This same year, the 
Library also published the 
“Katalog na stari I retki 
knigi “(Catalog of Old and 
Rare Books) owned by our 
institution. The director 
and editor of this edition 
is PhD  Nade Karadzoska.

Two important edi-
tions characterize the 
publishing activity of the 
Library in 2019: “Starite 
zanaeti vo Prilep” (“Old 
crafts in Prilep”) by the 
librarian Monika Taleska 
and “Bibliotekarstvoto vo 
Prilep-istoriski razvoj” 
(Librarianship in Prilep - 
historical development) by 
the library advisor, PhD 
Nade Karadzoska.

“Starite zanaeti vo 
Prilep “ (“Old crafts in 
Prilep”)  is a monograph, 
as the title suggests, about 
the old crafts that were one 
of the main features of the 
Prilep Bazaar in the past 
and the main driver of 
economic life of the city, 
and which are “alive” to-
day. The monograph is 
enriched with authentic 
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во минатото биле едно од главните 
обележја на прилепската чаршија 
и основен двигател на стопанскиот 
живот на градот, а коишто „живеат“ 
и денес. Монографијата е збогатена 
со автентични изјави на стари 
занаетчии и нивни потомци, кои ја 
продолжуваат традицијата на своите 
претходници. Oригиналните и 
впечатливи фотографии го доловуваат 
духот и животот на еснафите, кои, 
пак, се срцето на старата чаршија 
во Прилеп. Ова мошне податливо и 
оригинално издание за еснафите во 
градот е двојазично, на македонски и 
англиски јазик. 

„Библиотекарството 
во Прилеп – историски 
развој“ од д-р Наде 
Караџоска, во соработка 
со Слободан Беличански, 
е публикација што го 
следи историскиот развој 
на библиотекарството во 
нашиот град. Книгата 
поседува интересни 
податоци за неговите 
зачетоци, пројавни 
форми и развоен пат. 
Авторот на крајот дава 
осврт на современите 
форми и содржини 
на  библиотекарското 
работење.

Оваа 2020 година 
нашата установа во чест 
на јубилејот 75 години 
од основање издава две 
дела. „Зборник на песни 
од прилепски автори“ е 

statements by old craftsmen and their 
descendants, who continue the tradi-
tion of their predecessors. The original 
and impressive photographs capture the 
spirit and life of the guilds, which are the 
heart of the old bazaar in Prilep. This very 
manageable and original edition for the 
guilds in the city is bilingual, published 
in Macedonian and English.

“Bibliotekarstvoto vo Prilep –is-
toriski razvoj” (Librarianship in Prilep 
- historical development”) by PhD Nade 
Karadzoska, in collaboration with Slo-
bodan Belicanski, is a publication that 
follows the historical development of 

librarianship in our city. 
The book has interesting 
data about its beginnings, 
manifestations and devel-
opment path. In the end, 
the author gives an over-
view of modern forms and 
contents of library work.

This 2020, in honor 
of the 75th anniversary 
of its establishment,our 
institution publishes two 
works. “Zbornik na pesni 
od prilepski avtori” (Col-
lection of poems by Prilep 
authors) is the first book 
in the edition “Native 
authors Creation”. The 
editor of the collection is 
Monika Taleska, and the 
collaborators are Suzana 
Gjorgjioska, Suzana Ni-
koloska and Darko Ristes-
ki. The collection contains 
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првата книга од едицијата „Роднокрајно 
творештво“. Уредник на зборникот 
е Моника Талеска, а соработници се 
Сузана Ѓорѓиоска, Сузана Николоска 
и Дарко Ристески. Зборникот содржи 
68 песни од 45 поети од општината и 
е рефлексија на актуелниот поетски 
потенцијал во овој миг. Оваа збирка 
поезија ќе ја збогати Роднокрајната 
поставка на нашата установа.

Второто дело е токму 
оваа монографија „75 
години ЈОУ Градска 
библиотека Борка Талески 
– Прилеп“. Ова дело ги 
содржи сите аспекти на 
функционирањето на 
установата од основањето 
до денес. Го опфаќа 
развојниот пат, примената 
на новите стандарди во 
библиотечното работење.  
Автори на книгата: 
Моника Талеска, Петре Петрески, д-р 
Наде Караџоска, соработници: Магде 
Василеска и Каролина Крстеска. 
Преведувачи: Каролина Крстеска и 
Весна Миланоска.

Издавачката дејност на установата 
продолжува. Веќе во план се нови 
изданија, библиографии и монографии 
ќе го промовираат животот на Прилеп. 
Издавачката дејност останува и натаму 
значаен аспект во нашата работа, а 
ние како современи библиотекари го 
даваме придонесот во збогатувањето на 
Роднокрајната поставка и книжевното 
творештво воопшто. 

68 poems by 45 poets from the municipal-
ity and is a reflection of the current poetic 
potential. This collection of poetry will 
enrich the Native authors Department of 
our institution.

The second work is exactly this mono-
graph “75 godini JOU Gradska biblioteka 
Borka Taleski -Prilep” (“75 years of PMI 
City Library BorkaTaleski - Prilep”). This 

work contains all aspects 
of the functioning of the 
institution from its estab-
lishment until today. It 
covers the development 
path and the application 
of the new standards in 
the library operation. 
Editor-in-Chief is Mon-
ika Taleska. She and Pe-
tar Petreski are editors, 
and the editorial board 

consists of PhD Nade Karadzoska, Magda  
Vasileska and Karolina Krsteska.  Krstes-
ka and Vesna Milanoska are translating 
the work into English.

The publishing activity of the institu-
tion continues. New editions have already 
been planned; bibliographies and mono-
graphs will promote the life of Prilep. The 
publishing activity remains an important 
aspect of our work, and we, as modern 
librarians, contribute to the enrichment 
of the Native authors  Department and 
the literary work in general.





Меѓународна  соработка 
International Cooperation
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ЈОУ Градска библиотека „Борка 
Талески“ во своето постоење има 
остварено богата и плодна меѓународна 
соработка со повеќе библиотеки 
од други земји. Оваа соработка се 
интензивира во седумдесеттите 
години од минатиот век, во периодот 
кога нашиот град се побратимил со 
градот Валево–Република Србија. 
Тогаш била воспоставена соработка со 
Градската библиотека од Валево,при 
што група библиотекари од нашата 
библиотека ја посетиле библиотеката 
во Валево, а нивни библиотекари ѝ 
направиле возвратна посета на нашата 
библиотека. Притоа биле разменети 
искуства од работењето на двете 

библиотеки, со презентација на нашите 
и нивните активности, со планови за 
идна соработка.

During its existence, Public Mu-
nicipal institution (PMI) City Library 
“BorkaTaleski” has achieved rich and 
fruitful international cooperation with 
several libraries in other countries. This 
cooperation intensified in the seventies 
of the last century, in the period when 
our city became twinned with the city of 
Valјevo - Republic of Serbia. Then co-
operation was established with the City 
Library from Valјevo, a group of librari-
ans from our library visited the library in 
Valјevo, and their librarians paid a return 
visit to our library (photo).Experiences 
from the work of the two libraries were 

exchanged, with a presentation of our 
and their activities, with plans for future  
cooperation.

Библиотекари од Прилеп во посета на Библиотеката во Валево
Librarians from Prilep visiting the library in Valevo
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Во однос на контактите и 
меѓународната соработката со 
библиотеки од други држави, 
карактеристична е 2008 година 
кога нашата библиотека ја посетија 
претставници од Народната библиотека 
„Тадеуш Микулски“ од полскиот град 
Вроцлав, што претставуваше добра 
основа за понатамошна соработка на 
полето на библиотекарството. 

Во 2011/2012 година ЈОУ 
Градска библиотека „Борка Талески“ 
воспостави плодотворна соработка и со 
библиотеката„Стефан Првовенчани“ 
од градот Кралево – Република Србија. 

На покана од Српско-македонското 
здружение за економска и културна 
соработка „Кирил Пејчиновиќ“ од 
Кралево, ја посетивме библиотеката и 
се договоривме за заедничка соработка 
на заеднички проект за  легендарниот 
Крали Марко како балкански епски 

In terms of contacts and internation-
al cooperation with libraries from other 
countries, the year 2008 is characteristic 
when our library was visited by represen-
tatives of the National Library “Tadeusz 
Mikulski” from the Polish city of Wro-
claw, which was a good basis for further 
cooperation in the field of librarianship.

In 2011/2012 City Library “Bor-
kaTaleski” established a fruitful co-
operation with the library “Stefan Pr-
vovenchani” from the city of Kraljevo 
- Republic of Serbia.

At the invitation of the Serbian-Mace-
donian Association for Economic and 
Cultural Cooperation “Kiril Pejchinovikj” 
from Kraljevo, we visited the library and 
agreed on mutual cooperation on a joint 

Библиотекари од Националната библиотека „Тадеуш Микулски“- Вроцлав, Полска во 
посета на Библиотеката „Борка Талески“

Librarians from the National Library “Tadeusz Mikulski”- Wroclaw, Poland, visiting the library 
„Borka Taleski“
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јунак. Во овој проект учество зедоа 
млади уметници од Прилеп и деца 
од шест до дванаесет години, а од 
библиотеката „Стефан Првовенчани“ 
деца – членови на  работилницата за 
анимиран филм, уметници од градот 
Кралево и колеги библиотекари.

Наредната година,тогашната 
директорка на библиотеката 
„Стефан Првовенчани“, Драгана 
Типсаревиќ, заедно со колегите од 
Кралево го посетија Прилеп по повод 
манифестацијата„Денови на Крали 
Марко“, при што беше промовиран 
заедничкиот проект –анимираниот 
филм „Марко Краљевиќ–епски 
јунак“. Како придружна  програма, 
во читалната на нашата библиотеката 
беше отворена изложба на цртежи 
на децата од Прилеп и Кралево. На 
задоволство на двете библиотеки, 
овој проект беше исклучително  

project for the legendary King Marko as 
a Balkan epic hero. Young artists from 
Prilep and children from six to twelve 
years of age took part in this project, and 
children - members of the workshop for 
animated film, artists from the city of 
Kraljevo and fellow librarians from the 
library “Stefan Prvovenchani”.

The following year, the director of the 
library “Stefan Prvovencani” at that time, 
Dragana Tipsarevikj, together with col-
leagues from Kraljevo visited Prilep on 
the occasion of the event “Days of King 
Marko”, where the joint project was pro-
moted - the animated film “Marko Kral-
jevikj– epic hero”. As an accompanying 
program, an exhibition of drawings by 
children from Prilep and Kraljevo was 

Делегација од библиотеката „Борка Талески“ со библиотекари од библиотеката„Стефан 
Првовенчани“, Кралево, 2011

Delegation from the library „Borka Taleski“ with the librarians from the library „Stefan Pr-
vovencani“, Kralevo, 2011
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успешен со оглед на бројот на 
заинтересирани учесници, како и во 
однос на постигнатиот квалитет во 
ликовното изразување на најмладите. 
Анимираниот филм доби и прва 
награда во категоријата на анимиран 
филм на 25-тиот Меѓународен 
фестивал за деца во Лазаревац, а трета 
награда на Фестивалот на библиотечен 
филм „3,2,1, крени“ во Прокупље. При 
оваа возвратна посета на Прилеп беше 
потпишан и договор за соработка меѓу 
двете библиотеки.

Други позначајни меѓународни 
соработки на ЈОУ Градска библиотека 
„Борка Талески“–Прилеп се со 
народната библиотека „Љубен 
Каравелов“ од градот Русе–Р.Бугарија, 
со народната библиотека „Тими Митко“ 
од Корча, Р. Албанија. со Општинската 
библиотека од Кореница–Плитвице, Р. 
Хрватска.   

Во 2015 година ЈОУ Градска 
библиотека „Борка Талески“ оствари 
контакти и воспостави соработка со 
сите нив, јавувајќи се како организатор, 
а воедно и како домаќин на 
меѓународниот проект „Промоција на 
европските вредности преку делата на 
европските и балканските автори“. Овој 
проект беше замислен како модалитет 
за културно зближување на државите 
и народите од Балканот и другите 
европски држави, преку промоција 
на европските вредности низ делата 
на европските и балканските автори 
(писатели, поети и други литературни 
дејци), кои се  нераскинлив дел од 
европската култура и цивилизација, а 
кои имаа можност да ги афирмираат, 
секој посебно, своите културни, 

opened in the reading room of our library. 
To the satisfaction of both libraries, this 
project was extremely successful given 
the number of interested participants, as 
well as the quality achieved in the artistic 
expression of the youngest. The animated 
film won the first prize in the category of 
animated films at the 25th International 
Festival for Children in Lazarevac, and 
the third prize at the Library Film Fes-
tival “3,2,1, go!” in Prokuplje. During 
this return visit to Prilep, a cooperation 
agreement was signed between the two 
libraries (Photo Nade).

Other important international collab-
orations of the Public Institution City Li-
brary “BorkaTaleski” - Prilep are with the 
public library “LjubenKaravelov” from 
the city of Ruse-R.Bulgaria, with the pub-
lic library “Timi Mitko” from Korcha, R. 
Albania as well as with the Municipal Li-
brary from Korenica-Plitvice, R. Croatia.

In 2015, City Library “Borka Tale-
ski” made contacts and established co-
operation with all of them, appearing as 
an organizer and host of the international 
project “Promotion of European values 
through the works of European and Bal-
kan authors”.  This project was conceived 
as a modality for cultural rapprochement 
of the countries and peoples of the Bal-
kans and other European countries, by 
promoting European values through the 
works of European and Balkan authors 
(writers, poets and other literary figures), 
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етнички, јазички и други обележја, 
особености и квалитети.

Во јуни 2019 година се реализира 
уште една меѓународна соработка меѓу 
нашата библиотека и библиотеката 
од холандскиот град Леуварден, која 
функционира во универзитетскиот 
кампус NHL Stenden, при што нашите 
библиотекари разменија искуства 
со библиотекарите од Холандија 
и се запознаа со работењето на 
нивната библиотека, како и со 
функционирањето на библиотечниот 
систем во оваа европска земја.

Библиотеката со својата меѓу-
народна соработка ја збогатува својата 
поставка на странска литература 
и со 15 нови публикации – детска 
литература, книги и сликовници на 
германски јазик од реномираниот 

who are an inseparable part of European 
culture and civilization, who had the op-
portunity to affirm, each separately, their 
cultural, ethnic, linguistic and other fea-
tures, peculiarities and qualities.

In June 2019, another international 
cooperation is realized between our li-
brary and the library from the Dutch city 
of Leuwarden, which operates on the 
NHL Stenden university campus, where 
our librarians exchanged experiences with 
librarians from the Netherlands and got 

acquainted with the work of their library, 
as well as the functioning of the library 
system in this European country.

With its international cooperation, 
the library enriches its exhibition of for-

Библиотекари од Прилеп и Битола со колегите од Леуварден, Холандија, во посета на 
Музејот за тутун - Прилеп

Librarians from Prilep and Bitola with the colleagues from the Dutch city of Leuwarden 
visiting The Tobacco museum -Prilep
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австриски писател Томас Брезина. 
Оваа донација е обезбедена со 
посредство на нашата сограѓанка 
Лидија Кравутске, која живее и работи 
во Виена. Во оваа пригода, уште еднаш 
се заблагодаруваме.

Нашата установа адекватно на 
тоа воспоставува соработка и со 
Библиотека на Град Виена (Vienna City 
Library). Со цел да се овозможи што 
поголема достапност на македонската 
литература, како и промоција на 
македонскиот јазик и сопствената 
издавачка дејност, изданија од 
сопствената продукција низ годините 
ќе се најдат на полиците на оваа 
библиотека. 

Така што нашите сограѓани, 
граѓаните кои времено живеат во 
Виена, сите македонски иселеници во 
Виена, почитувачи на македонскиот 
јазик и љубопитни читатели ќе имаат 
пристап до нашите изданија. 

eign literature with 15 new publications 
- children’s literature, books and picture 
books in German by the renowned Austri-
an writer Thomas Brezina. This donation 
is provided through the mediation of our 
fellow citizen Lidija Kravutske, who lives 
and works in Vienna. On this occasion, we 
thank her once again.

Our institution adequately establishes 
cooperation with the Vienna City Library. 
In order to enable greater availability of 
Macedonian literature, as well as promo-
tion of the Macedonian language and our 
own publishing activity,over the years, 
editions of our own production will be 
on the shelves of this library so that our 
fellow citizens, citizens living temporarily 
in Vienna, all Macedonian expatriates in 
Vienna, fans of the Macedonian language 
and curious readers will have access to 
our publications.

15 нови публикации - детска литература, книги и сликовници на германски јазик, од 
реномираниот австриски писател, Томас Брежина

15 new publications - children’s literature, books and picture books in German by the 
renowned Austrian writer Thomas Brezina
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In order to further popularize and 
promote all the cultural and artistic val-
ues that we nurture in our institution, a 
practice is introduced for the editions of 
our own production to be translated into 
English. That way we will provide all 
readers with the easiest possible access 
to quality editions, which are tirelessly 
and diligently created, and speak about 
our history, tradition, culture, customs, 
guilds in Prilep and Prilep region, for 
everything that is a feature of our people 
and the region.

As part of the activities for strength-
ening its personnel potentials with skills 
and knowledge that are the most updated 
and newest in the librarian profession in 
the Balkan countries, and EU member 
states, the Library established coopera-
tion with Rijeka City Library through a 
project from the Erasmus + program of 
the European Union.

The project entitled “Promoting liter-
acy and acquisition of foreign languages 
among primary school students, through 
the development of knowledge, skills, at-
titudes and values within extracurricular 
activities”, which includes other libraries 
in the country, aims to connect the neces-
sary competencies for language literacy 
and learning other languages in primary 
schools, upgrading and supplementing 
learning through regular subjects with 
learning through “school life” and ex-
tracurricular activities in these areas. By 

Со цел што поголема популаризација 
и промоција на сите културни и 
уметнички вредности кои ги негуваме 
во нашата установа, се воведува 
практика изданијата од сопствената 
продукција да имаат превод и на 
англиски јазик. На тој начин за сите 
читатели ќе овозможиме што полесен 
пристап до квалитетните изданија, 
коишто вредно и трудољубиво се 
создаваат, а говорат за нашата историја, 
традиција, култура, обичаи, еснафите 
во Прилеп и Прилепско, за сето она 
што е обележје на нашиот народ и 
поднебје.  

Во  рамките на активностите 
за јакнење на своите кадровски 
потенцијали со вештини и знаења 
коишто се последен збор во 
библиотечната дејност во земјите од 
Балканот, а членки на ЕУ, Библиотеката 
преку проект од Еразмус+ програмата 
на Европската Унија воспостави 
соработка со Градска библиотека 
Риека.

Проектот со наслов „Унапредување 
на писменоста и усвојување на 
странските јазици кај учениците 
од основното образование, преку 
развивање на знаења, вештини, ставови 
и вредности во рамки на воннаставните 
активности“, во којшто се вклучени и 
други библиотеки од земјава, има цел 
да ги поврзе потребните компетенции 
за јазична писменост и учење на 
други јазици во основните училишта, 
надградувајќи и дополнувајќи го 
учењето преку редовните наставни 
предмети со учење преку „животот 
на училиштето“ и воннаставните 
активности од овие области. Преку 
читање текстови со различна 
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содржина и структура во училишните 
библиотеки, клубови, училишни театри 
и разни други форми предложени од 
учениците, за да се развие писменоста, 
културата на читање и пишување, 
креативноста, љубопитноста и 
интересот за изучување на разни јазици, 
почитување на културна разноликост и 
интеркултурна комуникација.

Користејќи ги искуствата на 
библиотекарите од Градската 
библиотека во Риека, нашата установа 
започнува со активности за формирање 
на онлајн читателски клубови за деца 
и возрасни. Но, над сè значаен е 
фактот што и во време на пандемија, 
со реализација на онлајн активности, 
продолжува соработката со домашните 
и меѓународните сродни институции, 
со што заедно се градат повисоки 
културни вредности, чии ефекти ги 
уживаат крајните корисници на сите 
наши услуги. Едновремено вградувајќи 
ги искуствата и знаењата, вештините на 
другите во нашата работа, не само што 
градиме повисоки вредности, туку ја 
прошируваме нашата дејност, а со тоа 
даваме придонес и во меѓународната 
промоција на нашата установа и 
активности. 

Во наредниот период ЈОУ 
Градска библиотека „Борка Талески“ 
– Прилеп ќе продолжи да работи 
уште поинтензивно на полето на 
меѓународната соработка, развивајќи ја 
соработката како мост за поврзување, 
зближување и запознавање, како со 
другите балкански култури и народи, 
така и со културите на народите во 
Европа и светот, во духот на латинската 
поговорка „Gens una sumus“ („Еден род 
сме“). 

reading texts with different content and 
structure in school libraries, clubs, school 
theaters and various other forms proposed 
by students, they will develop literacy, 
culture of reading and writing, creativ-
ity, curiosity and interest in learning  
different languages, respect for cultural 
diversity and intercultural communica-
tion.

Using the experiences of librarians 
from the City Library in Rijeka, our insti-
tution begins activities to establish online 
reading clubs for children and adults. But, 
above all, it is significant to note that even 
in times of pandemic, with the realiza-
tion of online activities, the cooperation 
with domestic and international related 
institutions continues, which contributes 
tobuilding higher cultural values together, 
the effects of which are enjoyed by the 
end users of all our services. At the same 
time, by incorporating the experiences 
and knowledge, the skills of others in our 
work, we not only build higher values, 
but also expand our profession, and thus 
contribute to the international promotion 
of our institution and activities.

In the coming period, City Library 
“Borka Taleski” - Prilep will continue to 
work even more intensively in the field 
of international cooperation, developing 
cooperation as a bridge for connection, 
rapprochement and acquaintance with 
other Balkan cultures and peoples, as well 
as with the cultures of nations in Europe 
and the world, in the spirit of the Latin 
proverb “Gens una sumus” (“We are one 
genus”).
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Маркетиншка дејност 
Marketing Activity
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Библиотеката последниве две 
години посветува големо внимание 
на својот маркетиншки настап. Целта 
е корисниците да се приближат што 
повеќе до услугите што ги нуди 
и активностите што ги реализира 
установата. Од друга страна, читателите 
треба да имаат и покомплетна 
информација за новонабавената 
литература. Квалитетната литература 
ќе остане заборавена на полиците, без 
да се акцентира нејзината атрактивност 
во дадени моменти. 

Оттука со скромни средства, а со 
зголемена активност на поединци, 
установата успева редовно да го 
анимира читачкиот аудиториум. 
Следејќи ги современите маркетиншки 
трендови во дејноста, но и потребите 
на читателите, дизајнирани се  
обележувачи за страниците на книгите. 
Со интересен дизајн, креативно на 
сите наши читатели им се издаваат 
обележувачи на страниците. Целосно 
е нов дизајнот на членските картички. 
Во овој маркетиншки сет влегуваат 
нотеси, мапи за работната агенда за 
потребите на вработените, но и нашите 
соработници. Паралелно на овие 
активности, дизајнирани се тагови со 
персонални информации за работното 
место и со фотографија од секој 
вработен. Редизајнирано е логото на 
установата согласно новите современи 
трендови за графички дизајн. 
Изработен е банер со новото лого. 
Редизајнирана е интернет-страницата. 
На фејсбук-профилот интензивирани 
се активностите со бројни постови 
за настани, нови информации за 

For the last two years, the library has 
been paying great attention to its market-
ing performance. The goal is for the users 
to be as close as possible to the services 
offered and the activities realized by the 
institution. As well as this, the readers 
should have more complete informa-
tion about the newly acquired literature. 
Quality literature will be forgotten on the 
shelves, without emphasizing its attrac-
tiveness at certain moments.

Hence, with modest means, and with 
increased activity of individuals, the in-
stitution manages to regularly animate the 
reading audience. Following the modern 
marketing trends in the industry, but also 
the needs of the readers, bookmarks for 
the pages of the books are designed. 
With interesting design, bookmarks are 
creatively issued to all our readers. The 
design of the membership cards is com-
pletely new. This marketing set includes 
notebooks, work agenda maps for the 
needs of employees, but also for our as-
sociates. In parallel with these activities, 
a tag with personal information about the 
workplace and a photo of each employee 
was designed. The logo of the institution 
has been redesigned in accordance with 
the new modern trends for graphic design. 
A banner with the new logo was made. 
The website has been redesigned. The ac-
tivities on the Facebook profile are inten-
sified with numerous posts about events 
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работата. Социјалните мрежи веќе 
станаа медиум во нашата комуникација 
со читателите, особено во време на 
пандемијата на Ковид-19. Со редовен 
фитбек од читателите, следејќи ги 
нивните забелешки го определуваме 
работното време, нивните потреби се 
вградуваат во одлуките за работа, во 
дефинирање на набавната политика на 
установата ...  

and new information about our work. 
Social networks have already become 
a medium in our communication with 
readers, especially during the Covid-19 
pandemic. With regular feedback from 
the readers, following their remarks, we 
determine the working hours; their needs 
are incorporated in the work decisions and 
in defining the procurement policy of the 
institution.
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Како резултат на сериозно посветено 
внимание во популаризацијата и 
модернизирањето на брендот на 
установата и имплементирајќи 
сериозни маркетиншки чекори, 
евидентна е зголемена посетеност 
на интернет-страницата, на фејсбук-
профилот, расте интересот за нашите 
активности. 

И во време на пандемија нашата 
установа може да се пофали со голем 
број посети од страна на читателите. 
Симбиозата „библиотекар-читател“ 
продолжи беспрекорно да функционира 
и во овие тешки денови. Ние сме 
установа којашто води според бројот 
на посети и издадена литература меѓу 
многу други истородни установи во 
земјава. 

Тоа е потврда за успехот од 
спроведената  маркетиншка стратегија 
којашто ќе продолжи и во 2021 година. 
Библиотеката и натаму ефикасно ќе 
ги користи сите можности што ги 
даваат социјалните мрежи „Фејсбук“, 
„Инстаграм“, каналот „Јутјуб“ за 
промоција на своите активности. 

Интензивирањето на активностите 
значи придонес во подигнување на 
културните вредности на заедницата, 
на сите категории граѓани, деца, 
млади, возрасни, пензионери, членови 
на разни социјални групи ... Токму 
затоа  секогаш нашите активности 
предизвикуваат интерес кај медиумите, 
коишто се поддржувачи на нашата 
работа.

Сето ова придонесува и во 
кризни времиња да расте рејтингот 
на Библиотеката, како средиште 
на културата, образованието и 
информацијата во заедницата.

As a result of serious attention paid 
to the popularization and modernization 
of the brand of the institution and imple-
menting serious marketing steps, there is 
an increased traffic to the website, to the 
Facebook profile so the interest in our 
activities is growing.

During the times of pandemic our in-
stitution boasts a large number of visits by 
readers. The “librarian-reader” symbiosis 
continued to function flawlessly in these 
difficult days. We are an institution that 
leads in terms of the number of visits and 
published literature among many other 
similar institutions in the country.

It is a confirmation of the success of 
the implemented marketing strategy that 
will continue in 2021. The library will 
continue to effectively use all the oppor-
tunities provided by the social networks 
“Facebook”, “Instagram”, “YouTube” 
channel to promote its activities.

The intensification of the activi-
ties means a contribution in raising 
the cultural values of the community, 
of all categories of citizens, children,  
youth, adults, pensioners, members 
of various social groups. That is why 
our activities always arouse interest in  
he media, which are supporters of our 
work. .

All this contributes to the growth of 
the Library’s rating in times of crisis, as 
a center of culture, education and infor-
mation in the community.



Галерија 
Gallery









Соработка со Општина Прилеп  
и Министерството за култура 

Cooperation with the Municipality of Prilep 
 and the Ministry of Culture
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Библиотеката во Прилеп е јавна 
институција, којашто нуди услуги 
што се во функција на задоволување 
на дел од културните потреби на сите 
граѓанки и граѓани во нашата општина, 
па и пошироко. 

Нејзината обемна и слоевита 
дејност е финансирана преку блок 
дотации, коишто со финансиската 
децентрализација од Министерството 
за култура се префрлаат на сметка на 
Општина Прилеп, а оттаму на буџетска 
сметка на установата.

Општината и Министерството низ 
годините финансиски, логистички и 
со креативност ги следеа проектите, 
програмите и плановите на оваа 
установа, давајќи при тоа огромен 
придонес во процесот на подигнување 
на степенот на култура во заедницата. 

Со средства од Општина Прилеп 
и Министерството за култура се 
финансирани и бројни други проекти 
во издавачката дејност, во реализација 
на одредени градежни зафати, кои ја 
збогатуваат понудата и ги подобруваат 
условите за работа во институцијата.

Освен тоа, во оваа пригода вредно 
е да се напомене дека оваа 2020 
година вработените во културата, 
конкретно во нашата установа, прв 
пат по повеќе децении добија повисока 
плата. Министерството за култура го 
испочитува потпишаниот Колективен 
договор за култура со синдикатите 
за култура. Така што вработените за 
прв пат по повеќе децении добија 
достоинствена плата.Државата 
обезбеди средства, а вработените 

The library in Prilep is a public in-
stitution, which offers services that are in 
function of meeting part of the cultural 
needs of all citizens in our municipality 
and beyond.

Its extensive and layered activity is 
financed through block grants, which, 
with the financial decentralization from 
the Ministry of Culture are transferred to 
the account of the Municipality of Prilep, 
and from there, to the budget account of 
the institution.

The municipality and the Ministry fol-
lowed the projects, programs and plans of 
this institution financially, logistically and 
creatively over the years, giving a huge 
contribution to the process of raising the 
level of culture in the community.

With funds from the Municipality of 
Prilep and the Ministry of Culture, nu-
merous other projects in the publishing 
industry have been financed, in the re-
alization of certain construction works, 
which enrich the offer and improve the 
working conditions in the institution.

In addition, on this occasion it is worth 
noting that this year,2020, employees in 
culture, specifically in our institution, re-
ceived a higher salary for the first time in 
decades. The Ministry of Culture respects 
the signed Collective Agreement for cul-
ture with the trade unions for culture, so 
employees finally received a decent salary 
for the first time in decades. The state pro-
vided funds, and the employees continued 
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продолжија со посветената работа да 
се вложуваат во процесот на создавање, 
промовирање, надградување на 
македонското книжевно богатство, 
наследство, македонскиот јазик, 
правопис, култура воопшто. 

Оттука и благодарноста од 
вработените во нашата установа до 
Општина Прилеп и Министерството 
за култура за целата поддршка и почит 
за нашата посветена работа.

with their dedicated work to invest in the 
process of creating, promoting, upgrading 
the Macedonian literary wealth, heritage, 
Macedonian language, orthography and 
culture in general.

Hence we want to express the grati-
tude from the employees of our institu-
tion to the Municipality of Prilep and the 
Ministry of Culture for all the support and 
respect for our dedicated work.

Зградата каде што е сместена Општина Прилеп
The Town Hall building Municipality of Prilep





Пандемијата ја зајакна симбиозата „библиотекар-читател“ 
Pandemic boosts librarian-reader symbiosis
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Библиотеката во време на 
пандемија на Ковид-19

ЈОУ Градска библиотека „Борка 
Талески“– Прилеп со своето 
седиште во центарот на Прилеп е 
културен, образовен, информациски, 
комуникациски и социјален центар на 
пошироката заедница, дури и во време 
на пандемијата на Ковид-19. 

Во историјата на установата ќе 
остане запаметена 2020, како година 
кога за прв пат од основањето, со 
Одлука на Владата, поради зголемена 
опасност од брзо ширење на вирусот, 
од 13 март до 6 јули се затворени 
вратите на библиотеката. 

Во време на светскиот карантин, 
библиотекарите прв пат се одделија 
од своите читатели. Читалните 
останаа празни. Вработените во своите 
домови. Неизвесноста што ќе донесе 
апокалипсата на 21 век, во 2020 година 

The library at the time of the 
Covid-19 pandemic

PMI City Library “Borka Taleski” - 
Prilep with its headquarters in the center 
of Prilep, is a cultural, educational, infor-
mation, communication and social center 
of the wider community even during the 
pandemic of Covid-19.

2020 will be remembered in the histo-
ry of the institution, as a year when for the 
first time since its establishment, the li-
brary doors were closed from March 13 to 
July 6, with a Government Decision, due 
to the increased danger of rapid spread 
of the virus.

During the world lockdown, librar-
ians separated themselves from their 
readers for the first time. The reading 
rooms remained empty. Employees re-
mained in their homes. In 2020 every 
home was filled with the uncertainty of 

Работна средба со претставници од Центарот за култура „Ацо Шопов“ од Штип
Working meeting with representatives from The Centre of culture „Aco Sopov“ - Stip
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го исполни секој дом. Улиците останаа 
празни. Фабриките, институциите, 
установите, банките, факултетите, 
училиштата, градинките ... сè беше 
затворено. Единствено функционираа 
виталните институции во земјата и 
маркетите за храна. На секој друг 
објект беше ставен катанец на вратите. 
Секаде завладеа стравот за иднината, 
за опстанокот, за животот. 

По три месеци неизвесност 
и страв, измина првиот бран на 
пандемијата. На сите страни во светот 
заминаа многу човечки животи. По 
три месеци конечно во нашата земја 
заблеска и летото. Бројот на заболени 
се намалуваше, а со тоа и опасноста од 
ширење на болеста. Животот во градот 
полека се враќаше во фабриките, 
установите, на улиците ... 

Читателите веќе имаа изразена 
потреба овде, во храмот на книгите, 
да најдат утеха, оддишка од тензиите 

the 21st century apocalypse. The streets 
remained empty. Factories, institutions, 
banks, colleges, schools, kindergartens ... 
everything was closed. Only the vital in-
stitutions in the country and the food mar-
kets functioned. A padlock was placed on 
every other building. Fear for the future, 
for survival, for life, was everywhere.

After three months of uncertainty and 
fear, the first wave of the pandemic was 
over. Many human lives were lost all over 
the world. After three months, the summer 
finally came to our country. The number 
of patients was decreasing, and with it, the 
danger of spreading the disease. Life in 
the city was slowly returning, in factories, 
institutions, on the streets.

Readers already had a strong need, 
here, in the temple of books, to find solace, 
relief from the tensions and uncertainty of 
the new time. They lacked the intellectual 

Библиотекарите ги чистат книгите на полиците
The librarians cleaning the books on the bookshelves
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и неизвесноста на новото време. Им 
недостигаше мисловниот допир со 
творештвото на врвните светски 
умови, филозофи, писатели, поети. 
Им недостигаше допирот со делата 
од македонските автори. Со книга 
во рацете полесно се соочуваа 
со новата реалност. Книгите беа 
нивен медикамент за одржување 
на менталната хигиена во, се чини, 
најтешките периоди, кога не само 
како град, како држава, туку и светот, 
цивилизацијата се соочуваше со многу 
непознаници. Апокалиптичниот 
Ковид-19 сепак не престануваше! 

Свесни за потребите на читателите, 
како нивен редовен сервис со децении, 
библиотекарите од Прилеп беа првите 
во Македонија, коишто посакаа и 
иницираа отворање на овие установи 
во земјата. 

И покрај неизвесноста и опасноста 
од  Ковид-19, библиотекарите 
инсистираа установата да продолжи 
со работа, свесни за потребата од 
квалитетна културна понуда на своите 
пријатели–читателите, граѓаните на 
Прилеп.

Со примена на протоколите 
пропишани од државните надлежни 
здравствени институции, со примена 
на препораките од матичната установа 
НУБ „Свети Климент Охридски“–
Скопје, со следење на препораките 
и протоколите од Меѓународната 
федерација на асоцијации на 
библиотеки (IFLA), нашата установа 
на 6 јули ги отвори вратите за своите 
корисници на услугите. 

touch with the work of the world’s top 
minds, philosophers, writers, poets. They 
lacked touch with the works of Macedo-
nian authors. With a book in their hands, 
they faced the new reality more easily. 
Books were their medicine for maintain-
ing mental hygiene in, it seems, the most 
difficult times, when not only as a city, 
as a state, but also the world, the civili-
zation faced many unknown issues. The 
apocalyptic Covid-19 was still not over!

Aware of the needs of the readers, 
as their regular service for decades, the 
librarians from Prilep were the first in 
Macedonia, who wished and initiated 
the opening of these institutions in the 
country.

Despite the uncertainty and danger of 
Covid-19, the librarians insisted that the 
institution continue to operate, aware of 
the need for a quality cultural offer to their 
friends - readers, citizens of Prilep.

By applying the protocols prescribed 
by the state competent health institutions, 
by applying the recommendations of the 
parent institution NUB “St. Klimen-
tOhridski” - Skopje, by following the 
recommendations and protocols of the 
International Federation of Library As-
sociations (IFLA), our institution opened 
the doors for its service users on July 6.

Although frightened by the danger 
that had already claimed many lives, 
librarians were happy to return to their 
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Иако беа исплашени од опасноста 
која веќе одзеде многу човечки животи, 
библиотекарите сепак беа среќни што 
се враќаат на своите работни места. 
Во прилепскиот храм на книгите, тие 
максимално се посветија на работата. 

Енергијата беше насочена кон што 
подоследна примена на заштитните 
мерки. Книгите што се враќаа се 
ставаа во тридневен карантин. Потоа се 
вклучуваа во редовната книжна понуда. 
На пултовите беа ставени стакла, 
како паравани коишто спречуваат 
непосредни контакти со читателите, 
за да се намали ризикот од пренос 
на коронавирусот. Библиотекарите 
задолжително носеа заштитни маски, 
и работеа со нараквици. Постојано 
со средство за дезинфекција се 

jobs. In the Prilep temple of books, they 
devoted themselves to the work to the 
maximum.

The energy was aimed at the most 
consistent application of protective mea-
sures. Returned books were quarantined 
for three days. Then they were put back to 
the regular book offer. Glass countertops 
were placed on the counters to prevent 
direct contact with readers to reduce the 
risk of transmitting the coronavirus. Li-
brarians were required to wear protective 
masks and work with protective gloves. 
The surfaces of the counters were con-
stantly cleaned with disinfectant, and the 
floor was cleaned with disinfectant solu-
tion several times a day. Readers’ tem-

Читател остава книга во шкафот означен за карантин
A reader leaving a book inside the cupboard designated for quarantine
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чистеа површините на пултовите, а 
секојдневно повеќе пати дневно се 
чистеше подот со дезинфекциски 
раствор. На читателите на влезот им 
се мереше температура. И тие носеа 
заштитни маски и задолжително 
употребуваа средство за дезинфекција 
на рацете. 

Резервираа термини за враќање 
и позајмување нова книга на сајтот 
или по телефон. На растојание од 2 
метра, со временска дистанца од 10-
ина минути, трпеливо чекаа во долги 
редици и надвор од установата, за да 
дојдат до бараната книга. 

На почетокот атмосферата беше 
тензична. За дел од читателите беа 
тешко прифатливи новите заштитни 
мерки. Сепак ден по ден, со мирниот 
однос на библиотекарите, со трпеливото 

perature was measured at the entrance. 
They also wore protective masks and 
were required to use hand sanitizers.

Readers would book appointments to 
return and borrow a new book on the site 
or by phone. At a distance of 2 meters, 
with a time distance of about 10 minutes, 
they patiently waited in long queues out-
side the institution to get the required 
book.

At first the atmosphere was tense. For 
some readers, the new safety measures 
were difficult to accept. However, day by 
day, with the calm attitude of the librar-
ians, with a patient explanation of why 
it is necessary to quarantine the books 
and not to touch the offered literature 

Вработен одговара на повиците на читателите
An employee answering the readers’ phone calls
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објаснување зошто е потребно да се 
ставаат книгите во карантин и да не 
се допира понудената литература на 
полиците, тие се привикнаа на новата 
реалност. 

Заштитните мерки се применуваат 
и денес. Соработката на релација: 
читател-библиотекар, како нераскин-
лива симбиоза во нашата установа 
продолжи со успех. 

Продолжи набавката на книги. 
Се освежуваат и се набавуваат нови 
книги.На полиците има постојано 
нова книжна понуда. Граѓанките и 
граѓаните почитувачи на книгата, на 
литературата, творештвото, од сите 
возрасти, секојдневно доаѓаат во 
нашата установа. 

Пандемијата на Ковид-19 за 
момент нè оддалечи. Но, не нè оддвои! 
Напротив се научивме и привикнавме 
сите да живееме и работиме во 
прифатливи услови. Денес по повеќе 
месеци живот во пандемија, сите сме 
полни со надеж дека еден ден ќе ги 
тргнеме маските, дека топло и срдечно 
ќе се ракуваме како порано со нашите 
драги соработници. 

Денес живееме со надеж дека во 
читалните ќе се промовираат книги, 
ќе се одржуваат трибини, ораторски 
вечери, матинеа, предавања, средби 
со писателите. Живееме во надеж 
дека како порано, децата повторно ќе 
трчкаат низ ходниците задлабочени 
во своите игри, дека наставниците и 
учениците повторно ќе ги користат 
читалните за интерактивна настава по 
одделни предмети ... 

Надежта не нè напушта. Секој ден 
сме со посилна верба дека ќе дојдат 

on the shelves, they got used to the new  
reality.

Safety measures are still in place to-
day. The cooperation between the readers 
and the librarians, as an unbreakable sym-
biosis in our institution continued with 
success.

The procurement of books continued. 
Book offer has been refreshed, new books 
purchased. There is always a new book 
offer on the shelves. Citizens - admirers 
of books, literature, creativity, of all ages, 
come to our institution every day.

The Covid-19 pandemic took dis-
tanced us for a moment. But it did not 
separate us! On the contrary, we have got 
used to and became accustomed to liv-
ing and working in acceptable conditions. 
Today, after many months of living in a 
pandemic, we are all full of hope that one 
day we will take off our masks, that we 
will shake hands warmly and cordially as 
before with our dear colleagues.

Today we live with the hope that 
books will be promoted in the reading 
rooms, tribunes will be held, that there 
will be oratory evenings, matinees, lec-
tures, meetings with writers. We live in 
the hope that, as before, children will run 
through the corridors immersed in their 
games again, that the teachers and stu-
dents will again use the reading rooms for 
interactive teaching in certain subjects .

Hope does not leave us. Every day we 
have a stronger belief that better days will 
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come. We remained strong even when 
several employees became infected with 
the coronavirus. Fortunately, we won the 
battles with Covid. Healthy, alive, we all 
remain committed to preserving, enrich-
ing and lending the book fund, dedicated 
to the needs of our fellow citizens.

We are strengthening online activities. 
We want our readers to come to our insti-
tution in large numbers. We want them to 
use as many of our services as possible, so 
we continue and enrich our agenda. The 
hope is instilled in us that the danger will 
end soon, that we will return to normal 
working conditions.

These written lines in this monograph 
will remain only a testimony to a difficult 
period that our institution, the city, the 
state, the world in general, went through. 
The function of these words is precisely 
that, to be of help and a lesson for future 
generations, if the world faces a new pan-
demic in the next century.

Now, after several months of inten-
sive experience with the pandemic, we are 
moving forward boldly towards achieving 
our mission, vision, towards achieving the 
efforts to solve the problems, part by part, 
towards achieving the goals, moving to-
wards the growth and development of the 
institution. 

We have continued to enrich this 
75-year-old fortune and cultural heritage 
that we have carefully preserved, even in 
these stormy conditions.

подобри денови. Останавме силни 
и тогаш кога со коронавирусот се 
инфицираа и заболеа неколкумина 
вработени. Битките со ковидот за 
среќа ги добивме. Здрави, живи, 
сите остануваме и натаму посветени 
на чување, збогатување и издавање 
на книжниот фонд, посветени на 
потребите на нашите сограѓани. 

Ги засилуваме онлајн активностите. 
Желни сме нашите читатели да доаѓаат 
во нашата установа,во што поголем 
број. Желни сме да користат што повеќе 
наши услуги, затоа продолжуваме и 
ја збогатуваме нашата агенда. Во нас 
е всадена надежта дека наскоро ќе 
заврши опасноста, дека ќе се вратиме 
во нормални услови за работа. 

Овие запишани редови и во оваа 
монографија ќе останат само сведоштво 
за еден тежок период низ кој помина 
нашата установа, градот, државата, 
светот воопшто. Функцијата на овие 
редови е токму таа, да бидат помош и 
поука за генерациите потоа, доколку 
светот се соочи со нова пандемија во 
следното столетие. 

Сега, по неколку месеци 
практицирање интензивно искуство 
со пандемијата, продолжуваме храбро 
напред кон остварување на нашата 
мисија, визија, кон остварување на 
заложбите за решавање на проблемите, 
дел по дел, кон остварување на целите, 
движејќи се во правец на раст и развој 
на установата. 

Ова 75-годишно богатство и 
културно наследство што го чуваме 
грижливо и во овие невремиња, 
продолживме да го збогатуваме.



„Борка Талески“- Прилеп

Библиотеката продолжува со својата мисија, визија и цели 
The Library Continues With Its Mission, Vision And Objectives
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Мисија

Мисијата на библиотеката е 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.

Установата, пред сè 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.

Визија

Визијата е унапредување на 
институционалното остварување 

Mission

The mission of the library is the devel-
opment of library and information activ-
ity and research in the field of protection 
of library goods and the procedures of  
valorization, categorization and re-
valuation of collections of library 
 goods.

The institution should, above all, 
provide sufficient access to information, 
a smooth process of learning, education 
and literacy through the use of books 
and other servicesto the citizens of the  
Municipality of Prilep and the wider  
region. Thus, the citizens strengthen 
their cultural, spiritual and democratic  
potentials.

Vision

The vision is to promote the institu-
tional realization of culture at the local 

Библиотека „Борка Талески“- Прилеп
Library „Borka Taleski“- Prilep
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на културата на локално ниво, 
односно културата понепосредно да 
кореспондира со културните потреби 
на граѓаните во заедницата. Со 
постојан раст на бројот и квалитетот 
на услугите, преку имплементација 
на нови иновативни програми да 
се стават во функција сите ресурси 
на установата. Со овој процес 
библиотеката да прерасне во вистинска 
мултифункционална културна 
установа и да постигне повисок 
степен на остварување на научно-
истражувачките, образовни и културни 
потреби на граѓаните. 

Целта е бесконечно скалило на 
вредности 

Библиотеката нуди еднаков 
пристап за сите категории граѓани, 
без оглед на возраста, полот, 
општествениот статус, расата, верата 
и политичката припадност или која 

level, i.e.to make the culture correspond 
more directly to the cultural needs of the 
citizens in the community; to put into op-
eration all the resources of the institution 
with a constant increase in the number 
and quality of services and through the 
implementation of new innovative pro-
grams. With this process, the library 
should grow into a real multifunctional 
cultural institution and achieve a higher 
degree of realization of the scientific re-
search, educational and cultural needs of 
the citizens.

The objective is an infinite ladder 
of values

The library offers equal access for 
all categories of citizens, regardless of 
age, gender, social status, race, religion 
and political affiliation or any other pe-
culiarity. The institution offers continu-

Библиотека „Борка Талески“- Прилеп
Library „Borka Taleski“- Prilep
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било друга особеност. Установата нуди 
континуирана поддршка за корисниците 
на услугите, преку промоција на 
македонската книжевност, негување 
на културните вредности, јазикот, 
писменоста, правописот, говорот, 
но и вредното книжно богатство 
од 130.000 библиотечни единици. 
Овој книжевен и книжен фонд е 
создаван низ децениите постоење, низ 
реализацијата на богатите програми за 
работа на установата. 

Користејќи ги искуствата и 
придобивките од минатите генерации 
збогатени со вештините и знаењата 
што ги носи новото време, установата 
го задржува фокусот  – силна културно-
образовна и информациска поддршка 
на заедницата преку правичен пристап 
до услугите, што ги задоволуваат 
разнообразните потреби на читателите. 

Библиотечните поставки за деца, 
возрасни, референтната поставка, 
роднокрајната и раритетната коишто 
континуирано се збогатуваат со 
најновите публикувани изданија 
од релевантни институции, преку 
последните изданија на македонски 
издавачки куќи, но секако и преку 
публикувани дела на роднокрајни 
и истакнати македонски автори, 
овозможуваат универзален пристап 
до широк спектар на знаења, искуства, 
информации и идеи.

Целта на сите нас  е да го задржиме 
имиџот на установа којашто е центар 
на учење, споделување и создавање 
нови културни вредности, коишто ќе 
се имплементираат во заедницата. 

ous support for the users of the services, 
through promotion of the Macedonian 
literature, nurturing of the cultural val-
ues, language, literacy, spelling, speech, 
but also the valuable literary wealth of 
130,000 library units. This literary and 
book fund has been created through the 
decades of existence, through the realiza-
tion of the rich programs for activities of 
the institution.

Utilizing the experiences and bene-
fits of past generations enriched with the 
skills and knowledge of modern times, 
the institution maintains a focus - strong 
cultural, educational and information sup-
port to the community through equitable 
access to services that meet the diverse 
needs of readers.

The library settings for children, 
adults, the reference exhibition, the na-
tive and the rare that are continuously en-
riched with the latest published editions 
from relevant institutions, through the 
latest editions of Macedonian publishing 
houses, but also through published works 
by native and prominent Macedonian au-
thors, provide universal access to a wide 
range of knowledge, experiences, infor-
mation and ideas.

Our mutual objective is to maintain 
the image of an institution that is a center 
of learning, sharing and creating new cul-
tural values, which will be implemented 
in the community.
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Ние сме установа којашто со својата 

дејност е вградена во културните 
вредности на заедницата. Нашите 
заложби се преку промовирање на 
нашите услуги:

–  перманентно да го подобруваме 
квалитетот и да го прошируваме 
видот и обемот на услуги;

– да соработуваме со другите јавни 
и непрофитни асоцијации, со 
коишто имаме исти или слични 
цели;

– да ги подобриме јавните програми 
на теми коишто се од интерес на 
заедницата;

– да обезбедиме поле сен 
пристап на читателите до 
информациите коишто говорат за 
конструктивните и прогресивни 
иницијативи за развој на 
заедницата;

– како јавна установа да учествуваме 
во значајни настани за заедницата;

– да придонесеме за унапредување 
на стручната и научно-
истражувачката работа, за развој 
на образованието, културата, 
науката и другите дејности;

– библиотеката да го збогатува 
фондот преку купување, размена, 
дар, завештание и др;

– да се грижи за комплетирање 
и одржување на Роднокрајната 
збирка;

– да подготвува библиотечен онлајн 
каталог и база на податоци;

– да подготвува и издава 
библиографии;

– да врши научно-истражувачка 
работа и библиографско-
информативна дејност; 

We are an institution that is embedded 
in the cultural values of the community 
with its activity. Our efforts are, through 
the promotion of our services:

-  to permanently improve the quality 
and expand the type and scope of 
services;

-  to cooperate with other public and 
non-profit associations we have the 
same or similar objectives with;

-  to improve public programs on top-
ics of interest to the community;

- to provide readers with easier access 
to information that talks about con-
structive and progressive communi-
ty development initiatives;

-  to participate,as a public institution, 
in important events for the commu-
nity;

-  to contribute to the advancement of 
professional and scientific research 
work, to the development of educa-
tion, culture, science and other ac-
tivities;

-  to enrich the library fund through 
purchases, exchanges, gifts, etc.;

-  to take care of the completion and 
maintenance of the Native authors 
Collection;

-  to prepare a library online catalog 
and database;

-  to prepare and publish bibliogra-
phies;

-  to perform scientific research work 
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– да врши замена, размена и 
позајмување на библиотечниот 
материјал со други библиотеки и 
институции;

– да врши популаризација на 
библиотечниот материјал преку 
изложби, литературни читања, 
средби со автори, предавања, 
прикажување на видео проекции 
и слично;

– да  се грижи за правилна примена 
на заштитно-техничките мерки на 
библиотечниот материјал;

– да води евиденција на 
библиотечниот материјал 
согласно пропишаните прописи 
и стандарди;

– да води евиденција за редок 
библиотечен материјал и да се 
грижи за негова заштита и чување, 
согласно актите за заштита на 
културните добра;

– да води грижа за стручното 
усовршување на библиотечниот 
кадар;

– да ја проучува состојбата, 
потребите и условите за развој 
на библиотечната дејност во 
општината;

– да нуди стручна помош на 
библиотечниот кадар на 
училишните библиотеки во градот 
и општинското подрачје.

Децениските проблеми –мост 
кон повисоки вредности

Недоволната кадровска екипи-
раност, техничкиот и просторниот 
недостиг (зашто објектот не е наменски 

and bibliographic-information activ-
ity;

-  to change, exchange and borrow li-
brary material with and from other 
libraries and institutions;

-  to popularize the library material 
through exhibitions, literary read-
ings, meetings with authors, lec-
tures, showing video projections, 
etc.;

-  to take care of the correct applica-
tion of the protection-technical mea-
sures of the library material;

-  to keep records of the library materi-
al in accordance with the prescribed 
regulations and standards;

-  to keep records of rare library mate-
rial and to take care of its protection 
and storage, in accordance with the 
acts for protection of cultural goods;

-  to take care of the professional de-
velopment of the library staff;

-  to study the situation, needs and 
conditions for development of the 
library activity in the municipality;

-  to offer professional assistance to the 
library staff of the school libraries in 
the city and the municipal area.

Decades-lasting problems - a 
bridge to higher values

Insufficient staff, technical and lack 
of space (because the building is not 
purpose-built, but partially adapted for 
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граден, туку адаптиран парцијално за 
библиотечна дејност) се лоцирани 
отворени прашања и проблеми. 

Доколку се најде солуција за сите 
нив, установата со големи чекори ќе се 
движи напред. А, неопходни се итни 
решенија за селектирани проблеми 
во пандемиски времиња. Оние што 
трпат временско пролонгирање ќе се 
решаваат во посткорона-период. 

Со вработување на дополнителен 
стручен и професионален кадар којшто 
располага со вештини и знаења што ги 
налагаат новите европски регулативи, 
установата кадровски ќе се екипира.

Со квалитетна реконструкција на 
делови од објектот, или изградба на 
нова зграда според сите стандарди за 
дејноста ќе има доволно магацински 
простор, уредени пултови. Неопходни 
се инвестиции во столарија за да се 
обезбеди чист и свеж воздух, изградба 
на адекватен канцелариски простор, 
реконструкција на санитарните јазли, 
адекватни читални, сали за едукација, 
промоции итн. Подобри решенија за 
просторниот проблем. 

Со набавка на адекватна техника, 
опрема и инвентар ќе се создадат 
услови за брза и поквалитетна 
реализација на задачите, а тоа ќе 
донесе нов квалитет во остварување 
на програмските активности. 

Така ќе се отстрани деценискиот 
прекин во обработката на периодиката. 
Ќе почнат со работа двете подрачни 
библиотеки во населбата Варош и 
населеното место Тополчани, кои не 
работат повеќе години, па читателите 

library activity) are open questions and 
problems.

If a solution is found for all of them, 
the institution will move forward with big 
steps. And urgent solutions are needed for 
selected problems in pandemic times. 
Those which can be prolonged, will be 
addressed in the post-corona period.

By hiring additional professional staff 
that has the skills and knowledge required 
by the new European regulations, the in-
stitution will have sufficient personnel.

With quality reconstruction of parts 
of the building, or construction of a new 
building according to all standards for the 
activity, there will be enough warehouse 
space and arranged counters. Investments 
in carpentry are needed to ensure clean 
and fresh air, but also construction of 
adequate office space, reconstruction of 
toilets, adequate reading rooms, education 
halls, promotions and better solutions to 
the space problem.

Procurement of adequate equipment 
and inventory will create conditions for 
faster and better implementation of tasks, 
which will bring new quality in the imple-
mentation of program activities.

This will eliminate the decade-long 
interruption in the processing of the peri-
odicals. The two regional libraries in the 
settlement of Varosh and the settlement of 
Topolcani, which have not been working 
for several years, will start operating, and 
the readers in these rural areas,who have 



Би
бл

ио
те

ка
та

 п
ро

до
лж

ув
а с

о 
св

ој
ат

а м
ис

иј
а,

 ви
зи

ја
 и

 ц
ел

и

 130  75 years Library

75 години Библиотека

been denied the opportunity of having a 
nearby library,will get the necessary lit-
erature.

With a solution to these problems, 
the entire literature will be disinfected 
in accordance with all regulations, a per-
manent write-off of the book fund that is 
not in operation will be performed and all 
resources and potentials of the institution 
will be put into operation.

In an age of advanced technology and 
the Internet, the institution will rapidly 
develop numerous ways of communicat-
ing and collaborating with readers. Read-
ing clubs for children, youth, adults and 
retirees will be established. A playroom 
will be operational, the children will be 
able to do their homework during their 
stay in the institution, learn foreign lan-
guages, process textbooks, and we, as a 
multifunctional center will cultivate li-
brary activity in our community.

At the same time, we will consolidate 
the cooperation and exchange of experi-
ences with other related institutions in the 
country and abroad.

Our dream is to purchase  a library-bus  
for the needs of the inhabitants in the rural 
areas, where there are no libraries.

In anticipation of better post-Covid 
times, when the economy will revive, we 
continue with dedicated work as a daily 
service in function of the needs of our 
fellow citizens, readers, cultural figures 
and the whole community.

во овие рурални средини се скратени 
за можноста да дојдат до потребната 
литература. 

Со солуција на овие проблеми 
ќе се дезинфицира согласно сите 
прописи целата литература, ќе се врши 
перманентен отпис на книжниот фонд 
што не е во функција, ќе се стават во 
функција сите ресурси и потенцијали 
на установата. 

Во време на развиена технологија и 
интернет, со голема брзина установата ќе 
развие бројни начини на комуникација 
и соработка со читателите. Ќе се 
формираат читателски клубови за деца, 
млади, возрасни, за пензионери... Ќе 
профункционира игротека, дечињата за 
време на својот престој во установата 
ќе може да ги решаваат своите домашни 
задачи, да учат странски јазици, да ги 
обработуваат лектирните изданија, а 
ние како мултифункционален центар 
ќе култивираме библиотечна дејност 
во нашата заедница. 

Притоа ќе ја консолидираме и 
соработката и размената на искуства 
со другите сродни установи во земјата 
и во странство.

Наш сон е и набавка на библиобус 
за потребите на жителите во руралните 
средини, каде што нема библиотеки. 

Во очекување на подобри постковид-
времиња, кога и стопанството ќе 
заживее, продолжуваме со посветена 
работа како секојдневен сервис во 
функција на потребите на нашите 
сограѓани, читатели, културни дејци, 
на целата заедница. 



Вработени  во  ЈОУ  Градска  библиотека „Борка Талески“–
ПрилеEmployees In Pmi City Library “Borka Taleski” - Prilep
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	 Директор:
	 Моника	Талеска, вработена во 2019 год.
 – афирмиран долгогодишен новинар уредник и публицист, библиотекар, активен 

учесник во општественото и културното живеење на Прилеп. 
	 Director:
	 Monika	Taleska, employed in 2019.
 - established longtime journalist, editor and publicist, librarian, active participant in the 

social and cultural life of Prilep

1.Сектор	за	стручна	обработка,	 
заштита,	чување	и	издавање	на	книжен	фонд	

1.	Sector	for	professional	processing,	 
protection,	storage	and	issuance	of	a	book	fund

1.1	Одделение	за	стручна	обработка	на	библиотечен	материјал
1.1	Department	for	professional	processing	of	library	material

1.1.Д-р		Нада	Караџоска, вработенаво 1984 год.
– библиотекарски советник и автор на повеќе стручни изданија 
од областа
1.1. Nada	Karadzoska,PhD,  employed in 1984.
-Library advisor and author of several professional publications in the 
field of librarianship

1.2. Каролина	Крстеска, вработена во 1984 год.
–виш библиотекар, соработник и преведувач на неколку изданија 

на библиотеката на англиски јазик, претседател на УО 
1.2. Karolina	Krsteska,  employed in 1984.

- Senior librarian, collaborator and translator of several library  
editions in English, President of the Board
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1.3.  Магда	Василеска,  вработена во 1989 год.
–виш библиотекар и автор на две стручни изданија на нашата 
установа
1.3. Magda	Vasileska, employed in 1989.
- Senior librarian and author of two professional editions of ou 
 institution

2.1. Еленче	Ташковска, вработена во 2019 год.
–самостоен библиотекарски помошник и активен учесник во 

општествениот и културниот живот на Прилеп
2.1. Elenche	Tashkovska, employed in 2019.

-Independent library assistant and active participant in the social and 
cultural life of Prilep

2.2. Вангел	Наумоски,	 вработен во 1989 год.
– самостоен библиотекарски помошник 
2.2. Vangel	Naumoski, employed in 1989.
–Independent library assistant

2.3. Васил	Киров,  вработен во 1986 год.
– библиотекар

2.3. Vasil	Kirov,	employed in 1986.
- Librarian

2.4. Цветанка	Толеска, вработена во 1983 год.
–библиотекарски помошник, соработник во повеќе изданија на 
библиотеката
2.4. Cvetanka	Toleska, employed in 1983.
-Library assistant, collaborator in several editions of the library

2.	Одделение	за	деца	и	возрасни	и	чување	на	книжен	фонд
2.	Department	for	children	and	adults	and	book	fund	storage
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3.1.Петар	Петрески, вработен во 2002 год.
– советник за административни, општи и правни работи – 
уредник и автор на повеќе книжевни дела.
3.1.Petar  Petreski, employed in 2002.
- Advisor for administrative, general and legal affairs - editor and 
author of several literary works

2.5. Силвија	Илиеска, вработена во 2015 год.
– библиотекарски помошник, член на УО на библиотеката

2.5. Silvija	Ilieska, employed in 2015.
- Library assistant, member of the library Board

2.6.  Елизабета	Везенкоска,	вработена во 1993 год.
–  библиотекарски помошник 
2.6. Elizabeta	Vezenkoska, employed in 1993.
- Library assistant

2.7.  Зоран	Василески, вработен во 2012 год.
– библиотекарски помошник 

2.7. Zoran	Vasileski, employed in 2012.
-Library assistant

3.2. Влатко	Лукароски,	 вработен во 2020 год.
 – архивар

3.2. Vlatko	Lukaroski, employed in 2020.
 - Archivist

3.Одделение	за	административни,	општи,	правни	и	помошно-технички	работи
3.	Department	for	administrative,	general,	legal	and	technical	assistance
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3.3. Дијана	Ивческа, вработена во 2002 год.
- книгоповрзувач
3.3. Diana	Ivceska, employed in 2002.
- Bookbinder

3.5. Илинка	Ристеска, вработена во 2015 год.
- хигиеничар
3.5.Ilinka		Risteska, employed in 2015.
- Hygienist

4.1.Милан	Петрески,	 вработен во 1984 год.
- самостоен референт 
- сметководител
4.1.Milan	Petreski, employed in 1984.
- Independent Official 
- Accountant

3.4. Игор	Андријески,вработен во 2019 год.
 - хаусмајстор

3.4. Igor	Andrijeski, employed in 2019. 
- Janitor

3.6. Орце	Тошески, вработен во 2012 год.
- друг работник на одржување објекти

3.6. Orce	Tosheski,	employed in 2012.
- Another facility maintenance worker

4.Одделение	за	материјално-финансиски	работи
4.	Department	for	material-financial	affairs
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Директорите на библиотеката од основањето до денес 
The Directors Of The Library From Establishment To Today
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1.ДИМЧЕ НАЈЧЕСКИ, 
директор од 1945 до 1956 год.

Д-р Димче Најчески 
(1925–2018) е учесник 
во НОБ. Веднаш по 
ослободувањето на 
Прилеп во 1945 година, 
со група интелектуалци 
ја формирал Градската 
библиотека и читалиште 
„Максим Горки“ и 
извесен период е прв 
нејзин управител на 
волонтерска основа. 
Библиотеката во тој период била 
сместена во поранешниот народен 
магазин (НАМА). Располагала со 
приближно 1.000 книги и весници. 
Најчески докторирал на Филозофскиот 
факултет во Скопје, а најголем дел од 
работниот век го поминал како виш 
научен соработник во Одделението 
за македонска народна литература во 
Институтот за македонска литература 
во Скопје.

2.ДОМНИКА ИВАНОСКА, 
директор од 1956 до 1959 год.

Домника Иваноска 
(1923–2014) со завршен 
стенодактилографски 
курс во Скопје, во 1953 
година била вработена 
како  книжар  во 
прилепската библиотека. 
Таа доаѓа на раководна 
функција веднаш по 
заминувањето на д-р 
Најчески во 1956 година. 
Иваноска е управител на 

1. DIMCHE NAJCHESKI,  
director from 1945 to 1956

PhD DimcheNajcheski 
(1925 - 2018) was a partici-
pant in the National Libera-
tion War. Immediately after 
the liberation of Prilep in 1945, 
he founded the City Library 
and Reading Room “Maksim 
Gorki “ (Maxim Gorky) with 
a group of intellectuals and 
for some time he was its first 
manager on a voluntary basis. 

The library at that time was housed in the 
former People’s Magazine (NAMA). It 
had approximately 1,000 books and news-
papers. DimceNajceski received his PhD 
from the Faculty of Philosophy in Skopje 
and spent most of his working life as a 
senior research associate in the Depart-
ment of Macedonian Folk Literature at 
the Institute of Macedonian Literature in 
Skopje.

2. DOMNIKA IVANOSKA,  
director from 1956 to 1959

Domnika Ivanoska (1923 
- 2014) was employed as a 
bookseller in the Prilep library 
in 1953, with a completed 
stenography typing course in 
Skopje. She came to the man-
agerial position immediately 
after the departure of PhD Na-
jceski in 1956. Ivanoska was 
the manager of the library until 
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библиотеката до 1959 година. Во време 
на нејзиниот мандат библиотеката се 
одвојува од градскиот културен дом и 
продолжува со работа како самостојна 
културно-образовна институција. Со 
постапката на одвојување се менува 
и називот на установата. Оттогаш 
библиотеката го носи името на 
народниот херој Борка Талески. 
Иваноска сè до своето пензионирање 
работи како библиотекарски помошник 
во установата. 

3. ДИМИТАР АТАНАСОСКИ, 
директор од 1959 од 1975 год.

Димитар Атанасоски 
(1935–2004) завршил 
Средно библиотекарско 
училиште во Белград. 
Во 1953 година се 
вработил како книжар 
во библиотеката „Борка 
Талески“ во својот роден 
град. Од ова работно 
место во 1959 година е 
назначен за раководител 
на установата, сѐ до 1975 година. Во 
овој период го завршува Филозофскиот 
факултет во Скопје, група Историја 
на книжевностите на народите и 
народностите во СФРЈ, а од 1975 година 
работи како професор на Економскиот 
факултет до пензионирањето.

За време на неговиот мандат 
библиотеката располага со книжен 
фонд од околу 30.000 библиотечни 
единици. Отворени се првите 
подрачни библиотеки во населбите 

1959. During her term, the library was 
separated from the city cultural center and 
continues to operate as an independent 
cultural and educational institution. The 
separation procedure also changed the 
name of the institution. Since then, the 
library has been named after the national 
hero BorkaTaleski. Until her retirement, 
Ivanoska worked as a librarian at the  
institution.

3. DIMITAR ATANASOSKI,  
director from 1959 to 1975

Dimitar Atanasoski  
(1935 - 2004) graduat-
ed from the Library High 
School in Belgrade. In 1953 
he got a job as a bookseller 
in the library “BorkaTale-
ski” in his hometown. 
From this position he was 
appointed head of the insti-
tution in 1959 and stayed 

until 1975. During this period he grad-
uated from the Faculty of Philosophy in 
Skopje, Department of History of Lit-
eratures of Nations and Nationalities in 
SFRY, and from 1975 until his retirement, 
he worked as a professor at the Faculty 
of Economics.

During his mandate, the library has a 
book fund of about 30,000 library units. 
The first regional libraries have been 
opened in the settlements of Varosh and 
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Варош и Тризла. Формирана е 
книговрзницата,  одделението за 
странска литература и периодични 
публикации, роднокрајното одделение 
и првиот читачки клуб во рамките на 
установата. Атанасоски ја изработува 
и првата Библиографија на прилепски 
автори во библиотеката, а исто така се 
јавува и како уредник на зборникот на 
прилепски автори со наслов „Дваесет 
и шестемина“. 

4. ЈАНЕ ТОДОРОСКИ,  
директор од 1975 до 1977 год.

Тодороски по завршу-
вање на гимназијата 
во својот роден град се 
запишува и дипломира на 
Филозофскиот факултет во 
Скопје, група Книжевност. 
Од септември 1975 година 
е именуван за директор на 
библиотеката, функција 
што ја извршувал до 
април 1977 година. Во овој 
период библиотеката продолжила со 
извршување на законските обврски, 
што значат збогатување и развој на 
библиотечната дејност

Потоа кариерата ја продолжил како 
директор и главен и одговорен уредник 
на Центарот за печат и радио – Прилеп. 
До пензионирањето Тодороски 
работи во подрачната единица на 
Министерството за труд и социјална 
политика – Прилеп.

Trizla. The bookbinding department, the 
department for foreign literature and pe-
riodicals, the Native authors department 
and the first reading club within the in-
stitution were established. Atanasoski 
prepared the first Bibliography of Prilep 
authors  in the library, and he also appears 
as the editor of the collection of Prilep 
authors entitled “Dvaeset I shestmina” 
(Twenty-six).

4. JANE TODOROSKI,  
director from 1975 to 1977

After graduating from 
high school in his home-
town, Todoroski enrolled 
and graduated from the Fac-
ulty of Philosophy in Skopje, 
Department of Literature. 
From September 1975 he 
was appointed director of 
the library, a position he held 
until April 1977. During this 

period, the library continued to perform 
its legal obligations, which means en-
richment and development of the library 
activity.

Then he continued his career as a 
director and editor-in-chief of the Press 
and Radio Center - Prilep. Until his retire-
ment, Todoroski worked in the regional 
unit of the Ministry of Labor and Social 
Policy - Prilep.
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5. СЛАВЕ РИСТЕСКИ,  
директор од 1977 до 1995 год.

Славе Ристески (1935–
2018) е дипломец на 
Филозофскиот факултет во 
Скопје, група Македонски 
јазик со книжевност. За 
директор на Градската 
библиотека  „Борка 
Талески“ е именуван 
во 1977 година и оваа 
функција ја извршува сè до 
1995 година, кога заминува 
во пензија. Тој е со најголем 
директорски стаж во библиотеката. Во 
неговиот мандат библиотечниот фонд 
е преселен од зградата зад киното, 
позната како Куќата на Шајкар, 
во новите простории во Домот на 
културата „Марко Цепенков“, каде што 
се наоѓа и денес.

Во овој период е пуштена во 
употреба подвижната библиотека 
за потребите на работниците во 
прилепските фирми. Еден библиотекар 
ги посетувал фирмите со приватно 
возило и им издавал литература. Исто 
така пуштен е во работа библиобус 
со околу 5.000 книги за 800 читатели 
во 17 села во регионот.Установата 
ја проширила својата дејност и во 
руралните средини со отворање на 
библиотечни клонови во соседните 
помали општини Кривогаштани и 
Долнени.Отворено е првото детско 
катче во библиотеката во Прилеп. Во 
овој период библиотечниот фонд се 
зголемил на 47.000 книжни единици, а 
бројот на редовни читатели достигнал 
2.361.

Во 1995 година е воспоставена 
соработка со Француската амбасада, на 

5. SLAVE RISTESKI,  
director from 1977 to 1995

Slave Risteski (1935 - 
2018) is a graduate from 
the Faculty of Philosophy 
in Skopje, Department of 
Macedonian language with 
literature. He was appointed 
director of the BorkaTaleski 
City Library in 1977 and held 
this position until 1995, when 
he retired. He has the longest 
managerial experience in the 

library. During his tenure, the library fund 
was moved from the building behind the 
cinema, known as the Shajkar’s House, 
to the new premises of the Marko Cepen-
kov Home of Culture, where it is located 
today.

During this period, the mobile library 
for the needs of the workers in the Prilep 
companies was put into use. A librarian 
visited the companies in a private vehicle 
and distributed literature to them. A li-
brary-bus with about 5,000 books for 800 
readers was also launched in 17 villages 
in the region. The institution expanded its 
activities in rural areas by opening library 
clones in the smaller neighboring munic-
ipalities of Krivogashtani and Dolneni. 
The first children’s corner in the library 
in Prilep was opened. During this period 
the library fund increased to 47,000 book 
units, and the number of regular readers 
reached 2,361.

In 1995, cooperation was established 
with the French Embassy, and on their 
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чија иницијатива во мај истата година 
е отворено Француско културно катче 
во рамките на установата. Ристески 
во својот 18-годишен мандат оставил 
длабок печат во работата на установата 
и заживувањето на библиотечната и 
културна дејност во градот. 

6.АНГЕЛИНА ГАРЕСКА, 
директор од 1995 до 1999 год.

Ангелина Гареска 
(1951–2012) е директор 
на библиотеката од 1995 
до 1999 година. Во овој 
четиригодишен мандат, 
таа како раководител на 
единствената библиотека 
во Прилеп го дава својот 
придонес во постоењето и 
развојот на установата. Во 
библиотеката е вработена 
во 1978 година во матичната служба. 
Гареска завршила Филозофски 
факултет во Скопје, група Македонски 
јазик. 

7. ВАСИЛЕ ДИМЕСКИ, 
директор од 1999 до 2003 год.

Димески е директор 
на библиотеката од јуни 
1999 до 2003 година. Тој е 
главен и одговорен уредник 
на првата монографија 
„Градска библиотека ‘Борка 
Талески’–Прилеп“. Делото 
коешто го опфаќа периодот 
на  5 ,5-децениското 
работење на установата 
е публикувано во 2000 
година.

initiative a French cultural corner was 
opened within the institution in May of 
the same year. In his 18-year term, Ristes-
ki left a significant mark on the work of 
the institution and the revival of the li-
brary and cultural activity in the city.

6. ANGELINA GARESKA,  
director from 1995 to 1999

Angelina Gareska (1951 - 
2012) was the director of the 
library from 1995 to 1999. In 
this four-year term, she, as 
the head of the only library in 
Prilep gave her contribution 
to the existence and develop-
ment of the institution. She 
was employed at the library 
in 1978 in the registry office. 

Gareska graduated from the Faculty of 
Philosophy in Skopje, Department of 
Macedonian language.

7. VASILE DIMESKI,  
 from 1999 to 2003

Dimeski was the direc-
tor of the library from June 
1999 to 2003. He is the edi-
tor-in-chief of the first mono-
graph “BorkaTaleski City 
Library - Prilep”. The work, 
which covers the period of 
the five and a half-decade 
operation of the institution, 
was published in 2000.
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Димески е плоден автор на повеќе 

уметнички дела, поезија, драми 
и публицистика. Има завршено 
Филозофски факултет во Скопје, 
група Историја на книжевноста. Тој е 
член на Друштвото на писателите на 
Македонија (ДПМ).

8. БЛАГИЦА ИЛИЈОСКА, 
директор од 2003 до 2008 год.

Илијоска е директор 
на установата од 2003 
година, па речиси до 
крајот на 2008 година. Таа 
со својата креативност, 
посветеност и личен 
ангажман остави печат во 
работата на установата. 
Во нејзиниот петгодишен 
мандат библиотеката 
бележи нагорен ôд. Во 
2004 година воведена е 
современа автоматизирана обработка 
на библиотечниот материјал со 
примена на системот на заемна 
каталогизација COBISS. Така што 
установата станува полноправен член 
на библиотечно-информацискиот 
систем COBISS-MK и дел од европската 
мрежа на библиотеки членки на 
ИФЛА (Меѓународна федерација на 
библиотечни асоцијации). Истата 
година со децентрализацијата, 
установата премина во надлежност 
на општината. Една година подоцна, 
Општина Прилеп ги донираше првите 
нови компјутери со што практично 
е отворен првиот интернет-клуб во 
установата. 

Илијоска има голем придонес во 
збогатување на книжниот фонд на 

Dimeski is a prolific author of many 
plays, works of art, poetry and journalism. 
He graduated from the Faculty of Philos-
ophy in Skopje, Department of History of 
Literature. He is a member of the Writers’ 
Association of Macedonia (DPM).

8. BLAGICA ILIJOSKA,  
director from 2003 to 2008

Ilijoska was the direc-
tor of the institution from 
2003, until almost the end 
of 2008. With her creativi-
ty, dedication and personal 
engagement, she left a mark 
on the work of the institution. 
During her five-year term, 
the library’s success was on 
the rise. In 2004, modern au-
tomated processing of library 

material was introduced using the CO-
BISS mutual cataloging system. Thus, the 
institution becomes a full member of the 
library information system COBISS-MK 
and part of the European network of 
member libraries of IFLA (International 
Federation of Library Associations). In 
the same year with the decentralization, 
the institution passed into the competence 
of the municipality. A year later, the Mu-
nicipality of Prilep donated the first new 
computers, which practically opened the 
first internet club in the institution.

Ilijoska has a great contribution in en-
riching the book fund of the Native au-
thors Department, which in this period 
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had a significant place in the functioning 
of the institution. She is the editor of the 
monograph “Prilepskoto Pismo” (The 
Prilep Letter), dedicated to the Prilep au-
thors, as well as co-author and collabo-
rator in several other works published by 
the library. Ilijoska graduated from the 
Faculty of Philosophy, Department of 
Yugoslav literature.

9. PETAR PETRESKI, 
 director from 2008 to 2019

He was born in Prilep. He 
finished high school in his 
hometown, and law school 
in Skopje. He joined the li-
brary in 2002. From the end 
of 2008 to the beginning of 
September 2019, he was the 
director of the institution, and 
then he worked as an advisor 
for administrative, general 
and legal affairs.

During his tenure as di-
rector, the implementation 

of the automatic processing of the book 
fund continued, especially in the segment 
“lending of library material”. Renovations 
of several departments in the library were 
performed in different years (children’s 
department, adult department, foreign 
literature department, native authors de-
partment, the large and the small read-
ing rooms of the internet club and the 
library fund was transferred to a new 
larger room, where certain adaptations 
were made). The publishing activity of 
the library is intensified by publishing 
several important works (“Prilepskiot 
likoven fenomen” (Prilep art phenom-
enon), “Prilepchani, 19 ti vek” (Prilep 

Роднокрајното одделение, коешто и 
во овој период има значајно место 
во функционирањето на установата. 
Таа е уредник на монографијата 
„Прилепското писмо“, посветена на 
прилепските автори, воедно и коавтор 
и соработник во повеќе други дела во 
издание на библиотеката. Илијоска има 
завршено Филозофски факултет, група 
Југословенска книжевност. 

9. ПЕТАР ПЕТРЕСКИ, 
директор од 2008 до 2019 год.

Роден е во Прилеп. 
Гимназија завршил во 
родниот град, а правен 
факултет во Скопје. Во 
библиотеката се вработил 
во 2002 година. Од крајот 
на 2008 до почетокот на 
септември 2019 година 
ја извршува функцијата 
директор на установата, а 
потоа работи како советник 
за административни, општи 
и правни работи.

Во периодот додека бил директор 
продолжува имплементацијата на 
автоматската обработка на книжниот 
фонд, особено во сегментот „зајмување 
на библиотечен материјал“. Извршени 
се реновирања на повеќе оддели во 
библиотеката во одделни години 
(детскиот оддел, одделот за возрасни, 
одделот за странска литература, 
роднокрајното одделение, големата 
и малата читална од интернет-клуб 
и пренесен е библиотечниот фонд во 
нова поголема просторија, во којашто 
се извршени одредени преадаптации). 
Се интензивира издавачката дејност на 
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citizens, 19th century), “Peroto na pri-
lepskite novinari” (The writing pen of 
Prilep journalists), “Makedonija-kratka 
enciklopedija revolucioneri” (Macedonia 
- a short encyclopedia of revolutionaries), 
“Manastirskite biblioteki vo Prilep I Pri-
lepsko” (Monastery libraries in Prilep and 
Prilep region),  “Mariovo niz vekovite” 
(Mariovo through the centuries), “Seme-
jni biblioteki vo Prilep” (Family libraries 
in Prilep), “Prilepski sportski golemini” 
(Prilep sports greatness), bio-bibliogra-
phy for Borko Lazeski, book of cartoons 
by Zivko Kozar, “Menadzment vo bib-
liotekite” (Management in libraries), 
book of memoirs about the patron of the 
library, the national hero BorkaTaleski 
and others). For several years in a row, 
the library’s periodical, Bibliosvet, was 
published.

Petar Petreski is the author of sever-
al literary works (poetry, plays, novels, 
short stories, journalism articles). He is 
a member of the Writers’ Association of 
Macedonia (DPM).

10. MONIKA TALESKA, director 
from 2019 until present date

In her3alist for several na-
tional media in the country and 
abroad (TV Telma, Radio Slo-
bodna Evropa (Radio Free Eu-
rope), Utrinski Vesnik, MIA, 
AMN, etc.), was the director 
of the Press, Radio and Tele-
vision Center in Prilep and 
the owner of the magazine for 
tourism and culture “Patokaz”. 
Before being employed at the 
Library, she worked as a pub-

библиотеката со издавање на повеќе 
значајни трудови („Прилепскиот 
ликовен феномен“, „Прилепчани, 
19 век“, „Перото на прилепските 
новинари“, „Македонија – кратка 
енциклопедија револуционери“, 
„Манастирските библиотеки во Прилеп 
и Прилепско“, „Мариово низ вековите“, 
„Семејни библиотеки во Прилеп“, 
„Прилепски спортски големини“, 
био-библиографија за Борко Лазески, 
книга карикатури на Живко Козар, 
„Менаџмент во библиотеките“, книга 
сеќавања за патронот на библиотеката, 
народниот херој Борка Талески и 
други). Неколку години по ред беше 
публикуван периодичниот подлисток 
на библиотеката, „Библиосвет“. 

Петар Петрески е автор на повеќе 
книжевни дела (поезија, драми, 
романи, раскази, публицистика). Тој е 
член на Друштвото на писателите на 
Македонија (ДПМ).

10. Моника Талеска,  
директор од 2019 година до 
денес

Талескa во својата 25 
годишна кариера, работи 
како новинар и новинар 
дописник на повеќе 
национални медиуми во 
земјава и во странство (ТВ 
Телма, Радио Слободна 
Европа, Утрински весник, 
МИА, АМН ...), била 
директор на Центарот за 
печат, радио и телевизија 
во Прилеп и косопственик 
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lic relations advisor in the Municipality of 
Prilep. She was appointed director of the 
institution in September 2019, from the 
position of librarian and public relations 
and marketing specialist.

During this period, the institution has 
been facing the biggest challenges since 

на списанието за туризам и култура 
„Патоказ“. Пред да биде вработена во 
Библиотеката, работи како советник за 
односи со јавност во Општина Прилеп.  
Именувана е за директор на установата 
во септември  2019 година, од работно 
место библиотекар и стручњак за 
односи со јавноста.
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Во овој период, установата се 

соочи со најголемите предизвици од 
основањето – пандемијата на Ковид-19. 
Од правен аспект е ставен темелот за 
развој на установата, со изготвување 
на нови правни акти, како и скенирање 
и лоцирање на најслабите точки во 
внатрешната организација на работата. 
Се работи на нов маркетиншки настап 
на установата, со редизајниран бренд, 
(ново лого, обележувачи на страници, 
членски карти, тагови за вработените, 
мапи, банери со автентичен дизајн ...) 
согласно со најсовремените стандарди 
за графички дизајн. Се интензивираат 
активностите на социјалните мрежи 
и на новодизајнираната интернет-
страница. Во  2019 година, издадени 
се две дела: „Старите занаети во 
Прилеп“ и „Библиотекарството во 
Прилеп –историски развој“.  Оваа 2020 
година се работи на нови две изданија 
–„Зборник на песни од прилепски 
автори“ и оваа монографија  „75 години 
ЈОУ Градска библиотека  ‘Борка 
Талески“. За прв пат книжниот фонд 
од над 4.000 библиотечни единици 
во подрачната библиотека во Варош 
се внесува во  COBISS.MK системот. 
Па кон средината на 2021 година и 
оваа подрачна библиотека повторно 
ќе биде отворена за читателите, по 
повеќегодишна пауза. За прв пат, со 
Одлука на Владата и Министерството 
за култура, на вработените им 
се зголемува платата. Конечно 
библиотекарите, кои со години беа 
оставени на маргините, сега добиваат 
достоинствена плата.

its establishment - the Covid-19 pandem-
ic. From a legal point of view, the foun-
dation has been laid for the development 
of the institution, with the preparation of 
new legal acts, as well as scanning and 
locating the weakest points in the inter-
nal organization of its functioning. We 
are performing a new marketing strategy 
within the institution, with a redesigned 
brand (new logo, bookmarks, membership 
cards, employee tags, maps and banners 
with authentic design) in accordance with 
the most modern standards for graphic de-
sign. The activities on the social networks 
and on the newly designed website are 
intensified. In 2019, two works were pub-
lished: “Starite zanaeti vo Prilep” (“Old 
crafts in Prilep”) and “Bibliotekarstvoto 
vo Prilep-istoriski razvoj”(Librarianship  
in Prilep - historical development). This 
year, 2020, we are working on two new 
editions - “Zbornik na pesni od prilepski 
avtori” (Collection of poems by Prilep 
authors) and this monograph “75 godini 
JOU Gradska biblioteka ‘Borka Taleski” 
( „75 years of PMI City Library ‘Borka 
Taleski“ ). For the first time, the book 
fund of over 4,000 library units in the re-
gional library in Varos has been entered 
in the COBISS.MK system. Towards the 
middle of 2021, this regional library will 
have been reopened for readers, after a 
break of several years. For the first time, 
with the Decision of the Government and 
the Ministry of Culture, the salary of the 
employees is increased. Finally, librari-
ans, who have been left on the sidelines 
for years, now receive a decent salary.





Кон ликот и делото на Борка Талески  
–нашиот патрон  

In Tribute Of The Character And Work Of Borka Taleski  
- Our Patron 
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Борка Талески
Borka Taleski
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Патронот на нашата установа, 

револуционерот, партизан и 
македонски комунист, Борка Талески 
е еден од 10-те најистакнати борци од 
Прилеп, учесници во НОБ,  коишто 
постхумно се одликувани со oрден 
– Народен херој на Југославија од 
Македонија.Роден е во 1921 година, 
на 19 јули. Борка Талески, синот 
на Петре занаетчијата и неговата 
сопруга Спасија, впрочем е потомок на 
познатиот прилепски фурнаџија Тале. 

Во ова имотно, но скромно 
семејство одамна се негувале 
прогресивни демократски идеи. Па, 
Борка уште како мал, во долгите 
студени зимски ноќи сакал да ги слуша 
дедовите приказни за војводите, за 
борбите на Спиро Црне, на Петре и на 
Ѓорѓи Ацев, Гоце Делчев, Даме Груев и 
други борци од илинденскиот период. 
Во тие години, пред да го започне 
своето образование, Борка веќе знаел 
многу настани вградени во историјата 
на македонската вековна борба за 
слобода.

Основното училиште го завршува 
без големи тешкотии со одличен 
успехи за тоа бил награден со сто 
динари, вложени на штедна книшка. По 
завршување на основното образование,  
тој се запишува во прилепската 
гимназија, која се наоѓала во дворот 
на црквата „Свето Благовештение“.

Борка уште како ученик во првите 
класови во гимназија се истакнувал со 
своето знаење, особено во областа на 
математиката. Тој и неговите другари 
од класот, меѓу кои Блаже Конески, 
Круме Јаскоски, Ордан Михајлоски 
и други, се обидуваат да издаваат 

The patron of our institution, the 
revolutionary, partisan and Macedonian 
communist, BorkaTaleski is one of the 
10 most prominent fighters from Prilep, 
participants in the National Liberation 
War, who are posthumously awarded 
the Order - People’s Hero of Yugoslavia 
from Macedonia. He was born in 1921, on 
July 19. BorkaTaleski, the son of Petrethe 
craftsman and his wife Spasija, is in fact 
a descendant of the famous baker Tale 
from Prilep.

Progressive democratic ideas have 
long been nurtured in this wealthy but 
modest family. So, in the long cold winter 
nights, Borka, as a child, wanted to hear 
his grandparents’ stories about the dukes, 
the battles of Spiro Crne, Petre and Gjorg-
ji Acev, Goce Delchev, Dame Gruev and 
other fighters from the Ilinden period. In 
those years, before starting his education, 
Borka already knew many events embed-
ded in the history of the Macedonian cen-
tury-old struggle for freedom.

He finishes primary school without 
much difficulty with great success, for 
which he was rewarded with one hundred 
dinars, invested in a savings account. Af-
ter completing his primary education, he 
enrolled  in the Prilep Gymnasium, which 
was located in the yard of the church 
“Holy Annunciation”.

Borka, as a student in the first grades 
of high school, excelled with his knowl-
edge, especially in the field of mathe-
matics. He and his classmates, including 
Blaze Koneski, KrumeJaskoski, Ordan 
Mihajloski and others, are trying to pub-
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свој весник каде што ќе можат да ги 
пласираат своите трудови и идеи.

Во 1934 година Борка завршува 
мала матура, но бидејќи по 
Шестојануарската диктатура режимот 
ја укинува прилепската полна 
гимназија, родителите на Борка решиле 
да го пратат во Битола со цел да ги 
заврши вишите гимназиски класови.

Во  новата средина започнува нов 
живот, му пристапува на работничкото 
движење и свесно го избира 
револуционерниот пат.  Тој својот 
живот го посветува на идеите на новите 
човечки вредности  и марксистичката 
филозофија и учење.

Есента  1939 година, Борка 
се запишал на Медицинскиот 
факултет во Белград. Таму се 
вклучил во револуционерното 
движење и воспоставил контакти 
со најистакнатите раководители на  
илегалното движење. Според повеќе 
извори кои ја следат биографијата на 
херојот Борка Талески, во овој период 
тој повеќе пати е забележан во друштво 
на Иво Лола Рибар. Во фокусот на 
нивните дискусии биле проблемите на  
Универзитетот, но и револуционерното 
движење за слобода.  Како истакнат 
студент со авангардни слободарски 
идеи, тој набргу станува еден од 
водачите на студентската младина.

Во 1941година Борка се враќа 
во Прилеп. Заедно со Мице Козар 
развиваат богата политичка и 
организациска активност. За кратко 
време Борка станува душата на 
движењето. Прилепските комунисти 
и скоевци имале можност најубаво да 
ги почувствуваат неговите извонредни 

lish their own newspaper where they can 
place their papers and ideas.

In 1934 Borka completed the “Small 
Matura”, but because after the Dictator-
ship of January 6th, the regime abolished 
the full Gymnasium in Prilep, Borka’s 
parents decided to send him to Bitola so 
that he completes the upper high school 
classes.

In the new environment a new life 
begins; he joins the labor movement and 
consciously chooses the revolutionary 
path. He dedicates his life to the ideas of 
new human values and Marxist philoso-
phy and teaching.

In the autumn of 1939, Borka enrolled 
at the Medical Faculty in Belgrade. There 
he became involved in the revolutionary 
movement and established contacts with 
the most prominent leaders of the illegal 
movement. According to several sources 
that follow the biography of the hero Bor-
kaTaleski, he was spotted several times in 
the company of Ivo Lola Ribar during this 
period. The focus of their discussions was 
the problems of the University, but also 
the revolutionary freedom movement. As 
a prominent student with avant-garde lib-
ertarian ideas, he soon became one of the 
leaders of the student youth.

In 1941 Borka returned to Prilep. To-
gether with Mice Kozar they developed 
rich political and organizational activity. 
In a short time Borka became the soul 
of the movement. The communists and 
members of SCOY from Prilep had the 
opportunity to feel his extraordinary qual-
ities as a man and intellect. His comrades 
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квалитети како човек и интелект.
Неговите другари од Месниот 
комитет, монополските работници 
и постарите интелектуалци, кои во 
тој период престојувале во Прилеп, 
бргу ја согледале неговата храброст, 
посветеност и истрајност во сето 
онаво кое верувал и за кое се залагал 
како неприкосновен борец за човекови 
права, социјална правда, слобода и 
подобро утре за својата земја.

Кога во септември 1941 било 
формирано новото партиско 
раководство за Македонија, Борка 
заминал во Скопје, каде што ја 
интензивирал својата револуционерна 
дејност како член на Бирото на 
Покраинскиот комитет на КПЈ.

Тој посветено и до последниот 
здив работел на организација на 
вооружениот отпор. Почетокот на 
вооружената борба на  11 октомври 
1941 во Прилеп бил изведен под негово 
непосредно раководство.

На 2 март 1942 година на враќање 
од Кавадарци кај месноста Чашка, 
меѓу селата Тројаци и Плетвар – 
Прилепско,Борка Талески-Модерното 
и Лазо Филиповски-Лавски се убиени 
во заседа.

Овој херојски чин ќе остане 
запаметен во спомените на неговите 
другари и соборци. И поствоено 
неговото дело и лик ќе бидат 
запишани со неизбришливи траги во 
ослободителната историја на Прилеп 
и Македонија.

Крсте Црвенкоски за погибијата 
на Борка,говори вокнигата  на Вера 
Талеска-Николоска (сестра на Борка).

– Некое време во 1942 година во 

from the Local Committee, the monopoly 
(tobacco factory) workers and senior in-
tellectuals, who were staying in Prilep at 
that time, quickly saw his courage, com-
mitment and perseverance in everything 
he believed in and advocated for, as an un-
disputed fighter for human rights, social 
justice, freedom and a better tomorrow 
for your country.  When the new party 
leadership for Macedonia was formed in 
September 1941, Borka went to Skopje, 
where he intensified his revolutionary ac-
tivity as a member of the Bureau of the 
Provincial Committee of the CPY.

He worked diligently and to his last 
breath to organize the armed resistance. 
The beginning of the armed fight on Oc-
tober 11, 1941 in Prilep, was carried out 
under his direct leadership.

On March 2, 1942, on their way back 
from Kavadarci to the locality of Caska, 
between the villages of Trojaci and Plet-
var - Prilep region, BorkaTaleski-Mod-
ernoto and Lazo Filipovski-Lavski were 
killed in an ambush.

This heroic act will be remembered in 
the memories of his friends and comrades. 
Even after the war, his work and character 
will be deeply imbedded in the liberation 
history of Prilep and Macedonia.

Krste Crvenkoski talks about Borka’s 
death in the book by Vera Taleska-Niko-
loska (Borka’s sister).

- Some time in 1942 in Western Mace-
donia, which was under Italian occupa-
tion and where I was sent for some party 
duties, I found out about Borka’s death. 
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Западна Македонија, која беше под 
италијанска окупација и каде што 
бев испратен на партиска работа, 
дознав за смртта на Борка.Ниедна 
загуба во текот на револуцијата не 
ја примив толку тешко, како онаа на  
Борка. Во партизани ми загинаамојата 
единствена сестра Донче и мојот прв 
братучед Менде и тоа го доживеав 
тешко. Но, загубата на Борка како 
прва жртва ми падна најтешко. Бев 
сигурен дека со погибијата на Борка 
губиме една голема снага, еден млад 
стамен човек, непресушен извор на 
идеи, вонредно интелигентна личност, 
целосно посветен на револуцијата на 
македонскиот народ.Кога подоцна, па и 
сега размислувам за неговото убиство, 
ме револтира мислата, зар такви 
луѓе требаше да бидат изложувани 
на такви опасности, да ги губат 
животите за задачи кои не беа на ниво 
на квалитетите на Борка?  Зар не се 
знаело (или некои не сакале да знаат) 
дека тие вредности ќе бидат потребни 
и за време на војната и по неа? Зар 
требаше да изгубиме такви умови како 
што беа Борка, Кузман, Мирче ...? За 
жал, мислам дека сè уште во нашата 
историја, па и свеста на нашите луѓе, 
тие не го добиле местото што им 
припаѓа, - ќе рече Крсте Црвенкоски за 
својот најдобар другар.!– ќе рече Крсте 
Црвенкоски за својот најдобар другар.

Во книгата  „Сеќавања за народниот 
херој Борка Талески-Модерното“, 
неговата сестра  Љубица Талеска-
Костоска ќе напише:

– Брат ми Борка последен пат го 
видов два ипол дена пред  неговата 

I did not take any loss during the revo-
lution as hard as Borka’s. My only sister 
Donche and my first cousin Mende died 
as partisans and I had a hard time dealing 
with that. But the loss of Borka, as the 
first victim, was the most difficult for me. 
I was sure that with the death of Borka 
we had lost a great strength, a well-built 
young  man, an inexhaustible source of 
ideas and an extraordinarily intelligent 
person, fully committed to the revolu-
tion of the Macedonian people. When I 
was thinking about his assassination later, 
and even now, when I think about it, I am 
revolted by the thoughtof why such peo-
ple hadbeen exposed to such dangers, lost 
their lives for tasks that were not at the 
level of ,for instance, Borka’s qualities? 
Was it not known (or some people did not 
want to know) that those values would be 
needed during and after the war? Were 
we bound to lose such intellects likeBor-
ka, Kuzman, Mirce ...? Unfortunately, I 
think that they still have not received the 
place that belongs to them, neither in the 
history, nor in the consciousness of our 
people, -Krste Crvenkoski says about his 
best friend.

In the book “Memories of the national 
hero Borka Taleski-Modernoto”, his sister 
Ljubica Taleska-Kostoska wrote:

- The last time I saw my brother Borka 
was two and a half days before his death. 
He died on March 2, 1942. Our last meet-
ing was on Friday night, before curfew. I 
remember it as if it is happening now. It 
was not long after our father Petre came 
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погибија. Тој загина на 2 март 1942 
година.Последното видување беше 
во петокот вечерта, пред полицискиот 
час. Сесеќавам како сега да се случи. 
Не помина многу време откако си 
дојде татко ни Петре од дуќан, без 
најавување, Борка дојде дома. Пред да 
влезе, сонокт тропна на стаклото во 
собата каде што седевме.Тоа ни беше 
договорениот знак. Штом го чувме 
знакот,мајка ми ја отклучи портата и 
не помина многу време, Борка влезе во 
дворот. Јас заедно со татко ми и сестра 
ми Вера го чекавме во претсобјето.

Кога влеговме во собата, мене 
веднаш ми падна во очи дека е блед и 
вознемирен како никогаш.Кога влезе 
во собата, видов дека е ослабен, со 
испукани усни. Беше облечен во темно 
кафеава кожена виндјакна, со цокули, 
панталони од костум и каскет.

Мајка ми почна да го нуди со храна, 
дури му предложи да понесе. А, тој со 
блага насмевка и мил поглед прозборе: 
„Мамо, не сум гладен, вечерав пред да 
излезам од станот кај добрите луѓе”.

Тој не се раскомоти и неколку пати 
погледнуваше во рачниот часовник.
Многу сакаше да чуе како е брат ми 
Блаже, кој беше интерниран во село 
Бели, близу Сливен, во Бугарија.

Двете со сестра ми, почувствувавме 
дека сите мускули на телото му 
поигруваат, во вид на сосема 
лесно потреперување. Со Вера се 
погледнавме, зашто на ниедна средба, 
нешто такво не се случуваше.Тој со 
зборови се обидуваше да ја прикрие 
таа вознемиреност, но не му успеваше. 
Едно време Вера стана да му свари 

from the store, Borka came home without  
announcing. Before entering, he knocked 
on the window glass with his finger nail, 
in the room where we were sitting. That 
was our agreed sign. As soon as we heard 
the sign, my mother unlocked the door 
and not long after that, Borka entered the 
yard. I, together with my father and my 
sister Vera were waiting for him in the 
hall.

When we entered the room, it imme-
diately became obvious to me that he was 
pale and anxious as never before. When 
he entered the room, I saw that he was 
weak, with chapped lips. He was wearing 
a dark brown leather wind jacket, with 
army boots, suit pants and a casquete.

My mother started offering him food, 
even suggested he should take some with 
him. And he said, with a gentle smile and 
a kind look: “Mom, I’m not hungry; I had 
dinner before leaving the apartment with 
the good people.”

He did not get comfortable and looked 
at his wristwatch several times. He really 
wanted to hear how my brother Blaze, 
who was interned in the village of Beli, 
near Sliven- Bulgaria, was.

My sister and I both felt that all the 
muscles of his body were moving, in the 
form of a very slight tremor. Vera and I 
looked at each other, because in no meet-
ing before, something like that had hap-
pened. He tried to hide that anxiety with 
words, but he did not succeed. At one time 
Vera got up to make him coffee because 
he loved coffee.

I, myself, hugged him and whispered 
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кафе, бидејќи тој многу сакаше кафе.

Јас си гогушнав и тивко му шепнав: 
„Бате, ти немаш добри другари, остани, 
ние ќе те скриеме. Силно ме гушна и 
тивко ми рече: „Што ќе биде – нека 
биде! Нема враќање!” 

Изгледа Борка, како и ние, 
претчувствуваше  дека оваа ни 
е последна средба, последното 
видување...!– ќе раскаже сестра му 
Љубица Талеска-Костоска.

Сеќавањата на преживеаните борци 
и историските факти зачувани во 
пишаните споменици за ликот и делото 
на овој народен херој, говорат дека тој 
кобен 2 март тогашниот кмет на селото 
Царевиќ го предал Борка Талески.

Борка и Лазо Филипоски-Лавски 
оперирале на теренот меѓу Кавадарци 
и Прилеп, според плановите на 
организацијата. Во трагичниот миг 
двајцата заглавени во густата магла 
во правец кон врвот на Козјак, биле 
опколени и свирепо изрешетани. 

Во полицискиот билтен од 20 март 
1942 година, било регистрирано дека 
предавството го извршил тогашниот 
кмет од селото Царевиќ.

Девет години подоцна во 1951 
година, во слободна земја, на еден од 
најголемите државни празници, 11 
Октомври, Борка Талески постхумано 
е одликуван со орден– Народен херој 
на Југославија од Македонија.

Со огромна почит кон неговиот 
лик, во чест на неговото грандиозно 
дело, симбол за македонскиот непокор, 
храброст, пркос, борбеност, правда и 
права, се именувани поголем број 
институции и улици во земјава. И 

softly to him: “Brother, you do not have 
good friends, stay here, we will hide you. 
He hugged me tightly and said quietly: 
“Whatever happens - let it happen! There 
is no going back! ”

It seems that Borka, just like us, had 
a premonition that this was our last meet-
ing, the last time we would see each oth-
er - his sister Ljubica Taleska-Kostoska 
says.

The memories of the surviving fight-
ers and the historical facts preserved in 
the written monuments about the charac-
ter and work of this national hero, say that 
on that fateful  March 2, the mayor of the 
village of Carevikj at that time, betrayed 
Borka Taleski.

Borka and Lazo Filiposki-Lavski 
operated on the field between Kavadarci 
and Prilep, according to the plans of the 
organization. In the tragic moment, the 
two were stuck in the thick fog towards 
the top of Kozjak, they were surrounded 
and brutally shot.

In the police bulletin of March 20, 
1942, it was registered that the betrayal 
was committed by the mayor of the vil-
lage Carevikj at that time.

Nine years later in 1951, in a free 
country, on one of the biggest public holi-
days, October 11, Borka Taleski was post-
humously awarded the Order - People’s 
Hero of Yugoslavia from Macedonia.

With great respect for his character, in 
honor of his grandiose work, a symbol  of 
Macedonian disobedience, courage, defi-
ance, fighting spirit, justice and rights, a 
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number of institutions and streets in the 
country have been given his name. Even 
today in Prilep, besides our institution, a 
street and the general hospital bear the 
name of the hero.

The date of his birth, July 19 and the 
date of his tragic death, March 2, are writ-
ten in the work diaries of the calendar of 
our institution in bright letters, as days 
when we pay special tribute to the hero.

In honor of the character and work of 
our patron, today, while living in freedom, 
in which his young life is embedded, we 
hold numerous events, competitions, lit-
erary readings, competitions, exhibitions 
and promotions.

This morning, as every year, with 
flowers and a deep bow, we pay our re-
spects to our patron in front of the mon-
ument in the locality Cashka, where 
the murder took place, in front of the 
memorial bust in the Alley of National 
Heroes, the Mound of the Invincible and 
the memorial bust of BorkaTaleski in our 
institution!

In honor of our patron, in the months 
when we celebrate his work with piety, 
we reduce the membership fee for all our 
readers, in order to stimulate both young 
and old to be our regular visitors. Our goal 
is common, with a book in hand, with 
the promotion of new works, to give our 
contribution to the development of Mace-
donian culture, nurturing the traditions of 
the Macedonian language, spelling, and 
grammar and to the works of native au-
thors. We want to give our contribution 
to creating, enriching and nurturing the 

денес во Прилеп, името на херојот 
го носат освен нашата установа, една 
улица и општата болница.

Денот на неговото раѓање 19 јули и 
денот на неговата трагична смрт 2 март 
во работниот дневники календарот 
на нашата установа се запишани со 
светли букви, како денови кога посебно 
оддаваме почит на херојот. 

Во чест на ликот и делото 
на нашиот патрон, денес кога ја 
живееме слободата, во која е вграден 
неговиот млад живот, одржуваме 
бројни манифестации, натпревари, 
литературни читања, конкурси, 
изложби, промоции ...

Како и секоја година, така и оваа,  
изутрина со цвеќиња во рака и поклон, 
оддаваме почит пред споменикот во 
месноста Чашка, каде што се случило 
убиството, пред спомен-бистата 
во Алејата на народните херои, на 
Могилата на непобедените и пред 
спомен-бистата на Борка Талески во 
нашата установа!

Во чест на нашиот патрон, во 
месеците кога со пиетет го чествуваме 
неговото дело, ја намалуваме висината 
на членарината–уписнината за 
сите наши читатели, со цел да ги 
стимулираме колку младите, толку 
и возрасните да бидат редовни наши 
посетители. Целта ни е заедничка, 
со книга во рака, со промоција 
на нови дела, да го дадеме својот 
придонес во развојот на македонската 
култура, негување на традициите 
на македонскиот јазик, правопис, 
граматика, на делата на роднокрајните 
автори, да го дадеме својот придонес 
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Macedonian literary heritage and values 
that will remain and will be passed on as 
a legacy to future generations. In fact, this 
is what they were fighting for, Macedo-
nia’s freedom of today!

With our deepest bow and respect!
Eternal glory to our patron!
Rest in peace, our national hero!

Prilep, 2020

во создавање,збогатување и негување 
на македонското книжевно наследство 
и вредности коишто ќе останат и 
како аманет ќе им ги предадеме на 
генерациите по нас. Впрочем тие и за 
тоа се бореле, за денешна слободна 
Македонија!

Поклон и почит! 
Вечна слава за нашиот патрон!
Народен хероју –почивај во мир!
Прилеп, 2020
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