
рб НОСИТЕЛ НА ПРОЕКТ/НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ  денари 

1 НУ НУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ

Задолжителен примерок                                    1,400,000 

Купување публикации и експедиција на публикации за меѓународна размена                                        600,000 

Стручна обработка на публикации                                          30,000 

„Македонска тековна библиографија “ 7 свески: 1 серија Монографски публикации , 2 свески; 2. серија Статии и 

прилози , 4 свески; 3. серија Сериски публикации , 1 свеска.

„Македоника“ - Информативен билтен,

-Специјална библиографија на фонотечни материјали

                                       150,000 

Заштита на библиотечните фондови на НУ НУБ ,,Св.Климент охридски“ - Скопје                                        400,000 

Евиденција и превентивна заштита на библиотечните добра од збирката ориенталистика при НУ НУБ „Св.Климент 

Охридски“ - Скопје
                                         77,000 

Изработка на елаборат за ревалоризација на „Легат стефан М.Гајдов“ од збирката за музичка уметност при НУ НУБ 

,,Св.Климент Охридски“ - Скопје
                                         50,000 

Дигитализација, презентација и популаризација на културното наследство -фонотечни добра од „Збирката за музичка 

уметност“ при НУ НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје
                                       250,000 

Инклузивен пристап за користење на библиотечни услуги                                        150,000 

Набавка на опрема, софтвер, лиценци за работа и други алатки за потребите на дигиталната библиотека                                        250,000 

Дигитализација на дневниот весник „Нова Македонија“ од 1948 и 1949 година                                        100,000 

Обезбедување  средства за претплата на интернет                                        511,000 

Одржување на целокупната инфраструктура(хардвер/софтвер) во НУ НУБ ,,СВ.Климент Охридски“-Скопје                                        400,000 

Стручно оспособување на библиотекарски кадар                                        100,000 

Дигитален толковен речник на библиотечни термини (двојазичен - македонски и албански јазик)                                        100,000 

Претплата на онлајн база на електронски книги на EBSCO информацискиот систем за 2023 година                                        394,000 

Функционирање на DOI-центарот во НУ НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје за 2023 година                                          50,000 

Одржување на бази на податоци за меѓународни кодни идентификатори на документи                                          42,000 

Одржување на база на податоци за научно-истражувачката дејност                                          30,000 

Меѓународно библиотечно позајмување на публикации и статии                                          20,000 

Културни манифестации и активности за популаризација на книгата и читањето                                        100,000 

Одбележување на патрониот и државен празник Св. Климент Охридски                                        100,000 

Теренски истражувања и откупување на значајни библиотечни материјали и добра                                        100,000 

Организирање на конференција на директорите на националните библиотеки од Југоситочна Европа                                        450,000 

2 НУ УБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

Збогатување на книжните фондови за 2023 година 650,000

Информациска писменост-користење на бази за учење (E-CRIS-COBISS.net) 65,000

Биди свој! -Креативни програми за сите возрасти 20,000

Креативни забавни работилници за поттикнување на читањето на деца со попреченост 40,000

Обука на библиотекари за користење на програмската поддршлка COBISS 3 98,000

Библиографија на изданија на НУ УБ „Свети Климент Охридски“- Битола, од основањето до 2023 година 30,000

Меморија на градот (заштита и чување на задолжителниот периодичен материјал) 38,000

Нови иновативни и анимациски програми за сите возрасти во Дневна соба на градот - стручна средба на библиотекари од 

регионот (програмите од УНЕСКО Агенда 2030)
40,000

Иновативни и анимациски програми за трето доба 65+ во „Дневна соба на градот“ 40,000

Трет стручен собир на факултетските библиотеки - „Автоматизација на библиотечните процеси како процес за подигање на 

квалитетот на студирањето на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
30,000

Културни манифестации во НУ УБ „Свети Климент Охридски“ - Битола 40,000

Организирање Слем поезија со учество на млади талентирани поети/учесници 30,000

Хортикултурни библиотеки - развојна мрежа на хортикултурни библиотеки во РСМ 115,800

3 НУ УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП                                                                                    

„Денови на Шопов“ 90,000

Децата со посебни потреби во општеството 15,000

Избирање на рекордер во читање 5,000

Мода меѓу редови - класици 30,000

Ноќ со Андерсен 31 март 2023 15,000

Арт работилници за тинејџери 10,000

Библиотека на тркала - ИНФОБУС 300,000

Докомплетирање на роднокрајната збирка на Библиотеката 30,000

Книга до инвалидизирани - неподвижни и изнемоштени лица 40,000

Набавка на монографски публикации 400,000

Набавка на сериски публикации 35,000

Меѓуопштински конкурс за песни и краток расказ 23 Април 10,000

Млади библиотекари - Меѓуопштински и Републички натпревар 20,000

Подврзување на периодични публикации - обработка, депонирање и чување на документација 40,000

„24 мај Свети Кирил и Методи - ден на сесловенските просветители“ 20,000

Инклузивно училиште - Инклузивна библиотека за децата со посебни потреби 50,000

Обука на библиотекари за користење на програмската поддршлка COBISS 3 48,000

Подобрување на комуникациските вештини на библиотекарите 45,000

За роднокраецот Шопов 50,000

4 НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД

Прличеви беседи - Охридска визита 50,000

Збогатување на книжен фонд за Одделение за возрасни 200,000

ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ ОД НАЦРТ-ГОДИШНИ ПРОГРАМИ НА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

 ЗА 2023 ГОДИНА ОД ОБЛАСТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ



Збогатување на кнжен фонд за Одделение за деца 150,000

Заштита на движно културно наследство ( библиотечни добра) 40,000

Обука на вработените во библиотеката 40,000

Обработка и зајмување на библиотечен материјал 30,000

Набавка на зебра печатач 56,344

Заштита на оштетени стари раритетни книги по пат на конзервација и реставрација 300,000

Обезбедување услови на работа, сместување и складирање на библиотечните фондови 40,000

Читаме гласно и раскажуваме 15,000

„Езерски глас и весниците во претпријатијата во Охрид“ - Мирисот на оловото 30,000

Годишна средба на роднокрајни автори 10,000

Млади библиотекари - Меѓуопштински и Републички натпревар 15,000

Изложба на стари и ретки книги при НУ Библиотека „Глигор Прличев“ - Охрид 60,000

Книгата најдобриот другар на децата 15,000

Книговезница - Работилница во НУ Библиотека „Глигор Прличев“ Охрид 35,000

5 НУ БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО

Набавка на книжен фонд 550,000

23-ти Април светскиот ден на книгата 30,000

Обука на библиотекари 33,000

Клуб на читатели - пензионери 28,000

Запознај ја библиотеката! 20,000

Тркалезна маса со роднокрајни писатели од Тетово и тетовско 30,000

Сакам тато да ми чита 40,000

Прогласување на читатели рекордери за 2023 (најактивни читатели во 2023) 10,000

Различни извори на учењето 10,000

Криза на читањето - како да се ослободиме од оваа појава (средби и дискусии со учениците од средни училишта) 20,000

Кажи ми како се прават работите без телефон? 20,000

Читаме за нашата душа 50,000

6 НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР  

Збогатување на книжниот фонд со нови наслови 200,000 

Нови програми за деца во библиотека во Гостивар 24,000 

Обука и едукација на библиотечен кадар 39,750 

Набавка на сталажи за книги во билиотека 50,000 

7 НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“ - КИЧЕВО

Патрон празник на „Кочо Рацин“ 26,000

Одбележување на светскиот ден на поезијата 20,000

Светски ден на писменоста „Писменоста и децата“ 18,000

Заедно растеме и учиме 22,000

Културни манифестации и активности за популаризација на книгата и читањето 50,000

Меѓународен ден на мајчиниот јазик „Мојот јазик сум јас“ 30,000

Набавка на нови книги на македонски јазик 100,000

Набавка на нови книги на албански  јазик 100,000

Набавка на нови книги на англиски јазик 100,000

8 НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР

Набавка на книжен фонд на албански, македонски и англиски јазик 120,000

Албанска азбука - 22 Ноември 14,000

Одбележување на светскиот ден на книгата и авторското право - 23-ти Април 15,000

Литературна група 15,000

Средба со дебарски писатели 10,000

Промоција на новите книги 15,000

9 НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА 

Активности за популаризација на книгата 20,000

Збогатување на книжниот фонд - Набавка на домашни истрански публикации (на македонски јазик) 100,000

Збогатување на книжниот фонд - Набавка на домашни истрански публикации (на албански  јазик) 100,000

Укоричување на Службен весник на РСМ 13,000

Збогатување на книжниот фонд - Набавка на домашни истрански публикации за (подрачната библиотека во Вевчани) 50,000

10 НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА -  КРИВА ПАЛАНКА  

Набавка белектристика и лектирни изданија 120,000

Програмски активности за библиотечна дејност 40,000

Уметност инспирирана од приордата 30,000

11 НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БЕЛИ МУГРИ“ - КОЧАНИ

Зголемување на библиотечниот фонд на интерната библиотека 50,000

Одбележување на патрониот празник на ЦК „Бели Мугри“,  25 Ноември 15,000

Промоција на дело и автор - добитник на „Рациновото признание за 2022 година“ доделена на Рациновите средби во 

Велес
3,500

Промоција на книга и автор на наградата „Стале Попов“ за  најдобро прозно оставарување за 2022 година (одбележување 

на 23-ти Април, Светски ден на книгата и авторското право)
3,500

Промоција на книга и автор на наградата „Ванчо Николевски“ за  најдобра книга за деца, што ја доделува ДПМ за 2022 

година (одбележување на 1-ви Април, Меѓународен ден на детска литература)
3,500

Промоција автор добитник на наградата „Антево перо“ за 2022 година (по повод 20 години од смртта на Анте Поповски) и 

„Омаж“ за Анте Поповски
3,500

Промоција на книга и автор на наградата „Ацо Шопов“ за најдобра поетска книга за 2022 година (одбележување на 21 

Март, Светски ден на поезијата)
3,500



12 НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО ШОПОВ“ -  ШТИП  

Укоричување на поставени драмски текстови 10,000

13 НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП

Набавка на домашни и на странски публикации 30,000

Евиденција на приватни збирки 20,000

Стручно усовршување на кадри од областа на библиотечната дејност 14,350

14 НУ Музеј на Тетовскиот крај - Тетово

Откуп на библиотечен фонд 20,000

Обука 15,000

Уредување на библиотеката 80,000

15 НУ ПРИРОДНОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА РСМ

Обука и едукација за користење COBISS.MK за непречено надополнување на библиографскиот систем и сервис  COBISS.MK 

со цел пристап и проток на информации за библиотечниот фонд
40,000


