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Вовед 
 

Почитувани читатели! 
Почитувани колеги! 
 

Сметајќи дека публикувањето на стручни и научни трудови од областите 
поврзани со заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно 
наследство, односно од музеологијата, археологијата, историјата, историјата на 
уметноста, етнологијата, фолклористиката... и другите сродни дисциплини, е од 
исклучителна важност за запознавање на јавноста со достигнувањата во овој 
сегмент од културното и научното живеење, по неколкугодишна пауза, решивме да 
издадеме нов број од "Зборник на трудови" на Националната установа - Завод за 
заштита на спомениците на културата и музеј - Битола. 

Ова списание има за цел да промовира изворни материјали или сознанија кои 
ќе бидат стручно и научно издржани и ќе придонесат за објективно согледување на 
одредени прашања и проблеми од научните области на кои се однесуваат. 
Настојуваме во целост да ја испочитуваме традицијата на "Зборникот на 
трудови", што значи дека во овој шеснаесетти број ги задржуваме графичките и 
техничките перформанси кои списанието ги има од почетокот на неговото 
издавање во далечната 1979 година. 

Со искрена надеж дека ќе бидеме во можност и во наредните години 
континуирано да продолжиме да го издаваме ова наше стручно списание, колегите 
од сродните стручни институции, но и оние од пошироката научна заедница во 
Република Македонија, ги повикуваме на активна соработка, а на читателите им 
изразуваме благодарност за вниманието кои ни го укажуваат! 

 
Битола, 2012 година 
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UDK: 069.02:94(497.7)"1941"                                                          Зборник на трудови бр 16 

Рубинчо Белчески1 
                                                                     

МЕМОРИЈАЛЕН МУЗЕЈ 
 ,,11 ОКТОМВРИ 1941“ - ПРИЛЕП 

 

   Апстракт. Меморијалниот музеј „11 Октомври 1941“–Прилеп е една од 
повеќето музејски поставки во Прилеп кoи работат во рамките на НУ Завод за 
заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп. Овој музеј е 
сведоштво на почетокот на вооруженото востание на македонскиот народ 
против фашистичкиот окупатор во 1941 година. Низ музејската поставка, која 
содржи 24 паноа, прикажана е историјата на Прилеп и Прилепско, како дел од 
историјата на македонскиот народ. Истите содржат: 34 текстови, 182 
фотографии, 31 документ, 12 карти, скици и планови, 20 плакати и летоци, 16 
извадоци од весници, 16 повелби и друго. Новата музејска поставка, за разлика 
од старата поставка, во голема мера е збогатена со музејски експонати, а 
најголемиот дел од нив се разни видови на оружје, воена опрема  и друго. 
Ваквите 86 експонати, се сместени во седум застаклени осветлени витрини, 
како и на отворен ограден простор. Поставката има и други содржини како: 
макета, мурал, потоа, објект (место за поставување на плакати и летоци) и 
друго. Преуредената и збогатена музејска поставка содржи 417 елементи 
(содржини) кои се сведоци на едно славно минато на македонскиот народ, 
минато, богато со настани, личности и дела. Во Сала 1, на приземје, прикажана 
е историјата на Прилеп и Прилепско до 1940 година. Овде е прикажан периодот 
на Преродбата, iлинденскиот период, Балканските војни, Првата светска војна 
и периодот меѓу двете светски војни. Во Сала 2, презентиран е периодот и 
настаните по априлската војна во 1941 година, окупацијата на Македонија од 
страна на фашистичките земји и настаните во Прилеп и Македонија,  до 10 
oктомври 1941 година. Во Сала 3, на кат, најголемиот дел од музејската 
поставка е посветена на настаните од 11 oктомври 1941 година и непосредно 
потоа. Со санацијатата на објектот, преуредување и збогатување на 
музејската поставка, покрај извршување на нашите редовни работни обврски и 
заштита на културното наследство, воедно, ги негуваме и традициите од 
минатото. На таков начин, им се оддолжуваме на сите учесници во 
Народноослободителната борба, како и на оние кои ги дадоа животите и се 
вградија себеси во темелите на слободна и независна Република Македонија.    

  Клучни зборови: меморијален музеј, борци, поставка, оружје, Прилеп. 

 
                                                 
1 Рубинчо Белчески, виш кустос – историчар, НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј-Прилеп, ул. Александар Македонски бр.142 Прилеп; ул.Димо 
Наредникот бр.89/39 Прилеп, rubin.belceski@yahoo.com 
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Рубинчо Белчески 

Меморијалниот музеј „11 Октомври 1941“ претставува обележје 
на градот Прилеп, град кој е единствен во Република Македонијa кој 
го добил високото признание, односно орденот „nароден херој“, за се 
што e направeно за време на Народноослободителната и антифаштичка 
војна на Македонија во 1941 - 1945.  

Во оваа војна, од Прилеп и прилепско имало околу 8000 
учесници, од кои 2700 активни борци со оружје  во рака. Прилеп дал 
650 жртви, 15 борци  се прогласени за nародни херои, од кои 10 се 
загинати, а 5 ја преживуваат војната, а 154 борци се носители на 
„Партизанска споменица 1941“.  

Како резултат на гореспоменатото, во 1975 година, од страна на 
петседателот на СФР Југославија, Јосип Броз Тито, градот Прилеп го 
добива Орденот ,,народен херој“.  

Првиот востанички истрел кој се случил тука, во Прилеп, на 
11ти Октомври 1941 година, не бил само симболичен чин, туку 
автентично сведоштво за определбата на македонскиот народ да се 
истрае на балканската ветрометина и да се биде на страната на 
антифашистичката коалиција, се до последниот ден на победата над 
фашизмот.  

Со нападот на бугарската полициска станица, на затворот и на 
телефонскo-телеграфската мрежа, од страна на прилепските борци бил 
означен почетокот на победничкото востанието на македонскиот 
народ. Борците од НОБ го продолжија револуционерниот од на 
илинденците, а воедно ги реализираа стремежите за слобода на 
многуте македонски борбени генерации, низ вековите, изразени преку 
многубројните буни и востанија, вклучувајќи го првиот Илинден од 
1903, преку вториот Илинден од 1944, за да на 8 септември 1991 
година, преку референдум, се оствари вековниот сон за самостојна, 
независна и суверена Република Македонија. 

По ослободувањето во 1944 година до денес, македонскиот 
народ ги негува традициите од минатото, подигајќи споменици, спомен 
обележја, музеи и други објекти кои не потсетуваат на славното 
минато на македонскиот народ, на многу настани, дејци, 
револуционери. 

 Еден таков објект, кој сведочи за почетокот на вооруженото 
востание на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор, 
секако, е  Меморијалниот музеј „11 Октомври 1941“ во Прилеп. 
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МЕМОРИЈАЛЕН МУЗЕЈ „11 ОКТОМВРИ 1941“ - ПРИЛЕП 

Овој музеј има своја историја. Имено, зградата во кој е сместен 
е изградена во почетокот на 20 век. Не е познато кој и за која намена го 
изградил овој објект. Во еден период овој објект бил вински ан, а во 
периодот меѓу двете светски војни, со прекини,  е претворен во 
ученички интернат на учителската школа и гимназијата во Прилеп. За 
време на бугарската фашистичка окупација 1941 - 1944 година, бил 
претворен во полициска станица односно, участак. По ослободувањето, 
неколку години овде бил сместен еден дел од Народна милиција во 
Прилеп, а краток период, тука било сместено комуналното 
претпријатие за градска чистота.  

Зградата на бугарската полициска 
станица од 1941-1944 г. 
 

На 1 мај 1952 година во оваа зграда е поставена мала постојана 
музејска поставка, чија содржина, во голема мера, се базирала на 
фотографии и документи. Тука е отворен прилепскиот Музеј на НОВ. 
Притоа да напоменам дека „Народен музеј“ – Прилеп, денес НУ 
(Национална установа) Завод за заштита на спомениците на културата 
и Музеј – Прилеп, се уште не е формиран. Тоа се случува во 1955 
година. 

На 11 октомври 1961 година, по повод 20 години од востанието, 
овој простор е адаптиран за музејска поставка, а истата содржински е 
збогатена. На тој начин, овој објект е претворен во Меморијален музеј  
„11 Октомври 1941“ 

Истото се случува и во 1971 година, кога музејската поставка е 
преуредена и збогатена со нови содржини.  

Поголеми градежни зафати се реализирани во 80-тите години на 
минатиот век. Ова реновирање на музејот овозможило да биде 
поставена  новата  музејска  поставка  и истата  да  биде  отворена на 
10 Октомври 1983 година. 
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Рубинчо Белчески 

Меморијалниот музеј  
до 2011 година   
 

Дел од музејската поставка од 
1983 година    
 

 
Од овој датум до денес вршени се мали санациони зафати на 

објектот кои беа недоволни за редовно одржување на истиот што 
доведе до лоша состојба на објектот. Музејската поставка од 1983 до 
2011 година нема претрпено некои посериозни измени.  

Овој објект, заедно со музејската поставка, за споменик на 
културата е прогласен  во 2003 година. За таа цел, новата музејска 
поставка за основа ја зема старата и содржините во истата. Неа, главно, 
ја сочинуваат текстови, фотографии, документи, скици, карти и друго. 
Во новата поставка, за разлика од старата, во голем број се застапени 
музејски предмети, односно оружје и воена опрема и друго. 

Во 2011 година, по повод 70 години од востанието на 
македонскиот народ, а во рамките на Годишната програма за 
остварување на националниот интерес во културата за 2011 година, 
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МЕМОРИЈАЛЕН МУЗЕЈ „11 ОКТОМВРИ 1941“ - ПРИЛЕП 

Министерството за култура го одобри и финансира проектот: Замена 
на покривен покривач, дренажа, санација и преуредување на 
Меморијалниот музеј ,,11 Октомври 1941“ - Прилеп. 

 Со финансиски средства, проектот го помогна и локалната 
самоуправа на Општината Прилеп. Проектот е целосно реализиран 
вклучувајќи ги следните активности: комплетна замена на покривот, 
дренажа, замена на плафони и подови, санација на ѕидните површини, 
санација на дограма, санација и реконструкција на фасада и друго. 
Поради подобрување на функционирањето на музејот, се наметна 
потребата од две нови содржини и тоа: просторија за кустосот 
(водичот) и санитарен јазол. Истите се поставени во ходникот на 
приземјето, при што не ја попречува комуникацијата низ музејот.  

Свеченото отворање на реновираниот и збогатен со експонати, 
меморијален музеј се случи на 10 октомври 2011 година, по повод 
големиот јубилеј. За оваа пригода беше изработен флаер со основни 
податоци за музејот. 

Во просториите на музејот, на 24 паноа, прикажана е историјата на 
Прилеп и Прилепско, како дел од историјата на македонскиот народ. 
Истите содржат: 34 текстови, 182 фотографии, 31 документ, 12 карти, 
скици и планови, 20 плакати и летоци, 16 извадоци од весници, 16 
повелби и друго. Новата музејска поставка, за разлика од старата 
поставка, во голема мера е збогатена со музејски експонати, а 
најголемиот дел од нив се разни видови на оружје, воена опрема  и 
друго. Ваквите 86 експонати се сместени во седум  застаклени 
осветлени витрини, како и на отворен ограден простор. Поставката има 
и други содржини како: макета, мурал, потоа, објект (место за 
поставување на плакати и летоци) и друго. Преуредената и збогатена 
музејска поставка содржи 417 елементи (содржини) кои се сведоци на 
едно славно минато на македонскиот народ, минато богато со настани, 
личности и дела. Посебен акцент во поставката е ставен на историјата 
на Прилеп и Прилепско.   

Зградата има приземје и кат, со површина од 236 м2. 
Во приземјето, на самиот влез, се наоѓа макета на некогашниот 

изглед на објектот во кој денес е сместен Меморијалниот музеј со 
неговата непосредна околина. Над оваа макета, на пано, испишана е 
мисла на Јосип Броз Тито за вооруженото востание на македонскиот 
народ против фашистичкиот окупатор од 11 октомври 1941 година. 
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Slika 4 - Макета на некогашниот 
изглед на објектот 
 

 
Во Сала 1, на приземје, прикажана е историјата на Прилеп и 

Прилепско до 1940 година. Овде е прикажан периодот на Преродбата, 
илинденскиот период, Балканските војни, Првата светска војна и 
периодот меѓу двете светски војни.  

Оваа сала сега е збогатена со повеќе елементи. Имено, поставен е 
еден објект (т.н. место за поставување на плакати и летоци) кој го 
разбива претходно монотониот, односно едноличниот простор само со 
паноа. Истиот содржи повеќе плакати, особено се застапени летоци од 
парламентарните избори во 1938 година, а најголемиот дел од нив се 
однесуваат на учеството на Методија Андонов Ченто на овие избори, 
како кандидат на здружената опозиција. 

Слика5. Објект (место) за 
плакати и летоци 
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Оваа сала содржи една витрина со оружје кое асоцира на повеќе 
вековното ропство од страна на Турција, како и угнетување од страна 
на Србија во периодот од 1918 до 1941 година, и на Бугарија и 
Германија во текот на Првата светска војна. Тука се застапени: сабји, 
бомби, меч и пиштол.   

Во рамките на оваа сала, во засебен ограден простор 
инпровизирана е полициска канцеларија за испрашување на 
затворените лица. Истата содржи: биро, килим, закачалка, пушка, 
лисици, пендрек, чанта, телефон, мастилница и други предмети за кои 
сметавме дека треба да бидат дел од една ваква канцеларија. 

Слика 6. Бугарска полициска канцеларија 
 

 
Во приземјето на објектот се наоѓа и затворска ќелија за 

измачување, сега осветлена и збогатена со предмети кои асоцираат на 
еден ваков објект, како: пендрек, пранги за раце, пранги за нозе и 
чевли.  

Во Сала 2, на кат, презентирани  се периодот и настаните по 
априлската војна во 1941 година, окупацијата на Македонија од страна 
на фашистичките земји и настаните во Прилеп и Македонија,  до 10 
октомври 1941 година. 

Оваа сала сега е збогатена со три витрини на оружје и воена 
опрема. Имено, на средина од оваа сала е поставена ретко убава 
витрина која содржи седум (7) пушки хронолошки поставени, а кои 
биле дел од наоружувањето на прилепските и македонските партизани. 

И во останатите две витрини застапено е оружје и воена опрема 
како: пушки, пиштоли, ранец, чанта, компас и слично. Овде, на засебно 
постолје е изложен и редок примерок на циклостил – гештетнер. На 
истиот, во текот на војната, партиската организација од Прилеп 
печатела пропаганден материјал. 
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Слика 7. Витрина со пушки во Сала 2 
 

 
Во Сала 3, на кат, најголемиот дел од музејската поставка е 

посветена на настаните од 11 Октомври 1941 година и непосредно 
потоа. Таа содржи: скица на движење на групите за напад, фотографии 
на борците кои го извршиле нападот на полициската станица, на 
затворот и на телефонско-телеграфските врски, текстови и 
фотографии, документи и слично за настаните на 11 Октомври и 
настани по овој датум. Овде се поместени и фотографиите на 55-те 
борци од ,,Црвени Стени“ и од Првиот прилепски партизански одред 
„Гоце Делчев“, како и список на борци од Прилеп и Прилепско, 
носителите на „Партизанска споменица 1941“. Во оваа сала, во три 
застаклени витрини, изложени се предмети, односно оружје и воена 
опрема и тоа: пушки, пиштоли, шубари, бајонети и друга воена опрема. 
Во централниот дел на оваа сала, во ограден простор, изложено е 
потешко наоружување како: минофрлач, автомат, митралези и друго. 

На западниот ѕид од оваа сала доминира огромен мурал на тема 
„Национално ослободителните борби на македонскиот народ“, дело на 
ликовниот уметник, прилепчанецот Борко Лазески, изработена во 1982 
година. 
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Слика 8. Витрини со оружје и воена опрема во Сала 3 

 
Музејската поставка завршува во ходникот на катот. Овој дел, како 

круна на светлата историја на еден град, е посветен на Прилеп градот 
Народен херој и на 15-те  народните херои од Прилеп и Прилепско, 
притоа, тука се наоѓаат и фотографии на повелбите на истите. На 
истото пано,  напишана е заклетвата на борците при формирањето на 
Првиот прилепски партизански одред ,,Гоце Делчев“ што е одраз на 
нивните чувства и љубов кон својата земја и решеност да се борат за 
нејзината слобода, а што, во суштина, е желба на сите борци во 
Народноослободителната борба.   

Заклетвата гласи:  

,,Ние, народните партизани на Македонија се фативме со 
оружје во немилосрдна борба против крволочниот непријател што 
ја пороби нашата земја и ги истребува нашите народи. Во името на 
слободата и правдата на нашиот народ, се колнеме дека 
дисциплинирано, упорно и неустрашиво, не жалејќи ја својата крв 
и животите, ќе водиме борба до потполно уништување на 
фашистичкиот завојувач и сите народни предавници“. 

Во ходникот на катот е поставена и голема панорамска 
фотографија на Прилеп, заедно со фотографија на Орденот и 
Повелбата за народен херој на Прилеп. 
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Слика 9. Панорама на Прилеп со Орденот и 

Повелбата за  народен херој 
ПРИЛЕП, ГРАДОТ ХЕРОЈ, ова признание, како што напоменав, го 

добива на 7 мај 1975 година, со Указ на претседателот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Јосип Броз Тито. 
На тој начин, заедно со уште седум градови во поранешна Југославија: 
Белград, Загреб, Љубљана, Нови Сад, Приштина, Дрвар и Цетиње, се 
вбројува во редот на градови кои го добиле ова високо и заслужено 
признание, за се што направиле во текот на Народноослободителната 
борба, што придонесло за успешно завршување на истата.. 

 
Слика 10. Зградата на Меморијалниот музеј по реализацијата на проектот 
 

Ние, преку релизацијата на овој проект, со санацијатата на 
објектот, а воедно, и преуредувањето на музејската поставка, само ги 
извршувавме нашите редовни работни обврски и се грижевме за 
заштита на културното наследство, а притоа, ги негуваме и традициите 
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од минатото, што е и наша законска обврска. На таков начин, им се 
оддолжуваме на сите учесници во Народноослободителната борба, 
како и на оние кои ги дадоа животите и се вградија себеси во темелите 
на слободна и независна Република Македонија.    

 

РЕЗИМЕ 
 

Овој стручен труд произлезе од мојата активност за време на 
реализацијата на проектот ,,Замена на покривот, дренажа, санација и 
преуредување на Меморијалниот музеј ,,11 Октомври 1941“ – Прилеп“, 
реализиран во текот на 2011 година, а по повод одбележувањето на 70 години 
од востанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор.  

Стручниот труд Меморијалниот музеј ,,11 Октомври 1941“ – Прилеп“ 
може да се гледа од два аспекти: Прво, преку моите претходни истражувања, 
во трудот се обидов да дадам прецизни информации за историјата на објектот 
каде е сместен музејот, информации кои во минатото не беа целосно 
прецизирани и расветлени. Второ, преку трудот го гледаме развојот на овој 
музеј од ,,Музеј на НОВ“ во 1952 година до Меморијален музеј ,,11 Октомври 
1941“ во 1961 година, со преуредувања и надополнувања во 1971, 1983 и 2011 
година. 

Музејот, преку својата содржина, дава целосна слика на случувањата во 
Прилеп и Прилепско, како дел од историјата на македонскиот народ, како 
преку текстови, така и преку фотографии, документи, карти, скици, планови, 
плакати, повелби и друго, кои се однесуваат на период на Преродбата, 
илинденскиот период, Балканските војни, Првата светска војна и периодот 
меѓу двете светски војни, а со посебен акцент на случувањата во текот на 
1941 година и вооруженото востание од 11 Октомври.  

Покрај преуредена музејска поставка, сега таа е надополнета и со 
поголем број на предмети, како оружје (митралези, пушки, пиштоли, бајонети 
и друго) како и воена опрема. Музејската поставка остава силен впечаток со 
адаптираната бугарска полициска канцеларија, макетата на некогашната 
полициска станица, објектот за поставување плакати,  делото - муралот на 
ликовниот уметник Борко Лазески ,,Националноослободителните борби на 
македонскиот народ“ и друго. 

 Со реализацијата на овој проект се оддолжуваме на сите учесници во 
Народноослободителната борба, како и на оние кои ги дадоа животите и се 
вградија себеси во темелите на слободна и независна Република Македонија.    
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Rubinco Belcevski  

MEMORIAL MUSEUM “11 OCTOBER 1941” - PRILEP 

RESUME 
This professional work grew out  of  my activity  during  the  project ,,Replacement 
of  roof  cover,  drainage,  renovation  and  remodeling  of  the  Memorial  Museum 
‘’11th of October 1941 " - Prilep",   realized  in  2011. We marking  70 years of the 
uprising of the Macedonian people against the fascist occupation. 
This work ,,Memorial Museum,11th of October 1941 "-Prilep" can be viewed from 
two  aspects: first,   through  my  previous research,  the paper  tried  to give 
precise information about the history of the building where the museum is, 
information that in the past  were incomplete specified  and understood. Second, in 
this work we see the  development  of   this  museum,  since  ,,The  Museum of  
NLS "in 1952 to the Memorial  Museum ,,11th October 1941" in 1961, with  
remodeling  and  additions in 1971,1983  and 2011. 
Museum,  through  its content, gives  a  complete  picture  of  the  developments  in 
Prilep,  as   part   of   the  history   of the  Macedonian people, through the texts and 
photographs,  documents,  maps,  sketches, plans, posters, charters and other which 
related period of revival, Ilinden period, the Balkan Wars, First  World War, period 
between  the wars, with  special  emphasis  of  developments  during  1941 and  the  
uprising  of  the 11th of October. 
Besides remodeled  museum  exhibition,  now  it  is  complemented  with a number 
of items,  such  as  weapons ( machine guns, rifles, pistols, bayonets etc ) as well as 
military equipment. Museum  exhibition  makes  a  strong  impression with adapted 
Bulgarian  police  office,  the  layout  of  the  former  police  station, the facility  
for placing  poster  work - mural of  Borko Lazeski, Macedonian  artist,  ,,The 
national liberation struggle of the Macedonian people", etc. 
The   realization   of   this   project  is  respect for  all  participants  in  the  National 
Liberation Struggle, who gaves  their  lives  and  laid  themselves  in the foundation 
of a free and independent Republic of Macedonia. 
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