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UDC:069 (497.775) "1949-1990" 
Рубинчо БЕЛЧЕСКИ,1  

 
НАРОДЕН МУЗЕЈ -  

„ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 
КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ“ - ПРИЛЕП ВО  
ВЕСНИКОТ ,,НОВА МАКЕДОНИЈА”  

  
 
Апстракт: Повод за овој труд е одбележувањето на 60 години од ос-

новањето на „Народниот музеј“ - Прилеп, денес, Национална установа „За-
вод за заштита на спомениците на културата и музеј“ - Прилеп. Оваа ус-
танова својата работа ја започнала на 1 јули 1955 година со Одлука на Соб-
ранието на општина Прилеп, иако, активности за отворање на Градски му-
зеј има уште од 1949 година, додека во 1952 година е отворен „Музеј на 
НОБ“. Преку текстуален дел, даваме информации за развојот на оваа уста-
нова, а се набележани и сите статии, односно, библиографски единици во 
весникот ,,Нова Македонија“ во периодот од 1949 до 1990 година, кои се од-
несуваат или имаат допирни точки со Народниот музеј – Прилеп. Ова е прва 
фаза од истражувањето, а во нареден период, во наредна фаза, ќе го обра-
ботиме периодот од 1991 година до денес. Развојот на „Народниот музеј“ - 
Прилеп, денес НУ „Завод и Музеј“ - Прилеп, е долгогодишен, макотрпен, со 
голем ентузијазам на сите вработени, за да се дојде до степен на висок реј-
тинг, не само во нашата земја, туку и надвор од неа. Преку статиите и на-
писите во весникот ќе забележиме дека нашата установа била носител на 
голем број научно-истражувачки и конзерваторски проекти, организатор на 
голем број изложби и културни манифестации, издавач на голем број публи-
кации и расадник на стручни кадри кои учествуваат во реализација на нај-
различни проекти во Република Македонија и надвор од неа. 

 
Клучни зборови: Музеј, Прилеп, весник, Нова Македонија, историја.  
  
Колекционерството на вредни предмети, како еден вид на престиж, е 

познато уште во античко време. Но, со појавата на музеите, тоа се прави на 
повисоко организационо ниво и со утврдени правила. 

Музеите, денес со своите активности се средиште на културното и 
општествено живеење, односно, придонесуваат за откривање и оценување на 
универзалните вредности низ изминатите епохи. Во исто време музеите се 
ризница на вредности што секоја цивилизација одделно ги создавала низ ве-

                                                            
1 Рубинчо Белчески, кустос – советник, историчар во НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј – Прилеп, ул.Александар Македонски бр.142, адреса на живеење ул. Димо 
Наредникот бр.89/39 Прилеп, е-маил: rubin.belceski@yahoo.com 
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ковите или поточно, аргументирано сведоштво за континуираниот развој на 
цивилизацијата.   

Музејот, претставува посебен вид на установа, чија дејност ја надопол-
нува општата и национална историја, со материјални сведоштва. Благодаре-
ние на тоа е овозможено следење на севкупниот развој на материјалната и ду-
ховната култура од праисторијата до денес. Неговата улога може да се дефи-
нира и како организационен облик на музејското работење, но и како значаен 
фактор во развојот на културната политика. 

Повод за овој труд е одбележувањето на 60 години од основањето на 
„Народниот музеј“ - Прилеп, денес  Национална установа „Завод за заштита 
на спомениците на културата и музеј“ - Прилеп. Оваа установа својата работа 
ја започнала на 1 јули 1955 година со Одлука на Собранието на општина При-
леп. 

Повеќевековната историја на Прилеп, овозможува во установата да се 
развиваат научните дисциплини археологија, историја, историја на уметност, 
етнологија, а подоцна и архитектура, при што се создаваат музејските збирки 
со огромен број на експонати. Дел од нив, денес се изложени во постојани из-
ложбени поставки, а низ 60 годишното постоење се реализирани и повеќе 
повремени тематски изложби, развој на издавачката дејност и други 
активноси за заштита на културното наследство кои ја прават успешна 
нашата установа. 

За историјата на културата на Прилеп и прилепско овој труд има по-
себно  значење. Во него се вградени голем број на библиографски единици од 
весникот ,,Нова Македонија” што зборуваат за музејската дејност во Прилеп. 
Сите тие се дел од мозаикот што го прикажуваат развојот на Музејот во При-
леп во периодот од 1948/9 година кога почнуваат активностите за негово фор-
мирање, па сè до почетокот 90-тите години, односно времето кога во тогашна 
Социјалистичка Република Македонија се чувствува мирисот на демократи-
јата, плурализмот и раѓањето на независна и суверена Република Македонија.  

Во овој труд ќе дадеме информации за развојот на оваа установа, пре-
ку текстуален дел, а ќе ги наведеме и сите статии, односно, библиографски 
единици во весникот ,,Нова Македонија“ во периодот од 1949 до 1990 година, 
кои се однесуваат или имаат допирни точки со „Народниот музеј“ – Прилеп. 
Тоа значи дека ова би било прва фаза од истражувањето, а во нареден период, 
во наредна фаза, по едно дополнително истражување, ќе го обработиме пери-
одот на НУ „Завод за заштита на спомениците на културата и музеј“ - Прилеп 
и неговите активности забележани низ перата на новинарите на ,,весникот” 
од 1991 година до денес, во време на независна и суверена Република Маке-
донија, кога новинарскиот простор покрај овој весник започнаа да го испол-
нуваат и други дневни весници. 

Весникот ,,Нова Македонија” е прв дневен весник на македонски ја-
зик, установен како ,,државен орган - весник” со Решение на Президиумот на 
АСНОМ од 2-5 септември 1944 година. Првиот број на весникот излегува на 
29 октомври 1944 година, отпечатен на илегално дислоцираниот дел на 
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скопската печатницата ,,Гоце Делчев” во село Горно Врановци, велешко. Вес-
никот е врсник на македонската државност, сведок и хроничар на настаните и 
развојот, кој одиграл голема улога во афирмирањето на националното досто-
инство на македонскиот народ и неговиот идентитет.  

 

 
,,Нова Македонија“, бр.1, I, 29 октомври 1944 година 

 
 Во повеќедецениското постоење, весникот ,,ги следел” настани-

те, случките, индивидуалните судбини, забележувал моменти важни за поеди-
нецот, за  разни установи и пред сè за државата.     

Покрај луѓето од музејската струка кои непосредно со свои сознанија 
за културното богатство се релевантни чинители на музејската дејност и но-
винарите се значаен фактор зашто редовно известуваат за одредени настани 
од областа на културата, во нашиот случај новинарите на ,,Нова Македонија,, 
кои известуваат за активностите на „Народниот музеј„, подоцна, „Завод и 
Музеј“ – Прилеп, а се предмет на наше разгледување и интерес. Ја користам 
оваа прилика да им се заблагодарам на сите нив, кои ни оставиле значајни ин-
формации за развојот и активностите, како на музејската установа, така и на 
самите музејски работници. Кога велам музејски работници, се подразбира и 
оние стручни лица кои работат на непосредна заштита на културното наслед-
ство или како што популарно ги нарекуваме заштитари.  

Меѓу новинарските пера кои пишуваат за нашиот музеј, ќе ги спомене-
ме: Мице Макешоски, Петар Попоски, Ксенија Гавриш, Тачко Локвенец, Дра-
гица Наумоска, Олга Спиркоска и други. Нивните написи, текстови, статии, 
ни овозможија целосно да го проследиме развојот на музејот, кој низ години-
те и го променуваше, односно, надополнуваше своето име, за да денес, со 
Одлука за утврдување на мрежата на национални установи од областа на кул-
турата, донесена од страна на Владата на Република Македонија, од 22. 12. 
2003 година прераснува во Национална установа (НУ) „Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј“ - Прилеп. Со своите написи, новинарите ја 
информирале јавноста и ја афирмирале установата пред пошироката публика. 
Затоа, изразуваме голема благодарност за успешно извршената мисија. 

Иако оваа година одбележуваме 60 години од постоењето, сепак, спо-
ред написите во весникот ,,Нова Македонија“ дознаваме дека музеј, поточно, 
музејска збирка во Прилеп постоела многу порано. Имено, во 1948 година во 



НУ Завод и музеј Битола Зборник на трудови бр. 18 
 

49 
 

рамките на Народноослободителниот одбор на општина Прилеп е формирана 
првата Музејска збирка на документи, фотографии и уметнички слики од 
прилепски автори со тематика од НОБ. Истата била сместена во анот на фа-
милијата Ачкоски, во непосредна близина на градскиот пазар. 

Од ,,весникот“ исто така дознаваме дека, веќе наредната 1949 година 
започнуваат активностите за отворање на градски музеј кој ќе го прикажува 
историскиот развој на градот, придонесот во НОВ и успесите во повоениот 
период. Сепак, дури во почетокот на 1952 година од страна на Одборот на 
Сојузот на борци од Народноослободителната војна – Прилеп, се интензиви-
раат подготовките за формирање на ,,Музеј на Народноослободителна борба“. 
На 1. 05. 1952 година музејот е отворен во зградата која за време на фашис-
тичката окупација била бугарска полициска станица (участок), а врз која бор-
ците од Прилепскиот партизански одред извршиле вооружен напад на 11 ок-
томври 1941 година со што е означен почетокот на Востанието на македонс-
киот народ против окупаторот. Воедно, со официјалното отворање на Пос-
тојана изложбена поставка во рамките на овој музеј од страна на претседате-
лот на Околискиот народен одбор, Тоде Ношпал, била поместена и првата 
повремена изложба “Изградбата во Прилеп и околината од 1945-1951 го-
дина”.  

Во текот на 1955 година историчарот на уметност Бошко Бабиќ, кој 
живеел во Белград, неколку пати доаѓа во Прилеп, при што добива задача од 
тогашниот претседател на општина Прилеп, Џоџа Николоски да започне ак-
тивности за формирање на Народен музеј, кој, како самостојна институција 
од комплексен тип ќе има задача да прибира, чува, реставрира, конзервира, 
проучува и презентира предмети со археолошка, етнолошка, историска, умет-
ничка, природна и техничка споменично - културна вредност од пошироката 
прилепска околина. Истото е направено и официјално со Одлука на Собрани-
ето на општината на 01. 07. 1955 година кога е формиран „Народниот Музеј“ 
во Прилеп со прв назначен директор Бошко Бабиќ, кој секако има големи зас-
луги за неговото формирање и понатамошен развој. Тој, оваа функција ќе ја 
извршува до 1980 година. Покрај него, во ,,Народниот музеј“ првовработени 
се Александар Георгиевски како препаратор, Александар Насески, економ, 
Загорка Коруноска етнолог, Загорка Расолкоска препаратор и Нада Никуљ-
ска, историчар на уметност. 

На почетокот од своето формирање музејот се наоѓа во поранешниот 
бугарски полициски участок (станица), за да по краток период со изградбата 
на новата општинска зграда музејот ги добие просториите на старата општин-
ска зграда на улица Моша Пијаде (денес, ул. Александар Македонски), т.е. 
зградата каде и денес е сместен. 

Во старата зграда на участокот продолжува да функционира „Музејот 
на НОБ“, кој во следниот период претрпува повеќе измени во својата содржи-
на, за да во 1961 година, конечно да прерасне во Меморијален музеј “11 Ок-
томври 1941 година”, како дел од нашата установа. Овој Музеј, во текот на 
своето постоење,  па се до денес, претрпува повеќе узмени и дополнувања, за 
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да во 2011 година го добие денешниот изглед, по повод 70 години од почето-
кот на вооруженото востание против фашистичкиот окупатор. 

Развојот на „Народниот музеј“ - Прилеп, денес НУ „Завод и Музеј“ - 
Прилеп, е долгогодишен, макотрпен, со голем ентузијазам на сите вработени, 
за да се дојде до степен на висок рејтинг, не само во нашата земја, туку и над-
вор од неа. Нашата установа беше, и е носител на голем број научно-истражу-
вачки и конзерваторски проекти, организатор на голем број изложби и 
културни манифестации, издавач на голем број публикации и расадник на 
стручни кадри кои учествуваат во реализација на најразлични проекти во Ре-
публика Македонија, поранешна Југославија, но и во европските земји, осо-
бено оние кои ја развиваа словенската археологија.  

Во рамките на „Народниот музеј“ во 1957 година е основана првата 
Сликарска колонија во Македонија, во 1963 година е основан Скулптурскиот 
симпозиум “Мермер” и подоцна во 1974 година Интернационалното студио 
за пластика во дрво.  

Како резултат на се поинтензивните истражувачки работи во областа 
на археологијата, во 1961 година во рамките на Народниот музеј е поместена 
Постојана археолошка изложбена поставка, која во текот на изминатиот пе-
риод се надополнува со новооткриен материјал и во 2011 година истата е пос-
тавена во ентериерно современ преуреден и поширок простор.  

Во 1973 година на предлог од тутунската индустрија на Југославија и 
со Одлука на претпријатието “Југотутун” од Скопје се формира „Музеј за ту-
тун“, односно „Народниот Музеј“ отпочнува со собирање на предмети за 
уживање и обработка на тутун, документација, ликовни и скулптурални дела 
од предметната област. Во 1994 година  е поставена Постојаната изложбената 
поставка на „Музејот за тутун“.   

Од 1979 година во состав на „Народниот музеј“ - Прилеп влегува и 
Меморијалниот музеј “Кузман Јосифоски - Питу”. 

Од „Народниот Музеј“ - Прилеп во 1980 година произлегуваат и се 
формираат како засебни институции Институтот за истражување на старосло-
венската култура, со задачи за проучување на етногенезата на Јужните Слове-
ни и Центарот за современа ликовна уметност, кој ги обедини неколкуте ли-
ковни, односно уметнички манифестации.   

Од 01. 07. 1981 година „Народниот музеј“-Прилеп прераснува во„ За-
вод за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј“ - 
Прилеп. Покрај музејската дејност, новата институција како основна дејност 
ја развива и дејноста за заштита на спомениците на културата, кои во Прилеп 
и прилепско ги има во голем број и тоа: археолошки локалитети, цркви и ма-
настири, споменици од преродбенската и исламската архитектура, па сè до 
споменици од периодот на НОВ. За директор на новоименуваната установа е 
именуван Илија Велкоски.  

Од 10. 07. 2002 година во реновираниот објект на Првото женско учи-
лиште е сместена Галеријата на икони, со што Заводот и Музеј – Прилеп, го 
зголемува бројот на своите поистојани музејски поставки. 
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На 01. 08. 2005 година, во село Небрегово, во родната куќа на Блаже 
Конески, истакнатиот македонски публицист, основоположник на македон-
киот литературен јазик, редактор на Речникот на македонскиот јазик, профе-
сор, ректор на Скопскиот универзитет и прв претседател на Македонската 
академија на науките и уметностите, беше отворен спомен-домот ,,Блаже Ко-
нески“ кој работи во состав на нашата установа.  

На страниците на ,,весникот“ се сретнуваат информации за сите му-
зејски поставки односно, музеи, кои работеле во рамките на „Народниот му-
зеј“ - Прилеп, подоцна во состав на „Заводот за заштита на спомениците на 
културата и музеј“ – Прилеп. Покрај тоа, тука се сретнуваат информации за 
разни истражувања, а особено за истражувањата на бројните археолошки ло-
калитети, потоа, организирањето на изложби преку кои се презентира движ-
ното културно наследство, за издадени голем број на каталози и друг вид на 
публикации, како и за партиципирањето на наши стручни лица со свои тру-
дови во стручни списанија, зборници и друг вид на публикации во издание на 
сродни институции. Со сите овие активности „Заводот и Музеј“ прерасна во 
мошне значајна установа во Република Македонија, но и надвор од неа.   

Целта на овој труд е да ги проследи сите настани и активности  на „На-
родниот музеј“ односно, „Завод и Музеј“ од Прилеп преку библиографските 
единици во весникот ,,Нова Македонија“ кој повеќе години е единствен дне-
вен весник во Македонија.  

Преку прецизно наведените статии, текстови и прилози за оваа устано-
ва, со број, датум и година на изданијата, воедно, го информираме читателот 
за целокупниот развој на оваа музејска и установа за заштита на спомениците 
на културата од Прилеп во текот на своето постоење или поточно во перио-
дот од започнувањето на активностите во Прилеп за создавање на Музеј, 
односно од 1949 година, преку формирањето во 1955 година, па сè до 1990 
година, како прва фаза од реализацијата на овој проект. Воедно, му помагаме 
на секој заинтересиран, попрецизно да се информира за некој настан или ак-
тивност. Всушност, прегледот на библиографски единици во весникот ,,Нова 
Македонија“, дава можност, секој истражувач подетално да ги проследи нас-
таните и развојот на  оваа установа. 

Се разбира, и по горенаведениот период  па сè до денес, музејските ра-
ботници, продолжуваат да го истражуваат, заштитуваат и презентираат кул-
турното наследство на Прилеп и прилепско, како дел од културното наследс-
тво на Република Македонија.  

Да ја искористиме оваа прилика и да им изразиме благодарност на си-
те оние кои нештедејќи се себеси се вградија во развојот и респектабилноста 
на нашата установа и допринесоа таа да се вброи во редот на установи со ви-
соко реноме во земјата, но и надвор од неа. 

Иако во текстуалниот дел, набележавме значајни моменти од развојот 
на установата, од основањето до денес, сепак, трудот ќе биде целосен кога ќе 
го дореализираме со давање на преглед на библиографските единици, од 1991 
година до денес, со цел да го проследиме и понатамошниот исто така ус-
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пешен развој на оваа установа која има особено значење за културниот развој 
на Прилеп и Република Македонија. 

Прегледот на библиографски единици кој следува, разните текстови, 
написи и статии на почитуваните новинари, кои трпеливо ги пишувале и ги 
давале на увид на јавноста, ,,зборуваат“ многу повеќе отколку што е на-
пишано во нив.   
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Написи за Прилепскиот музеј во весникот ,,Нова Македонија“ 
 
 

                                           
Напис од 31.08.1949 година               Напис од 05.05.1952 година 
 

Извори и литература: 
 

1. Горан Константинов, Миладин Миладинов, Музеите во Нова Македонија, 
 Скопје, 1993. 
2. Прилеп и прилепско на страниците на Нова Македонија 1945–1965, книга I, 
 Прилеп, 2004. 
3. Прилеп и прилепско на страниците на Нова Македонија 1965–1975, книга 
 II, Прилеп, 2005. 
4. 50 години Музеј Прилеп -  50 years Museum of Prilep, Прилеп, 2005.  
5. Весник ,,Нова Македонија“од бр.1392 од 1949  до бр.15590 од 1990. 

 
Резиме:  Весникот ,,Нова Македонија” е прв дневен весник на 

македонски јазик, сведок и хроничар на настаните, кој одиграл голема улога 
во афирмирањето на националното достоинство на македонскиот народ и 
неговиот идентитет. Во рамките на културниот развој на Македонија и 
„Народниот музеј“ од Прилеп одиграл значајна улога. Тоа, можеме да го 
согледаме преку големиот број на написи и разни текстови кои ги среќаваме 
во самиот весник, а кои се непресушлив извор за истражување. Прегледот на 
библиографските единици, за периодот од 1949 до 1990 година, на секој 
истражувач, му овозможува подетално информирање за разни проекти, 
настани, истражувања и многу други активности на оваа реномирана 
установа во Република Македонија и надвор од неа. Со реализација на 
втората фаза од истражувањето ќе се заокружи целосно развојот и значењето 
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на оваа установа и незјината улога во целокупниот културен развој на 
Република Македонија.  




