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Биљана ТЕМЕЛКОСКА,1 
 

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА 
НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 

 
 
Апстракт: Издавачката дејност на НУ Завод и Музеј - Прилеп е 

составен дел од стручната и научно - истражувачката работа на 
стручните лица од НУ Завод и Музеј - Прилеп, кои резултатите од својата 
работа ги презентираат во печатени публикаци. Објавувањето на повеќе 
книги, монографии, водичи, каталози за изложби, брошури и друг вид на 
пропаганден материјал ќе остават траен пишан белег за историското и 
културното богатство на Прилеп и прилепско. 

 
Клучни зборови: книги, монографии, списанија, споменици на култура, 

културно наследство, Прилеп и прилепско, археолошки истражувања. 
 
Во текот на 1955 година историчарот на уметност Бошко Бабиќ, 

добива задача од тогашниот претседател на општина Прилеп, Џоџа 
Николоски, да започне активности за формирање на Народен музеј и со 
Одлука на Собранието на општината на 01.07.1955 година е формиран 
Народниот Музеј во Прилеп. Од 01.07.1981 година, Народниот музеј-Прилеп 
прераснува во Завод за заштита на спомениците на културата, природните 
реткости и Музеј. На 22.12.2003 година, Владата на Република Македонија 
донесе Одлука за утврдување на мрежата на национални установи од областа 
на културата со која го добиваме денешното име - Национална установа - 
Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп. 

Со истражувањето на повеќевековната историја на Прилеп и 
прилепско, во НУ Завод и Музеј-Прилеп се формираат и до ден денес се 
развиваат одделенијата за: археологија, историја, историја на уметност, 
етнологија, архитектура, документација, конзервација и реставрација и 
техничка (илустративна) документација.  

Како резултат на тоа, во овие одделенија се создаваат музејски збирки 
со голем број на експонати кои денес се изложени во постојаните изложбени 
поставки, а со тоа се презентираат пред јавноста. Во состав на НУ Завод и 
Музеј-Прилеп се и музеите: Меморијален музеј „11 Октомври 1941 година”, 
Могила на непобедените, Спомен куќата на Кузман Јосифоски - Питу, Музеј 
за тутун, Галерија на икони, Спомен куќата на Блаже Конески во с. 
Небрегово, Археолошка поставка. 

                                                 
1 Биљана Темелкоска, библиотекар, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј - Прилеп, ул. „Александар Македонски“, бр. 142, Прилеп, адреса на живеење: ул. 
„Боца Иваноска“, бр. 7, Прилеп, е-пошта: biljana_temelkoska@yahoo.com 
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Through more scientific and professional publications, books, monographs, guides, 
and other types of promotional material employees present their scientific - 
research work. This professional material will leave a lasting mark written on the 
historical and cultural heritage of Prilep and its surroundings. 
 In this skilled labor, chronologically collected all previous editions of 
books, monographs and journals, derived from our institution. Through summaries 
written beside each edition will be accessible to the professional and the general 
public in achieving its goal. 
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