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ИЗЛОЖБЕНА ДЕЈНОСТ
НА Н.У. ЗАВОД И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП
Апстракт: Истражувањата на стручната и научно-истражувачката
работа на стручните лица, се презентираат и преку изложбената дејност на
НУ Завод и Музеј - Прилеп. Резултатите од својата работа ги презентираат
преку тематски изложби од сите области. Активностите за прибирање и
истражување на остатоците од материјалната култура на нашите простори
започнале со самото формирање на „Народниот музеј“ во 1955 година.
Изложбите нé водат низ времето, низ просторот, низ историјата, а преку
изложбените поставки вредното историско и културно богатство на
Прилеп и Прилепско се презентира на широката јавност.
Клучни зборови:изложби, материјална култура, културно
богатство, Прилеп и Прилепско, каталози, пропаганден материјал.
Музеите се ризница на вредности што секоја цивилизација одделно
ги создавала низ вековите. Безбројните докази за едни далечни времиња,
од праисторијата, преку антиката, средниот век, материјалните и
духовните традиции на луѓето кои живееле на овие простори, па сé до
современата уметност, ги формирале богатите музејски збирки. Во насока
на афирмација и презентација на богатото културно наследство на Прилеп
и Прилепско, НУ Завод и Музеј - Прилеп, од своетопостоење од 1955
година до денес, има организирано голем број на изложби во земјата и
странство.
Музејските збирки, создадени од долгогодишните истражувања на
вработените, со голем број на експонати, денес се изложени во постојаните изложбени поставки кои се во составот на НУ Завод и Музеј-Прилеп
и тоа: Меморијален музеј „11 Октомври 1941 година”, Спомен-куќата на
Кузман Јосифоски - Питу, Музеј за тутун, Галерија на икони, Спомен куќата на Блаже Конески во с. Небрегово и Археолошка поставка.
Секој изложен експонат носи своја приказна за минатото преку која
посетителите се запознаваат со богатото културно - историско минатото
на нашиот крај.
Со реализирање на повремени тематски изложби, произлезени се и
голем број на каталози, каталошки листови и друг пропаганден материјал.
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Реализирани изложби
• Меморијален музеј "11 Октомври 1941". Постојана музејска
поставка.По повод 20 години од НОВ отворена е постојана музејска
поставка со што објектот е претворен во Меморијален музеј “11 Октомври
1941”. Kомесар: археолог Бошко Бабиќ.Соработници: Цветан Беличанец,
Илија Кузманоски, Ранко Финдрик, Благоја Китаноски. Изложбата е
отворена на 11.10.1961 год.
• Постојана археолошка изложба. Народен музеј - Прилеп, Kомесар:
ист. на уметност Бошко Бабиќ.Соработници: Б. Китаноски и Р. Финдрик.
Изложени се археолошки поситни предмети од различен материјал,
фрагменти од фрески, икони, етнолошки материјал и предмети од
применета уметност. Изложбата е отворена во 1961 год.
• Меморијален музеј "11 Октомври 1941". По повод 30 години од НОВ
постојаната музејска поставка е проширена и збогатена со нови
фотографии. Kомесар: ист. на уметност Бошко Бабиќ.Соработници: инж.
арх. Р. Финдрик и работници на Народен музеј - Прилеп. Изложбата е
отворена на 11.10.1971 год.
• Средновековно културно богатство на СРМ,Kомесар: археолог советник кустос Бошко Бабиќ. Изложбата е отворена во1974год.
• Прилеп - град херој, Kомесар: историчар-кустос Михајло
Атанасоски,Изложбата е отворена во 1975 год.
• Културно богатство на Прилеп. Комесар: археолог - советник кустос
Бошко Бабиќ. Изложбата е отворена во Крушевац на 27.12.1976 год.
• Меморијален музеј Кузман Јосифоски - Питу.Kомесар: археолог советник кустос Бошко Бабиќ.Соработници: архитекти М. Димовска
Чоловиќ, С. Танурова, С. Вренцоски, К. Солунски. Изложбата опфаќа
документи, фотографии и етнолошки предмети кои го прикажуваат
животниот и револуционерен пат на Кузман Јосифоски - Питу. Изложбата
е во соработка со ОСИЗ на култура - Прилеп и Сојуз на борци. Изложбата
ја отвори Бошко Станкоски на 11.10.1977 год.
• Меморијален музеј "11 Октомври 1941". Kомесар: Галена
Куцулова.Соработници: Климе Коробар, Борко Лазески, Киро Крстески,
Илија Велкоски. Затворската просторија е во својот автентичен облик.
Останатите простории се адаптирани во изложбен простор во кој е
изложен историски материјал од крајот на 19 век и почетокот на 20 век, со
тема од национално - ослободителното движење на македонскиот народ,
со посебен акцент на Прилеп и прилепскиот крај.Изложбата ја отвори
Димче Ѓорѓиоски на 11.10.1983 год.
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• Борбите за ослободување на Прилеп 1941-1944 година.Kомесар:
историчар - кустос Киро Крстески.Изложбата е отворена во Прилеп во
1984 год.
• 65 години од формирањето на Комунистичката партија на Прилеп.
Kомесар: историчар - кустос Киро Крстески.Изложбата е отворена во
Прилеп во 1984 год.
• Меморијален музеј Кузман Јосифоски-Питу. Kомесар: историчар кустос Благоја Талески.Соработник:инж. арх. Васка Печијареска.
Изложбата опфаќа документи, фотографии и етнолошки предмети на
народниот херој Кузман Јосифоски-Питу. Изложбата е отворена во куќата
на Кузман Јосифоски-Питу на 25.02.1984 год.
• Постојана археолошка изложба.Народен музеј - Прилеп, Kомесари:Б.
Китаноски, К. Кепески и Л. Кепеска.Соработници: В. Печијареска, Р.
Иванишевиќ и работници на Завод и Музеј-Прилеп. Изложени се поситни
археолошки предмети, а бројот на експонатите е намален во корист на
неолитскиот олтар и фотографии. Изложбата е отворена на 09.09.1985 год.
• Неолит и енеолит во Пелагонија. Комесар: археолог-советник кустос
Б. Китаноски. Изложбата претставува резултат од соработката помеѓу
Завод, музеј и галерија-Битола и Завод и Музеј-Прилеп. Со оваа изложба
на пошироката културна јавност ѝ се презентира еден дел од најзначајните
резултати на досегашните археолошки истражувања на овие периоди во
Пелагонија. Изложбата е отворена во 1985 год.
• 75 години од убиството на Пере Тошев. Комесар: историчар - кустос
Киро Крстески. Соработници:Б. Талески, И. Велкоски, В. Печијареска.
Изложени се вкупно 85 експонати и тоа: документи, фотографии, карти материјал кој го прикажува животниот и револуционерен пат на Пере
Тошев.Изложбата ја отвори Димитар Спиркоски во Домот на културата
„Марко Цепенков“ - Прилеп на 04.05.1987 год.
• Иконописот во Прилеп и
Прилепско
за
време
на
преродбата.
150
години
од
изградбата на црквата Св. Благовештение во Прилеп. Комесар: ист. на
Славица
уметност
кустос
Алексоска. Соработници: Цветан
Грозданов, Илија Велкоски, Благоја
Атанасоски.Изложбата го прикажува иконописот во Прилеп и Прилепско за време на преродбата со
посебен акцент на делото од
двајцата иконописци од Прилеп -

Адамче Најдов и Јован Атанасов
иНикола Михајлов од Крушево.
Изложени беа триесет и пет икони.
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Заради континуитет, прикажани беа
и икони кои датираат од 17 и 18
век.Изложбата ја отвори Илија

Велкоски во ДК„Марко Цепенков“
- Прилеп на 25.12.1988 год.

• Прилеп и Прилепско во
ослободителните
борби
на
македонскиот народ 1893 - 1918.
Комесар: историчар - кустос
Благоја Талески. Соработници:
Илија Велкоски, Васка Печијареска
и Радмила Иванишевиќ.Изложбата
го прикажува учеството на Прилеп
и Прилепско во ослободителните
борби на македонскиот народ 1893
- 1918 година. За време нa овој
период од дваесет и пет години се
одиграле многу значајни настани
кои хронолошки се опфатени со
изложбата. Изложени се вкупно 137
експонати.
Изложбата
е
во

соработка со Друштвото за наука и
уметност - Прилеп. Изложбата ја
отвори Борко Лазески во Домот на
Култура „Марко Цепенков“ Прилепна 19.10.1989 год.

• Кантарџискиот и куменџискиот занает во Прилеп. Комесар:
етнолог - кустос Петре Чагороски.
Соработници: Р. Иванишевиќ, И.
Велкоски, Б. Атанасоски, К.
Јованоски. На изложбата беа
претставени 66 музејски предмети производи од два стари занаети:
кантарџискиот и куменџискиот.
Презентираниот материјал зборува
за врвниот дострел на прилепското
занаетчиство во втората половина
на 19 век и првата половина на 20
век. Изложбата ја отвори Никола
Иваноски - директор на Завод,

музеј и галерија - Битола во
ДК„Марко Цепенков“ - Прилеп на
11.12.1990 год.

• Ликовна изложба на Михаил Клос - Канада. Комесар: инж. арх. В.
Печијареска. Соработник: Р. Иванишевиќ. Изложбата претставува дел од
колекцијата слики што Михаил Клос ја подари на Заводот и Музеј Прилеп. Тоа беа седумдесет и седум слики во мал формат, варијации на
тема - портрет. Најголем дел од оваа колекција портрети е работен во
230
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акварел техника, мал дел во масло и туш.Изложбата ја отвори Трајче
Крстески во Домот на културата „Марко Цепенков“ - Прилеп, сала за
изложби на 16.12.1994 год.
• Прилепското училиште 1843 1912 година. Комесар: историчар виш кустос Б. Талески. Соработници: В. Печијареска, Р. Иванишевиќ, Д. Димески.Оваа изложба го
прикажува развитокот на учебното
дело од отворањето на првото
народно училиште во 1843 година
до
Балканските
војни
1912
година.Изложбата се отвори во
ДК„Марко Цепенков“-Прилеп на
21.02.1994 г.
• Руралната архитектура во Македонија.Комесар: инж. арх.Киро
Јованоски. Соработници: Р. Иванишевиќ, П. Чагороски. Низ 60
оригинални цртежи со мотиви од селската архитектура во Македонија,
отсликан е духот и мајсторството на народниот неимар и богатата
градителска традиција на овие простори. Изложбата е во соработка со
Музеј на Македонија-Скопје. Изложбата ја отвори Д. Здравковски, автор
на цртежите е арх. Петар Намичев. Изложбата се отвори во Домот на
култура„Марко Цепенков“ - Прилеп на 01.04.1994год.
• Музеј за тутун, постојанапоставка.Комесар: етнологА. Цветкоски.
Соработници: Р. Иванишевиќ, П. Чагороски, К. Јованоски. Изложбата ја
чинат 720експонати за уживање на тутун, а во помал дел и за
производство на тутун. Изложбата е во соработка со Инстутутот за тутунПрилеп. Изложбата ја отвори Илија Велкоски во Институтот за тутун Прилеп на 22.12.1994год.
• Самостојна ликовна изложба
Михаил Клос, Канада.Комесар:
инж. арх. Васка Печијареска.Низ 21
слика во техника акрил на платно,
прикажан е дел од ликовното
творештво на Михаил Клос.
Изложбата се отвори во ДК„Марко
Цепенков“-Прилеп на 24.03.1995
год.
• Оружјето
низ
вековите.
Комесари:
археолог
советник
кустос: Б. Китаноски, К. Кепески,
Л. Кепеска; историчар-виш кустос:
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Б. Талески, К. Крстески. Соработници: В. Печијареска, Р. Иванишевиќ. Преку 166 изложени експонати
може да се види развојот на
ладното и огненото оружје и воена

опрема од каменото време до
Втората светска војна.Изложбата ја
отвори Л. Кепеска во ДК„Марко
Цепенков“-Прилеп на 29.06.1995 г.

• Казанџискиот
занает
во
Прилеп.Kомесар: етнолог - кустос
Петре Чагороски. Соработници: И.
Велкоски, Р. Иванишевиќ, Д.
Димески,
К.
Јованоски.Преку
изложените 118 алати, производи,
се следи развојот на казанџискиот
занает во Прилеп во периодот од
16, 17 до средината на 20
век.Изложбата ја отвори Здравко
Маретиќ во ДК „Марко Цепенков“Прилеп на 12.061996 год.
• Накитот
на
прилепските
ковенџии. Комесар: етнолог - виш
кустос Петре Чагороски. Соработници: Р. Иванишевиќ, Б. Атанасоски.Изложен беше репрезентативен избор на накит од етнолошката збирка на Завод и МузејПрилеп. Изложбата се отвори во
ДК„Марко Цепенков“-Прилеп на
14.05. 1997 год.
• Теракотни икони (копии) Виничко
кале. Комесари: Цоне Крстески, Лилјана
Кепеска, Соработници: Васка Печијареска,
Радмила Иванишевиќ. На изложбата беа
прикажани 24 копии и 10 фотографии од
теракотните икони (IV-VII век), откриени на
археолошкиот локалитет Виничко кале во
Виница. Изложбата е во соработка со Музеј
на Македонија - Скопје. Изложбата се отвори
во ДK „Марко Цепенков“-Прилеп на
15.05.1998 год.
• Занаетчиски алати. Комесар:
етнолог виш кустос П. Чагороски.
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Соработници: И. Велкоски, Р. Иванишевиќ, П. Михајлоска, повеќе
надворешни соработници занаетчии. Изложени се 132 експонати
кои за основна суровина го имаат
металот (калајџиски, пагурџиски,

леарски, ковенџиски), дрвото (бочварски, самарџиски, дограмаџиски)
и текстилот (шивачки). Изложбата
се отвори во ДК „Марко Цепенков“
- Прилеп на 26.11.1998 год.

• Црква Св. Никола - Варош,
700 години од изградбата и
живописувањето. Комесари: ист. на
умет. С. Алексоска, ист. на умет. Б.
Атанасоски, арх. В. Печијареска.
Соработник:
Р.
Иванишевиќ.
Изложени беа 35експонати, фотодокументација, илустративна, техничка документација иоригинални
икони од црквата Св. Никола во
Варош.Изложбата
ја
отвори
митрополит
Преспанско-пелагониски г.Петар во ДК„Марко
Цепенков“-Прилеп на19.12.1998 г.

• Укијос графика (репродукции).
Комесар:виш конз. арх. К. Јованоски.
Соработници: П Чагороски, А.
Цветкоски. Изложбата е во соработка
со Музеј на град Скопје. Изложени
беа 39 репродукции на укијос
графика. "Укијос" или "модечки свет"
е ново движење кое се појавува во
уметноста на Јапонија во раниот 17-ти
век.Изложбата ја отвори Коста
Балабанов,
почесен
конзул
на
Јапонија во Македонија,во ДК„Марко
Цепенков“-Прилеп,
Уметничка
галерија на28.05.1999 год.
• Христијанството низ материјалната култура во Прилеп и
Прилепско. Комесари: археолог
советник кустос Л. Кепеска, ист. на
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умет. виш кустос С. Алексоска. традиции низ вековите на овој
Соработници: Р. Иванишевиќ, К. простор.
Изложени
се
Јованоски, П. Чагороски, Б. 107експонати.
Изложбата
е
Атанасоски.
Изложбата
прави отворена во ДК „Марко Цепенков“
пресек на културно-историските, - Прилеп на24.05.2000 год.
односно материјални остатоци за
појавата
и
развојот
на
христијанството и христијанските
• Фотографии од спомениците на културата. Комесар: Панче Велков.
Соработници: С. Миљковиќ, В. Имперјов, С. Марковска, Љ. Раповски, Л.
Ангелковска, С. Шовеговиќ-Спировска, Д. Темелкоски. Изложбата е во
соработка со Музеј на Македонија. На изложбата беа претставени 162
фотографии од 18 држави, од споменици на културата на учесници на
меѓународниот детски и младински конкурс на фотографии од
спомениците на културата во организација на Советот на Европа.
Изложбата ја отвори Вангел Штериов, кустос-едукатор, во ДК „Марко
Цепенков“ - Прилеп, Ликовна галерија, на01.11.2001 год.
• Галерија на икони "Баба неделино училиште". Комесар:ист. на
умет. Илија Велкоски. Соработници: К. Јованоски, С. Алексоска, Л.
Кепеска, Б. Атанасоски, П. Чагороски.Во галеријата на икони „Бабанеделино училиште“, презентирани се 141експонат, најзначајните примероци од богатата колекција на икони на Завод и Музеј-Прилеп, уште 7
икони од црквите и манастирите во прилепско, археолошки и етнолошки
материјал. Постојана поставка, на која е презентиран и библиографски
материјал и сликарскиот прибор на зографот Јован Атанасов. Изложбата е
отворена на10.07.2002 год.

• Споменично наследство од
прилепскиот крај - фотографии.
Комесар: архитект - советник

конзерватор
Киро
Јованоски.
Соработник: Горан Стојаноски.
Изложба на фотографии кои
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презентираат 17 споменици на
културата во прилепскиот крај.
Изложбата ја отвори Рубинчо
Белчески, во малата сала за
изложби - Галерија на икони Прилепна16.05.2003 год.

• Борко Лазески, десетгодишнина од смртта. Организатори на
изложбата: Друштво за наука и уметност, Локална самоуправа и Завод и
Музеј, Прилеп. Видеопрезентација на делата на Борко Лазески. Изложбата
ја отвори д-р Дукадин Камшикоски, претседател на ДНУ-Прилеп,во
Градската библиотека „Борка Талески“ – Прилеп,на17.06.2003 г.
• 100 години од Илинденското
востание - 1903-2003. Комесар:
историчар - виш кустос Благоја
Талески.
Соработник:
И.
Ристески.Изложбатае во знак на
одбележу-вањето
на
големиот
јубилејстогодишнина
од
Илинденското востание. Изложени
се 68 експонати. Изложбата ја
отвори Дукадин Камшикоски во
Галеријатана
икониПрилепна30.07.2003 год.
• Охридското Езеро и неговиот карактеристичен жив свет.
Комесар:историчарвиш кустос Рубинчо Белчески. Соработници: П.
Чагороски и Ц. Цветкоски. Изложбата е во соработка со Народен музеј „Др Никола Незлобински“-Струга. На изложбата беа претставени 100
експонати. Во изложбата со методи на музејско презентирање (скици,
графикони, цртежи од водени и суви препарати) прикажани се општите
својства на Охридското Езеро и неговото флористичко и фаунистичко
богатство.Изложбата ја отвори Рубин Белчески, во Центарот за култура
„Марко Цепенков“ - Прилеп на14.11.2003 год.
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• Ѓорѓи Ачески - Аче, 90 години
од раѓањето. Комесар: историчар
на уметност - виш кустос Илија
Велкоски. Соработник: Благоја
Атанасоски.Ретроспективната
изложба на Ѓорѓи Ачески, дел од
неговото
огромно
творештво,
(повеќе од 3000 цртежи) со почит и
пиетет ја одбележа 90-годишнината
од раѓањето на уметникот (1914 2004).На изложбата беа претставени 34 (триесет и четири)
експонати. Изложбата е поставена
во ЦК „Марко Цепенков“-Прилеп,
галерија,на29.04.2004 год.
• Изложба од етнолошките збирки. Комесар: етнолог - виш кустос
Петре Чагороски. Соработници: И. Ристески, Д. Димески, Б. Темелкоска.
Изложбата презентира само дел од богатата збирка на етнолошкото
одделение при Завод и Музеј-Прилеп.Изложбата ја отвори Рубинчо
Белчески, во Галерија на икони - Прилеп на18.05.2004 год.
• Историја на руската дипломатија во документи.Организатори:
Виктор Габер, А.Н. Неатур, Д-р. А. Вангелов. Изложбата е во соработка со
Македонско-рускодруштво-Прилеп.Изложбата „Македонија-Русија“ е
организирана по повод Годишнината од постоењето на МакедонскоРуско друштво-Прилеп и 10 години од македонско-руските дипломатски
односи. Изложбата ја отвори Рубинчо Белчески и Агатон Асатур, руски
амбасадор во Македонија, во Галерија на икони-Прилепна19.03.2004 год.
• Словенските апостоли Св. Кирил и Методиј.Организатори: З.
Богданоска, С. Лакалиска. Соработници: Р. Белчески, Г. Николоска, П.
Чагороски, Д. Димески. Изложбата е во соработка со Музеј на град
Скопје.Изложениот материјал33експонати, низ слики и зборови сведочи
за величината на делото на светите браќа и нивните ученици.Изложбата ја
отвори Р. Белчески, З. Богдановска, С. Лакалиска, во Галерија на икониПрилепна08.12.2004 год.
• Изложба на каширани фотографии “Тутунот низ мака и убавина” .
Комесар: етнолог - кустос А. Цветкоски. Соработници: Р. Белчески, К.
Филипоски и П. Зареска. Изложбата е во соработка со ЈНУ Институт за
тутун-Прилеп и НВО „Агтис“-Прилеп. Изложбата е поставена по повод 80
годишнината од формирањето на ЈНУ Институт за тутун -Прилеп.
Претставени се 52 каширани фотографии, снимени од фотографот на
Народен музеј, Бранко Јелиќ. Фотографиите ја опишуваат народната
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манипулација на тутунот, згради на тутунската индустрија во Македонија.
Изложбата е отворенаво ЦК„Марко Цепенков“-Прилеп на22.12.2004 год.
• Скутините од прилепскиот
крај. Комесар: виш кустос етнолог
Петре Чагороски. Соработници:Р.
Белчески,
И.
Ристески,
Б.
Атанасоски,Д.
Димески.
Н.
Крстеска. Претставени се 20 експонати-скутини од прилепскиот крај,
и Мариово. Изложбата ја отвори
Владимир Караџоскиво Галерија на
икони-Прилепна19.05.2005 год. Во
јуни 2005 год. поставена во
Културно информативен центар на
Р. Македонија во Софија, Р.
Бугарија.
• 60 години од големата победа. Комесар: ист. на уметностсо
археологија Габриела Николоска.Соработници: членови на Македонскоруското друштво за пријателство, Илија Ристески. Изложбата е во
соработка со Руската амбасада во Р. Македонија.Изложбата е историско документарен приказ на 21експонат и дескриптивен документарен
материјал на победата над фашизмот.Изложбата ја отвори рускиот
амбасадор во Р. Македонија, Агарон Асатур, во Галерија на икони Прилепна 01.06.2005 год.
• Прилеп 1944 - 1990.Kомесар:
историчар - виш кустос Благоја
Талески.Соработници: И. Ристески,
Д. Димески.Низ 98 (деведесет и
осум) фотографии, прикажан е
стопанскиот развиток на Прилеп од
1944 до 1990 година и станбенокомуналната изградба на градот во
овој период.Изложбата ја отвори
Дукадин Камшикоски во малата
сала за изложби - Галерија на икони
- Прилеп на 02.11.2005 год.
• Графички листови XVIII - XIX
век од збирката на Музеј Прилеп.Kомесар: ист. на умет. виш

кустос
Славица
Алексоска.Соработници:
Р.
Белчески, Б. Темелкоска, Д.
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Димески.Презентација
на
33
експонати од богатата збирка на
графички листови на Завод и Музеј
- Прилеп. Датираат од 18-19 век, а
потекну-ваат,
главно,
од
светогорските манастири Зограф,
Хиландар,
Ватопед
и
Иврион.Изложбата за прв пат беше
отворена
во
Македонскиот
културен центар во Њујорк, САД,
на 24.05.2006 год.
На 04.08.2006 претставена беше пред прилепската публика во ЦК„Марко
Цепенков“. Изложбата беше поставена во повеќе градови низ Македонија.
Во 2010 год. беше презентирана во Риека и Лудберг, Р. Хрватска. Во 2012
година беше презентирана во Музејот на Војводина, Нови Сад, Р. Србија.
• Празнични чорапи од прилепскиот крај. Комесар: етнолог - виш
кустос Петре Чагороски. Соработници: Биљана Темелкоска, Неда
Крстеска, Димитрија Димески.
Презентација на 20 експонати,
чорапи, важен, а често незабележителен дел од македонската народна
носија. Изложбата е отворенаво
Галеријата на икони-Прилепна
03.10.2006 год.
• Борко Лазески 1917 - Прилеп
1993 - Скопје, деведесет години од
раѓањето. Организатори: НУ Завод и
Музеј, Друштво за наука и уметност,
ЈОУ Градска библиотека „Борка
Талески“, Прилеп. Ретро-спективна
изложба по повод деведесет години
од
раѓањето
на
Борко
Лазески.Изложбата ја отвори д-р
Дукадин Камшикоски, претседател
на ДНУ – Прилеп, во ЦК„Марко
Цепенков“-Прилеп на25.10.2007 год.

238

НУ завод и музеј Битола

Зборник на трудови бр.20

• Разговор со Винсент, автор Маја Ралева. Ликовна, повремена
изложбена поставка на авторот Маја Ралева, со наслов: „Разговор со
Винсент“. Изложбата е оригинална замисла - реализација на авторот на
она што значи содржина и наслов на изложбената поставка
(инсталации).Изложбата ја отвори А. Миткоскиво малата сала за изложби
- Галерија на икони - Прилепна12.12.2007 год.
• Прилеп низ стари фотографии. Комесар: виш кустос - историчар
Рубинчо Белчески. Изложбата ја отвори Роберт Јанкулоски, раководител
на Македонскиот центар за фотографии - Скопје. Презентирани се 30
(триесет) фотографии на Прилеп. Периодот што го опфаќаат
фотографиите е од 1888 па сé до 60-тите години на 20 век. Фотографиите
се од различни фотографи и сопственици, а за изложбата ги изработи
фотографското студио „Фото зрак“ - Прилеп. Изложбата е отворенаво
Ликовната галерија, Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп
на02.12.2010 год. Изложбата е поставена и во Музеј, Галерија - Кавадарци
во април 2015 година.

• Меморијален музеј "11 Октомври 1941". По повод 70 години од
востанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор,
објектот е целосно саниран, а постојаната музејска поставка е преуредена
и збогатена со нови музејски експонати.Kомесар: виш кустос - историчар
Рубинчо Белчески. Соработници: архитект Зоран Николовски, виш
конзерватор арх. Илија Ристески, фотограф Димитрија Димески, Биљана
Темелкоска,
Радмила
Иванишевиќ
и
други
вработени
од
установата.Изложбата ја отвори министерот за култура Елизабета
Канческа-Милескана 10.10.2011 год.
• Археолошка поставка. Педесет години по отворањето на првата
постојана археолошка изложба, поставена во 1961 година, истата е
преуредена и збогатена со голем број на музејски експонати, фотографии
и др. Kомесари: советник кустос арх. Лилјана Кепеска, советник кустос
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археолог Ацо Миткоски и виш кустос арх. Душко Темелкоски.
Соработници: арх. Зоран Николовски, фотографии: Роберт Јанкулоски,
фотограф Димитрија Димески, советник конзерватор арх. Васка
Печијареска, конзерватор Горан Стојаноски, Биљана Темелкоска и други
вработени од установата.Изложбата ја отвори министерот за култура
Елизабета Канческа-Милескана 24.12.2011 год.
• „Чадот на задоволството“. Комесар: виш кустос Марија Мурџева.
Соработник: виш кустос етнолог Александар Цветкоски. Претставени се
416 експонати од збирката на Музејот за тутун - Прилеп и тоа: каширани
фотографии, церади од уметнички слики, прибор за уживање на тутун,
прибор за подготовка на тутун за лула, прибор за чување на тутун и
бурмути, запалки, кибрити и пирогени, финални производи од тутунската
индустрија. Изложбата е во соработка со Музеј на Македонија - Скопје.
Изложбата е отворена во Музеј на Македонија - Скопје на19.05.2012 год.
Резиме
Од изложбената дејност на Н.У. Завод и Музеј-Прилеп произлегоа
голем број на каталози, каталошки листови и друг пропаганден
материјал, кој сведочи за одржаните изложби. Тие претставуваат
посебен вид на комуникација со широката јавност. Н.У. Завод и Музеј Прилеп посветува големо внимание на културно-историското богатство
на Прилеп и Прилепско преку организирање на изложби. Богатството на
публикуваниот материјал, како и атрактивноста на темите на кои се
посветени, имплицираат дека каталозите се значаен вид на
презентирање на културно - историското наследство, а често пати се и
единствен извор на податоци за следни истражувања.
Summary
The exhibition activities of the N.I. Institute and Museum - Prilep
produced a large number of catalogs, catalog sheets and other promotional
material, testify to held exhibitions. They are a special kind of communication
with the general public. N.I. Institute and Museum - Prilep pays great attention
to the cultural - historical heritage of Prilep and Prilep region by organizing
exhibitions. The wealth of published material, and the attractiveness of the
topics that are committed, imply that catalogs are an important form of
presentation of cultural - historical heritage, and often are the only source of
data for future research.
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