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Почитувани читатели, 

Почитувани колеги,  

 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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УДК 027.54(100)(091)  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24 
 

Биљана ТЕМЕЛКОСКА
1
 

 

НАЦИОНАЛНИ  БИБЛИОТЕКИ 
2
 

 

 Апстракт: Библиотеките според основачот се поделени на јавни 

(национални и локални) и приватни установи. Во овој труд подетално ќе 

бидат опфатени националните библиотеки, како посебен вид на 

библиотеки, кои покрај општонаучната функција имаат задача да ја 

собираат и чуваат издавачката продукција на својата земја. Целта на овој 

труд е да ја запознаеме јавноста со резултатите од истражувањето на 

оваа тема. 

 Клучни зборови: национални библиотеки, депонентни библиотеки, 

издавачка продукција, библиотечен фонд, колекции, збирки, cobiss.mk 

 

  

Библиотеките според основачот, член 6, став 1 од Закон за библиотеки
3
, 

можат да бидат јавни (национални и локални) и приватни установи. 

Националните библиотеки се посебен вид на библиотеки кои покрај 

општонаучната функција имаат задача да ја собираат и чуваат националната 

издавачка продукција на својата земја. Заради развој на библиотечната 

дејност, културата, науката и образованието, како и за задоволување на 

информациските потреби на библиотечната дејност, државата основа 

национална библиотека. Заради заштита, чување и користење на 

публикациите, до националните библиотеки се доставува задолжителен 

примерок, што е регулирано со Закон за издавачката дејност
4
. 

Задолжителниот примерок се доставува во идентичната состојба во која е 

издадена публикацијата. Секој издавач е должен да достави до националните 

библиотеки задолжителен примерок кој се заштитува, чува и користи според 

прописите за посебна заштита на предмети од посебно културно и историско 

значење. Заради унапредување и координација на работата на библиотеките 

на територијата на Република Северна Македонија, со Закон за библиотеки и 

со Законот за заштита на културното наследство, како централна национална 

библиотека со матична функција се определува Националната установа 

“Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски” - Скопје. 

Многу национални библиотеки соработуваат во рамките на Одделот за 

национални библиотеки на Меѓународната федерација на библиотечни 

                                                 
1
 Биљана Темелкоска, виш библиотекар, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 

Музеј - Прилеп, ул. „Александар Македонски“, бр. 400, Прилеп, адреса на живеење: ул. 

„Боца Иваноска“, бр. 7, Прилеп, е-пошта: biljana_temelkoska@yahoo.com 
2
 Стручниот труд е дел од темата „Видови библиотеки“, подготвена за избор во стручно 

звање виш библиотекар, Скопје, март, 2019 година. 
3
 „Службен весник на Република Македонија“, бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/2011, 88/15,  152/15 

и 39/16. 
4
 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14 и 152/15. 
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здруженија и институции (International Federation of Library Associations) - 

IFLA - основана во 1927 година во Единбург, Шкотска на меѓународна 

конференција, за да дискутираат за нивните заеднички задачи, да ги 

дефинираат и промовираат заедничките стандарди и да спроведуваат проекти 

кои ќе им помогнат да ги исполнат своите должности. Денес, ИФЛА има 

повеќе од 1500 членки во над 150 земји. Таа е независна, меѓународна, 

невладина, непрофитна организација
5
. ИФЛА ја промовира соработката во 

областа на библиотекарството и библиографиите и изработка на Меѓународен 

стандарден библиографски опис на целокупниот библиотечен материјал 

(International Standardization of Bibliographic Description - ISBD). ISBD е 

меѓународен стандарден библиографски опис, кој треба да биде главен 

стандард за промовирање на универзална библиографска контрола, односно 

остварување на универзална и брза достапност на основните библиографски 

податоци на сите објавени извори во сите земји, кои се во меѓународно 

прифатлив облик
6
.  

Националните библиотеки во Европа учествуваат во Европската 

библиотека, која е сервис на Конференцијата на европски национални 

библиотекари - CENL. CENL е мрежа од 49 национални библиотеки од 45 

европски земји. Од 1987 година, CENL придонесува во успешноста на 

работата на европските библиотеки, зајакнувајќи ја улогата во зачувување на 

културното наследство и правејќи го достапно за сите
7
. 

Постојат многу национални библиотеки со многу големи збирки и долги 

истории. Во овој труд ќе ги издвојам, нашата национална библиотека - 

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во 

Скопје, а како едни од најпознатите национални библиотеки во светот - 

Националната библиотека во Париз - Франција, Британската библиотека во 

Лондон - Англија и Конгресната библиотека во Вашингтон - САД. Нивната 

важност произлегува од квалитетот, големината и опсегот на нивните 

збирки
8
.  

 

Националната библиотека во Париз, Франција била позната како 

„Bibliothèque du Roi“ или „Кралска библиотека“, која води потекло од 

кралската библиотека на Шарл V (1364-1380). Во XV и XVI век, 

библиотеката добила голем број важни збирки на ракописи. Во првата 

половина на XVIII век, биле формирани четири одделенија на библиотеката: 

одделение за отпечатоци, монети, печатени книги и ракописи. За јавноста, 

библиотеката првпат била отворена во 1692 година
9
.  Во национална 

                                                 
5
 https://www.ifla.org/about 

6
 Međunarodni standardni bibliografski opis : (ISBD) : po preporukama Radne grupe za ISBD 

odobrio Stalni odbor Sekcije IFLA-e za katalogizaciju, Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2016, 

cop. 2011, str. 13-15. 
7
 https://www.cenl.org/about-cenl/ 

8
 https://www.britannica.com/topic/library/Types-of-libraries 

9
 https://www.britannica.com/topic/Bibliotheque-Nationale-de-France 
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библиотека била преименувана во 1795 година. Фондот значително се 

зголемил како резултат на Француската револуција и конфискацијата на 

приватни колекции, на аристократски и црковни приватни колекции. 

 
Сл. 1 Читална на Националната библиотека во Париз, 1860–67 год.

10
 

 

Денес, библиотеката располага со околу 40 милиони  каталогизирани 

предмети, од кои околу 15 милиони книги и печатени документи, 400.000 

сериски публикации, 370.000 ракописи, 15.800.000 отпечатоци и фотографии, 

900.000 мапи и планови, 440.000 монети, 150.000 медали, 1.600.000 звучни 

документи, видео и мултимедијални документи, 2 милиони музички листови, 

елементи на сценографијата...
11

 Секоја година, фондот се збогатува со околу 

150.000 документи, благодарение на задолжителниот примерок, набавки и 

донации. Денес, дигиталната библиотека „Gallica“
12

, една од најголемите 

бесплатни дигитални библиотеки на интернет, обезбедува пристап до сите 

видови документи: печатени материјали, книги, весници и списанија, 

ракописи, звучни документи, иконографски документи, мапи и планови, 

видеа. 

Британската библиотека во Лондон, Англија содржи фонд од преку 

170 милиони предмети од секое време на пишаната цивилизација, од многу 

држави, на многу јазици, печатени и дигитални и тоа: книги, списанија, 

весници, звучни записи, бази на податоци, мапи, поштенски марки, цртежи, 

ракописи, патенти
13

. Британската библиотека, од 1753 година, била во склоп 

на Британскиот музеј, а самостојно делува од основањето на 1 јули 1973 

година, кога колекциите од книги биле собрани на едно место. Во 1983 

година, библиотеката ја апсорбира и националната звучна архива.  

                                                 
10

 © W. Rawlings/Robert Harding Picture Library 
11

 https://www.bnf.fr/fr/la-bnf-en-chiffres 
12

 https://www.bnf.fr/fr/gallica-la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-et-de-ses-partenaires 
13

 https://www.bl.uk/about-us/our-story/facts-and-figures-of-the-british-library 
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Колекцијата на звучни записи содржи над 6.5 милиони снимки од сите 

жанрови. Колекцијата на библиотеката содржи завиден број од 60 милиони 

патенти, 60 милиони весници, над 4 милиони мапи, над 260.000 наслови на 

списанија, 8 милиони поштенски марки. Содржи околу 14 милиони книги, 

заедно со значителни делови на ракописи и историски предмети што датираат 

од 2000 год. пр.н.е. Задолжителниот примерок, библиотеката, покрај од 

својата издавачка продукција, го добива и од Република Ирска. Секоја година 

фондот се збогатува со околу три милиони нови содржини, вклучувајќи и 

значителен дел од странски наслови дистрибуирани во Англија. 

 
Сл.2 Националната библиотека во Лондон 

 

Конгресната библиотека во Вашингтон, САД е една од најголемите 

национални библиотеки во светот. Основана е од Томас Џеферсон, во 

Вашингтон, во 1800 година. Библиотеката била сместена во зградата 

Капитол, сè до август 1814 година, кога зградата била запалена од 

британските војници
14

. Во 1897 година, библиотеката е преселена со трајно 

седиште во новоизградената зграда. 

 
Сл.3 Изградба на Конгресната библиотека во Вашингтон,  

19 април, 1893 година 

                                                 
14

 Котовчевска Сузана, Библиотеките во средниот и новиот век, Скопје, Министерство за 

култура на Р Македонија, 2011, стр. 140. 

184



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24 
 

 

Покрај тоа што библиотеката служи како извор на информации за 

членовите на Конгресот и другите владини службеници, таа се истакнува 

меѓу образовните институции во светот со својот значителен број од 

171.636.507 единици на библиотечен фонд во својата колекцијата и тоа: 

 повеќе од 25 милиони каталогизирани книги во системот за 

класификација на Конгресната библиотека, инкунабули (книги печатени 

пред 1501 година), монографски и сериски публикации, музика, 

укоричени весници, памфлети, технички извештаи и друг печатен 

материјал, 

 повеќе од 15.5 милиони предмети во некласифицираните печатени 

колекции,  

 повеќе од 131.1 милиони предмети во некласифицирани (специјални) 

колекции кои вклучуваат: 4.2 милиони аудио материјали, 74.5 милиони 

манускрипти (ракописи), 5.6 милиони карти, 17.4 милиони микроформи, 

1.9 милиони снимки, 8.2 милиони музички материјали, 17.3 милиони 

визуелни материјали, 2 милиони други предмети
 15.

 

 

Националната установа Национална и универзитетска библиотека 

„Св. Климент Охридски“ во Скопје е една од првите институции во нашата 

земја, формирана со одлука на Антифашистичкото собрание на народното 

ослободување на Македонија (АСНОМ), на 23 ноември 1944 година
16

. 

Појавата и развојот на библиотекарството на почвата на нашата земја се 

поврзани со делото на солунските браќа Кирил и Методиј и нивниот 

најистакнат ученик, продолжувач на нивното дело, Климент Охридски. Св. 

Климент Охридски (830-916 год.) е првиот македонски архиепископ и творец 

на познатата Охридска книжевна школа, кој ја формирал првата манастирска 

библиотека во Охрид, во манастирот Св. Пантелејмон, со што станал 

основоположник на библиотекарството на нашиот простор. Многу 

средновековни манастирски библиотеки во Македонија, за чии фондови 

постојат материјални сведоштва, ги продолжиле библиотекарските традиции 

и ги чувале верските книжевни дела
 17.

 

Фондот на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент 

Охридски”, при формирањето во 1944 година, изнесувал околу 150.000 

библиотечни единици. Најголемиот дел од нив биле наследени од 

Централната библиотека на предвоениот Филозофски факултет во Скопје. 

Оваа библиотека, при формирањето, во 1920 година, имала околу 10.500 

наслови, односно 30.000 примероци, а десет години подоцна овој број двојно 
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 https://www.loc.gov/about/general-information/#year-at-a-glance 
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 http://nubsk.edu.mk/za-nas/istorija 
17

 Бошески Миле, Mлади  библиотекари : Прирачник за подготовка на кандидати за 

натпреварот "Млади библиотекари", Едиција  Библиологија, кн. 4, второ дополнето издание, 

Скопје, Библиотекарско  друштво на Македонија, 2008, стр. 15-17 
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се зголемил. Во неа биле застапени универзитетски учебници и научни 

публикации од областа на хуманитарните и општествените науки: 

книжевност, етнологија, географија, историја и сл. Фондот содржел и 

значајни наслови од прирачна литература, енциклопедии, речници, 

библиографии и приближно 300 наслови на сериски публикации. 

Од 1991 година, по осамостојувањето на Република Македонија, 

библиотеката е депозитна за македонската издавачка продукција. Како 

национална библиотека, го собира, обработува, штити и чува македонското 

културно наследство за идните генерации. Библиотеката го гради и развива 

националниот библиотечно-информациски систем, врши дигитализација на 

културното наследство од сопствените збирки и изработува национална 

библиографија
18

. Покрај основната функција на Национална библиотека, таа 

е  и општонаучна и универзитетска библиотека за Универзитетот „Св. Кирил 

и Методиј” во Скопје, што е формално санкционирано со Законот за 

библиотеките во НР Македонија од 1960 година. 

Според последните податоци добиени од Државен завод за статистика 

на РС Македонија, Т-01: Општи податоци за библиотеките според видот за 

2019 година, библиотеката има 1.151.552 книги и брошури, 1.163.860 број на 

примероци на весници, 639.354 број на примероци на списанија и 32.694 

ракописи. Вкупниот библиотечен фонд на националната библиотека во 2019 

година има 2.987.460 книги и брошури, весници, списанија и ракописи
19

. 

Библиотечниот фонд содржи  и статии, географски карти, ноти, снимки, 

ликовни дела, разгледници, микрофилмови и др. Библиотеката располага со 

интернет -читалница, универзитетска читалница, германска читалница, а на 3 

септември 2013 година е отворен  и сместен во библиотеката Институтот 

„Конфуциј“ за зајакнување на образовната соработка помеѓу Народна 

Република Кина и Република Северна Македонија
20

. 

Библиотеката содржи електронски и печатени каталози на публикации, 

бази и библиографии.  Во својот состав ги има базите на: дигитална 

библиотека, старословенски ракописи, македонски е-библиотеки, Е-CRIS - 

Информациски систем за истражувачката дејност во Македонија и INIS 

центар - водечки светски информациски систем за употребата на нуклеарна 

енергија во мирновременски услови
21

. 

Библиотеката содржи и збирки како што се: археографска збирка, ретка 

периодика, ориентални ракописи, ликовни уметности, музичка уметност, 

картографија, дробен печат, докторски дисертации
22

. 

                                                 
18

 http://nubsk.edu.mk/za-nas/funkcii-zadaci 
19

 https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=85 
20

 http://nubsk.edu.mk/uslugi/za-korisnici/institut-konfucij 
21

 http://nubsk.edu.mk/katalozi-bazi/bazi 
22

 http://nubsk.edu.mk/zbirki 

186



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24 
 

 
Сл. 4 Националната и универзитетска библиотека  

„Св. Климент Охридски” во Скопје 

 

Во 2001 година е воспоставен системот на заемна каталогизација 

Cobiss.mk, кој на 3 декември 2004 година и официјално бил промовиран како 

национален библиотечно-информациски систем. Тогаш Библиотеката 

потпишала договор со Институтот за информациски науки во Марибор 

(ИЗУМ), за имплементација на системот Cobiss.mk во Македонија и го 

основала Центарот Виртуелна библиотека на Македонија - Центар ВБМ, кој 

ги извршува задачите на национален библиотечно - информациски сервис на 

овој систем. Во 2003 година, од името на сите библиотеки во Македонија, 

Библиотеката потпишала и Спогодбата за воспоставување на мрежата 

Cobiss.net, со што националниот библиотечно - информациски систем 

Cobiss.mk се поврза со другите библиотечно - информациски системи Cobiss 

од регионот, во библиотечна мрежа која овозможува слободен проток и 

размена на податоци меѓу библиотеките. Денес, преку мрежата Cobiss.net, 

Центарот ВБМ им обезбедува на библиотеките од системот Cobiss.mk 

поврзување и соработка со 1402 библиотеки од системите Cobiss на 

Словенија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово и 

Бугарија
23

. 

 

 

Резиме 

Според основачот, библиотеките се поделени на јавни (национални и 

локални) и приватни установи. Националните библиотеки, како посебен вид 

на библиотеки, покрај општонаучната функција имаат задача да ја собираат и 

чуваат издавачката продукција на својата земја. Заради развој на 

библиотечната дејност, културата, науката и образованието, како и за 

задоволување на информациските потреби на библиотечната дејност, 
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државата основа национална библиотека. Во нашата земја со Законот за 

библиотеки и со Законот за заштита на културното наследство, како 

централна национална библиотека со матична функција се определува 

Националната установа “Национална и универзитетска библиотека “Св. 

Климент Охридски” - Скопје. 

Многу национални библиотеки соработуваат во рамките на Одделот за 

национални библиотеки на Меѓународната федерација на библиотечни 

здруженија и институции (International Federation of Library Associations) - 

IFLA - основана во 1927 година во Единбург, Шкотска. 

Националните библиотеки во Европа учествуваат во Европската 

библиотека, која е сервис на Конференцијата на европски национални 

библиотекари - CENL. CENL е мрежа од 49 национални библиотеки од 45 

европски земји. 

Постојат многу национални библиотеки со многу големи збирки и 

долги истории. Во овој труд се користени податоци за Националната и 

универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје, и како едни 

од најпознатите национални библиотеки во светот - Националната 

библиотека во Париз - Франција, Британската библиотека во Лондон - 

Англија и Конгресната библиотека во Вашингтон - САД. 

 

Resume 

 According to the founder, libraries are divided into public (national and 

local) and private institutions. National libraries, as a separate type of library, in 

addition to the general scientific function, they have the task of collecting and 

storing the publishing production of their country. In order to develop the library 

activity, culture, science and education, as well as to meet the information needs of 

the library activity, the state establishes a National Library. In our country, with the 

Law on Libraries and the Law on Protection of Cultural Heritage, National and 

University Llibrary “St. Clement of Ohrid”, Skopje is define as a central national 

library with a primary function. 

Many national libraries cooperate within the National Library Department 

of the International Federation of Library Associations (IFLA), founded in 1927 in 

Edinburgh, Scotland. 

National libraries in Europe participate in the European Library, which is a 

service of the Conference of European National Librarians - CENL. CENL is a 

network of 49 National Libraries in 45 European countries. 

There are many National Libraries with very large collections and long 

histories. This skilled promotion paper uses data on National and University 

Library "St. Kliment Ohridski ”in Skopje, and as one of the most famous National 

Libraries in the world - the National Library in Paris - France, the British Library in 

London - England and the Library of Congress in Washington - USA. 
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