REPUBLIKA MAKEDONIJA

MINISTERSTVO ZA KULTURA
GODI[NA PROGRAMA
za ostvaruvawe na nacionalniot interes
vo kulturata vo 2011 godina
Ministerstvoto za kultura, soglasno so ~len 10 od Zakonot za kulturata ("Slu`ben vesnik na RM" br. 31/98, 49/03, 82/05,24/07, 116/2010), i donese

GODI[NA PROGRAMA
za ostvaruvawe na nacionalniot interes
vo kulturata vo 2011 godina
1.Se donesuva Godi{nata programa za ostvaruvawe na nacionalniot interes vo kulturata vo 2011 godina.
2.Sredstvata obezbedeni od Buxetot na Republika Makedonija se rasporeduvaat po dejnosti, i toa:
ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ
Емил Алексиев, „Таки Павловски“
Дора Андова-Фотева, „Ангел Димовски-Чауш“
Група автори, „Етнографија и антрополошка топографија на Скопско во 20 век“
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Лилјана П. Ковачовска, „Ксилофагните инсекти како
предизвикувачи на оштетувања врз музејски експонати од дрво“
Горданче Видиниќ, „Народната носија во Долни Полог
- Тетовско“
НУ МУЗЕЈ КУМАНОВО
Јовица Станковски, „Кокино, света планина и опсерваторија“
Ј.Станковски, А. Булатовиќ и Л.Трајковска,
„Бронзената доба во басените на Пчиња и Јужна
Морава“
МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО
Драган Георгиевски, „Дека л’жата вечерала туј не
осамнуе - Кратовски народни пословици и поговорки“
Благоја Николовски, „Свети Новомаченик Ѓорѓи
Кратовски - фрески и икони 16-21 век“ (500 години од
смртта)
МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ“ - СТРУГА
Сашо Цветковски, „Живописот од 19 век во Струга и
Струшко“
НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
Мери Лин Лиценталер, „Прирачник за заштита на
фотографии“
БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
Блага Спиридонова, „Ракопис-Душопис од Михаил
Ренџов“
НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Ана Франговска, „Монографија за творештвото на
Доне Милјановски“
МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР
Група автори - „Македонска современа драма“
Група автори - „Македонска современа драма“
( превод на англиски јазик )
Деклан Донелан, „Актерот и целта“
„Македонскиот народен театар како културален феномен“ - зборник трудови
СОЈУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РМ
Ванчо Николeски, „Волшебното самарче“
Кирил Пенушлиски, „Македонски народни балади“
Ванчо Николески, „Гоце Делчев“
Константин Миладинов, „Песни“
ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА
Тодор Чепреганов и Теон Џинго, „Британски документи за историјата на Македонија (1919-1941)“
Ванче Стојчев и Александар Стојчев, „Букурешкиот
мировен договор и поделбата на Македонија во 1913
година“
„ДИСАКО“
И. К. Фоменко, „Историски атлас на Балканот - народи, држави, граници (16-почеток на 20 век)“
ЗДРУЖЕНИЕ „ЗАГИНАА ЗА МАКЕДОНИЈА - 2001“
Миливој Костески, „Масакрот во Вејце од 2001 година“
(второ издание)
„ВИНСЕНТ ГРАФИКА“
Љубчо Илиевски, „Кокино - мистичен шепот низ вечноста“
ПАНДЕ МАНОЈЛОВ
Панде Манојлов, „Месечина со превез“
ДОМ НА КУЛТУРАТА „КРСТЕ П. МИСИРКОВ“ СВЕТИ НИКОЛЕ
Борис Стојковски, „Соѕвездија од зборови“
„МАКЕДОНСКИ ДУХОВНИ КОНАЦИ“
Трајко Рисимкин, „Со што се убива смртта“
Вангел Наумовски, „Сите мои замки“
Марк Шобелов, „Македонски венец“
Тодор Басотов, „Промоција“
Светлана Христова-Јоциќ, „Дрвото во македонската
поезија“
„ЈУГОРЕКЛАМ“
Соња Здравкова-Џепароска, „Аспекти на перформативната кинестетика“
ДД КЈУ
ДраганДаутовски,
„Тамбурата
во
Република
Македонија“
„БОМАТ ГРАФИКС“
Сузана Котовчевска, „Библиотеките во средниот и
новиот век“
ТАЊА ВУЈУСИЌ-ТОДОРОВСКА
Тања Вујисиќ-Тодоровска, „Моделирање на педагошката работа на балетските репетитори“
„ТАБАХОН“
Хенри Дејвид Торо, Валден, „За граѓанската непослушност“
ВИОЛЕТА МАРТИНОВСКА
Виолета Мартиновска, „Апокрифите во македонската
писмена традиција - книга 2“
„КАПРИКОРНУС“

Вилијам Шекспир, „Четири драми“
„БЛЕСОК“
Игор Исаковски, „Љубовна“
Група автори, „Антологија на кусиот расказ на Б и Х“
Јовица Ивановски, „Отворено радио“
Томислав Османли, „Граѓански простор“
Слободан Шнајдер, „Избрани драми“
„ЃУРЃА“
Група автори, „Ликовна уметност, 7 коло“
Томазо Кампанела, „Градот на сонцето“
Димитриј Мерешковски, „Воскреснати богови Леонардо да Винчи“, 2 том
Виолета Танчева-Златева, „Анемична девојка“
ГЛОБАЛ КОМУНИКАЦИИ „СТУДИОРУМ“
Томе Груевски, „Култура на говорот“
„СЛОВО“
Димитар Башевски, „Прозорец“
Ресул Шабани, „Мост од хартија“
Авторот сЀ уште непознат - „Добитник на Нобеловата
награда за 2010“
Имре Кертес, „Досие К.“
Марио Варгас Љоса, „Кој го уби Паломино Молер“
Екерман, „Разговор со Гете“
Данило Коцевски, „Рембо во Африка“
Никола Стојаноски, „Бегство“
Никола Кочовски, „Трло“
Естер Бембаса и Роберт Родриг, „Историја на сефардските Евреи од Толедо до Солун“
„ГОТЕН ГРУП ДООЕЛ“
Саша Илиќ, „Берлинско Окно“
Милена Драгичевиќ-Шешиќ и Сањин Драгојевиќ,
„Менаџмент на уметноста во турбулентните времиња
- организациски пристап“
„АКАДЕМСКИ ПЕЧАТ“
Славка Арсова, „Песни за мали и големи“
Вера Бужаровска, „Затвор за жени“
Стојан Арсиќ, „К’д се огњиште угаси“
Љерка Тот Наумова, „Низ виежот на ветрот живее
човекот“
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНА ИНИЦИЈАТИВА
Благој Самоников, „Curriculum Vitae“
Симон Галоу, „Да се биде актер“
Љубомир Груевски, „Музеј под Пелистер“
„БЕГЕМОТ“
Оскар Вајлд, „De Profundis“
Умберто Еко, „Таинствениот пламен на кралицата
Лоана“
Роберт Луис Стивенсон, „Киднапиран“
МИРОСЛАВ ДИМИТРИЕВ
Мирослав Димитриев, „Срцето врз наковална“
ДРАГАН ЈАЊАТОВ
Драган Јањатов, „Традициите на руската дипломатска
школа (со осврт на третманот на македонското национално прашање)“
ЛУСИ КАРАНИКОЛОВА
Луси Караниколова, „Описот во прозата“
„ТАНЕЦ“
Група автори, „Партитури за фолклорен ансамбл“
МЕДИТЕРАНСКА АКЕДЕМИЈА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ„
Разме Кумбароски, „Минатата година во Енхалон“
МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
Група автори, „Интерпретации - Европски проект
(поетика и херменевтика), европска поетика денес,
нови поими на книжевната теорија“,
том 4
„2-ри АВГУСТ“
Елена Кожухарова, „Теменика“
„ФОРУМ ПЛУС“
Група автори, „Историска монографија Македонија“
„АНС“ - БИТОЛА
Петар Бојаџиевски и Рената Бојаџиевска-Цветковска,
„Санитетот во Македонија за времето на Балканските
и Првата светска војна“
„МАКЕДОНСКА РЕЧ“
Нина Анастасова-Шкрињариќ, „Триножникот на
Цепенков и каучот на Фројд“
Илија Велев, „Беседа против богомилите на
Презвитер Козма“
Ленче Милошевска, „Аксион ги дели приказните“
Ристо Давчевски, „Беседа на фауните“
Горан Б. Стојаноски, „Џуџести сказни“
Вибек Стиб, „Нордиски народни приказни“
Чарлс Дикенс, „Штурец на огниште“
Киро Донев, „Дневникот на Васко Пикаско и Зорка
Шестозборка“
Владимир Проп, „Историските корени на волшебната
приказна“
ВЕСНА АНЧЕВА
Весна Анчева, „Животот и делото на архиепископот г.г.
Гаврил“
„ПИРИН“
Ванчо Меанџиски, „Мртвиот коњаник“
„ПРО ЛИТЕРА“
Ристо Стефановски, „Театарот во Македонија 19841987 година“

Анте Поповски, „Избрани дела, том 9“
„КАЛАМУС“
Стевче Тодоровски, „Пелагониската регија во доцната
антика и раниот среден век“
Група автори, „Македонска културна ризница“
„МАКЕДОНИКА“
Науме Радически, „Пред алфа и пред делта“
Љубинка Донева, „Речник на древни зборови“
Јуриј Борев, „Енциклопедиски речник на Термини.
Естетика. Теорија на литературата“
Стојмир Симјаноски, „Бојата на времето“
Владимир Плавевски, „Вистински приказни“
РАДОВАН ПАВЛОВСКИ
Радован Павловски, „Моето рапаво перниче на несоницата“
АЛЕКСАНДАР АНДОВСКИ
Александар Андовски, „Мали метрополи, историски
развој на урбаниот пејзаж на јавните простори во
функција на современото обликување и планирање
на просторот“
„АЛЕКСАНДАР И АЛЕКСАНДАР“
Александар Поповски, „Оган“
„ТЕРА МАГИКА“
Петре Бакевски, „Икар не леташе така“
ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА
Мишел де Воз, „Половина век од историјата на
Македонија“
„2-ри АВГУСТ С“
Лилјана Минова-Ѓуркова, „Синтаксата на македонскиот стандарден јазик“
„КАТ ПРОДУКЦИЈА“
Татјана Гогоска, „Патување на зајдисонцето“
„АКВАРИУС ПЕТ“
Снежана Штрковска, „Грст солзи“
„МЕНОРА“
Петко Дабески, „Равенки и стварноста“
Растислав Терзиоски, „Библиографија на советската
историографија и публицистика од периодот на
Втората светска војна за Балканот“
Владо Ивановски, „Македонија во Втората светска
војна“
Катарина Тодороска, „Македонците и Албанците од
Берлинскиот конгрес до Илинденското востание“
Милош Линдро, „Основата на небото“
Владимир Јанев, „Евреите во Македонија 15-17 век“,
книга 2
Стојан Киселиновски, „Малцинствата во Грција,
Романија, Бугарија и Југославија“
Владимир Мошин, „Избрани дела“, том 9
Илија Аџиевски, „Мојот пат“
КИНОТЕКА НА РМ
Илинденка Петрушева, „Ајде да снимиме филм“ (аматерскиот филм во Македонија од 1935 до 2010)
„МАТИЦА МАКЕДОНСКА“
Ангелина Крстева, „Македонски народни везови“
Коста Балабанов, „Митологија, религија и историја
пишувана со глина“
Димитар Ќорнаков, „Од богатата културна ризница на
Македонија“
Борис Вишински, „Средба во Каракас“
Јован Стрезовски, „Книга за животот“
Владимир Костов, „Послание за страшниот суд“
Благоја Иванов, „Раска в око“
Трајан Петровски, „Откривање на вечноста“
Милован Стефановски, „Скали за качување“
Витомир Митевски, „Античка филозофија и средновековието“
Костас Асимакопулос, „Молња во шумата“
Танас Вражиновски “Манастирите и црквите на народната традиција“
„СЛОВО ЉУБВЕ“
Гордана Стојковска, „Ѕидање на сонцето“
Рајко Васиќ, „Прсти на лудите очи“
НАМ ПРЕС
Надежда Кљусева и Надежда Вавриновиќ „Убави
Манири“
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„КРСТЕ
МИСИРКОВ“
Група автори, „Толковен речник на македонскиот
јазик“, том 5
„СИЛСОНС“
Горан Михајловски, „Сакам да кажам - јубилеј 20 години“
Златко Славенски “Нула, еден„
Блаже Миневски, „Свирци“
Соња Должан, „Фантастиката во македонската литература“
БИТОЛСКИ КНИЖЕВЕН КРУГ - БИТОЛА
Кире Неделковски, „Задоволства од зборови“
Снежана Рувинова, „Охридски катедрали“
„ПАНИЛИ“
Тамара Арсовска, „Од дневникот на нашите години“
Јован Дамјановски, „Време за времето“
Аполон Гилевски, „Поместување на празнината“
Емилија Џипунова, „Од игра до балет“
Фахри Каја, „Современа турска поезија“

„ТРИ“
Митко Маџунков, „Убиј го зборливото куче“
Блаже Ристовски, „Македонскиот преродбенски 19
век“
Елхами Емин, „Огнени птици“
Ташко Ширилов и група автори, „Речник на синоними“
„ДИКА“
Андреа Алексовски, „Македонија на пат кон ЕУ.
Рамковни услови за идното членство во ЕУ“
„ГАЛИКУЛ“
Венко Андоновски, „Обдукција на теоријата, воскресение на читањето“
Весна Мојсова-Чепишевска, „Игра и симулација“
ВЕСНА МАЛЈАНОВСКА
Весна Малјановска, „Развитокот на музичката програма на Македонската телевизија низ творештвото на
режисерот Коле Малинов“
ЈАСМИНА ШОПОВА
Јасмина Шопова, „Schwarze Sonne“
„СЕЛЕКТОР“
Е.П. Стебинг, „На македонскиот фронт“
„ВЕРМИЛИОН“
Елс Бертен, „Сите сакаме рај“
Рејчел Трезис, „Свежи јаболка“
Рејмонд Карвер, „Почетници“
„ФЕНИКС“
Христо Петрески, „Зошто хаику“
Душица Илин, „Пек“
Билјана Станковска, „Вистинска приказна за исчезнувањето на приказната“
Тоде Илиевски, „Ќерката на поетот“
Сибила Петлевски, „Кореографија на страдањето“
Трајче Кацаров, „Сулендари“
Петко Шипинкаровски, „Златни обетки за Марија“
„ТЕСА“ - ПРИЛЕП
Павле Митрески, „Македонското резбарство: подеми и
падови“
„ПУНКТУМ“
Епископ Климент Божиновски, „Зрзескиот исихастирион (исихија - начин на живот на зрзеските монаси во
14 и 15 век)“
Јеронмонах Никодим (Солунчев), „Преподобен
Никодим Тисмански - жива икона на исихастичкиот
монашки космополитизам“
Филип Ачкоски, „Зрнца од сипан“
„ИЛИ-ИЛИ“
Иван Шопов, „Азбука и залутани записи“
Снежана Младеновска-Анѓелков, „Жени“
„ШТРК“
Методи Манев, „Понори во срцето“
Софе Штерјоски, „Љубов и бракови“
МУЗИЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР
Марко Коловски, „Томислав Зографски - животот претворен во музика“
МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР
Донче Тасев, „Македонското национално малцинство
во Република Грција“
Зоран Илиевски, „Интегративниот модел на делење
на моќта и македонскиот случај“
„ИКОНА“
Флавиј Аријан, „Индија“
СЛАВЕ ЃОРГО ДИМОСКИ
Славе Ѓорго Димоски, „Шише во море“
ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИВАН МАЗОВ-КЛИМЕ“ КАВАДАРЦИ
Кирил Темков, „Професионална етика“
„ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ АД СКОПЈЕ - РЕДАКЦИЈА
„ДЕТСКА РАДОСТ“
Награда на конкурсот за најдобра поема „Григор
Прличев“
Горјан Петревски, „Ехото на старата тага“
Стојан Тарапуза, „Избрани дела“
Велко Неделковски, „Деници“
„Гонкурова награда“
„МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА“
Виктор Лилчиќ, „Пелагонија (Корпус на старите градови и тврдини во Р. Македонија, рана антика, том 2)“
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
ЕСРА ПАРИЗ-СКОПЈЕ-ЊУЈОРК
Зигфрид Мелхингер, „Историјата на политичкиот театар“
Љубомир Ѓурковиќ, „Драми“
„КУЛТУРА“
Љубомир Јовановски, „Проколнати“
Ненад Николовски, „Спречување на перење пари“
„АРЛЕКИН - 07“ - ПРИЛЕП
Трајче Крстески, „Очајот и присуството“
Смиле Наумоски, „Забранета книга“
Миле Неделкоски, Избрани дела (10 тома) - втор том
(избор раскази, кратките романи: „Пепелаши“,
„Поткованиот врабец“)
„РАДОСТ“
Пени Трпковски, „Приказни од Саракиново“
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА
Марта Маркоска, „Хипер хипотези“
„АЗ-БУКИ“
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Анета Маркоска-Чубриновска, „Логиката на јазикот“
КАТИЦА ЌУЛАВКОВА
Катица Ќулавкова, „Поетика на културата“
„СОВРЕМЕНОСТ“
Славчо Ковилоски, „Синот на кралот“
„СИГМАПРЕС“
„Хомерски химни“
Ирена Стефоска, „Струмица и Струмичко во средновековниот контекст“
Маја Бојаџиевска, „Од ХХ до ХУ: антропологија на сексуалноста“
Славица Србиновска, „Интерпретација, книжевност,
филм, популарна култура“
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ„ - БИТОЛА
Група автори, „Значајни личности за Битола - наука и
образование“
„АКВАТЕЛ“
Миле Маневски, „Тркач со дождот“
„КАМЕЛЕОН“
Марко Китевски, „Преданија и легенди (Македонски
народни умотворби во десет книги, книга деветта)“
Марко Китевски, „Говорни народни умотворби
(Македонски народни умотворби во десет книги, книга
десетта)“
Драган Ристески, „Македонски народни песни од
Мариово“
СИМОНА ГРУЕВСКА-МАЏОСКА
Симона Груевска-Маџоска, „Тажното змејче“
„МАКАВЕЈ“
Санде Стојчевски, „Одбрани дела во 5 тома - прв том
- Поезија“
Бранислав Саркањац, „Лексикон на конзервативизмот“
Томислав Тодоровски, „Од збор до збор“
Јованка Кепеска, „Тоталитарната свест и ние“
Братислав Ташковски, „Однесено со чавките“
Есад Бајрам, „Дамокловиот меч“
Луан Старова, „Нови амбасади“
Мето Јовановски, „Човекот во сина облека“
Христо Крстевски, „Љубовници и папагали“
Линдита Ахмети, „Утрешни монети“
Ристо Јачев, „Редење на времето“
Ристо Лазаров, „Кревалка“
Томе Арсовски, „Божилак на љубовта“
Георги Старделов, „Историја на културата во
Македонија“
ГОРАН ТРЕНЧОВСКИ
Горан Тренчовски, „Кино Неимар“
„ДАНТЕ“ - ОХРИД
Цветан Грозданов, „Живописот во западна и централна Македонија“
„ДИЈАЛОГ“
Ташко Георгиевски, „Творечката лабораторија на
писателот“
Иван Доровски, „Чешко-македонски книжевни теми“
Наташа Аврамовска, „Во зборот и светот“
Гордана Михајлова-Бошнакоска, „Допири и суштини“
Фима Клетникова, „Харфа од зборови“
Иван Василевски, „Одмеѓување на светот“
Мирјана Тренчева, „Светлината трепти, блескоти“
Косара Гочкова, „Златна врата“
ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
Домашен и странски поет, добитници на наградата
„Книжевно жезло“ - избор поезија
„ТЕМПЛУМ“
Ѓорѓи Крстевски, „Обични и необични раскази“
Јарослав Хашек, „Избор раскази“
Оноре де Балзак, „Саразин и другите новели“
Никола Гелевски, „Пат околу светот за 40 раскази“
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
Димитар Пандев, „Македонска хрестоматија“
„ПЕТЕЛ“
Артур Шопенхауер, „Афоризми за животната мудрост“
НЕЗАВИСНИ ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА
Богомил Ѓузел, „Легенди и други раскази (том трети)“
Лилјана Дирјан, „Под градната коска“
Вилијам Шекспир, „Хенри Шести, втор дел“
„МАКФОРМ“
Панде Лазаревски, „Витези на новото време“
„АНТОЛОГ“
Јирг Шубигер, „Приказната на Вилхем Тел“
Живко Гроздановски, „Долги и кратки раскази“
Жарко Кујунџиски, „Spectator“
„МАГОР-БАЛКАНИКА“
Дело - национален претставник на РМ за „Балканика
2011“
„МАГОР“
Александар Прокопиев, „Човечулец“
Филип Клетников, „Крило и непрелет“
Илија
Лафазановски,
„Монографија:
Илија
Лафазановски - скулптури“
Владимир Мартиновски, „Споредбени диптиси“
„МИ-АН“
Група автори, „Кратка мианова енциклопедија - македонски револуционери“
Петар Манџуков, „Скопска Црна Гора“
„БАТА ПРЕСС“
Назим Хикмет, „Ферид и Ширин“
Филип Георгиевски, „Чудодејствија“
Мехмет Хоџа, „Изворни народни песни на Гораните во
Република Албанија“ (1 дел)
Ненад Баткоски во соработка со продукција „Астроида
99“ Куманово, „Најновите споменици во Скопје“
„КРОДО“
Фридрих Ниче, „Самрак на идолите“
„ВИГ ЗЕНИЦА“
Варлам Шаламов, „Приказни од Колима“
Димитар Мирчев, „Балкански мегаетникум“
Сенека, „За краткоста на животот“
Љубомир Цуцуловски, „Навидум, поинаку“
МЛАДИНСКА КУЛТУРНА АСОЦИЈАЦИЈА НА БОШЊАЦИТЕ ВО РМ - „ШАДРВАН“
Алмира Папиќ, „Јаворова приказна“
СОКОМ
Група автори, Зборник со реферати презентирани на
меѓународната манифестација „Струшка музичка
есен 2009“ на англиски јазик
МЕЃУНАРОДЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИТЕРАТУРА, ЈАЗИК И
КУЛТУРА НА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Григор Прличев, „Сердарот“
Јусуф Сулејман, „Собрани дела во 5 книги“ (ромски и
македонски)
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЉУБИТЕЛИ НА РОМСКА ФОЛКЛОРНА УМЕТНОСТ „РОМАНО ИЛО“
Група автори, Зборник на трудови од одржаниот Втор
меѓународен научен симпозиум „Духовна и материјална култура на Ромите“
УНИЈА ЗА КУЛТУРА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
Јанку Арџинтеану, „Светлина и мрак (на влашки јазик)“
Констандин Папаначев, „Потеклото и националната
свест на Власите“
ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИ И УМЕТНИЦИ ВЛАСИ ОД
МАКЕДОНИЈА
Група автори, „Духовните мостови на пријателството“
АДЕЛИНА МАРКУ
Аделина Марку, „Андрогенија на мислата“
„НОРДИА“
Веби Рустеми, „Албанско-македонски речник“
Пантелеј Конрдатјук, „Лесно како дишење“
„НУН - Р“
Имам Шафи, „Диванот на Имам Шафи“
„МЕНДИМИ“
Тарик Сувејдан, „Палестина“ - илустрирана историја
(на македонски јазик)
„ЧАБЕЈ“
Лулзим Алиу, „Албанскиот говор во кичевскиот крај“
Абдулазиз Ислами, „Збирка поезија - Нинеза и
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Кошаде“
„УЛБЕРИ ПЛУС“
Вахит Насуфи, „Избрана поезија“
„РЕЛА-ГРАФ“
Одисеј Грило, „Една ѕвезда се одвоила од другарите“
Антон П. Чехов, „Три драми“
Бисер Мехмети, „Четирите јавачи на апокалипсата“
Едгар Улис, „Госпоѓица Ана“
Жорж Симеон, „Затворот“
„ФОКУС ПРИНТ“
Авни Тафили, „Ти, самиот себе и твоите работи“
„ВОКА-4“
Бедри Дедја, „Република на 1100 чуда“
Шкелзен Сали, „Пчела на азбуката“
„ВАТРА“
Лаура Орвиети, „Одисеј - цар на Итака“
Халил Зендели, „Писатели за деца - лексикон“
Мехмет Кајтази, „Ноќ во камен“
Џозеф Марф, „Во суштината на законите на Марфи“
Фјодор М. Достојевски, „Записи од подземјето“
Жан Батист Поклен Молиер, „Избрани комедии“
Група автори, „Антологија на латинска поезија“
ПУНТОРИЕ МУЧА ЗИБА
Пунтори Муча Зиба, „И небото останува сино“
АРЛИНД ФАРИЗИ
Арлинд Фаризи, „Универзумот на родниот крај на
Мурат Исаку“
„ИНТЕРЛИНГУА“
Мустафа Спахиу, „Една слика, ми недостига селото“
„СЕРЕМБЕ“
Матеја Матевски, „Десет песни на десет јазици“
Славко Маринковиќ, „Писателите-нобеловци“
Али Алиу, „Книжевни прелистувања“
Фахри Балиу, „Црната дама - Неџмије Хоџа“
„СУБКУЛТ“
Рамадан Муслиу, „Интелектуалноста на детското творештво“
САФЕТ ХУСЕИНИ
Сафет Хусеини, „Невеста без прстен“
„АСДРЕНИ“
Делвина Керлуку, „Алтар“
Пано Тачи, „Зима надвор и зима внатре“
Радије Хоџа-Дија, „Генијот ја мудрува мојата лудост“
Калош Челику, „Снежни години“
Гаќо Бушака, „Приказната остана за утре“
Јирген Хабермас, „Ах, Европа“
СОЈУЗ НА ПИСАТЕЛИ-АЛБАНЦИ НА МАКЕДОНИЈА
Ремзи Салиху, „Метафорски провокации“
Флора Села-Кастрати, „Снег во март“
„ИРИС“
Беџет Асани, „Народна албанска лирика во
Македонија“
Нухи Винца, „Вечни мигови во моите стихови“
„ЛУМА-ГРАФИК“
Ресми Османи „Владеењето на Пир во Епир“
Виолета Алмуча, „Пелазгите и нивните потомци“
ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Скендер Асани, „Политичката дејност на Џемиетот
1019-1925“
Букурие Мустафа, „Јазикот на романот Мртва река на
Јаков Ѕоѕа“
Наим Халими, „Иселувањето на Албанците од кумановскиот крај (1946-1966)“
ДИД „БРЕЗИ“
Фатмир Сулејмани, „Фаик Коница - есеиста“
ФУРКАН ИСМ
Абдулмеџит Зендани, „Наука на верувањето“
Мухамед Арифи, „Уживај во животот“
Мухамед Газали, „Проблеми на патот на исламскиот
живот“
Ахмед Ферид, „Чистење на душата“
„ЈЕХОНА Е КАРАДАКУТ“
Бурханедин Џемаили, „На крајот од тунелот“
Бејтуш Мемети, „Вознемирен пепел“
„КОНИЦА ПРЕС“
„Антологија на современи албански раскази во
Македонија“
Ведат Мехметалиу, „Биографии“
ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ 94, ТЕТОВО
Висар Жити, „Кожата на вековите“
НОСИТИ - ШАЗИМ ДООЕЛ - ГОСТИВАР
Шазим Мехмети, „Автентичниот живот и култот на
градбата во прозата на Исмаил Кадаре“
СЕМИ-ГЕНИМПЕКС „ИДРИЗ СЕФЕРИ„
Ќендреса Зендели, „Љубовта не прифаќа заповеди“
Мимоза Васку, „Смртта ќе ја усмртам“
„ДЕНОВИ НА НАИМ“
Група автори, „Поетски меридијани“ - зборник од
манифестацијата Денови на Наим
„ЛОГОС-А“
Махмут Дервиши, „Поезија за отпор и слобода“
Илхан Берк, „Збирка поезија“
Бертон Сулејмани, „Стандардниот албански јазик и
училиштето“
Зиаудин Сардар, „Догмите и исламот во постмодерните времиња“
Али Ќосе, „Фројд и верата“
Енес Карич и Нусрет Чанга, „Исламски фундаментализам - што е тоа?!“
„ТРИНГА ДЕСИГН“
Рами Камбери, „Линијата на Теодосиј“
НЕХАС СОПАЈ
Нехас Сопај, „Мајка од хартија“
„МЕНАДА“
Ејуп Ајдини, „Тековите на албанската книжевност“
„ШКУПИ“
Петер Петерсон, „Одиме да крадеме коњи“
Назми Малиќи, „Патот на демократијата“
Џелал Јакупи, „Моето место“
Ибрахим Кроси, „Народни поговорки од Скопје и околината“
Решат Нури „Гунтекин, жигосаниот“
Блерим Синани, „Каменот на малиот змеј“
Дејвид Чарианди, „Заборавениот роман“
„АРС-ЗЗ“
Зејнепе А. Реџепи, „Жената кај Миѓени и Флобер“
„ЕНДОМАК“
Коте Тасевски, „Убавината и насмевката“
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЕТИНЦИ И ПОПАДИНЦИ ОД
ЛЕРИН ВО МАКЕДОНИЈА
Ташко Јованов и Жаклина Митевска, „Аргументи од
црниот тефтер на жртвуваните“
ПРЕВОДИ ОД МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ОД ЈАЗИЦИТЕ НА НАЦИОНАЛНОСТИТЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
„ТАБЕРНАКУЛ“
Венко Андоновски, „Папокот на светот“ (превод на
словенечки јазик)
„МАТИЦА МАКЕДОНСКА“
Оливера Николова, „Адамовото ребро“ (превод на
француски јазик)
СВЕТЛАНА КАМЏИЈАШ
Светлана Камџијаш, „Од брегот на реката Санг“ антологија на митови со толкување (превод на бугарски јазик)
„МАКАВЕЈ“
Лилјана Дирјан, „Жива мера“ (превод на бугарски
јазик)
СПИСАНИЈА
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ П.
МИСИРКОВ„
„Лекторот и јазикот„ 1 број

„Македонски јазик“ 1 број
НУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ„ - БИТОЛА
„Библиотечен тренд“ 1 број
СОЈУЗ НА СЛЕПИТЕ
Брајово списание „Црно-бело“ 1 број
ЗДРУЖЕНИЕ НА КОПАНИЧАРИ НА МАКЕДОНИЈА
„Копаничар“ бр. 16 1 број
ЗДРУЖЕНИЕ НА СОЦИОЛОЗИТЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
„Социолошка ревија“ 1 број
ПАРАДИГМА
„Корени“ 2 броја
МАКЕДОНСКИ ДУХОВНИ КОНАЦИ
„Портал“ 2 броја
МЕЃУНАРОДЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИТЕРАТУРА, ЈАЗИК И
КУЛТУРА НА РОМИТЕ - МАКЕДОНИЈА
„Прометеј“ 1 број
ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
„Стожер“ 2 броја
ЦК „МАРКО ЦЕПЕНКОВ„ - ПРИЛЕП
„Стремеж“ 2 броја
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
„Зборник етнологија“ бр. 4 1 број
РАЗГЛЕДИ
„Разгледи“ 1 број
УЛИС
„АКТ“ 4 броја
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНА ИНИЦИЈАТИВА
„СУМ“ 2 броја
СОВРЕМЕНОСТ
„Современост“ 2 броја
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА
„Спектар“ 2 броја
МИ-АН
„Култура, уметност, литература“ 2 број
СОЈУЗ НА ДРУШТВАТА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И
ЛИТЕРАТУРА НА РМ
„Литературен збор“ 1 двоброј
ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА
„Гласник“ 1 број
МАКЕДОНСКИ П.Е.Н. ЦЕНТАР
П.Е.Н. Ревија 1 број
ДРУШТВО ЗА КЛАСИЧНИ СТУДИИ „ЖИВА АНТИКА“
„Жива антика“ 1 двоброј
СОЈУЗ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ НА
МАКЕДОНИЈА
„Огледало“ 12 броја
БИТОЛСКИ КНИЖЕВЕН КРУГ - БИТОЛА
„Раст“ 2 броја
МАКАВЕЈ
„Книжевно житие“ 4 броја
ДИЈАЛОГ
„Синтези“ 4 броја
ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ
„Театарски гласник“ 2 броја
НЕЗАВИСНИ ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА
„Наше писмо“ 2 броја
„Сараевски тетратки“ (македонска редакција) 4 броја
КИНОТЕКА НА РМ
„Кинопис“ 1 број
Евро - Балкан
„Идентитети“ 2 броја
ФЕНИКС
„Тренд“ 1 број
МАКЕДОНСКО АРХЕОЛОШКО НАУЧНО ДРУШТВО
„Macedoniae Acta Archaeologica“ - бр. 20
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
„Folia archaeologija balcanica“ ( број 1)
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЉУБИТЕЛИ НА РОМСКА ФОЛКЛОРНА УМЕТНОСТ „Романо Ило„
„Романо“ 2 броја
УНИЈА ЗА КУЛТУРА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

(Grajlu Armanesku) - „Aromanski jazik“
1 broj

МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИЗДАВАЧКИ
ЦЕНТАР
„Видело“ 2 броја
ЗАЕДНИЦА НА ХРВАТИТЕ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
„Хрватска ријеч“ 2 броја
СЛОВО ЉУБВЕ
„Слово љубвем“ - списание за книжевност и култура
на српски јазик 2 броја
ЈЕХОНА Е РЕ
„Јехона е Ре“ 4 броја
СОЈУЗ НА ПИСАТЕЛИ-АЛБАНЦИ НА МАКЕДОНИЈА
„Стили 97“ 2 броја
ЗДРУЖЕНИЕ НА ИСТОРИЧАРИ-АЛБАНЦИ ВО
МАКЕДОНИЈА
„Историски истражувања“ бр. 4-5 2 броја
ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
„Албанолошки студии“, бр. 3-4 2 броја
ЈЕХОНА Е КАРАДАКУТ
„Дорунтина“
ЗДРУЖЕНИЕ „АЛБ-ШКЕНЦА„ ВО МАКЕДОНИЈА
Акти V/ 1,2,3,4
ФОРУМ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА МАКЕДОНЦИТЕ
ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА
„Глас на Егејците“
ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАВАШТВО
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ„
„МИРАЖ“ / MIRAGE
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„КРСТЕ
МИСИРКОВ“
„Поимник на зборови од областа на информатичката
технологија“
ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ
Група автори, „Македонски театар“
ЗДРУЖЕНИЕ НА КЛАСИЧНИ ФИЛОЛОЗИ „АНТИКА“
Систасис - www.systasis.org
ПОЕТИКИ
Група автори, „Разноликост“
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА
Мишел Павловски, „Литературна дата-база“
МАКЕДОНСКИ П.Е.Н. ЦЕНТАР
www.pen.org.mk
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКТОРИТЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА
Група автори, „Електронска верзија на македонскиот
правопис со правописен речник“
ПРОГРАМИ НА ЗДРУЖЕНИЈА
СОЈУЗ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ НА
МАКЕДОНИЈА
Програмски активности
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ“ - ДЕЛЧЕВО
„Вапцарови бранувања“
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ОХРИД
„Прличеви беседи 2011“
ГАЛИКУЛ
„Галичка книжевна колонија“
МАКЕДОНСКИ ДУХОВНИ КОНАЦИ
„Македонски духовни конаци“
ОПШТИНА ВЕЛЕС
„48-ми Рацинови средби“
СОЈУЗ НА ДРУШТВАТА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И
ЛИТЕРАТУРА
Активно учество на лекторите на Семинарот за македонски јазик, литература и култура
ПОЕТСКА НОЌ ВО ВЕЛЕСТОВО

„Поетска ноќ во Велестово“
ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
Годишно собрание
Меѓународна манифестација „Празник на липите“
Учество на литературни и други културни манифестации
Годишни трибини
Награди (традиционални)
КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР
Во спомен на Анте Поповски
Портрет на Илхами Емин
Портрет на Горјан Петревски
Промоции на новосоздадени книги во текот на 2011
Преставување на поетеси од една генерација
Книжевна вечер посветена на македонските народни
приказни
Нови творечки светови
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО КАРАМАНОВ“
„37. Караманови поетски средби“
БИТОЛСКИ КНИЖЕВЕН КРУГ И НУБ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“
„Битолски книжевни паметења“
МАКЕДОНСКИ П.Е.Н. ЦЕНТАР
Програмски активности
Дом на културата „Мирка Гинова“
„Детски литературни еко-средби“
АРТ - ПОИНТ - ГУМНО
„Славење на Пирејот“
СОЈУЗ НА ПИСАТЕЛИ-АЛБАНЦИ НА МАКЕДОНИЈА
- СКОПЈЕ
„Средби под даб“
СОЈУЗ НА АЛБАНСКИ ИЗДАВАЧИ
„Карванот на книгата“
ЗДРУЖЕНИЕ НА АЛБАНСКИ ИЗДАВАЧИ
Организирање на традиционалниот Саем на книгата
во Тетово
МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ
МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ - СКОПЈЕ
„Дон Џовани“ - премиера
„Царицата на чардашот“ - премиера
Oбнова на претставата „Травијата“
Teковен репертоар: „Риголето“, „Паљачи“, „Кавалерија
рустикана“, „Бал под маски“, „Кармина бурана“,
„Вошебната флејта“, „Тоска“, „Турандот“, „Мадам
батерфлај“...
Детска опера на малата сцена
„Традиционален василичарски концерт“
Средства за гостување на странски уметници на
нашата сцена
Средства за изнајмување инструменти
„Заспаната убавица“ - балетска премиера
„Априлски балетски вечери“
Современа балетска претстава од неокласичен
период
Солисти - гости од странство
Средства за набавка на шпиц-патики
Средства за набавка на балетска опрема
Средства за ангажирање реномирани педагози-репетитори од странство
Средства за тековниот репертоар
Средства за материјални трошоци
Потрошен материјал
МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА
Средства за симфониски концерти
Средства за реализација на детски концерти
Средства за концерти на Камерниот оркестар на
Македонската филхармонија
Средства за материјални трошоци
Средства за изнајмување инструменти
Потрошен материјал
НУ ЦК „Антон Панов“ - Струмица
Атанасиј Христов - перформанс на кавал
Миле Каровски - концерт
Весна Ангелова и Петар Макариевски - концерт
Концерт на камерниот музички ансамбл „Мјузик прогресив квартет“
НУ ЦК „Григор Прличев“ - Охрид
„Палешка“ - музичко-балетска претстава
НУ ЦК Дебар
„Радика-фест 2011 година“
НУ ЦК „Ацо Ѓорчев“ - Неготино
Концерт на дуото „Ла бока“
НУ ЦК „Марко Цепенков“ - Прилеп
„Прилепско културно лето 2011“
НУ ЦК „Бели мугри“ - Кочани
Концерт на Македонската филхармонија
НУ ЦК „Ацо Шопов“ - Штип
Гостување на Македонската опера
НУ ЦК „Кочо Рацин“ - Кичево
Гостување на Македонската филхармонија
НУ ЦК Битола
Гостување на Македонската филхармонија
Етно Фест - Битола
НУ ЦК „Ацо Караманов“ - Радовиш
Популарни оперски арии и солистички настапи во
соработка со МОБ
НУ ЦК „Трајко Прокопиев“ - Куманово
Горан Зафировиќ и Елена Костовска - концерт за
фагот и пијано
Младински културен центар - Скопје
„Види музика, слушни слика, добиј книга!“
„Фестивал за млади и не толку млади“
Хорско студио
Мандолински оркестар
Културно-информативен центар - Скопје
Циклус „Солистичко-камерни концерти“ - 18 концерти
Циклус „Доаѓаме“ - 6 концерти
Вечер на камерна музика - гудачко трио од Косово
Дом на културата „Иван Мазов-Климе“ Кавадарци
Дејан Стоев - солистички концерт
Дом на културата „Тоше Арсов“ - Виница
Средства за работа на мандолинскиот камерен оркестар
Концерт на сериозна музика - изведба на популарни
фрагменти од класичната музика
Дом на културата „Мирка Гинова“ - Демир Капија
Летен концерт на класична музика
Сојуз на композиторите на Македонија - СОКОМ
Средства за нарачка на нови музички дела
Издавање на два компакт-диска
Јубилејни концерти
Манифестација „Струшка музичка есен“
Сојуз на музичките уметници на Македонија СМУМ
Циклус концерти „Про музика“
Велко Тодевски - издавање ЦД
Фестивал „Златна лира“
Балкански музички форум
Тома Манчев - издавање на два компакт-диска
Драган Ѓаконовски-Шпато - издавање ЦД
Музички издавачки центар - Скопје
Снежана Анастасова-Чадиковска - издавање ЦД
Фимчо Муратовски - издавање на два компакт-диска
Драган Мијалковски - издавање ЦД
„Култур Оп“ - Скопје
Концертна турнеја со Симон Трпчевски низ
Македонија - петти дел
Meѓународна фондација „Тоше Проески“ Крушево
Хуманитарен концерт во чест на Тоше Проески
Сојуз на албанските музички и балетски уметници
во Македонија - Скопје
Издавање ЦД на пијанистот Шкелзен Бафтијари
Општина Чаир - Скопје
„Скопско лето“
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Сојуз на албанските музички педагози, творци и
интерпретатори - Тетово
Мастер-класи и семинар - мултикултура
Музичка младина на Македонија - Скопје
Концертна дејност со млади
„Летен музички камп“ - камерен оркестар на МММ
„Летен музички камп“ - семинар по пијано
„Летен музички камп“ - семинар по виолина
Музички балетски педагози - Скопје
Државен натпревар за ученици и студенти по музика
Дирекција за култура и уметност - Скопје
„Скопско лето 2011 година“
„Есенски музички свечености“
Оперски натпревар
Музичка куќа „Прима адем ДООЕЛ“ - Скопје
Меѓународен детски фестивал „Виножито“ (Ylberi)
Сојуз за грижи и воспитување на децата на град
Скопје
Фестивал на детска песна „Златно славејче“
Камерен оркестар „Скопски солисти“ - Скопје
„10 години Скопски солисти“ - јубилеен концерт
Македонски музички менаџмент - Скопје
Серија концерти на македонски музичари во Скопје и
низ државава
Здружение на граѓани „Културна естетика“ - Скопје
„Современа класика“ - балетска работилница
Здружение на граѓани „Модерна сага“ - Скопје
Контемпори џез и контакт-импровизија - „Балетска џез
работилница“
Здружение на граѓани за афирмација и едукација
на музиката „Фин проект“ - Скопје
„Фин проект“
„Естрада Мц“ - Прилеп
Меѓународен фестивал „Езерски бисери“
Здружение на автори на музички дела на Р.
Македонија „Шпато“ - Скопје
50-годишен јубилеј на нашиот истакнат автор и член
Виолета Томовска
Здружение на музичари „Љубители на класична
музика“ - Скопје
6-ти мај, Светски ден на хармониката
Асоцијација за креативност и личен раст и развој
„Интегратива“ - Скопје
„Учиме повеќе за себе низ музика“
Диран Тавитјан
Издавање ЦД со традиционални македонски песни
Јета Старова-Мехмети
Концерт на варијации за флејта
Ансамбл за современа музика „Сонорис“ Гостивар
Пет камерни концерти
„Супер ѕвезда“ - Дооел
Детски музички фестивал
Дуке Бојаџиев
Концерт на Дуке Бојаџиев
Елена Мисиркова-Лоза
Солистички концерт со дела за пијано од македонски
автори
Маријана Николовска
Рецитал-концерти
Пијано-рецитал
Камерно дуо „Кировски“
Концерти со дела од македонски композитори
Камерно дуо Маријан Милошевски
„Сонатна вечер“
Kaтерина Пеовска
Проект „Промоција на музичката технологија“
Трио „ВАМ“
Концерт на клавирското трио „ВАМ“
Горан Начевски - баритон и Милица Шкариќ на
пијано
Целовечерен рецитал
Климент Тодорски
Концерт на дуото Тодоровски-Пејиќ
Гоце Талевски
Солистички концерти за флејта
Владимир Лазаревски
Едукативни концерти низ Република Македонија
Ермаљ Мехмети
Концерт на дуото „Скупи“ - флејта и виолина
Момчило Куфојанакис
Рецитал во Струга
Хелене Ангеловска
„Шуманова вечер“
Паскал Краповски
„Сонатна вечер“
Гонца Богоромова
Солистички концерт - рецитал
Јета Старова-Мехмети
Солистички концерт на пиколо
Марија Ѓошевска
Концерти низ Македонија
Џијан Емин
Циклус концерти и издавање ЦД
Стојан Димов
Рецитали за кларинет и пијано
Камерен ансамбл „Консонанс“ - Скопје
Концерт во Скопје
Марија Вршкова
Зографски-Барток - концерт
Андовска Дарија
Концерт за пијано
Петар Манчев
Концерт
Калина Мрмевска
Пијано-рецитал
Огненка Герасимовска
6 пијано-концерти
Стојан Стојков
Битова опера, етномелодрама, „Змејовата невеста“
Бети Станковска
Концерт по повод 30-годишниот јубилеј
Рисима Рисимкин
Проект „Помеѓу“
Фондација „Аполонија“
Гевгелиски музички моменти (гевгелиска есен и гевгелиска пролет)
Здружение на граѓани „Таксират“
Фестивал „Таксират 13“
Здружение на граѓани „Уан веј“
„Баскерфест“
Фестивал „Нота-фест“
„Нота-фест 2011“
Здружение за општествена акција и едукација Скопје
„Да пееме заедно“
Етногрупа „Монистра“
Концерт во Куршумли ан
Установа за уметничка дејност „Скопски џезфестивал“ - Скопје
Издавање ЦД на групата „Сетстат“
Панде Шахов
Фестивал на современа музика „Мејк саунд партнершип“
Мартин Вучиќ
Проект „Песна за душа“
Здружение на граѓани „Српски културен центар“ Скопје
Проект „Срби и пријатели“
Здружение на граѓани „Собрание на професионалци за култура и образование АПЦЕ“
Балкански фестивал на современа музика
Здружение на граѓани „Јохан Штраус“
„Виенски бал“
Иле Спасев
Издавање ЦД
Линдон Бериша
Издавање ЦД

Дамјан Пејчиноски
Издавање ЦД
Роберт Цеков
Издавање ЦД
Александар Џамбазов
Издавање ЦД
Мерсиха Шукри
Издавање ЦД
Ансамбл „Мувинг арт“
Издавање ЦД
Перпарим Адеми
Издавање ЦД
ДДКЈУ - Продукција - Скопје
Издавање ЦД
Ансамбл за народни инструменти и песни „Стефче
Стојковски“ - Скопје
Издавање ЦД „Песни и ора од Мариово“
Интермедија Дооел - Скопје
Издавање ЦД
Мевлан Османи
Издавање на Цд
Здружение на хорски камерни состави „Света
Злата Мегленска“
Концертна работилница на хорот
Божикни свечености „Божик слава“
АКУД „Мирче Ацев“ - Скопје
Фолклорна обработка за народен оркестар и хор
Охридски хор - Охрид
За дејноста на Охридскиот хор
Градски мешан хор „Менада“ - Тетово
За дејноста на хорот во 2011
Градски детски хор „Лале“
За дејноста на хорот
Хорско музичко друштво „Кочо Рацин“ - Скопје
65 години традиција со Трајко Прокопиев
Камерен мешан хор „Св. Климент Охридски“ Скопје
За годишни активности на хорот и концерти во Скопје
и во внатрешноста на државата
Градски мешан хор „Вардар“ - Скопје
Современа вокално-инструментална музика
Градски мешан хор „Гортинија“ - Гевгелија
Концерт на филмска хорска музика
КУД „Стив Наумов“ - Битола
Културно-уметничка манифестација - активности на
ансамблите на друштвото
Здружение на граѓани „Хорско-музички ансамбл
Борец“ - Скопје
За дејноста на Хорско-музичкиот ансамбл „Борец“
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ
Музеј на современата уметност - Скопје
Ретроспективна изложба на Родољуб Анастасов
Биенале на млади уметници
Самостоен проект на Игор Тошевски
Скопски фестивал на електронска уметност „Сифер“
Жанета Вангели - подготовка за самостојна изложба
Ретроспективна изложба и книга за Борка Аврамова подготовки
Петре Николовски - мултимедијален проект
„Невидлив пејзаж 1960-2010“ - тематска изложба
(патувачка)
Национална галерија - Скопје
Чифте амам
Виолета Чаповска, проект „Илјада бранови“
„Македонски колекционери - Мемет Нурединовски“
Ретроспективна изложба на Илија Кочовски
Групна изложба на „Арт визион“
Младински пролетен салон „Ратка Илиевска-Лале“
Мала станица
Самостојна изложба на Александар Зафировски
Самостојна изложба на графики на Тони Васиќ
Самостојна изложба на Имер Бајрами
Завршна изложба на ДСУПУ „Лазар Личеновски“
Самостојна изложба на Александар Станковски
Самостојна изложба на Никола Смилков
Самостојна изложба на Бајрам Џелили
Перформанс
на
уметничката
група
„АРТ
И.Н.С.Т.И.Т.У.Т.“
Самостојна изложба на Наташа Андонова
Самостојна изложба на Марко Манев
Самостојна изложба „Три соби“ на Верица Ковачевска
Ретроспективна - монографска изложба на Доне
Милјановски
Самостојна изложба на Слободан Милошески
„Проект кој не е проект“ на групата „ОПА“
ЦК „Антон Панов“ - Струмица
Меѓугалериска соработка
48. Меѓународна струмичка ликовна колонија
Презентација на новосоздадените дела од 48.
Меѓународна струмичка ликовна колонија
Илија Кочовски (преземање од НГМ)
Самостојна изложба на Соња Крстевска-Масети
Самостојна изложба на Соња Мицевска
Меѓународен фестивал на карикатура и афоризам
2011
Самостојан изложба на Синиша Новевски
Уметничка галерија - Тетово
Изложба на графики од Нафи Јашари
Изложба на слики од Агрон Абдули
Колективна изложба на Исламскиот младински форум
Ликовна колонија
ЗЗСК и музеј - Штип
Изложба на членовите на Друштвото на ликовните
уметници на Штип
Изложба на Глигор Чемерски
Изложба на Јордан Ефремов
Киро Караџа - животопис
ЗЗСК и музеј - Охрид
Традиционална изложба
Изложба на Мирко и Лидија Вујсиќ
ЗЗСК и музеј - Битола
Елена и Христо Бојаџиеви-уметничка фотографија
Самостојна изложба на Драган Најденовски
Современа ликовна уметност во Битола
Самостојна изложба на Дијана Јошевска
Меѓугалериска соработка
Народен музеј - Куманово
Ликовна колонија „Куманово 2011“
Кумановски ликовни уметници
Изложба на дела од ликовната колонија „Куманово
2011“
Самостојна изложба на Миомир Вемиѓ
Балкански цртеж
Ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“ - преземање
ЦК „Кочо Рацин“ - Кичево
Преземање изложби од ликовните колонии
Изложба на Меѓународната кичевска ликовна колонија
ЦК „Ацо Шопов“ - Штип
Ликовна изложба на делата од ликовната колонија
„Лесново 2011“
Ликовна изложба на делата од ликовната колонија
„Св. Јоаким Осоговски 2011“
Ликовна изложба на делата од ликовната колонија
„Ѓуриште 2011“
Биенално студио за цртеж 2011
ЦК „Ацо Ѓорчев“ - Неготино
Изложба на цртежи и графики од Софија Семенпеева
Изложба на слики од Тони Чатлески (преземање од
КИЦ)
ЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга
Ликовни изложби во 2011 година
ЦК „Марко Цепенков“ - Прилеп
Ликовна колонија „Дрен“
Организирање на самостојни и групни ликовни изложби

ЦК - Битола
36-та Државна изложба на детски ликовни творби
„Народната култура како трајна инспирација на моето
творештво“
ЦК „Бели мугри“ - Кочани
Самостојна изложба на Владимир Темков (преземање
од Музејот - Велес)
Ликовна колонија „Јоаким Осоговски“
ЦК - Крива Паланка
Преземање изложби
ЦК „Трајко Прокопиев“ - Куманово
Мајски салон
Меѓународна изложба на фотографии „Куманово
2011“
„Самоуки 2011“
„Кумановски графичари 2011“
„Скулптури на новото време 2011“
Душан Доцевски - изложба на фотографии
ЦК - Дебар
Самостојна изложба на Адем Сулејмановски
Преземање на три изложби од центрите за култура во
Тетово, Гостивар и во Струга
ЦК „Иљо Антевски-Смок“ - Тетово
Самостојна изложба на Бурим Ајдини
Колективна изложба на ученици од средните училишта во Тетово
Колективна изложба на членовите на ателјето на ЦК
Тетово
ЦК „АСНОМ“ - Гостивар
Групна изложба на членовите на „Драудакум“ Гостивар
Самостојна изложба на Мели Зенку
Самостојна изложба на Нагип Исмаили
Нора Халими - самостојна изложба
Културно-информативен центар - Скопје
Изложба на слики од Биљгаип Кочишта-Биги
Изложба на слики од Валбона Атанасовска
Изложба на слики од Емил Шулајковски
Изложба на слики од Пандора АпостолоскаСаздовска
Изложба на слики од Сами Аметај
Традиционална изложба „Сликарство - мал формат“
Изложба на слики од Тони Чатлески
Изложба на слики од Тони Шулајковски
Изложба на графики од Трајче Блажевски
Изложба на слики од Фехим Хусковиќ
Музеј на град Скопје
Симон Узуновски - 40 години творештво на Капри
Изложба на студент - добитник на наградата „Борко
Лазески“
Ретроспективна изложба на Радмило Поповски
Таки Павловски - 40 години творештво
Самостојна изложба на Јасмина Новковска
Самостојна изложба на Жарко Јакимовски
Ретроспективна изложба на Ангел Димовски-Чауш
Изложба на архитектонски проекти и модели
Изложба по повод одбележувањето на 100-годишнината од раѓањето на Љубомир Белогаски
Младински културен центар - Скопје
Изложба на млади уметници
Ликовна изложба, омаж на Борко Лазески, париски и
багдадски период
Омаж на Раде Росиќ
Ликовна изложба на Сашо Поповски
Ликовна изложба на Мирослав Масин
Изложба на македонски плакати
ДК „Иван Мазов“ - Кавадарци
АРТ-хепенинг
Изложба на слики од Тони Шулајковски (преземање од
КИЦ)
Преземање изложби од други институции
Музеј на град - Кратово
Преземање ликовни изложби од центрите за култура
во Куманово и во Крива Паланка
Народен музеј - Велес
„Златното дете и други приказни“ - Миле Ничевски
Самостојна изложба на Филип Коруновски
Самостојна изложба на Мирко Вујисиќ
Факултет за ликовни уметности - Скопје
Изложба „Цртеж - инвенција, интервенција и интеракција“
Ликовен поглед „Цртеж - инвенција, интервенција и
интеракција“ - десетдневна ликовна акција на 60 студенти од ФЛУ во неколку градови во РМ
Изложба на Драгутин Аврамовски-Гуте
Факултет за ликовни уметности - Тетово
Групна изложба на ФЛУ
Меѓународна ликовна изложба и дебата
Архитектонски факултет - Скопје
Летна школа за архитектура 2011
Друштво на ликовните уметници на Македонија Скопје
ДЛУМ „Цртеж/графика 2011“
Годишна изложба на ДЛУМ 2011
Дирекција за култура и уметност - Скопје
Патувачки изложби низ Македонија „Кич, да?! /Сте
или не?/“
„Круг“ - изложба на фотографии од Јасна Богдановска
и Денис Дефиба (САД)
„Драудакум“ - Гостивар
Ликовна колонија „Гостивар 2011“
Пролетен салон 2011
Самостојна изложба на Луан Зенку
Детски ликовен центар - Скопје
Годишна изложба на ликовните педагози
Детски ликовен камп „Вангел Коџоман 2011“
Асоцијација на архитектите на Македонија
Покровителство на награда за животно дело од областа на архитектурата „Андреј Дамјанов“
Мекедонски центар за фотографија
Фото-колонија „Маврово 2011“
Стара македонска фотографија - истражувачки проект
„Остен“ - Скопје
Самостојна изложба на добитникот на Гран при за
животно дело за 2009 година, Јоже Циуха
Изложба на добитникот на Гран при за животно дело
за 2010 година, Владимир Величковиќ
Светска галерија на карикатурата 2011 година
Центар за современи уметности - Скопје
Награда за млад ликовен уметник „Денес“
ДУЦОР „Партенија Зографски“
„Етно-рефлексии“
Фото-киноклуб „Козјак 50“ - Куманово
6-ти Интернационален фотосалон „Куманово 2011“
„Чекор напред“ - Скопје
„Кругови“- групна изложба на италијански современи
уметници
„СМ-АРТ медиа“ - Скопје
Кураторски проект „Alarm Container“
Кураторски проект „ДВД проект“ (DVD Project)
Црвен крст на град Скопје
Ликовна колонија „Струга 2011“
АРТ - институт - Скопје
12xИЗЛОЖБА±∞
„Големи и мали“ - Скопје
„Цртај, сликај, чувствувај, биди ти !!“
Ликовна колонија „Галичник“
22. Ликовна колонија „Галичник“
Манастир
„Св. Јоаким Осоговски“ - Крива
Паланка
25. Меѓународна ликовна колонија „Св. Јоаким
Осоговски 2011“ - јубилејно издание
Ресенска керамичка колонија - Ресен
39. сесија на Ресенската керамичка колонија
Ликовна графичка колонија „Македонски Брод“
Ликовна графичка колонија „Македонски Брод“
Центар за современа ликовна уметност - Прилеп
Ликовни работилници на ЦСЛУ

„Арт поинт - Гумно“ - с.Слоештица, Демир Хисар
Уметничка резиденција „Арт поинт - Гумно 2011“
Ликовна колонија „Дебарца“ - с. Белчишта
27. Интернационална ликовна колонија „Дебарца
2011“
Здржение на граѓани ИКОН - Скопје
Ликовна колонија „Балкан спирит“
Марија Смилевска - изложба „Нова религија“
Јадранка Урдаревска - изложба на скулптури во плексиглас „Визуелизација на зборот“
Блашка Миева - изложба на уметнички дела во неколку техники
Ана Ивановска - истражувачки проект „Света геометрија“
Марија Сотировска - „Артифициелноста на Маријола“,
инсталација
Антони Мазневски - „Обрасци на веројатноста“, самостојна изложба во МСУ
Маја Кировска - „Рефлексии и рефлаксии“, инсталација
Мемет Селмани - изложба на ликовни дела
Гена Теодосиевска - „Нонстоп видеоарт“ (NON-STOP
VIDEO ART), видеопрезентација
Илина Арсова - самостоен проект „Ретро Менада“
Ели Чочова - мултимедијален проект „Марионета“
Нина Нинеска - прва самостојна изложба
Дејан Арсовски - самостојна изложба „Боја“
Дарко Стојановски - мултимедијална изложба „7/24“
Денис Тенев - самостојна изложба на дигитална уметност
Вања Димитровска - изложба „Времето што истекува“
Ива Јосифова - самостојна изложба „Чувства“
Александра Хаџи-Наумова - изложба на слики
„Простор, сенки, игра...“
Благојче Наумовски - „Ин-аут-енерџи“ (IN-OUTENERGY)
Билјана Василева - проект „Синестезија“
Иван Ивановски - мултимедијален проект „Мисија на
мртви души“
Урош Вељковиќ - „Сите на дланка“
Слободан Вигњевиќ - самостојна изложба „Од графика до слика“
Владо Муковски - „Апстрактна реалност“
Ангел Миов -ликовна изложба „Име“
Игор Сековски - проект „Паѓа“
Стела Динова - прва самостојна изложба „Имагинарни
портрети“
Маја Анастасовска-Христова - самостојна изложба
„Будење - засекогаш пролет“
Катерина Апостолска - мултимедијална репрезентација на македонското културно наследство
Христина Зафировска - самостојан изложба на слики
„Трка на суети“
Лорен Куфало - самостојан изложба на фигуративно
сликарство
Александра Сандева - ликовна инсталација
„Отпечаток“
Вук Митевски - самостоен проект „Фантазија“
ДРАМСКА ДЕЈНОСТ
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОДУКЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ - ТЕАТРИ И ЦЕНТРИ ЗА КУЛТУРА
Македонски народен театар - Скопје
„Ромео и Јулија“ - автор Вилијам Шекспир, режија
Лилиа Абаџиева
„Свадбата на Фигаро“ - автор Бомарше, режија Леван
Цуладзе
„Клетници“ - автор Виктор Иго, режија Јовица Павиќ
„Тартиф“ - автор Молиер, режија Александар
Поповски
Драмска трилогија „Made in Macedonia“
Драмски театар - Скопје
„Глембаевски“ - автор Венко Андоновски, режија Дејан
Пројковски
„Потомор“ - автор Љубиша Георгиевски, режија
Владлен Александров
„Грев или шприцер - римејк“ - автор Сашо Насев,
режија Деан Дамјановски
„Кирил и Методиј си одат од дома“ - автор Горан
Стефановски
„Балкан бенд“, сатирично-хумористична кабаре-претстава - текст Иван Карадак, режија Коле Ангеловски
Народен театар - Битола
„Јане Задрогаз“ - автор Горан Стефановски, режија
Љупчо Ѓорѓиевски
„Вишновата градина“ - автор А.П.Чехов, режија
Ѕвезда Ангеловска
„Дон Кихот“ - според текстови на Мигуел де
Сервантес, Булгаков и други, режија Владо
Цветановски
„Одисеј“ - разни автори, режија Александар Морфов
„Кабаре Минхаузен“ - разни автори, режија
Александар Илиев
Албански театар - Скопје
„Женски оркестар“ - автор Жан Ануј, режија Наташа
Поплавска
„Пиво, шајки и сапун“ - автор Стефан Чапалику, режија
Агрон Биба
Претстава за деца
Турски театар - Скопје
„Приказната за Шехерезада и Шахријар“ - сценска
верзија и режија Деан Дамјановски
„Сон на летната ноќ“ - автор Вилијам Шекспир, режија
Мартин Кочовски
„Мевлана“ - автор Тургај Нар, режија Бора Сечкин
Театар за деца и младинци од Скопје
„Рекламна бајка“ - автор Русомир Богдановски
Куклена претстава
Тетовски театар - Тетово
„Со тупаница врз врвот на ножот“ - автор Аугусто
Боал, режија Сулејман Рушити
„Во ќошето сЀ е поинаку“ - автори Рефет Абази и
Салајдин Салиу, режија Рефет Абази
Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп
„Антигона“ - автор Софокле, режија Озрен Прохиќ
„Калигула“ - автор Албер Ками, режија Зоја
Бузалковска
„Манги пијат чај“ - автор Драгослав Михаиловиќ,
режија Коле Ангеловски
Центар за култура „Јордан Х.К.-Џинот“ - Велес
„Евгениј Онегин“ - автор А.С.Пушкин, режија Ѕвезда
Ангеловска
„ММЕ кој прв почна“ - автор Дејан Дуковски, режија
Александар Ивановски
„Чехонте“ - автор А.П.Чехов, режија Нина Николиќ
Центар за култура „Трајко Прокопиев“ - Куманово
„Змиско гнездо“ - автор Василиј Сигарев, режија
Ненад Витанов
„Пинокио и Црвенкапа во потрага по Аладиновата
ламба“ - автор Драгана Лукан, режија Нина Николиќ
Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип
„Свекрва“ - автор Антон Страширов, режија Софија
Ристевска
„Фортинбрас е пијан“ - автор Јануж Гловацки, режија
Синиша Ефтимов
„Парите се отепувачка“ - автор Ристо Крле, режија
Александар Ивановски
Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица
„Не чукај блиску до срцето“ - автор Митко Бојаџиски,
режија Синиша Ефтимов
„Беше еднаш во Струмица (60 години од убиството на
петте струмички студенти)“ - автор Братислав
Ташковски, режија Горан Тренчовски
„Голи кучиња“ - автор и режија Јани Бојаџи
Центар за култура - Дебар
„Неделите“ - автор Гаетано Моска, режија Милто
Кутали (на албански јазик)
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Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид
„Иди ми, дојди ми“ - автор Братислав Димитров,
режија Мони Дамевски
„Кабаре Мистериозо“ - автор Дарио Фо, режија Деан
Дамјановски
ФЕСТИВАЛИ И МАНИФЕСТАЦИИ
Друштво за културно-забавни активности „Скрб и
утеха - Тиха“ - Скопје
„Дионисови слави “ во Скопје
Друштво за филмска и театарска продукција, издаваштво и музичко-сценски активности „Страница“
- Скопје
Интернационален фестивал на пантомимата и физичкиот театар „Панфиз“ во Скопје
Факултет за драмски уметности - Скопје
Манифестација Меѓународни студентски средби
СКОМРАХИ во Скопје
Здружение на граѓани „Сплунг автори“ од Скопје
Интернационален театарски фестивал за алтернативни и експериментални претстави „Лица без маски“ во
Скопје
Драмски аматерски фестивал на Република
Македонија во Кочани
НУ Центар за култура - Битола
Интернационален фестивал на монодрама во Битола
Фестивал „Албански театар во Македонија“ во
Дебар
Општина Велес
Интернационален фестивал на античка драма
„Стоби“
Здружение на љубители на ромската фолклорна
уметност „Романо Ило“ - Скопје
Аматерски театарски фестивал „Скриени лица“ во
Скопје
Меѓународен фестивал на камерен театар „Ристо
Шишков“ - Струмица
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ Куманово
Меѓународен театарски фестивал „Денови на комедијата“ во Куманово
НУ Историски музеј - Крушево
„Етно-град“, интерактивна театарска претстава режија Ранко Петровиќ-Бубамара
НЕЗАВИСНА И АЛТЕРНАТИВНА ПРОДУКЦИЈА
Установа за култура Детски театарски центар Скопје
„Цицибан“ - автор Отон Жупанчиќ, режија Примож
Беблер
Бајруш Мјаку од Скопје
„Сократовата одбрана“ - автор Платон, режија
Дритеро Касапи
Мушереф Лозана од Скопје
„Мајка - Мишка“ - автор Мушереф Лозана, режија
Ербил Алтанај
Центар за алтернативна креација - Скопје
„Ќелавата пејачка“ - автор Еуген Јонеско, режија
Зијадин Муртези
Центар за унапредување на културни дејности
„Субкулт“ - Скопје
„Кривина“ - автор Танкред Дорст, режија Куштрим
Бектеши
Трговско друштво за производство, трговија и
услуги „Суб продукција“ - Битола
„Прикованиот Прометеј“ - автор Ајсхил, режија Димче
Николовски
Здружение за култура и уметност Мал драмски
театар - Битола
„Скакулци“ - автор Билјана Срблановиќ, режија
Драгана Милошевска
„Лексикон на ЈУ митологија“, режија Оливер Фрлиќ копродукцијасо фестивалот „Екс понто“ од Љубљана,
Словенија
Културно друштво „Фишта“ - Гостивар
„Една изгубена порака“ - автор Џон Лука Караџале,
режија Висар Вишка
Друштво за трговија, маркетинг и услуги „Арт маркетинг“ - Скопје
„Институт“ - автор Александар Русјаков, режија
Александра Кардалевска
Здружение на граѓани „Сплунг автори“ од Скопје
„Еволуција. Револуција. Еволуција“- автор и режија
Игор Ивковиќ
ДРАМСКИ АМАТЕРИЗАМ
НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ Тетово
„Човекот што се соочи со смртта“ - автор Виктор
Ефтимиу, режија Левко Богдановски (на македонски
јазик)
„За душа на покојникот“ - автор Кристо Флоќи, режија
Артан Арслани (на албански јазик)
Мултиетничко здружение за детска театарска
дејност „Пинокио“ - с. Доброште, Тетово
„Сонот на Гони“ - автор Абдулмеџит Рамадани, режисер Мухамет Ајдари (на албански јазик)
НУ Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар
„Лудиот и калуѓерката“ - автор Станислав Виткијевиќ,
режија Ѓорѓи Нешкоски (на македонски јазик)
„Тетката на Карл“ - автор Кристо Флочи, режија Вјолца
Бафтиу-Зулбеари (на албански јазик)
НУ Центар за култура - Дебар
„Розафа“ - автор и режија Буран Скикули (на албански
јазик)
Општинска установа Дом на културата Македонски Брод
„Свињарот“ - автор Х.К.Андерсен, режија Богоја
Радески
НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ Струга
„Небесниот гостин“ - автор и режија Христо
Миладинов (на македонски јазик)
Дом на културата „Мирка Гинова“ - Демир Капија
„Волшебен дом“ - автор Миле Волкански, режија
Димче Бањански
НУ Центар за култура - Крива Паланка
„Ожени се Санде калајџија“ - автор Страхил Алексиќ,
режија Григор Цветковски
Општинска установа Дом на културата „Крсте П.
Мисирков“ - Свети Николе
„Марш во кревет“ - автори М. Поповски и К.
Ангеловски, режија Слободан Елисеев
НУ Центар за култура „Бели мугри“ - Кочани
„Земјата“ - автор Цеко Стефанов Поп Иванов, режија
Кристина Атанасова-Арсов
НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип
„Моите стари соседи“ - автори Петар Завоев и Васил
Шумански, режија Васил Шумански
Основно училиште „Крсте Петков Мисирков“ Радовиш
„Марта“ - автор Горјан Петрески, режија Томе
Постолов
НУ Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ Делчево
„Антица“ - автор Ристо Крле, режија Стеван Спасовски
Општинска установа Дом на културата „Тошо
Арсов“ - Виница
„Чорбаџи Теодос“ - автор Васил Иљоски, режија
Семра Хасанаговска
ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА
Национална установа Кинотека на Република
Македонија - Скопје
Прибирање филмови и филмски материјали
Обработка, каталогизација и документација на аудиовизуелни фондови и збирки
Заштита и чување на филмови со реставрација и
изработка на нови филмски копии од македонски филмови и нивно телекинирање
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Изработка на нови филмски копии од архивски филмови откриени во рамките на истражувањето во
Австрискиот филмски архив и нивно телекинирање
Дигитализација (дигитална реставрација) и изработка
на ДВД-изданија од филмовите на Столе Попов
Евидентирање, фотографирање, снимање и архивирање на видеоматеријали и разговори со
Македонците протерани од Егејска Македонија во 20
век
Специјализирана филмолошка библиотека
Истражувања и специјалистички увиди
Програма на кинотечното кино и популаризација и
презентација на македонската филмска продукција и
на кинотечната филмска програма во други населени
места во РМ
ФЕСТИВАЛИ ОД ОБЛАСТА НА
АУДИОВИЗУЕЛНАТА ДЕЈНОСТ
Друштво за фестивалски активности и филмска
продукција „Астер-фест“ ДОО - Струмица
Интернационален филмски фестивал „Астер-фест“ во
Струмица
Здружение за промоција на документаристика
„МакеДокс“ од Скопје
Фестивал на креативен документарен филм
„МакеДокс“ во Скопје и патувачко кино во 10 населени
места во РМ
ТВ „БТР национал“ - Скопје
Ромски филмски фестивал „Златно тркало“ во Скопје
Киноклуб „Студио Милтон Манаки“ и Народна техника од Битола
Интернационален фестивал на непрофесионален
документарен филм „Камера 300“ во Битола
Киносојуз на Македонија - Скопје
Државен фестивал на непрофесионален филм во
Кичево
Здружение на граѓани Формација за развој на иницијативи во културата ФРИК - Скопје
„Фрик-фестивал“ во Скопје
Друштво за производство на филмови, телевизиска програма, дистрибуција на филмови и организација на филмски фестивали „Невен продукција“
ДОО - Скопје
Фестивал за мали и големи деца „SE“ во Скопје
Друштво за производство, трговија, услуги и културно-забавни активности „Аурипигмент“ ДООЕЛСкопје
Mакедонски фестивал на анимиран филм во Скопје
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ
Фестивал „Охридско лето“ во Охрид
„Мајски оперски вечери“ во Скопје
Интернационален фестивал на класична музика
„Интерфест“ во Битола
„Денови на македонската музика“ во Скопје
„Скопски џез-фестивал“
„Оф-фест“ во Скопје
„Танц-фест“ во Скопје
Топол културен бран
Град на културата
„Струшки вечери на поезијата“ во Струга
Меѓународна ПЕН-конференција во Охрид
Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид
Меѓународна средба на литературни преведувачи во
Тетово
Научно-културни средби „Десет дена Крушевска
Република“ во Крушево
Балкански фестивал на народни песни и игри во
Охрид
Манифестација „Гоцеви денови“
Фестивал на народни инструменти и песни „Пеце
Атанасовски“ во с. Долнени, Прилеп
Фестивал „Хид Бах Шен фест“ во с.Чалакли,
Валандово
Фестивал на народни песни и ора „Кенге јехо“ во
Струга
Фестивал на народни песни и игри „Илинденски денови“ во Битола
Интернационален театарски фестивал „Млад отворен
театар - МОТ“ во Скопје
Македонски
театарски
фестивал
„Војдан
Чернодрински“ во Прилеп
Меѓународен театарски „Скупи фестивал“ во Скопје
Интернационален фестивал на филмската камера
„Браќа Манаки“ во Битола
Скопски филмски фестивал
ЦЕНТРИ, ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА И ФОЛКЛОР
НУ Центар за култура - Битола
Семинар за традиционална музика и игра
Велигденски концерт на АНИП „Танец“
НУ Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар
Одбележување значајни празници
НУ Центар за култура „Дебар“ - Дебар
За дејноста на фолклорната секција на албански јазик
За дејноста на фолклорната секција на македонски
јазик
Концерт во Могорче
Годишен концерт на албанска народна музика
НУ Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ Делчево
Фестивал „Серенада“
Голачки фолклорни средби
НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево
За дејноста на оркестарот за народни изворни песни
Меѓународен фестивал на народни песни и ора „Д-р
Владимир Полежиноски“
НУ Центар за култура „Бели Мугри“ - Кочани
Меѓународна културна манифестација „Петровденски
конаци 2010“
Оркестар за изворни народни песни и ора
Фестивал на староградски песни
НУ Центар за култура - Крива Паланка
За дејноста на КУД „8-ми Октомври“
За дејноста на вокалната група на староградска песна
„8 Октомври“
Меѓународен фоклорен фестивал „Св. Јоаким
Осоговски“
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ Куманово
Семинар за изучување на изворни музички инструменти
За дејноста на ФА „Тоска“
НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино
Ден на културата
Манастирски фолклорни средби
Формирање на КУД „Ацо Ѓорчев“
НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид
Охридски староградски средби
АНПИ „Бисери“
НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп
Изворен фолклор на балканските народи
НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ Струга
Струшки сплет и поправка на народни носии, како и
обновување и доопремување на постојните
„Фолк мост“ - презентирање на фолклорни особености
на својата земја од детски ансамбли
НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица
Фестивал на староградски песни и серенади „Под
кулите на Струмица“
За редовна работа на КУД „Боро Џони“
НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ Тетово

Фестивал на староградски песни „Теута“
Детски фестивал на забавни песни „Јаболчиња“
НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип
За дејноста на фолклорната група при Центарот
Гостување на КУД „Орце Николов“ од Скопје
НУ Ансамбл за народни игри и песни „Танец“ Скопје
Дигитална архива, нотирање аранжмани
Програмски активности на хорот и оркестарот
Изработка на рекламен и пропаганден материјал
Набавка на опрема и потрошен материјал
Изработка на сценографии
Изработка на игра од битолскиот регион
Концерти со ноќевање во Република Македонија
Концерти во Република Македонија
Концерти во Скопје
Материјални трошоци на Ансамблот
ЈУ Детски културен центар „Карпош“ - Скопје
Фолклорна манифестација „Оро без граници“
ОУ Дом на културата „25-ти Мај“ - Валандово
15-годишнина од постоењето на детскиот ансамбл
Фестивал на новосоздадени македонски песни „Фолкфест - Валандово“
ОУ Дом на културата „Ацо Караманов“ - Радовиш
Фестивал на староградски песни „Саноќ седам
Трено...“
ОУ Дом на културата „Димитар Беровски“ Берово
„Малешевски фолклорни средби“
ОУ Дом на културата „Злетовски рудар“ Пробиштип
Фестивал на изворен фолклор
ОУ Дом на културата „Иван Мазов-Климе“ Кавадарци
Годишен концерт на ФА „Тиквеш“
Набавка на делови од народни носии
ОУ Дом на културата „Драги Тозија“ - Ресен
„Фолклорните мотиви во функција на туризмот во
Преспа“
ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ - Ново
Село
За дејноста на КУД „Јане Сандански“
ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ - Пехчево
За дејноста на КУД „Јане Сандански“ - Пехчево
ОУ Дом на културата „Крсте Мисирков“ - Свети
Николе
Меѓународен фестивал на изворен фолклор
„Тодорица 2010“
Набавка на народни инструменти (гајда, кавал, тамбура)
ОУ Дом на културата „Лазар Софијанов“ - Кратово
Негување и промоција на богатиот кратовски фолклор
со оркестрите и КУД „Ефрем Каранов“
ОУ Дом на културата „Македонија“ - Гевгелија
Манифестација „Трба, трби Гевгелиско...“
ОУ Дом на културата „Македонски Брод“ Македонски Брод
30-годишнина на Домот на културата
ОУ Дом на културата „Илинден“ - Демир Хисар
Обичај поврзан со Ѓурѓовден
Набавка на народна носија за кореографијата
„Ѓурѓовден“
ОУ Дом на културата „Мирка Гинова“ - Демир
Капија
Одржување и поддршка на фолклорната традиција
ОУ Дом на културата „Наум Наумоски-Борче“ Крушево
Фолклорна дејност
Партизански дом „Сандево“ - с. Сандево, Скопје
Активности со ФА „Александар Урдаревски“
АНИП „Орце Николов“ - Скопје
Поддршка на годишната програма за 2011
АКУД „Мирче Ацев“ - Скопје
Концерти
КЗ „Буремит е шарит“, Тетово
Програма за работа за 2011 година
КУД „Дримкол“ - Вевчани
Пролетни празнични обичаи во струшки Дримкол
КУД „Џеладин Зекири“ - Тетово
Програма за работа на друштвото
АНПИ „Илинден“ - Битола
Програма за работа и активности на Културно-уметничкото друштво
АНПИ „Ибе Паликуќа“ - Скопје
Работа за подобра иднина
КУД „Илинден“ - Кривогаштани
Денови на македонската народна носија
АНПО „Кочо Рацин“ - Скопје
Годишна програма на Ансамблот
КУД „Каршиака“, Скопје
Програма за работа и активност на КУД „Каршиака“ за
2011 година
ФА „Китка“ - с. Истибања, Виница
„Истибањско здравоживо“
АФ „Плетенка“ - Битола
Набавка и изработка на носии за сплетот „Преспански
игри“
АНПИ „Јонче Христовски“ - Скопје
Откуп на оригинални женски и машки костими од
Охридскиот регион
КУД „Никола Ј. Вапцаров“ - Скопје
За редовна дејност
Манифестација „Вапцарови денови“
ГАКУД „Браѓа Гиноски“ - Гостивар
За работа на друштвото
КУД „Карпош“ - Крива Паланка
Кривопаланечка свадба
КУД „Јехона е мелсис шарит“ - Тетово
Традиционален мултиетнички концерт
КУД „Панче Пешев“ - Куманово
Програма за 2011 година
КУД „Валет е ликенит“, с. Радолишта, Струга
Финансиска поддршка за активностите и проектите на
друштвото
КУД „Шпреса“ - с. Велешта, Струга
Промоција на фолклорот од с. Велешта
КУД „Овчеполец“ Св.Николе
За набавка на носии и за поставување кореографии
АНПО „Скопје“ - Скопје
Програма за работа на друштвото
ЖКУД „Владо Тасевски“ - Скопје
Програмски активности на друштвото за 2010
ФА „Битола“ - Битола
Средства за тековно работење
АРНИП „Рушит Шакир“ - Куманово
„Рома труба фест 2011“
За дејноста на Ансамблот „Рушит Шакир“
КУД „Гоце Делчев“ - Делчево
Меѓународен
музички
фоклорен
фестивал
„Пијанечко-малешевска свадба“
КУД „Гајда“ - с. Ињево, Радовиш
Фестивал на изворен фоклор „Гајда“
КУД „Дрита Дервен“ - Скопје
За реализација на програмата и активностите во текот
на 2011 година
ФА „Цветови“ - с. Дедино, о. Конче
Учество на фестивали и манифестации
КУД „Китка“ - Драчево
„Велигденски средби“
МКУД „ЦВЕТАН ДИМОВ“ - Скопје
15-ти детски меѓународен фестивал „Од цвет на цвет
со оро и песна“
ФА „Бучим“ - Радовиш
Меѓународен детски фолклорен фестивал „Оро весело“ 2011 година
КУД „Григор Прличев“ - Скопје
Програма за работа на друштвото за 2011 година
КУД „Русалии“ - с. Секирник, о. Босилово

За редовна работа и тековни активности
Културен центар на Бошњаците во РМ
Активности на КУД „Бехар“ во Македонија
Фолклорно аматерско студио „Етнос“ - Скопје
Проект за изработка на женска народна носија од
етничкиот предел Долна Преспа
КУД „Негорци“ - Негорци, Гевгелија
Поставување на изворната игра „Копачка“ и обезбедување носии за неа
Здружение „Романо ило“ - Скопје
Негување и презентација на ромските фолклорни ора
во Р. Македонија
Ансамбл за традиционална музика и игри
„Бојмија“ - Гевгелија
Презентирање на носија од егејскиот дел на
Македонија
КУД „Јета е ре“ - с. Слупчане, о. Липково
За реализација на годишна програма
Ансамбл „Мувинг арт“ (Moving art) - Скопје
Концертна турнеја „Nocturno rustico“ - Вечери на обработки на традиционална музика
Владимир Крстев
„Чаршиски мелос“
Сојуз на училиштен спорт на општина Чаир
Денови на културата во општина Чаир
КУД „Отекс“ - Охрид
Поставување нова фолклорна кореографија на песни
и игри од Дебрца Охридско) и набавка на носии
ФА „Љупчо Сантов“ - Оризари
Традиционална жетва на ориз и вршидба
проф. д-р Аида Ислам и доц. д-р Стефанија
Лешкова-Зелениковска
„Мултикултурализмот и апликацијата во негувањето
на фолклорната музичка традиција во Република
Македонија во 21 век“ - изработувачи на традиционални инструменти
ЗУТРЗ „Напредок“ - Пехчево
Малешевски занаетчиски средби
Етногрупа „Монистра“
Снимање компакт-диск
АНИП „Емин Дураку“ - Скопје
За дејноста на ансамблот
Сојуз на фолклорни ансамбли на Македонија
Регионални смотри на фолклор
„Шари Кендом“
Фестивал на изворен фолклор
Заедница на домовите на културата - Кочани
Денови на домовите на културата од Република
Македонија - фолклор
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА
Здружение на граѓани за промовирање на албанската култура - Скопје
„Скопје прославува“
Здружение на граѓани „Ратевски бамбурци“ Ратево
Манифестација „Ратевски бамбурци“
Здружение на роднокрајни автори „Пијанечки
глас“ - Делчево
Годишна програма на ФГ „Копачка“ - с. Драмче
Здружение на граѓани „Мбела“ - Струга
Обнова на традиционална влашка носија
Здружение на граѓани „Естрада“ - Битола
Фестивал „Гласот на албанската азбука“
Здружение на граѓани Центар за едукација и негување на традицијата и фолклорот „Етно-Илинден“
- Битола
Годишна програма за работа за 2011
Здружение на граѓани „Илинденски марш - Поп
Мартин 2007“ - Свети Николе
„Илинденски марш 2011“ - Немањици, Свети Николе,
Крушево
Здружение на граѓани „Радика“
Културно-просветна манифестација „Прочка“
Здружение на граѓани „Интелектуалци од трета
доба“ - Скопје и Детски парламент
„По трагите на татковските корени“
Здружение на Срби и пријатели - Тетово
Редовна годишна програма
Здружение „Божилак - око“
„Оро без граници“
Здружение за култура и уметност „Св. Ѓорѓи
Кратовски“ - Кратово
Балкански фестивал на староградска музика „Кратово
- 2011“
Здружение на граѓани за култура „Унисоно“ Струмица
Музичка работилница
Национален сојуз на телесно инвалидизирани
лица во Македонија
Музички средби на лица со телесен инвалидитет
Здружение за негување на македонскиот фолклор
и традиција „Источник“ - Скопје
„Лешочки фолк-фест“
Хуманитарно здружение за спас на Дојранското
Езеро - Скопје
Манифестација „Полински ноќи и зори“
Комуна на Арм’ните-Власите „Браќа Манаки“ Битола
„Во влашкото маало“
ДЛУБ - Битола
Годишна изложба на членовите на ДЛУБ 2011
Анета Ивановска-Симјановска - изложба на млад
автор на ДЛУБ
Здружение на граѓани ,,Големи и мали“ - Скопје
„Преку музиката, освести ги и почувствувај ги позитивните емоции и развивај се!“
Здружение на копаничари на РМ
Ликовна колонија „Копаничарство 2011“ - Св. Јоаким
Осоговски
Финансирање на две изложби од 50-та и 51-та изложба на резби
Центар за драмски уметности „Т-хаус“
„10 нови во/од ЦК“
Сојуз на композиторите на Македонија (СОКОМ)
Ликовни уметници од Македонија
Центар за визуелни уметности „Визант“ - Прилеп
Стрипови без граница
Македонско здружение на ликовните критичари
АИКА
Годишна членарина за 27 члена на АИКА
„Поглед наоколу - соседи“
Стрип-центар на Македонија - Велес
9-ти Меѓународен салон за стрип „Велес 2011“
Здружение библиотека „АЛ-БИ“ - с.Бабино, Демир
Хисар
Посета на учесниците на „Мал битолски Монмартр“ во
„АЛ-БИ“
Асоцијација на меѓународна младинска соработка
(АММС) - Скопје
Меѓународна летна уметничка академија - Охрид 2011
„Интегратива“ - Скопје
Ликовни работилници „Создаваме, цртаме, зрееме“
Здружение на граѓани „Ин арт“ - Скопје
„Хоризонти v.s. граници“
„Атакарнет“ - Скопје
Балканска трилогија „Сакај го или остави го!“ - изложба на 37 истакнати уметници од регионот во МСУ
Изложба на Роберт Сошиќ и Томислав Брајновиќ од Р.
Хрватска во МСУ
Установа за уметничкa дејност „Скопски џезфестивал„
Изложба по повод јубилејот 30 години „Скопски џезфестивал“
Изложба на фотографии од Оливер Белопета
Центар за детска уметност „ЏУНЏУЛЕ“ - Скопје
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„Цртам и објаснувам“
Ликовно изразување на децата преку музика
ЕАСП - Скопје
„Мојата креација - тоа сум јас“
Медитеранска спона - Скопје
Симпозиум за мозаик и изложба во Струмица
„Плакарт“ - Скопје
Меѓународен студентски конкурс за плакат Скопје
2011
Здружение на албанската култура АРТ1 - Тетово
„Бајрамска вечер 2011“
Македонско културно друштво „Пела“
„Звучната убавина на Македонија“
Здружение на граѓани „Ардмерија“ - Гостивар
„Со музика се надминуваат границите“
Здружение за заштита на животната средина, културно-историските знаменитости и човековото
здравје „Извор“ - Кратово
„Куклица - нераскинлива врска на коридорот 8“
„Тотал продакшн“
Традиционални балкански народни инструменти и
нивно зачувување
Српски културен центар - Скопје
Спомен-одбележување - Удово
Одбележување на Видовден
З.Г.У.Р.М.К. „Полифонија“ - Скопје
Академија за виолончело со професорот Астрит
Селита од Албанија
„Генератор“ - Центар за современа музика
Концертна промоција
„Локомотива“ - Центар за нови иницијативи во
уметноста и културата - Скопје
Фестивал за современ танц и перформанс
„Локомоушн“
„Про арс“ - Центар за истражување и промоција на
уметноста и културата
Средства за дејноста на професионалниот хор „Про
арс“
Здружение на граѓани „Внимание“ - Гевгелија
Музичка манифестација
Здружение на граѓани „Илинденски марш 1978“ Скопје
33 години Илинденски марш - „ Илинденски марш
2011“
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА СО
УНЕСКО БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА
ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
НУБ „Св. Климент Охридски“- Скопје
Презентација на Република Македонија на
Меѓународниот саем на книгата во Франкфурт,
Германија
Здружение на албански издавачи - Скопје
Презентација на Република Македонија на
Меѓународниот саем на книгата во Тирана, Албанија
Издавачка куќа „Готен“ - Скопје
Учество и претставување на македонски писатели на
Меѓународниот саем на книгата во Лајпциг, Германија
Никола Маџиров
Учество и претставување на 21. Интернационален
поетски фестивал „Меделин“ во Колумбија
ДРАМСКА ДЕЈНОСТ
НУ Македонски народен театар - Скопје
Гостување во Грузија со претставата „Женидба“
Гостување во Руската Федерација со претставата
„Сребрена свадба“
Симпозиум „МНТ како културален феномен“
НУ Драмски театар - Скопје
Претставување во Талин - европски град на културата
2011 со претставата „Последните Македонци“
Гостување во Хрватска со претставата „Хамлет“
НУ Театар за деца и младинци - Скопје
Учество на 19. Которски фестивал на театри за деца
во Котор, Црна Гора
Учество на 11. Европски фестивал на куклени театри
„Ѕинѕифило 2011“ во Подградец, Албанија
НУ Народен театар - Битола
Гостување во Санкт Петербург, Руска Федерација, со
претставата „Опасни врски“
Гостување во Торонто, Канада, со претставата
„Обична приказна“
НУ Турски театар - Скопје
Учество на 4. Меѓународен театарски фестивал
„Илјада здивови еден глас“ во Коња, Турција, со претставата „Арапска ноќ“
Учество на 17. Меѓународен детско-младински театарски фестивал во Алачати и во Измир,Турција, со
претставата „Шеќерна приказна“
НУ Албански театар - Скопје
Учество на 11. Меѓународен театарски фестивал
„Бутринт 2000“ во Бутринт, Албанија, со претставата
„Генерал на мртвата војска“
Учество на 51. Меѓународен театарски фестивал
„МЕСС 2011“ во Сараево, Босна и Херцеговина, со
претставата „Пер Гинт“
НУ Центар за култура „Бели мугри“ - Кочани
Гостување на Центарот за култура од Младеновац,
Србија, на Меѓународната културна манифестација
„Петровденски конаци - Кочани 2011“ со театарската
претстава „Чорба од канаринец“
Размена на театарски гостувања со Центарот за култура од Лазаревац, Србија
Театар „Скрб и утеха - Тиха“ - Скопје
Гостување во Албанија
Продукција „Астер-фест“ - Струмица
Гостување во Прага, Чешка, со претставата „Крајот на
кралот“
Мултиетничко здружение за детска театарска
дејност „Пинокио“ - Тетово
Гостување на Меѓународниот детски фестивал
„Ѕинѕифило 2011“ во Подградец, Албанија, со детската театарска претстава „Сонот на Гони“
МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ
НУ Македонска опера и балет - Скопје
Гостување на Операта во Португалија и во Италија со
претставата „Кармина бурана“
Гостување на Балетот во Италија и во Германија со
претставите „Дон Кихот“ и „Лебедово езеро“
НУ Македонска филхармонија - Скопје
Гостување во Загреб и во Вараждин, Хрватска
Гостување во Варшава и во Олштин, Полска
Младински културен центар - Скопје
Учество
на
Мандолинскиот
оркестар
на
Меѓународниот музички фестивал за млади во
Нерпалт, Белгија
Учество
на
Женскиот
младински
хор
на
Меѓународниот
хорски
натпревар
во
Пардубице,Чешка
Факултет за музичка уметност - Скопје
Учество на хорот „Драган Шуплевски“ на
Меѓународниот хорски натпревар во Будимпешта,
Унгарија
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ - Скопје
Учество на Вториот фестивал на хармониката
„Aкордеон арт 2011“ во Сараево, Босна и Херцеговина
Сојуз за грижи и воспитување на децата на град
Скопје
Учество на Меѓународниот фестивал „Радоста на
Европа 2011“ во Белград, Србија
Сојуз на композиторите на Македонија (СОКОМ) Скопје
Концерт на современа македонска музика со македонски изведувачи во Унгарија
Женски камерен хор „Св. Злата Мегленска“ Скопје
Учество на Меѓународниот хорски натпревар „57.

Меѓународен хорски фестивал во Корк, Ирска
АКУД „Мирче Ацев“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фестивал на хорови и
оркестри на духовна музика во Венеција, Италија
Посебно основно училиште „Иднина“ - Скопје
Учество на 5. Меѓународен детски фестивал
„Насмевка“ на лицата со посебни потреби во Турција
КУД „Стив Наумов“ - Битола
Гостување на Младинскиот женски хор во Сплит,
Хрватска
Камерен ансамбл „Консонанс“ - Скопје
Концерт на ансамблот на фестивалот „Номус 2011“ во
Нови Сад, Србија
Танцов проект „Сфинга“ - Скопје
Македонска современа танцова сцена - проект
„Сфинга“ во Њујорк, САД
Мандолински оркестар - Скопје
Учество на Фестивалот на мандолински оркестри во
Логроњо, Шпанија
Етногрупа „Монистра“ - Скопје
Гостување во Франција
Музичка група „Мизар“
Балканска турнеја
Трио „Интерарт“ - Битола
Работилница на тема „Современа македонска и
норвешка музика“ во Осло, Норвешка
Камерно дуо „Кировски“ - Скопје
Концерт на композиции од македонски композитори
компонирани за дуото „Кировски“ во Лондон, Велика
Британија
Мешан хор „Гортинија“ - Гевгелија
Учество на Меѓународниот хорски натпревар во
Анталија, Турција
Студио за танц и спортски активности „Брејк а
лег“ - Скопје
Светско првенство во модерни танци во Грац,
Австрија
Иван Бејков - Скопје
Концертна турнеја на „Проект жлуст“ во Франција
Јана Павловска, пијанист - Скопје
Целовечерен солистички пијано-концерт во Чикаго,
САД
Сашо Татарчевски - Скопје
Учество на 53. издание на „Фестивал 500“ во Канада
Елена Костовска, пијанистка - Скопје
Учество на пијано-семинар во Германија
Панде Шахов во соработка со Сојузот на композиторите на Македонија
Проект: „Направи цврсти партнерства“ - фестивал на
македонска музика во Лондон, Велика Британија
Гоце Талевски
Учество на натпреварот „Жан Пјер Рампал 2011“ во
Париз, Франција
Александар Коловски
Учество на светски музички натпревар во Кина
Димитар Крстевски, пијанист - Скопје
Учество на летен семинар по пијано во Суботица,
Србија
„КултурОп“ - Скопје
Концертни настапи на Симон Трпчевски во странство
Македонски камерен оркестар
Гостување во Австрија
ЦЕНТРИ, ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА И ФОЛКЛОР
НУ Ансамбл за народни игри и песни на
Македонија „Танец“ - Скопје
Европска турнеја
Културно здружение „Буримет е шарит“ - Тетово
Учество на меѓународниот фолклорен фестивал
„Мултикултурен Пермет 2011“ во Пермет, Албанија
КУД „Јени Јол“ - Скопје
Учество на балкански фолклорни фестивали
АКУД „Мирче Ацев“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал под
покровителство на ЦИОФФ - УНЕСКО во Евалуан,
Швајцарија
КУД „Дримкол“ - Вевчани
Учество на Фолклорниот фестивал во Прага, Чешка
ГАКУД „Браќа Гиноски“ - Гостивар
Гостување во Монтана, Бугарија
КУД „Каршиака“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во
Самсун,Турција
КУД „Никола Вапцаров“ - Скопје
Учество на Фолклорниот фестивал во Варшава,
Полска
КУД „Негорци“ - Негорци
Учество на 7. „Козарачки етнофестивал“ во Босна и
Херцеговина
КУД „Бранко Чајка“ - Тетово
Презентација на македонскиот фолклор во Јабука,
Србија
ЖКУД „Владо Тасевски“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал
„Закопане 2011“ во Полска
Ансамбл за народни игри и песни „Јонче
Христовски“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во
Лухачовице, Чешка
Фолклорен ансамбл „Китка“ - Истибања
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал
„Роше ла Молиере“ во Сент Етиен, Франција
Ансамбл „Орце Николов“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во
Изегем, Белгија
АНПО „Скопје“ - Скопје
Учество на меѓународен фестивал во Биоград,
Хрватска
АМГ „Преспа“ - Здржение за развој на Преспа Скопје
Учество на фолклорниот фестивал
„Распеана
Преспа“ во Албанија
АНПИ “Ибе Паликуќи“ Скопје
Учество на фестивал во Турција
Ансамбл на народни инструменти и песни
„Стефче Стојковски“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фестивал за музичари и
мајстори - изработувачи на инструменти во Ла Шартл,
Франција
Меѓународна манифестација „Гоцеви денови” Скопје
Свечено отворање на манифестацијата „Гоцеви денови“ во Црна Гора
АНПИ „Емин Дураку“ - Скопје
Презентација на албанскиот фолклор и обичаите низ
народни песни, игри, инструменти и носии во Фиренца
и во Реџина, Италија
Центар за информативна и логистичка поддршка
на граѓаните „Нов контакт’’- Скопје
проект: „Македонските традиции, врска со македонците во светот“ во Швајцарија и Германија
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ
НУ Музеј на современата уметност - Скопје
Изложба на Јусуф Хаџифејзовиќ од Сараево, Босна и
Херцеговина, во Скопје
Изложба „Погледи“ во Белград, Србија
Национална галерија на Македонија - Скопје
Ретроспективна изложба на проф. Симон Шемов и
проф. Ханс Херпих во Нирнберг, Германија
Самостојна изложба на Владимир Георгиевски во
Санкт Петербург, Руска Федерација
Самостојна изложба на јапонската авторка Ацуко
Номура во мултимедијалниот центар „Мала станица“ Скопје
Ретроспективна изложба на Петар Хаџи Бошков во
Костањевица, Словенија
Тематска изложба на плакати од колекцијата на
Амбасадата на Полска во Македонија во мултимедијалниот центар „Мала станица“ - Скопје

„Ѕверови во системот“ - заеднички проект на модниот
дизајнер Лидија Георгиева и на фотографот Ива
Димеска во КИЦ Белград, Србија и во Уметничката
галерија во Љубљана, Словенија
Национална уметничка галерија - Тетово
Колективна изложба на здружението на уметници од
Босна и Херцеговина
Музеј на град Скопје
Изложба на скулптури од Перушко Богданиќ од
Загреб, Хрватска
Изложба „Танцот на светлината“ на Бранко Јакшиќ во
Малта
Изложба „Рефлексии“ на Вељо Ташовски во Нирнберг,
Германија
Презентација на Република Македонија на 12. Прашко
квадриенале на сценски дизајн и простори 2011 во
Прага, Чешка
Изложба на Илија Аџиевски во Албанија
Културно-информативен центар - Скопје
Изложба на графички листови на Халил Тиквеша од
Сараево, Босна и Херцеговина
Изложба на уметници-Македонци од Србија
Факултет за ликовни уметности - Скопје
Изложба „Транс-формација 2011“ во Софија, Бугарија
„Атакарнет“ - Скопје
Изложба „Капричоси и шпанска крагна“ на Вана
Урошевиќ во Белград, Србија
„ОПА“ - видеопродукција во Ровињ, Хрватска
Али Синани - Гостивар
Самостојна изложба во галеријата „Бохнер“ во
Манхајм, Германија
Жарко Башески
Изложба на скулптури „Линк“ во галеријата „Арт’ест“
во Париз, Франција
Сергеј Андреевски - Скопје
Самостојна изложба „Пролет“ во МСУ
во
Будимпешта, Унгарија
Катица Трајковска-Абјаниќ - Скопје
„Драган Абјаниќ - Посредник на мирот“, видеопрезентација во Загреб, Хрватска
Марјан Денков - Скопје
Изложба „Хрома Том“ во САД
Антони Мазневски - Скопје
Ликовна изложба од циклусот „Обрасци на веројатност“ во Виена, Австрија
„Прима центар“ - Скопје
Презентација на млади македонски автори во Берлин
2011(Роби Пашоски, Славчо Спировски, Борис
Шемов, Филип Јовановски)
Гоце Наневски
Изложба „Содржина за другите 3“ во Португалија
ПРЕСТОЈ ВО АТЕЛЈЕТО ВО ПАРИЗ, Република
Франција
Тони Васиќ
Дита Старова
Владимир Темков
Горазд Поповски
Христина Ивановска
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Национален конзерваторски центар - Скопје
Студиски престој на две лица во лабораториите на
Академијата за ликовни уметници во Фиренца,
Италија
НУ Конзерваторски центар - Скопје
Учество на 11. средба на Друштвото на реставратори
во Словенија
НУ Завод за заштита на спомениците на културата
и музеј - Битола
Стручно усовршувањe на двајца конзерватори во
Равена, Италија
БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ
НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
Средба на ИНИС-офицерите за врски во Австрија
Соработка со народната библиотека „Берио“ од
Џенова, Италија
Изложба на ракописи и стари ретки книги од фондовите на НУБ „Св. Климент Охридски“ во Брисел
НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент
Охридски“ - Битола
Соработка со Националната библиотека на Мадрид,
Шпанија
Соработка со Националната и свеучилишна књижница од Загреб, Хрватска
Соработка со Јавната библиотека во Амстердам,
Холандија
НУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Штип
Соработка со библиотеката од Задар, Хрватска
Јавна локална библиотека „Илинден“ - Делчево
Презентација на роднокрајни автори и размена на
активности од библиотечното работење со библиотеката од Благоевград, Бугарија
МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ
НУ Музеј на Македонија - Скопје
Изложба „Музиката и идентитетот“од Етнографскиот
музеј во Загреб
Изложба „Ковани монети од периодот на македонските кралеви Филип Втори и Александар Велики од
Анадолија“ од Музејот на анадолиски цивилизации од
Анкара, Турција
Професионален престој во Германскиот археолошки
институт и во Центарот за истражувања на епиграфски споменици и документи во Минхен, Германија
Археолошка изложба „Од Пела до Аквилеја“ во
Македонија
Учество на Љубинка Џидрова на 22. Меѓународен
конгрес на византиски студии во Софија, Бугарија
Музеј на град Скопје
Учество на Марина Ончевска на 22. Меѓународен конгрес на византиски студии во Софија, Бугарија
АУДИОВИЗУЕЛНА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА
НУ Кинотека на Македонија - Скопје
Билатерална соработка со Националниот филмскиот
архив на Руската Федерација
Учество на Фестивалот на запаливи (нитритни) филмови во Белград, Србија
Учество на Фестивалот на неми филмови во
Порденоне, Италија
Учество на Фестивалот на новооткриени и реставрирани филмови во Болоња, Италија
Друштво на филмските работници на Македонија Скопје
Презентација на македонскиот филм на Канскиот
фестивал во Франција
Учество на Берлинскиот филмски фестивал во
Германија
ЗАЕДНИЦИ НА МАКЕДОНЦИТЕ
Македонско хрватско друштво - хрватски културен
центар „Марко Марулиќ“ - Битола
Одбележување на Денот на државноста на Хрватска
во Македонија
Здружение на Сетинци и Попадинци од Лерин во
Македонија - Скопје
Седми традиционален концерт на песни и ора од
Егејот
Здружение на Македонците по потекло од
Албанија „Сонце“ - Скопје
Организација на фестивалот „Македонско културно
лето 2011“ во Албанија
Заедница на Хрватите во Република Македонија
Изложба „Море на светлината“ на Влахо Бранѓолица
во Хрватска
КОМПЛЕКСНИ МАНИФЕСТАЦИИ ВО СТРАНСТВО
Македонија во чест на св. Кирил во Рим, Италија
Македонија во чест на Деновите на словенските просветители во Руската Федерација
Денови на македонската култура во Талин - европски
град на културата 2011
Денови на украинската култура во Република
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Денови на македонската култура во Руската
Федерација
Денови на македонската култура во Унгарија
Презентација на Република Македонија во Франција
Презентација на Република Македонија во Холандија
ПРЕДЛОЗИ ОД ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИТЕ
ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Амбасада на Република Македонија во Тел Авив,
Израел
Антологија на македонска поезија на хебрејски јазик
Амбасада на Република Македонија во Софија,
Бугарија
Изложба на плакати и фотографии посветени на историјата на македонскиот театар во Народниот театар
„Иван Вазов“ во Софија, Бугарија
МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА
СО УНЕСКО
ЛИТЕРАТУРА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Пласт Т.П. самостоен уметник - Струмица
Претставување на македонската поезија на
Интернационалната
светска
поетска
мрежа
„Лириклајн“ и учество на конгресот на координатори
Друштво за литература, наука, уметност и продукција „Поетики“ ДООЕЛ - Скопје
Програмски активности во периодот 2011-2012 во
рамките на Меѓународниот ПЕН
Учество на потпретседателот на Меѓународниот ПЕН
на Светскиот конгрес на Меѓународниот ПЕН во
Белград, Србија
Одбележување на меѓународни денови на УНЕСКО во
Македонија
Одбележување на Меѓународниот ден на УНЕСКО,
Ден на мајчиниот јазик - 21 февруари, во Македонија
со промоција на Антологијата на ароманската поезија
Македонски ПЕН-центар - Скопје
Учество на претставници на Македонскиот ПЕН-центар на Светскиот конгрес на Меѓународниот ПЕН во
Белград, Србија
Учество на членови на Македонскиот ПЕН-центар на
43. Конференција на писатели на Интернационалниот
ПЕН во Блед, Словенија
Учество на членови на Македонскиот ПЕН-центар на
книжевната манифестација во Корча, Албанија
Одбележување на Меѓународниот ден на поезијата 21 март
ДРАМСКА ДЕЈНОСТ
Театарска младина на Македонија - Скопје
Котизација и претставување во Интернационалната
асоцијација на аматерски театар - ИАТА
АУДИОВИЗУЕЛНА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА
НУ Кинотека на Македонија - Скопје
Уплата на годишна членарина за ФИАФ (Меѓународна
федерација на филмски архиви)
Уплата на годишна членарина за Асоцијацијата на
европски кинотеки (АЦЕ)
Учество на членот на Управниот (Извршниот) одбор
на АЦЕ (Европска асоцијација на кинотеки), м-р Мими
Ѓоргоска-Илиевска на редовните годишни состаноци
Друштво на филмски работници на Република
Македонија - Скопје
Котизација за членство во ИМАГО
Котизација за членство во ФИПРЕСЦИ
Котизација за членство во Продуцентскиот клуб
Годишна членарина за СЕЕ ЦН
МУЗИЧКА И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ
НУ Фестивал „Охридско лето“ - Охрид
Котизација и членство во Европската асоцијација на
фестивали и учество на Генералното собрание на
ЕАФ во Гент, Белгија
Интерарт-културен центар - Скопје
Активности на член на Управниот одбор на ЦИД
УНЕСКО
Здружение на педагозите по пијано на Македонија
- Скопје
Учество на преставници на редовниот 33-ти годишен
конгрес на ЕПТА во Женева, Швајцарија
УУД „Скопски џез-фестивал“ - Скопје
Учество на светската музичка конференција ИЛМЦ во
Лондон, Велика Британија
Учество на светскиот музички саем на етномузиката
„Вомекс 2011“ во Копенхаген, Данска
„Трето уво“ ДООЕЛ - Скопје
Саемска презентација на македонската музика на
МИДЕМ - Светски саем на музички издавачи во Кан,
Франција
Музички и балетски педагози на Mакедонија Гевгелија
Интернационален натпревар за млади музичари
„Охридски бисери“
Котизација за членство во Европската Унија за национални и интернационални натпревари за млади
музичари во Германија
Музичка младина на Македонија - Скопје
Котизација за членство во Светската федерација на
музички младини во Брисел
Учество на претставници на Музичката младина на
Македонија на Генералното собрание на Светската
федерација на ММ во Монтреал, Канада
Учество на претставници на МММ (членови на Бордот
и комисиите и комитетите на Светската федерација на
ММ) на состаноците на овие органи и тела во Белгија,
Хрватска и во Франција
Учество на млади музичари во Светскиот оркестар на
ММ во Берлин, Германија
Сојуз на композиторите на Македонија - Скопје
Средба на Балканската музичка информативна
мрежа - БМИН во Македонија
Котизација за редовно членство на СОКОМ во
Европската конференција за промотори на нова музика и котизација за редовно членство на СОКОМ во
Европскиот композиторски форум - ЕЦФ
Велика Стојкова-Серафимовска - Скопје
Учество на 41-та Светска конференција на
Интернационалниот совет за традиционална музика
во Сент Џон, Канада
Хорски фестивал „ТЕХО“ - Тетово
Годишна членарина за членство во асоцијациите:
„Европска хорска асоцијација“ и „Еуропа кантат“
Здружение „Љубители на класичната музика“ Скопје
Учество на Петтиот фестивал на хармониката
„Акордеон арт фестивал“ и на интернационалниот
натпревар во Пинето, Италија
ЦЕНТРИ, ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА И ФОЛКЛОР
Здружение на граѓани „Медитеранска спона“ Скопје
Конференција на претседателите на фолклорните
ансамбли и друштва на Балканот
АКУД „Мирче Ацев“ - Скопје
Членарина за меѓународната организација ИОВ
Сојуз на фолклорни ансамбли на Македонија Скопје
Учество на светскиот конгрес на ЦИОФФ во Отава,
Канада
Членарина за меѓународната организација ЦИОФФ
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ
НУ Национална галерија на Македонија - Скопје
„Критика на насилството“ - групна видеоарт изложба
Ликовна колонија „Галичник“ - Скопје
Учество на симпозиум во Толедо, Шпанија
Детско ликовно студио „Св. Кирил и Mетодиј“ Битола
Учество на меѓународни детски ликовни конкурси
организирани со помош на УНЕСКО
Здружение на граѓани од графичкиот дизајн, филм
и мултимедија „Плакарт“ - Скопје
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Изложби од третиот меѓународен студентски конкурс
за плакат „Екологика“
Асоцијација за меѓународна младинска соработка
(АММС) - Скопје
Меѓународна летна уметничка академија во Охрид
Асоцијација на архитектите на Македонија - Скопје
Членување во Меѓународната унија на архитекти
(УИА)
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Македонски национален комитет на „Синиот штит“
- Скопје
Учество на Генералната
конференција на
Асоцијацијата на национални комитети на „Синиот
штит“ во Хаг, Холандија
Македонски национален комитет на ИКОМОС Скопје
Учество на Генералното собрание на меѓународниот
ИКОМОС во Париз, Франција
Александар Цицимов, ФЕЦЦ за Македонија Струмица
Учество на Конгресот на ФЕЦЦ - Фондација на европски карневалски градови и меѓународна афирмација
на традиционалните карневали од Македонија
НУ Завод за заштита на спомениците на културата
и музеј - Струмица
Реализација на Меѓународен симпозиум за фунерарна археологија
БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ
НУ Национална и универзитетска библиотека „Св.
Климент Охридски“ - Скопје
Членарина во меѓународното здружение на библиотекарски асоцијации и институти - ИФЛА
Членарина во Меѓународната агенција за ИСБН
Членарина во Меѓународниот центар за ИССН
Членарина во Меѓународната агенција за ИСМН
Членарина во Меѓународното здружение на музички
библиотеки, архиви и документациски центри - ИАМЛ
Членарина во здружението на европски истражувачки
библиотеки - ЛИБЕР
Одбележување на 23 април - Светски ден на УНЕСКО
на книгата и на авторското право
НУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Штип
Годишно собрание на ИФЛА
НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент
Охридски“ - Битола
Учество
на
годишната
конференција
на
Интернационалната федерација на библиотекарски
асоцијации во Сан Хуан, Порторико
МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ
НУ Музеј на тетовскиот крај
Шесто меѓународно биенале на мала графика Тетово
2011
Македонски
национален
комитет
на
Меѓународниот совет на музеите - МНК ИКОМ Скопје
Учество на Втората регионална конференција на
ИКОМ за Југоисточна Европа на тема: „Процена на
ризиците на културното и природното наследство во
регионот на Југоисточна Европа“, во Хрватска
Симонида Миљковиќ - Скопје
Учество на Интернационалната конференција за
музејска едукација во Хрватска
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ АКТИВНОСТИ
Меѓународна фондација - Форум на словенски
култури
Котизација на Република Македонија (Министерството за култура) во Форумот на словенски култури
Објавување на романот „Последниот коњ на Помпеј“
од Павел Виликовски (Словачка) во рамките на проектот „100 словенски романи“
Учество на Република Македонија на концертот на
Словенскиот оркестар во Њујорк, САД, и претставување во седиштето на УНЕСКО во Париз, Франција
Учество на Република Македонија на изложбата на
словенски народни носии во Етнографскиот музеј во
Белград, Србија
Активности во рамките на Меѓународната организација на франкофонијата
ТОТАЛ МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА - СКОПЈЕ
Проект „Индивидуалноста на колективната култура“
Центар за детско уметничко изразување, музикотерапија и психофизичка релаксација „Џунџуле“ Скопје
Проект „Музиката на виножитото - мултисензорна
комуникација во светот на различностите“
АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО СОРАБОТКАТА СО
УНЕСКО
Учество на Република Македонија на 36. Генерална
конференција на УНЕСКО во седиштето во Париз,
Република Франција
Котизации на Република Македонија во ИККРОМ,
Фондовите на УНЕСКО за светско културно наследство, нематеријално културно наследство и заштита и
промоција на разновидноста на културните изразувања
Објавување на зборник од Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог,
Охрид 2010 година
НВО „Без граници“ (УНЕСКО-клуб) - Скопје
Проект „И јас можам да ја промовирам својата култура“
Амбасада за мир - Македонија (УНЕСКО-клуб) Скопје
Активности на УНЕСКО-клубот - Скопје
Институт за развој на заедницата (УНЕСКО-клуб) Тетово
Проект „Заеднички визии“
ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО
МАКЕДОНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ЊУЈОРК
ЛИКОВНА ДЕЈНОСТ
Уметничка група „Зеро“
Ликовна изложба
Лазо Плавевски и Валентино Димитровски
Изложба на карикатури „Неупотребливи белешки“ и
презентација на историјата на македонската карикатура од В. Димитровски
м-р Ладислав Цветковски - Скопје
Изложба „Пикселизирани сказни 2“
Ермира Зеќири и Нора Халими
Ликовна изложба
Агрон Абдули и Башким Меџити
Ликовна изложба
Минас Бакалчев - Скопје
Изложба „Oтпечатоци“ - упатство за правење архитектура
НУ Музеј на современата уметност - Скопје
Изложба на Велимир Жерновски
Национална галерија на Македонија - Скопје
Изложба „Меморија“ на Славица Јанешлиева
МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ
Марија Ѓошевска, трио „B.A.M“
Концерт
Музичка младина на Македонија
Концерт на виолинистот Ѓорги Димчевски
КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР СОФИЈА
ЛИКОВНА ДЕЈНОСТ
НУ Музеј на современата уметност - Скопје
Изложба „Пејзажот“ на Кирил Гегоски
Изложба „Невидливиот пејзаж во современата македонска уметност 1960-2010“
НУ Национална галерија на Македонија
Селекција од ретроспективната изложба на Решат
Амети
Изложба „Град-импресии, приказни, метафори“ на
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Маја Атанасовска
Изложба на Билјана Кајевиќ
МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ
Музичка младина на Македонија
Концерт на камерниот оркестар на МММ со програма
од светски и македонски автори
Камерен ансамбл „Консонанс“
Концерт на ансамблот во Софија
Скопски дувачки квинтет
Концерт
ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Сојуз на литературни преведувачи на Македонија
Изложба на дела од македонски автори со превод на
странски јазици
ИД „Макавеј“ - Скопје
Шеста македонска книжевна визита
НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид
Промоција на наградениот писател од Охрид за 2010,
Тоде Илиески
СЕКТОР ЗА
ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ
НУ Кинотека на Македонија - Скопје
Учество на стручни состаноци од областа на аудиовизуелната дејност (дигитализација, програми на ЕУ
од областа на аудиовизуелноста за едукација, легислатива)
Управа за заштита на културното наследство Скопје
Регионална програма за културното и природното
наследство на ЈИЕ - компонента Ц - „Пилот-проект за
локален развој на регионот Дебар и Река“
НУ Музеј на Македонија - Скопје
Манифестација „Европски денови на културното
наследство“
Учество на Меѓународен конкурс за фотографија на
тема од културното наследство
„Карневалот, цар на Европа“
Младински културен центар - Скопје
10-ти Фестивал на европски филм „Синедејс“
НУ Филмски фонд на Република Македонија Скопје
Еуропиан филм промоушн (European Film Promotion)
НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
Членарина во Европската библиотека (The European
Library-TEL)
Членарина во Европското биро за здруженија на библиотеки, информации и документаристика - ЕБЛИДА
(European Bureau of Library, Information and
Documenttion Association)
ЕУ инфо-точка во НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје
Активности за „Љубљански процес 2“ 2011-2013 „Рехабилитирање на нашето заедничко наследство“ на Регионалниот совет за соработка (поранешен Пакт за стабилност)
Александра Поповска
Институт за жив глас
Институт „Евро-Балкан“ - Центар за визуелни и
културни истражувања - Скопје
Креирање индекс за одржливоста на културните
политики при националните установи од областа на
ликовната и галериската дејност во Република
Македонија во периодот 2010-2013
Здружение на граѓани „Пулс“ - Скопје
Менаџмент во културата
Сојуз на композиторите на Македонија - Скопје
Соработка со меѓународни организации - учество на
Собранието на Европскиот форум на композитори
Младинска алијанса - Тетово
Евроинтеграциските процеси и културното наследство
„Ласер ТДП“ - Тетово
Отворени можности за меѓународна соработка
„Локомотива“ - Центар за нови иницијативи во
уметноста и културата - Скопје
„Jardin d’Europe“ - Танц-академија Номад
Друштво за деловни активности и изучување на
странски јазици „Профундум ДООЕЛ“ - Скопје
Превод на делото „За толкувањето“ од Аристотел од
старогрчки на македонски јазик
Превод на делото „Сеништа“ од Плаут од латински
на македонски јазик
„Вермилион“ - Скопје
Превод и издавање на делото „Книга за сè“ од Хус
Куијер
Културна установа „Блесок“ - Скопје
Превод и објавување на романот „Сон за љубовта и
смртта“ од Филип Давид
Превод и објавување на романот „Понекогаш е јануари среде лето“ од Алеш Штегер
„ИЛИ-ИЛИ“ - Скопје
Превод и објавување на романот „Слава“ од Даниел
Келман
Превод и објавување на романот „Без догма“ од
Хенрик Сјенкјевич
Коалиција за одржлив развој-КОР - Скопје
Недовршена модернизација - помеѓу утопија и прагматизам
Здружение на граѓани „Контрапункт“ - Скопје
„Околу Европа“
Издавачка куќа „Темплум“ - Скопје
Објавување на делото „Најдобри раскази“ од Радјар
Киплинг
Објавување на делото „Сенилност“ од Итало Свево
Македонски ПЕН-центар - Скопје
„City Books“ (уникатни портрети на градот)
Издавачки центар „ТРИ“ - Скопје
Објавување на делото „Пеколен портокал“ од Ентони
Бургес
Објавување на делото „Срамота“ од Салман Ружди
Центар за современи јавни уметности „Елементи“
- Битола
Размена на радикални моменти
Програма „Култура 2007-2013“, реализација на
семинари и работилници
Форум на програмата „Култура 2007-2013“
БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ
НУ НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
Комплетирање на фондовите и обработка на библиотечен материјал
1. Купување публикации
2. Експедиција на публикации (за меѓународна размена)
Збирки и посебни фондови
1.Согледување на состојбата на старопечатени и
ретки книги во јавните библиотеки
2. Збирка фотографи - истражување фотографии низ
институциите и поединци во земјава и во странство
Библиографии
1. Подготвување информации за националната издавачка продукција преку изработка и објавување на
македонска тековна библиографија и други библиографии: Македонска текoвна библиографија ( 8 свески: 1. серија Монографски публикации, св. 2/2008 год.
и св.1 и 2/2009 год; 2. серија Статии и прилози св. 2,3
и 4/2009 год. и св. 1/2010 год; 3. серија Сериски публикации, 2010 год.) - „Македоника“ Информативен
билтен 2010 година : - Index translacionum -презентација на преведени книги од издавачката продукција во
2010 година, индексот се доставува во електронски
формат до УНЕСКО
Заштита на културното наследство
1. Конзервација и реставрација на библиотечни материјали - набавка на потребните материјали за

непречено изведување на процесот на непосредна
заштита на библиотечните материјали
2. Микрофилмско документирање на движното културно наследство од фондовите на библиотеката задолжителниот примерок и материјали од општиот и
од посебните фондови на Библиотеката
3. Заштита на библиотечни материјали со подврзување - изработка на кожени и броширани корици за
ракописите, старопечатените и ретки книги и сериски
публикации и повторно подврзување на оштетени
монографи и сериски публикации
Подготовка и пристап до бази на податоци
(домашни и странски)
1. Претплата на онлајн и офлајн информациски бази
на податоци
2. Информациски системи за истражувачка дејност на
Република Македонија ЕCRIS.MK
3. Креирање нормативна база на автори
3. Александар Македонски во науката и литературата
во светот - формирање единствена база на податоци
во светот која ќе обезбеди библиографски информации на објавени дела на Александар Македонски во
светот
Обезбедување информатичка хардверска/софтверска опрема и технолошки услови за функционирање на библиотечно-информацискиот систем
на Македонија (COBISS.MK)
1. Кoнтинуирано функционирање на системот
COBISS.MK и обезбедување основна функционалност на центарот ВБМ
2. Одржување на целокупната (хардверска/софтверска) опрема во НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје дел од инвестиции
Обука
1. Стручно оспособување на библиотечен кадар
Научен симпозиум
1. Научен симпозиум по повод патрониот празник „Св.
Климент Охридски“
НУ УБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
1. Збогатување на книжните фондови за 2011 година
2. Тркалезна маса - шеста традиционална средба со
битолските писатели
3. Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка КОБИСС 2
4. Изработка на нови членски карти - трета фаза
5. Библиотеките на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола
6. Меѓународни активности на НУ УБ „Св. Климент
Охридски“ - Битола
НУ БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
1. Програма за образование на библиотекари - основен курс
2. Обука на библиотекари за користење на програмската подршка КОБИСС 2
3. Докомплетирање на роднокрајната збирка на
Библиотеката
4. Литературно катче за деца од ромска, влашка и турска националност
5. Набавка на монографски и сериски публикации
6. Мобилен информатички и комуникациски центар ИНФО-БУС
7. Подврзување на периодични публикации - обработка, депонирање и чување на документација
8. Обработка и заштита на задолжителен архивски
примерок
9. Заштита на книги со раритетна вредност - заштитно-конзерваторски основи
10. Обезбедување на книжниот фонд преку систем за
детекција на маркери, терминали за активирање и
деактивирање на маркери
НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД
1. Збогатување на книжниот фонд
2. Заштита на движното културно наследство
4. Културна манифестација „Прличеви беседи - охридска визита“
5. Роднокрајни автори - аудиозаписи 2
6. Превод на стручна литература Библиотечно работење книга 1, Акцесорна обработка на библиотечениот материјал и нејзина примена во автоматизираното работење (на албански јазик)
7. Превод на стручна литература Библиотечно работење книга 2, Меѓународен стандар ИСБД(м) и неговата примена во автоматизираното работење (превод
на албански)
НУ БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО
1. Комплетирање на книжниот фонд - нови изданија од
домашна и странска продукција
2. Заштита и реставрација на книги кои не се преиздаваат
3. Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка КОБИСС 2
4. Манифестациони активности - културни активности
5. Заштита на библиотечниот материјал - укоричување на дневен печат „Нова Македонија“ 1989-1997,
„Дневник“ 1995-2003, „Факти“ 1997 - 2005, „Факти“
1985-1993
6. Тркалезна маса со роднокрајни писатели
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР
1. Збогатување на книжниот фодн со нови наслови
2. Обука и едукација на библиотечен кадар
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР
1. Набавка на книжна продукција - збогатување на
книжниот фонд
2. Обука и едукација на Библиотечниот кадар и обука
за користење на КОБИСС
3. Набавка на периодика
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“ - КИЧЕВО
1. Доопремување на библиотеката со компјутерска
опрема - зебра
2. Набавка на нови книги
3. Продолжување со реализација на проектот
КОБИСС.МК
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - КРИВА ПАЛАНКА
1. Набавка на домашни и странски публикации
2. Едукација - обука на библиотечниот кадар за
КОБИСС-поддршка
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“
- СТРУГА
1. Набавка на домашни и странски публикации
2. Автоматизација на библиотечни процеси (за обука
на кадри)
3. Издавање на стручна публикација „Автори од
Струга и Струшко“
БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА
За дејноста на Друштвото
ЗДРУЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКА „АЛ-БИ“ - с. БАБИНО,
ДЕМИР ХИСАР
1. Збогатување на книжниот фонд на библиотеката
МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ
НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА
АРХЕОЛОГИЈА
Археолошки истражувања на локалитетот „Голем
град“- Преспанско Езеро
Археолошки истражувања и одржување на неолитската населба Тумба-Маџари
Истражување на новооткриена доцноантичка базилика на локалитетот „Големо Градиште“, с. Коњух
Археолошко истражување на локалитетот „Мали дол“
- с. Тремник, Неготино
Археолошки истражувања: Римски домус - Стакина
чешма, Валандово
Архелошко истражување на локалитетот „Кременица“
- населба од неолитскиот период , с. Долна Бела
Црква - Ресен
Болести во минатото - антрополошки (палеопатолошки) истражувања

Археолошко истражување на локалитетот „Градиште“,
с. Бучинци, Скопско
Евидентирање и документирање на антички натписи и
камена пластика употребени како сполии во
Повардарието
Заштитини археолошки ископувања на палеолитскиот
локалитет пештера „Голема пешт“
Археолошко заштитно истражување на локалитетот
„Св. Атанасиј“ , с. Спанчево, Кочани
Археолошко истражување на локалитетот „Лукобија“,
Кочани
ЗАШТИТА НА МУЗЕЈСКИ ПРЕДМЕТИ
Препарирање, конзервација и евиденција на антрополошките наоди од збирката на Музејот на Македонија
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЈНОСТ
Праисториските дами од Македонија
ЕТНОЛОГИЈА
ИСТРАЖУВАЊА
Пеливанските борби
Грнчарскиот занает во Струмичко
Ковенчиските центри и градскиот накит во Македонија
Херделез / Ѓурѓовден кај Јуручката турска етничка
група во Македонија
Производството на народни музички инструменти во
Тиквеш
Народните носии во Радовишкото Поле
Сјајот на македонската носија, втор дел, носии на
националностите
Килими, изработка на фотографии за публикување
СРЕДНОВЕКОВНА
УМЕТНОСТ
ИСТРАЖУВАЊА
Истражување и подготовка за печатење на каталог на
крстовите од фундусот на Музејот на средновековната уметност при Музејот на Македонија
Истражувањена аналогии на иконописните дела од
збирката икони во Музејот на Македонија, Музеј на
средновековната уметност, со иконите во црквите од
западна Македонија
Истражување на иконите и на други религиски предмети во спомениците на Преспанско-битолската епархија на МПЦ
Истражување на книжни икони и други религиски
предмети во спомениците на Повардарската и
Брегалничката епархија на МПЦ
Истражување на литургиски и обредни предмети од
црквите и манастирите во Македонија
Истражување на камени крстилници и садови за осветена вода низ црквите во Скопско
ИЗЛОЖБИ
Галерија на икони 14-18 век од црквите во
Преспанскиот регион
НЕПОСРЕДНА ЗАШТИТА НА МУЗЕЈСКИ ЕКСПОНАТИ
Реализација на конзерваторско-реставраторски
активности на иконата на Исус Христос со архангелите Гаврил и Михаил и архангелски циклус (инв. бр.178)
од Лесновскиот манастир - во постојаната поставка на
НУ Музеј на Македонија
Конзерваторско истражување и реализација на конзерваторски активности на иконостасен фриз (инв. бр.
94) од Карписнкиот манастир - во постојаната поставка на НУ Музеј на Македонија
ИСТОРИЈА
ИСТРАЖУВАЊЕ
Истражување за национално-револуционерното движење во Македонија (Илинден) преку искажувањата
на сЀ уште живи потомци на македонски револуционери - учесници во илинденските настани (1893-1908)
Кралот Марко, живот и владеење - 14 век
Илегалните политички организации по Втората светска војна во Македонија
Семејните стебла од Македонија
Симболите и обележјата на македонските емигрантски асоцијации во Бугарија од крајот на 19 век до почетокот на Втората светска војна
К О Н З Е Р В А Ц И Ј А
НЕПОСРЕДНА ЗАШТИТА НА МУЗЕЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Тековно одржување (конзервација и реконзервација)
на предмети од Етнолошкиот музеј
Конзервација и реконзервација на предмети од фондот на Историскиот музеј и адаптација на условите за
нивно изложување и складирање
Конзервација и тековно одржување на предмети од
Музејот на средновековна уметност
Конзервација и тековно одржување на предмети од
Археолошкиот музеј
ЕДУКАЦИЈА
Музејот - едукативен центар, едукативна програма
2 НУ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
Таксономија и хорологија на родот (Orobanche) во Р.
Македонија
Змиите во Р. Македонија
Каталог на водoземци и влечуги (Amphibia & Reptilia)
во Р. Македонија
Каталог на пајаци на Р. Македонија
Интервенција во постојаната ботаничка изложба
Континуирано членство на библиотеката во библиографскиот систем и сервис КОБИСС (трета фаза)
Ревизија, валоризација и инвентаризација на инсектите тврдокрилци од фамилијата Carabidae и
Circulionidae во музејот „Д-р Никола Незлобински“ од
Струга (втора фаза)
Конзервација и заштита на музејските материјали во
изложбите и депоата на Музејот
Реконструкција и осовременување на постојаната
ентомолошка изложба (втора фаза)
3 НУ МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА
АРХЕОЛОГИЈА
Долно Повардарие (амфакситида) во антиката систематски археолошки истражувања на локалитетот Градишор-Мрамор
Долно Повардарие (амфакситида) во антиката заштитни археолошки ископувања и истражувња на
локалитетот Башот-Горна Корја, с. Негорци
Археолошки локалитет Кофилак и Милци
Конзерваторски истражувања
Монети од корпусот на античката населба на
Вардарски рид
4 НУ МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИ КРАЈ - ТЕТОВО
Археолошки ископувања на епископскиот базиликален комплекс Градиште, с. Стенче (четврта фаза)
Археолошки ископувања на локалитетот Градиште, с.
Теарце
Археолошки ископувања на локалитетот Тумба, село
Брвеница
Монографија на НУ Музеј на тетовскиот крај (трета
фаза)
Османлиски споменици во Тетово
Тетово низ Илинденскиот период
Предмети на колекцијата на Мехмед Палоши
5 НУ МУЗЕЈ - КУМАНОВО
АРХЕОЛОГИЈА
Археолошки истражување на локалитетот Градиште сектор Акропола во Пелинце
ЕТНОЛОГИЈА
Народната култура на етничките заедници во
Кумановско
ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТА
Иконостасите во кумановските цркви од 19 век
ЕТНОЛОГИЈА
Градската култура во Куманово од почетокот на 19 век
до почетокот на Втората светска војна
Занаетчиството во Куманово
Приватна етнолошка збирка на Злате Давитковски во
манастирската црквка „Св. Јован“ во Режановце
ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТА
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Средновековни фрески во Кумановско од отоманскиот
период
КОНЗЕРВАЦИЈА
Конзерваторско-реставраторски работи на црковниот
мобилијар во манастирската црква „Воведение на
Богородица“ - Карпино
Конзервација на музејски материјал и опрема за лабораторија
6 НУ МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ“ - СТРУГА
Преземање на изложбата со дела на Димитар
Андонов Папрадишки од Националната галерија во
Скопје
Живописот на Серафим Зограф во Струга и Струшко
од време на Преродбата
Графички (книжни) икони во црквите во Струга и
Струшко
Заштитни археолошки истражувања на локалитетот
Св. Архангел Михаил (пункт црква и пункт Накропола
- Голача) с. Ташмаруништа
Научен симпозиум „200 години од раѓањето на
Димитар Миладинов и 150 години од Зборникот на
Миладиновци“
Тематска изложба „Година на браќата Миладиновци“
7 НУ ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ - КРУШЕВО
Техничка реализација на постојаната музејска поставка во Музејот на Илинденското востание и
Крушевската Република
8 НУ МУЗЕЈ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ КИЧЕВО
Водич низ постојаната музејска поставка во НУ Музеј
„Западна Македонија во НОВ“ - Кичево
Изработка на паноа и рамки за изложба
Изложба „Народна носија од кичевскиот крај“
Истражување:
Учество
на
Албанците
во
Илинденското востание
9 НУ ЗЗСК МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА - БИТОЛА
Народен вез
Заштита на носии, ткаенини и текстил
Творештвото на зографите Констатин и Димитар
Анастасови од Магарево во текот на 19 век
Поглед низ фотообјективот
Конзервација на касели и ноќви од етнолошката збирка
Учиме за нас 2011
Евиденција и увид во состојбата на икони, плаштеници, знамиња, графички листови, црковни предмети,
црковен мобилијар на територијата на Ресен и во
Преспанскиот регион
Традиционалната
рурална
архитектура
во
Потпелистерието
10 НУ ЗЗСК МУЗЕЈ - ПРИЛЕП
Нова археолошка поставка во НУ Завод и музеј Прилеп
Конзервација на икона на платно од манастирот
„Трескавец“
Реализација на конзерваторски проект на 8 икони од
манастирот „Трескавец“ - општина Прилеп
Музејски предмети кои се однесуваат на периодот на
Крал Волкашин и Крал Марко
Збогатување на фототеката со фотографии од
Методија Андонов-Ченто
Постојана поставка на Музејот за тутун - Прилеп,
збирка експонати за уживање тутун, индустриска
збирка
Археолошко истражување на гробница во камен на
местото наречено „Визбата“, локалитет „Кукул-Баба“,
Прилеп
11 НУ ЗЗСК МУЗЕЈ - ОХРИД
Конзервација на три икони од перманентната поставка на Галеријата на икони - Охрид
Конзервација на две икони (св. Василиј Велики и
св.Никола) од перманентната поставка на Галеријата
на икони - Охрид
Конзервација на ракопис - Апостол 13 век (стара ракописна збирка)
Мапа-фрески од Охрид
Презентација на везови од етнолошката збирка на НУ
Завод и музеј - Охрид
Конзервација на дрвени етнолошки предмети (од
покуќнина, земјоделство и др.)
Истражување на фрескоживописот од 15 до 19 век во
Дебарца и селските слави во одредени села
Црква „Св. 40 маченици“ -Охрид
Изложба - 60 години од првата конзервација на катедралната црква „Св. Софија“ во Охрид
12 НУ ЗЗСК МУЗЕЈ - СТРУМИЦА
Плетени шарени волнени чорапи од Куманово
Градски костуми 19-20 век во Битола
Конзервација на движен археолошки материјал од
споменичната целина Црвено Поле
Учесници во Македонското револуционерно и националноослободително движење од Струмица и
Струмичко 1895-1908
Монографија за стари струмички фамилии
Изработка на копија на постамент со врежан трореден
старогрчки текст посветен на патронот на градот
Тивериопол, Тибериј Клавдиј Менон
Византиската облека во уметничките дела од
Самуиловиот период по повод илјада години од
Битката на Беласица
13 НУ ЗЗСК МУЗЕЈ - ШТИП
Заштита на текстилните етнолошки предмети
Конзервација на дрвени етнолошки предмети
Водич низ постојаната археолошка поставка
Популаризација на движно културно наследство печатење каталог за постојаната историска поставка
на тема „Штип низ историјата“
Материјални средства за тековна работа, за конзервација на оружје, за постојаната историска поставка
Документи за конзервација за постајаната историска
поставка
Верски и традиционални обележја
Истражување на радовишкиот регион
Погребување под могили по долината на Крива
Лакавица, општина Конче (Могила 1, археолошки
локалитет Денкини Чуки)
Гостување на Музејот на Македонија со етнолошката
изложба „Свето и профано во сребро опковано“ автор Милена Петровиќ, советник-етнолог
14 НУ МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ СКОПЈЕ
ЕДУКАЦИЈА
Гостин-уметник
КОНЗЕРВАТОРСТВО
Конзерватрски истражувања и изработка на конзерваторски проект за музејски предмети од колекцијата на
НУ МСУ - Скопје
Конзреваторско-реставраторска дејност врз колекцијата на НУ на МСУ - Скопје
ОТКУП НА ДЕЛА
Откуп на ликовни дела за збогатување на колекцијата
на НУ МСУ - Скопје
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Истражување, евидентирање, документирање и
фотографирање на плакатот како дел од збирката за
применета уметност при НУ МСУ - Скопје
Фотографирање на колекцијата на НУ МСУ - Скопје
Аквизиции и донации (2000 - 2010)
15 НУ НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
Откуп на нови ликовни дела
Козервација на дела од уметничката колекција на
Националната галерија на Македонија
16 НУ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА - ТЕТОВО
Збогатување на галерискиот фонд (книги)
17 НУ СПОМЕН-КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА

Обичаи за време на велигденските празници
Верски обичаи за Божиќ
Откуп на видеоматеријали поврзани со ликот и делото на Мајка Тереза
18 НУ ЦК „Антон Панов“ - Струмица
Обработка и документација на ликовниот фонд, негово создавање и дигитализација
19 НУ Конзерваторски центар - Скопје
Осовременување на постојаната музејска поставка
„Гоце Делчев - наш незаборав и вечен патоводител“
20 НУ Центар за култура - Крива Паланка
Изработка на каталог од кривопаланечки народни
везови (прибирање и фотографирање на народни
везови)
Откуп на народни везови и ракотворби од
Кривопаланечко
21 НУ Центар за култура „Никола Јонков
Вапцаров“ - Делчево
Изготвување каталог за презентација на музејска
збирка
Откуп на артефакти во Пијанецот
ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ И ДРУГИ
БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ
1 МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ
Истражувања
Церје-Говрлевосе населба од младо камено време
Раноантичка некропола, Исар Студеничани - Скопје
Фрескоживопис во трпезаријата на Марков манастир,
14 век
Истражување на дела од Љубомир Белогаски кои се
наоѓаат во приватни колекции и институции
Архитектите и архитектонските градби во Скопје од
крајот на 19 век до 1963 год.
Еврејските зедници во Македонија меѓу двете светски
војни
Конзервација и реставрација
Конзервација на музејски материјал од метал
(Археолошко одделение)
Конзервација и реставрација на предмети од глина
(Конзерваторско одделение)
Конзервација и реставрација на плаштеница
„Ерусалим“ - икона на платно
Конзервација на икони од Музејот на град Скопје
Конзервација и реставрација на слики (Пандилов,
Белогаски, Коџоман)
Макета за мастер-планот на Скопје од Кензо Танге и
уште седум макети од меѓународниот конкурс за
Урбанистичкиот план на Скопје -1965 год.
Популаризација и промоција на културното
наследство
Магичниот звук на парите
Едукација
Едукативна програма
2 МУЗЕЈ НА ГРАД НЕГОТИНО
Археолошки локалитет „Орманков гроб“, с. Тремник
Доуредување на постојаната музејска поставка
Музејски водич
Изложба на етнолошки предети
3 МУЗЕЈ - ВЕЛЕС
Икони од црквата „Св. Петар и Павле“ во с.
Папрадиште, Велес
Конзервација на предмети од праисториската збирка
Археолошки локалитет „Згрополско Кале“
Конзервација на метални предмети од домаќинството:
тави, тенџериња, чинии и др.
Изложба на килими
4 МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА - КАВАДАРЦИ
Археологија
Систематско археолошко истражување на локалитетот „Кртозов Рид“, с. Дреново, Кавадаречко
Историја
Собирачко-заштитни интервенции на движен книжевен материјал од цркви и манастири во општина
Кавадарци
Историско-тематска изложба за свадбите и свадбените обичаи во Кавадарци низ историјата
Истражување на документи и фотографии „Тиквешки
војводи и чети во периодот 1901-1905 година“
Етнологија
Теренски етнолошки истражувања во селата во пределот Бошава
Конзервација на икони од Тиквешијата
5 НАРОДЕН МУЗЕЈ СВЕТИ НИКОЛЕ
Археолошки локалитет Градиште-Кнежје
6 МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО
Конзервација на музејски предмети од збирките на
Музејот на град Кратово
Етнолошка изложба „Сјајот на кратовските килими“
Археолошко истражување на локалитетот Цоцев
Камен, с. Шопско Рударе, Кратовско
7 ЛОКАЛЕН АРХЕОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ
„ТЕРАКОТА“ - ВИНИЦА
Манифестација „Музејска ноќ“
Изложба на фотографии „Виница во минатото“
Заштитно-археолошко истражување на локалитетот некропола и могили во месноста позната како
„Гробанa“ - с. Градец
Едукативна керамичка работилница
8 ИСТОРИСКИ И ЕТНОЛОШКИ МУЗЕЈ - БЕРОВО
Откуп на етнолошки предмети
9 Универзитет „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
Археолошки локалитет Острец, Барбарас, Брод 2011
10 МАНУ - Истражувачки центар за ареална лингвистика
„Дигитализација на современата состојба на македонскиот и ароманскиот охридски говор“
„Дигитална база на податоци на македонските
дијалекти (според македонскиот дијалектен материјал
од Општословенскиот лигвистички атлас - ОЛА)“
11 ЈНУ Институт за старословенска култура Прилеп
Конзервација на металните наоди откриени при
археолошките истражувања на манастрискиот комплекс Св.Никола, с.Манастир - Мариово
Исламски влијанија на орнаментиката во спомениците на фрескоживописот од поствизантискиот период
во Македонија
Заштита на археолошкиот локалитет Градиште кај с.
Дебреште
Валоризација на духовно културно наследство според
националната класификација - КУЛИ
Духовден
Иванка
Коледе
Лазарева Сабота, Лазарки
Тодорица
Водици -Водичарки
Василица, Џоломари
Селска слава „Св.Никола Летен“/Талалеја
Слава „Голем Петок“
12 Институт за Македонски јазик „Крсте
Мисирков“ - Скопје
Дигитализација на картотеката на народната поезија
Дигитализација на картотека на народната проза
Магленовлашкиот дијалект во светлината на македонското опкружување
Дигитализација на лексички материјал од тематските
области: 1. Делови на човечкото тело; 2.Физички и
психички особини на човекот; 3. Болести и лекување;
4. Хигиена; 5.Роднински односи
Дигитализација на текстот на Радомировото евангелие од картотеката на црковнословенскиот јазик од
македонска редакција
Дигитализација на картотеката на глаголите на маке-

донскиот современ (стандарден) јазик
Дигитализација на картотеката на лексиката на современиот македонски јазик - изработка на индекс на зборови од А до Д
Дигитализација на онимискиот материјал на македонската јазична територија (А-О)
Дигитализација на топонимискиот материјал на територијата на Скопско
Македонскиот генеолошки систем од генеолошки,
семантички и структурен аспект (претставник во
Барселона од РМ во рамките на ООН)
13 Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
Македонските додолски и други обичаи, обреди и
песни за повикување на дожд
Македонското ѓурѓовденско пеење
Валоризација на детскиот спортски фолклор
Валоризација на обредот со маски „џамалари“ во с.
Орашац, Кумановско
Празникот Dita e Verës (летник) кај Албанците во
Македонија
Валоризација на Велигденски игри
Побратимството во Малешевијата
14 Општина Чашка
Папрадиште - село на зографи и копаничари
15 ОУ ДОМ НА КУЛТУРАТА - МАКЕДОНСКИ БРОД
Заштита и изложување на етнолошка збирка
16 ДОМ НА КУЛТУРАТА „МИРКА ГИНОВА“ - Демир
Капија
Локалитет Голем Змеовец, Демир Капија, уникатен и
единствен влез во адот на целиот Балкан долг 1800 м
Локалитет Верници - пештера Демир Капија, раноантичка населба и некропола
ОУ ДОМ НА КУЛТУРАТА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ ПРОБИШТИП
Популаризација и промоција на културното наследство во Пробиштипско - злетовска област
17 Дом на културата „Наум Наумовски-Борче“, ПО
Крушево
„Етносаем 2011“
18 ЛУ од областа на културата „Градски музеј“ Крива Паланка
Спомен-соба на преродбеникот Јоаким Крчовски
19 ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ - Валандово
Функционирање и опремување на музејската збирка
(археолошка, етнолошка и историска)
20 Центар за култура - Дебар
Дебар во минатото низ фотографии
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ДРУГИ КОРИСНИЦИ
1 Здружение на историчари-Албанци во Македонија
„Визуелизација на Исламските културни споменици“ еден од значајните методи за развој на верскиот туризам во Р. Македонија
2 КАЛАМУС
„Основи на античката архитектура во Македонија и
Медитеранот“
Меѓународно списание за културно наследство (споменици, реставрација, музеи) PATRIMONIUM.MK
3 Друштво за наука, образование, култура и меѓуетничка толеранција - Скопје
Македонците во Албанија
4 Здружение за култура „AРТ 1“
Пристапот на најмладите кон културното наследство
во регионот на Полог
5 Здружение за негување на националните, верските и културните традиции на припадниците на
српската националност во РМ „Српски културен
центар“ - Скопје
„Зебрњак“
6 Секција на лекторите при Сојузот на друштвата
за македонски јазик и литература во Р. Македонија
- Скопје
Проект за активна грижа и популаризација на македонскиот стандарден јазик од страна на лекторите во
РМ
7 Здружение на роднокрајни автори „Пијанечки
глас“ - Делчево
„Потрага по ќеменето“
8 Младински културен центар - Скопје
„Етноастрономски истражувања на територијата на
Република Македонија“
9 Македонско хералдичко здружение
„Грбовите на Александар Македонски“
10 Здружение на граѓани за култура „ВИЗИОН М“ Скопје
„Изложба на народни носии од селата Патишка Река,
Црн Врв и Горно Јаболчиште
Меѓународна фондација „Борис Трајковски“
Претседателска библиотека со музејска поставка
„Борис Трајковски“
11 Македонско етнолошко друштво
„Етнолошкото културно наследство на Македонците
преселени од егејскиот дел на Македонија во
Република Македонија“
12 Здружение за културни иницијативи „АРДМЕРИЈА“
Зачувување и развивање на културните богатства
13 Здружение на граѓани „Ан-блок“ - Скопје
„Крушевска одаја - 2011“
14 Регионална занаетчиска комора Дебар (Oda
regjionale e zejtarëve Dibër)
„Зачувување и претставување на културната традиција и животното наследство
15 Институт за опшествени и хуманистички истражувања „ЕВРО-БАЛКАН“ - Скопје
„Византискиот модел на жената и современата женска
монашка традиција и култура во РМ
16 Македонски национален комитет на Меѓународниот совет на музеите (МНК ИКOM)
Активности по повод 18 мај - Маѓународниот ден на
музеите
Награда „18 мај“ за музејски проекти за 2010 година
Средства за тековно работење на МНК ИКOM
17 Здружение на граѓани „Исихастирион“, с. Зрзе,
општина Долнени
„Истражување и презентација на културните слоеви
во Зрзенскиот микрорегион (втора фаза)“
18 Месна заедница Галичник
„Галичка свадба 2011“
19 Здружение на граѓани „Богојавление“ - Охрид
„Охридски богојавленски водосвет 2011“
ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
НАЦИОНАЛЕН
КОНЗЕРВАТОРСКИ
ЦЕНТАРСКОПЈЕ
Матични функции
Давање стручна помош на установите за заштита на
културното наследство
Координација и планирање на заеднички пограмски
активности и други акции со установите за заштита
Вршење стручен увид по барање на иматели на културни добра и на други правни и физички лица
Валоризација и ревалоризација
Ревалоризација на црквата „Св. Атанасиј“, с. Самоков
Ревалоризација на пештерната „Маркова црква“ во
клисурата на р. Бабуна, Велес
Ревалоризација
на
археолошкиот
локалитет
Палатиште, Кичево
Ревалоризација на црквата „Св. Ѓорѓи“, Лазаровци Кичево
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Суви
ливади, Доленци - Осломеј
Ревалоризација
на
археолошкиот
локалитет
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Градиште/Венец, Миокази - Вранештица
Ревалоризација на црквата „Св. Никола“, Шопско
Рударе - Кратово
Ревалоризација на црквата „Св. Димитрие“, Крива
Паланка
Ревалоризација на манастирот „Св. Јоаким
Осоговски“, Варовиште - Крива Паланка
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Црница,
Лешок
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Два бреста, Лешок
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Долги
Грм/Коларица, Слатино
Ревалоризација на црквата „Архангел Михаил“,
Непроштено
Ревалоризација на црквата „Св. Никола“, с. Челопек
Ревалоризација на црквата „Св. Петка“, Сиричино
Изработка на елаборати за валоризација на културни
добра предложени во заштитно-конзерваторските
основи за ДУП - општина Гостивар
Изработка на елаборати за валоризација на културни
добра предложени во заштитно-конзерваторските
основи за ДУП - општина Куманово
Изработка на елаборати за валоризација на културни
добра предложени во заштитно конзерваторските
основи за ДУП - општина Велес
Измени и дополнување на Просторниот план на
Мавровскиот регион
Изработка на детален урбанистички план за Блок 19
(Виничко Кале), Виница
Изработка на детален урбанистички план за Лев брегСтара чаршија - централно градско подрачје
Измена и дополнување на ДУП на Урбан блок 9,
Кратово
Изработка на ДУП за централното градско подрачје
(Ајдучка чаршија), Кратово
Изработка на урбанистички план за цело Горно
Брановци
Проект за запазување на стандардите на проектот
„МИНЕРВА“ на ЕУ, според чии препораки и насоки
треба да се изготвува фотодокументацијата за долготрајно архивирање, а за поголема безбедност на архивираните материјали, ќе се архивираат на РАИД- дискови
Издавачка дејност и популаризација
Печатење на списанието „Културно наследство“ бр. 37
Учество на Саемот на книгата во Скопје
Издавање на 3 популарни изданија за културното
наследство во Република Македонија со кои продолжува континуитетот за негова популаризација и презентација пред домашната и меѓународната јавност
Изработка на проект за санација и конзервација на
спомен-костурница на паднати борци од Балканските
војни на Зебрњак, Младо Нагоричане
Kонзерваторски истражувања и изработка на проект
за покривот на Златкова кула во Кратово
Изработка на проект за конзервација на Стара џамија,
с. Теарце - Тетово
Планиран увид
Увид во состојбата на сакрални споменици во општина Велес (архитектура, ѕидно сликарство, иконостаси)
на 77 цркви
Sидно сликарство
Конзерваторски истражувања и изработка на конзерваторски проект за ѕидно сликарство на црквата „Св.
Јован Крстител“, Кратово
Икони и иконостаси
Конзерваторски истражувања и изработка на конзерваторски проект за седум икони од црквата „Св. Петар
и Павле“, с. Прапрадиште - Велес
Конзерваторски истражувања и изработка на конзерваторски проект со превентивна заштита за Царски
двери од црквата „Св. Никола“, с. Челопек - Тетово
РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРОЕКТИ
Архитектура
Изработка на проект за санација на архитектурата на
црквата „Св. Никола“, Дебар
Санација на таванот и дел од олтарниот простор на
црквата „Св. Богородица“, Дебар
Санација, конзервација и реставрација на архитектурата на Чарши-џамијата во Прилеп
Реализација на конзерваторски проект за црквата „Св.
Ѓорѓи Победоносец“, с. Младо Нагоричане - втора
фаза (покривна конструкција, покривач, фасади, дренажен канал, потпорен ѕид и конструктивно зацврстување)
Конзерваторско-реставраторски работи на покривната
конструкција и на покривачот на Златковата кула во
Кратово (реставрација и доѕидување на сегменти од
камен кај горните површини на ѕидовите, демонтажа
на покривот од камени плочи, санација на покривната
конструкција и повторно покривање со камени плочи)
Реализација на конзерваторски проект за оградни
ѕидови на Големо Теќе Серсем Али Баба Тетово
(трета фаза)
Реализација на конзерваторски проект за куќа на ул.
Кузман Јосифовски-Питу бр. 130 во Тетово (втора
фаза)
Реализација на конзерваторски проект за заштита на
покривот на куќа на ул. Глигор Пазавански бр. 17,
Кратово
Sидно сликарство
Конзерваторско-реставраторски работи на ѕидното
сликарство на црквата „Св. Воведение на
Богородица“, манастир „Карпино“
Икони и иконостаси
Конзерваторско-реставраторски работи на иконостас
и икони од 19 век од манастирската црква „Воведение
на Богородица“ , Карпино
Лиценци за надзор, проектирање, ревизија и раководење со градби од Комората на овластени архитекти
и инженери
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - БИТОЛА
Изработка на ДУП за УЕ 5 дел од центар, Ресен
Изработка на ДУП за ЦГП 1 дел урбан блок 2
Изработка на ДУП за ЦГП 2 дел урбан модул 2
Изработка на ДУП за ЦГП 2 дел урбан модул 4
Изработка на ДУП за ЦГП 4 дел урбан блок 4
Изработка на ДУП за ЦГП 5 дел урбан модул 1
Изработка на ДУП за ЦГП 5 дел урбан модул 3
Изработка на ДУП за УЕ 8, урбан модул 2
Изработка на ДУП за УЕ 8, урбан модул 1
Изработка на ДУП за ЦГП 5, урбан модул 4
Изработка на ДУП за ЦГП 1 Стара чаршија
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Тумба ,
Буково
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Канинска
тумба, Канино
Ревалоризација
на
археолошкиот
локалитет
Раменска тумба, Рамна
Ревалоризација
на
археолошкиот
локалитет
Грамадиште, Српци
Ревалоризација
на
археолошкиот
локалитет
Раменски грамади, Српци
Ревалоризација
на
археолошкиот
локалитет
Лагитница, Средно Егри
Ревалоризација на археолошкиот локакитет Кале,
Стрежево
Ревалоризација на црквата на Кајмакчалан, Битола
Ревалоризација на адвентистичката црква на ул.
Ленинова бр. 37, Битола
Превентивно-конзерваторски интервенции на мозаичната површина во егзонартексот на малата базилика
во Хераклеја
Одржување на археолошкиот локалитет Хераклеја
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Линкестис - откривање на сите мозаични површини,
увид во состојбата, итни интервенции и покривање со
нов песок
Конзервација на фрескосликарството од црквата „Св.
Атанасиј“ во с. Слоештица - Демир Хисар
Истражувачки работи и изработка на проект за конзервација на ѕидното сликарство од црквата „Св.
Ѓорѓи“ во с. Велушина
Изработка на проекти за конзервација, реставрација,
реконструкција, дренажа и санација на архитектурата
на „Св. Преображение“, с. Гопеш
Промена на покривниот покривач и санација на архитектурата на црквата „Св. Никола“, с. Чагор
изработка на проект за конзервација - реставрација на
црквата Св. Петар и Павле на островот Голем Град,
Ресен
Станбен објект на ул. „Маршал Тито“ бр.143 во Битола
Евиденција и увид во состојбата на сакралната (христијанска и османлиска) во 10 села и во градот Ресен
на територијата на СО Ресен - прва фаза
Валоризација на споменична целина: Џепане - склад
за оружје
Конзервација и реставрација на објект на улица
„Кирил и Методиј“ бр. 14 во Битола
Изготвување на конзерваторски проект за ѕидното
сликарство во ентериерот на Јени џамија во Битола
Изготвување на конзерваторски проект за конзервација и реконструкција на ѕидното сликарство (фрагменти) од црквата „Св. Ѓорѓи“ - Јени џамија, откриено
со археолошките истражувања во Јени џамија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД
Измена и дополнување на ГУП на град Струга
Изработка на ДУП за УЗ7, УБ7.1
Изработка на ДУП за УЗ 1 УБ 1.1 - опфат 3
Изработка на ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.1 - опфат 2
Изработка на ДУП за УЗ 7 дел УБ 7.2 -опфат 1
Изработка на ДУП за УЗ 3 дел УБ 3.1
Изработка на ДУП за УЗ 3 дел од УБ 3.3
Изработка на ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.1 - опфат католичка црква
Изработка на ДУП за Варош, источно од ул.
Илинденска
Изработка на ДУП за Месокастро
Изработка на УП за село Љубаништа
Изработка на УП за село Лескоец
Изработка на УП за село Косел
Изработка на УП за село Трпеица
Изработка на УП за село Пештани
Валоризација и ревалоризациа
Изготвување на три елаборати за ревалоризација на
три археолошки локалитети
Изготвување на пет елаборати за валоризација на пет
археолошки локалитети
Изготвување на десет елаборати за ревалоризација
на сакрални објекти (христијански и муслимански) во
Охрид
Изготвување на десет елаборати за валоризација и
ревалоризација на индивидуални станбени објекти во
Струга
Изготвување на десет елаборати за валоризација на
куќи во Вевчани
Изработка на заштитно-конзерваторски основи за различни урбанистички модули на територијата на
општините: Охрид, Струга, Дебарца и Вевчани
Конзервација на куќата од Ајри Доко
Конзервација на куќата од Лидија Петрова и Милан
Ѓурчинов
Конзервација и ревитализација на Воска амам во
Охрид (трета фаза)
Дворна регулација, доградување и оформување на
паркинг со хортикултурно уредување на дворното
место на управната зграда на НУ Завод и музеј Охрид (трета фаза)
Санација на ентериерот на управната зграда на НУ
Завод и музеј - Охрид (петта фаза)
Санација на ентериерот на куќата на Бојаџиеви во
Охрид
Конзервација и санација на куќата на Миладиновци Струга
Конзервација на живописот на црквата „Св.
Богородица Захумска“
Конзервација на живописот на црквата „Си Свети“,
Охрид
Конзервација и реставрација на црквата „Св. Никола“,
с. Косел (4-та фаза)
Конзервација и реставрација на црквата „Св.
Константин и Елена“
Дигитализација на културното наследство - ИНДОК
ЦЕНТАР
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП
Ревалоризација
на
археолошкиот
локалитет
Балабаница, Стар Караорман
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Орлови
Чуки, Стар Караорман
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Крушки,
Стар Караорман
Ревалоризација на црквата „Архангел Главатов“, Штип
Ревалоризација
на
црквата
„Архангел
Михаил“(Фитијата)под Исар, Штип
Ревалоризација на црквата „Св.Троица“, Градска некропола, Штип
Изработка на ДУП за УБ - 28 б, Радовиш
Изработка на ДУП за УБ-28 г, Радовиш
Измена и дополнување на ДУП на дел за центарот на
градот УБ 1 помеѓу ул. „Ванчо Прке“, „Кирил и
Методиј“ и „Иво Лола Рибар“
Измени и дополнувања на ДУП за Ромско маало,
помеѓу ул.„Стив Наумов“, „Љупчо Сантов“ и „Славчо
Стојменов“
Измена и дополнување на ДУП помеѓу ул. „Ленинова“,
„Иво Рибар Лола“ и „Димитар Влахов“

GODI[NA PROGRAMA 2011
Измени и дополнувања на ДУП за централното градско подрачје помеѓу ул. „Кеј на Револуцијата“ , „Браќа
Ставреви“ и Градски плоштад
Измени и дополнувања на ДУП за дел од централното градско подрачје помеѓу ул. „Кочо Рацин“,
„Крушевска“ и „Ударничка“
Изработка и реализација на проекти
Изработка и реализација на проект за конзервација и
реконструкција на балдахинот во олтарот на црквата
„Св.Никола“, Штип
Изработка на проект за конзервација на живописот на
црквата Вознесение - Св. Спас
Превентивна заштита, санирање на оштетувањата на
покривната конструкција и покривање на делови со
оловен лим на црквата „Св. Ѓорѓи“, с. Горен Козјак
Конзерваторско-реставраторски работи на пропугнакулумот на археолошкиот локалитет Баргала
Одржување на археолошкиот локалитет Баргала
Конзерваторско-реставраторски работи на северниот
бедем (западен крак) - Баргала
Работа на ИНДОК-центар
Изработка на архитектонска документација за објект
на ул. „Гоце Делчев“ бр.3
Изработка на архитектонска документација за објект
на ул. „Гоце Делчев“ бр.7
Изработка на архитектонска документација за објект
на ул. „Гоце Делчев“бр.31
Изработка на архитектонска документација за објект
на ул. „Гоце Делчев“ бр.35
Изработка на архитектонска документација за објект
на ул. „Гоце Делчев“ бр.41
Изработка на архитектонска документација за објект
на ул. „Гоце Делчев“ бр.45
Изработка на архитектонска документација за објект
на ул. „Гоце Делчев“ бр.55
Изработка на архитектонска документација за објект
на ул. „Гоце Делчев“ бр.57
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Мачук,
Струмица
Ревалоризација на Кула ул. Охридска б.б. Струмица
Ревалоризација на црквата „Св. Кирил и Методиј“,
Струмица
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Катакуш
с. Дедели
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Сува
река, Ѓевѓелија
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Агова
чешма /Ветка црква с. Смоквица
Изработка на ДУП за Блок 1 ( дел од централно градско подрачје)
Изработка на ДУП за Блок 36
Изработка на ДУП за дел од Блок 33
Изработка на ДУП за дел од Блок 30
Изработка на ДУП за УБ 1 - единица 1.4, Гевгелија
Изработка на ДУП за УБ 2 единица 2.1, 2.2 и 2.4
Изработка на ДУП за централното градско подрачје на
Валандово
Археолошки истражувања на доцноримското термално лекувалиште во с. Банско
Археолошки истражувања на споменичната целина
Црвено Поле
Изработка на проект за конзервација, реставрација и
делумна реконструкција на остатоците од манастирската бања 2 во комплексот Водочки цркви, с. Водоча
Евиденција и валоризација на рурална архитектура во
подбеласичкиот регион во Струмичко
Чистење, конзервација, стручна обработка и документирање на артефакти од археолошки локалитети
Изработка на проект за конзервација, реставрација и
реконструкција на зградата на Стариот театар во
Струмица
Изработка на проект за конзервација и реставрација
на откриената архитектура од средновековните манастирски конаци и придружни објекти на археолошкиот
локалитет Водочки цркви, с.Водоча
Реализација на проект за конзервација и реставрација
на Турскиот амам во Стар Дојран
Реализација на проект за конзервација и реставрација
на под во црквата Св. Илија во Стар Дојран
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП
Ревалоризација на црквата Св. Никола, ул. Благој
Јовчески бр. 18 Прилеп
Ревалоризација на црквата Св. Димитрие, ул. Благоја
Шукуроски, Прилеп
Ревалоризација на црквата Св. Богородица Пречиста,
ул. Борка Лопач, Прилеп
ЗАШТИТНО-КОНЗЕРВАТОРСКИ ОСНОВИ
Изработка на ДУП за УЕ 9, УБ 9/1, кварт 1 и 2
Изработка на ДУП за УЕ 9, УБ 9/1, кварт 3 и 4
Изработка на ДУП за УЕ 9, УБ 9/2, кварт 1 и 2
Замена на покривниот покривач, дренажа, санација
на Меморијалниот музеј „11 Октомври“ во Прилеп
Обработка, депонирање и чување на документација
Обезбедување лиценци за одговорни проектанти и
надзор
НУ КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
Увид во состојбата на културното наследство
Изработка на ГУП на град Скопје
Изработка на ДУП за Стара скопска чаршија
Изработка на ДУП за населено место Горно Нерези
Изработка на ДУП за Бардовци, локалитет зад Зајчев
рид
Изработка на ДУП за скопската тврдина Кале
Валоризација и ревалоризација на културното
наследство
Валоризација на црквата Св. Илија, с. Бродец
Ревалоризација на црквата Св. Атанасиј (Никола), с.
Шишево
Ревалоризација на црквата Св.Никола, с. Љуботен
Ревалоризација
на
археолошкиот
локалитет

Градиште (Тауресиум)се с.Таор, Скопје
Ревалоризација на Турбе на Југит Паша бег, Скопје
Ревалоризација на Синџирли (Адем Баба) текија,
Скопје
Ревалоризација на Рифаи текија, ул. Борка Талески,
Скопје
Ревалоризација на црквата Успение Богородичино, с.
Булачани
Ревалоризација на Турбе на Ашик Челеби, Скопје
Ревалоризација на чешма на ул. Челопек, Скопје
Ревалоризација на археолошкиот локалитет Брест, с.
Орман
Ревалоризација на манастирската црква Св. Ѓорѓи
Кучковски, с. Кучково
ревалоризација на турски гробишта , Скопје
Ревизија на ревалоризацијата на раноантичката гробница во с.Бразда и ревизија на валоризацијата на
неолитската населба Тумба, с.Маџари
Ревалоризација на четири објекти од 20 век
Ревалоризација на урбаната целина централно градско подрачје 1, Скопје
Конзерваторски истражувања и изработка на проект
Архитектура
Изработка на дефицитарна архитектонска документација за Старата скопска чаршија
Проект за конзерваторско-реставраторски интерванции на објектот Безистен, Стара скопска чаршија
Конзерваторски проект за стариот конак во манастирот Св. Никола, с.Љубанци
Валоризација на Ќосе Кади џамија во Скопје
Конзерваторски проект за санација, конзервација и
реконструкција на Султан-муратовата џамија во
Скопје
Проект за санација, конзервација и реконструкција,
како и проект за испитување на статичката стабилност на минарето на Алаџа џамија
Проект за конзервација, реставрација и препокривање на гробницата во дворот на Алаџа џамија во
Скопје
Конзерваторски проект за санација на влагата во
Чифте амам во Скопје
Реализација на конзерваторски проекти
Архитектура
Реализација на проект за конзерваторско-реставраторски работи на споменикот на културата - комплекс
„Св. Спас“ во Скопје
Реализација на проект за конзерваторско-реставраторски работи на црквата „Св.Димитрија“, Марков
манастирсе Скопско
Реализација на проект за конзерваторско-реставраторски работи на црквата „СвЃорѓи“, с.Градовци,
Скопско
Конзервација на покривната конструкција на црквата
„Св. Богородица“, с. Дивље
Конзерваторски интервенции на стариот конак на
манастирот „Св. Архангели“, с. Кучевиште
Реконструкција на Турбето на Крал К’зи
Ѕидно сликарство
Реализација на проект за конзервација и реставрација
на фрескоживописот во црквата „Св.Петка“,
с.Побожје, Чучер - Сандево
Икони и иконостаси
Реализација на проект за конзервација и реставрација
на 5 икони од депото на МПЦ
Издавачка дејност
Црква „Св. Димитрија“, Марков манастир, Мапа - цртежи на фрескоживопис
Интегрирана заштита на културното наследство ,
автор Јован Ристов
Стручни усовршувања
Лиценци за одговорни проектанти за проектирање и
надзор
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ - ГРАДСКО
Археологија
Непосредна заштита - реализација на конзерваторски
проект за објект Комплекс-куќа со триклиниум
Изготвување конзерваторски проект за дислокација
на печка за керамика
Изготвување на конзерваторски проект за конзервација на збирка мозаици
Одржување на локалитетот и материјални трошоци
КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР - ГОСТИВАР
Планиран увид врз состојбата на сакрални споменици
на културата
Евиденција на недвижното културно наследство на
територијата на општина Гостивар
Дигитализација на културното наследство
Непланиран увид во состојбата на спомениците на
културата
Истражувачки работи и изработка на проект за конзерваторско-реставраторски работи на архитектурата
на Саат-кулата во Гостивар
Конзервација на градска куќа во Гостивар
НУ КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Заштитно-конзерваторски проекти и изработка на
основен и изведбен проект за комплексот Хавзипашини конаци, с.Бардовци, Скопје
МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ
Доцноантичка грнчарија во Република Македонија
ЦЕНТАР ЗА АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА СКОПЈЕ
Археолошки катастар на старите градови и тврдини во
Република Македонија
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА И ИНФОРМАЦИИ „РАВЕН“ ПЕХЧЕВО
Малеш и Пијанец од праисторијата до денес (научни
резултати од археолошките истражувања на локалитети, могили, конзервација на средновековна кула,
конзервација на цркви)
МАКЕДОНСКО АРХЕОЛОШКО НАУЧНО ДРУШТВО МАНД
Функција на МАНД - Македонско археолошко научно

друштво
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ- ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТА И АРХЕОЛОГИЈА
Заштитно археолошко истражување на археолошкиот
комплекс Висока, с.Крушевица и Старо Бонче,
с.Бонче
МНК-ИКОМОС
Тековно работење на Комитетот во 2011 година
Годишна котизација во ИКОМОС
МНК на „Син штит“
Редовна активност на телата и секретаријатот на МНК
„Син штит“ во 2011 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Организирање на Вевчанскиот карневал
Здружение на ликовни уметници „Арт визион“ Скопје
Изготвување на проектната документација и презентација на проекти во 3Д анимации (Бурмали џамија Стара скопска чаршија)
Ентериерно уредување на библиотеката - објект од
стара градска архитектура
Студентско археолошко здружение „Аксиос“ Скопје
Едукативна работилница за изработка на мозаици
ИНВЕСТИЦИСКО И ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ
НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА КУЛТУРАТА ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ
НУ Филмски фонд на РМ - Скопје
Поврзување на постојниот громобран
Набавка на сториџ-систем за чување филмови во
дигитален формат
МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
НУ Фестивал „Охридско лето“ - Охрид
Набавка на 200 столови за црквата „Св. Софија“
НУ Народен театар - Битола
Поставување нов под на сцената
ДРАМСКА ДЕЈНОСТ
НУ Албански театар - Скопје
Набавка на персонални компјутери
НУ Народен театар - Битола
Поставување нов под на сцената
Набавка на опрема за осветлување
ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
Дом на културата „Лазар Софијанов“ - Кратово
Молерисување и осветлување на Домот и на галеријата
Дом на културата „Наум Наумовски-Борче“ Крушево
Набавка и вградување на нова столарија во киносалата
НУ ЦК „Никола Ј. Вапцаров“- Делчево
Набавка на опрема за озвучување
НУ ЦК „АСНОМ“ - Гостивар
Санација на санитарните јазли
Реновирање на галерискиот простор
НУ ЦК „Трајко Прокопиев“ - Куманово
Санација на санитарните јазли пред сцената во зградата на Театарот
НУ ЦК „Ацо Ѓорчев“ - Неготино
Набавка на опрема за озвучување
НУ Центар за култура - Битола
Поправка на комплетниот систем за озвучување за
филмски проекции кои се изведуваат во големата и во
малата сала во Центарот
НУ ЦК „Бели мугри“ - Кочани
Набавка на сценско осветлување
НУ ЦК „Кочо Рацин“ - Кичево
Санација на санитарните јазли во големата сала
Санација и адаптација на гримиорните
НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип
Реконструкција на гардеробите и депото на гардеробите
Сценска опрема (чиги, светлосен мост и сценски под)
НУ Центар за култура - Дебар
Набавка на аудиовизуелна техника
Испитување, контрола и решавање на проблемот со
фекалната канализација
НУ Центар за култура - Крива Паланка
Санација и реновирање на библиотеката во составот
на Центарот
НУ ЦК „Григор Прличев“ - Охрид
Обновување и реконструкција на летната сцена
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
НУ Конзерваторски центар - Скопје
Набавка на опрема за лабораторија за конзервација
на икони (стереомикроскоп)
НУ Национален конзерваторски центар - Скопје
Тековно одржување на персоналните компјутери
НУ Завод и музеј - Струмица
Поправка и одржување на компјутерската опрема и на
фотоопремата
Поправка и одржување на опремата вградена во
Галеријата на икони
МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ
Музеј на град Кратово - Кратово
Набавка на опрема „ТКА MIKROMED“ - Систем за
реверсна осмоза со дејонизаторски кетриџ за полирање на водата и вграден резервоар од 6 литри
Природонаучен музеј на Македонија - Скопје
Реконструкција на системот за парно греење

3.Godi{nata programa stapuva vo sila od denot na donesuvaweto, a }e se primenuva od 1.1.2011 godina.

OBRAZLO@ENIE
Ministerstvoto za kultura, soglasno so ~len 10 od Zakonot za kultura
donesuva Godi{na programa za ostvaruvawe na nacionalniot interes
vo kulturata. So Godi{nata programa se utvrduvaat programite i
proektite {to se od nacionalen interes vo kulturata vo ramkite na
sredstvata opredeleni vo Buxetot na Republika Makedonija za tekovnata godina, pri {to se ima predvid celosnoto i kontinuirano ostvaruvawe na dejnosta na nacionalnite ustanovi, kako i ramnopravna
polo`ba na site subjekti nezavisno od pravniot status, etni~kata ili
druga pripadnost pod ednakvi uslovi utvrdeni soglasno so zakon.
Raspredelbata na sredstvata obezbedeni od Buxetot se vr{i spored
postapka utvrdena vo Zakonot za kultura i podzakonskite akti.
Soglasno so Zakonot za kultura, Pravilnikot za kriteriumite za
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finansirawe na programite, odnosno proektite po oddelni dejnosti na
kulturata ("Sl. Vesnik na RM " br. 61/04) i pravilnikot za elementite
{to treba da bidat sodr`ani vo programite i proektite od nacionalen
interes vo kulturata ("Slu`ben vesnik na RM", br. 79/2000) , stru~ni i
kompetentni komisii napravija izbor od programite i proektite
dostaveni na konkursot vo 2010 godina. Vrz osnova na navedenoto,
utvrdena e Godi{nata programa za ostvaruvawe na nacionalniot
interes vo kulturata vo 2011 godina.

MINISTERСТВО ЗА КУЛТУРА
www.kultura.gov.mk

