
ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ЛИТЕРАТУРА 

САКАМ КНИГИ Дооел
Сара Зар, „Што значи да спасиш живот“
Џерис О. Авад, „Кутија со колачиња (101 приказна за вистин‐
ските вредности во животот)“
ИНФОРМАТИВНО‐ДЕЛОВЕН БИЗНИС‐ЦЕНТАР ‐ СКОПЈЕ
Група автори, монографија „Македонија ‐ туристички бисер“ со
прилог ЦД
СИЛСОНС
Владимир Плавевски, „Јадица“
Никола Шелдаров, „Бронзените монети на македонскиот крал
Персиј“
Добре Тодоровски, „Прокоба“
Танас Вражиновски, „Личности, Ликови, Теми“
Димитар Мирчев, „Ферментација на демократијата ‐ политико‐
логија на Македонската транзиција“
Група автори, „Избор на седум драми од БиХ“
ИЉИРЈАНА СЕЛМАНИ
Иљирјана Селмани, „Уметничките дела на Решат Амети пре‐
леани во зборови“
МАТИЦА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ХРВАТСКА
Дијана Влатковиќ со тим соработници, „Хрватско‐македонски
речник“
КАПРИКОРНУС
Џон Дан, „Песни, сонети и проповеди“
Добрила Миловска, „Написа своеју рукоју“
ЗДРУЖЕНИЕ АЛБ‐ШКЕНЦА
Акти VI, 1, 2, 3, 4, 5
ЏЕЛАЛ ЈАКУПИ
Џелал Јакупи, „Тагата и песната прават свадба“
СОЊА НОВОТНИ
Соња Новотни, „Слоештички патерик“
ЗДРАВКО БОЖИНОВСКИ
Група автори, „Поезија“
ЗИНИ ЕРБЕЛИУ
Зини Ербелиу, „Седи криво и зборувај право„
БЕКИМ РАМАДАНИ
Беким Рамадани, „Зборови без песна“
РЕЛА ГРАФ
Аслан Биша, „Љубов крај палма“
Лерим Б. Беџети, „Светски писатели и филозофи за војната и
мирот“
Анатол Франс, „Злосторството на Силвестер Борнар“
ЛИДИЈА НАУМОВСКА
Лидија Наумовска, „Креативно однесување ‐ инвестиција во
интелектуален капитал“
МЕЃУНАРОДЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИТЕРАТУРА, ЈАЗИК И КУЛТУРА НА
РОМИТЕ ‐ МАКЕДОНИЈА
Блаже Конески, „Поеми“
ВИОЛЕТА МАРТИНОВСКА
Виолета Мартиновска, „Древни книжевни текстови“
ЈЕХОНА Е КАРАДАКУТ
Севдаил Демири, „Граница на неправедните“
АРТ ПОИНТ ‐ ГУМНО
Дик Роберт, „Песни за Македонија“
МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР
Дијана Петкова, „Нова реалност за просторот“
Петар Манџуков, „Предвесници на бурата“
БЕРЗАТ САДИКИ
Берзат Садики, „Буквару, наша прва школа“
МАКЕДОНСКИ ДУХОВНИ КОНАЦИ
Јелена Лужина, „Мислејќи само на тебе, Дениција“
Светлана Христова‐Јоциќ, „Дрвото во светската поезија“
ИБРАХИМ ЖУТА
Ибрахим Жута, „Бракот ‐ рај или пекол“
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ‐ ШТИП
Блага Спиридонова, „Штип и Штипско во делото на странските
патописци“
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ‐
БИТОЛА
Анета Стефановска, „Библиотекарството во Битола“ ‐ книга 2 ‐
Национална установа ‐ Универзитетска библиотека „Св.
Климент Охридски“ ‐ Битола ‐ историја и развој
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО ЃОРЧЕВ“ ‐ НЕГОТИНО
Горан Димов, „Крвава планина“
ТЕХНОГРАФИКА и ИН ВАГО
Георги Старделов и Александар Чомовски, 
„Оживеани ликови“ 
КРОДО
Чарлс Дикенс, „Најдобрите приказни за духовите“
ФЕНИКС ‐ КИЧЕВО
Неџат Мехмеди, „Мудроста на зборовите и совети за животот“
ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИ И УМЕТНИЦИ ВЛАСИ ОД МАКЕДО‐
НИЈА
Ванѓа Михајлова‐Штерјова, „Тажниот елен“
Анита Драговиќ, „Слончиња со ѕвончиња“
АГИМ РАМАДАНИ
Агим Рамадани, „Кога сонцето и месечината се пресметуваат“ 
БЕЏЕТ ЈАШАРИ
Беџет Јашари, „Осврт кон ориентализмот и ориенталистите“
АРБЕН ИБРАХИМИ
Арбен Ибрахими, „Последната песна на лебедот“
СЛОВО
Димитар Башевски, „Избрани дела“ 1 том
Зигмунд Бауман, „Течна љубов“

Мирча Елијаде, „Светот и световното“
Маргерит Јурсенар, „Алексис“
Шикибу Мурасаки, „Приказна за Генџи“
ТАБАХОН
Аристотел, „Метафизика“ 1 дел (со филолошки и филозофски
коментари)
Томас Гулд, „Платонска љубов“
МЛАДИНСКА КУЛТУРНА АСОЦИЈАЦИЈА НА БОШЊАЦИТЕ ВО
РМ ‐ ШАДРВАН
Џемал А. Мехмедовиќ, „Безвременски херој на вистината“
КАМЕЛЕОН
Марко Китевски, „Македонски празници и празнични обичаи“
Татјана Жежељ‐Каличанин, „Македонски народни песни
(Необјавени записи на Лазар Дума од 1913 год.)“
ГОРАН ВАСИЛЕВСКИ
Горан Василевски, „Оревот“
МАТИЦА МАКЕДОНСКА
Ванчо Ѓорѓиев, „ВМРО 1893‐1903“ (преглед низ документи)
Гоце Ангеличин Жура, „Пештерни цркви“
Матеја Матевски, „Корени во ветерот“
Марина Мијаковска, „Куфери“
Марта Марковска, „Расправа за Зен‐будизмот“
Блаже Миневски, „Пристапната беседа на академик Сисое“
Стефан Влахов Мицов, „Македонската еманципација на
Балканот“
Димитар Ќорнаков, „Соборни храмови во Македонија од вре‐
мето на Преродбата“
Витомир Митевски, „Античката филозофија и средновековното
на запад“ 
Блаже Ристовски, „Никола Вапцаров и Македонскиот литерату‐
рен кружок во Софија“ ‐ том 5, „Македонското национално
ослободително движење“ ‐ том 6 
Сретен Перовиќ, „Јужна харфа“
СОЊА ПРУС
Народно творештво, „Мудрост преточена во приказни ‐
Приказни од Индија“
ИК ТРИМАКС ‐ Скопје
Славомир Маринковиќ, „999 мјузикли, оперети, опери и орато‐
риуми“ ‐ лексикон
Науме Мариноски и Сашо Коруноски,  „Македонија ‐ земја на
природата и културата“ ‐ монографија
ИВАН ГЛИГОРОВСКИ
Иван Глигоровски, „Величината на странските слависти‐маке‐
донисти“
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНА ИНИЦИЈАТИВА
Димитро Чистјак, „Надградена градина“
Вања Изова Велева, „Позајмена прашина“
БРАН 2010
Петко Шипинкаровски, „Бели утра“
МУЗИЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР
Снежана Анастасова‐Чадиковска, едиција  „Compendium
musicum ‐ пиеси за пијано“ ‐ три дела: 1 книга: За првите чеко‐
ри, 2 книга: За напреднатите ученици, 3 книга: За младите
пијано‐мајстори
Кирил Темков, „Мојот живот со музиката ‐ Ѓоко Николовски,
вилионист“
Милица Шкариќ, „Интерпретациски проблеми на избрани дела
за клавишни инструменти од Ј. С. Бах“
ДИЈАЛОГ
Луан Старова, „Избрани дела“ ‐ 3, 4 и 5 том
Веле Смилевски, „Век за приказ“
Ефтим Клетников, „De profundis“
Илија Велев, „Историја на македонската средновековна кни‐
жевност (9‐14 век)“
Благоја Иванов, „Доживување“
Вера Чејковска, „Моите веди“
Соња Стојменска‐Елзесер, „Со посвета“
Наташа Аврамовска, „Читателска читанка / Reader’s Reader“
Мирјана Стојановска‐Палигора, „Крст, триаголник и круг“
Иван Василевски, „Кула во сонот“
Драган Јањатов, „Основи на дипломатската служба“
МАРИЈА ЛЕОНТИЌ
Марија Леонтиќ, „Турско‐македонски разговорник 1“
УЛИС дооел ‐ Скопје
Виолета Танчева‐Златева, „Нашата приказна“
СОКОМ
Група автори, „Зборник со реферати презентирани на меѓуна‐
родната манифестација Струшка музичка есен 2012“
Марко Коловски, „Македонски композитори и музиколози
(1945‐2012)“
ЈП ДЕТСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР „КАРПОШ“
Ѓорѓески Драгче, Монографија за 65 години јубилеј од постое‐
њето на ДКЦ „Карпош“
ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА СКОПЈЕ
Кирил Тодевски и Блаже Палчевски, „Танец, промотор на етно‐
кореографска школа со национален предзнак“
Крсто Скубев, „Од Моцарт до мобилните телефони“
ЃУРЃА
Џејмс Џорџ Фрејзер, „Златна гранка“
Ернест Форман, „Госпоѓица Скидери“
Рејмон Радиге, „Ѓавол во телото“
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА
Валентина Миронска‐Христовска, „Преродбата и македонското
национално прашање“
ЈУГОРЕКЛАМ ДИЗАЈН
Радован Павловски, „Мојата звезда“ (Собрани дела 3)

ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
Домашен и странски поет, Добитници на наградата „Книжевно
жезло„
НАУМ ПОПЕСКИ
Наум Попески, „Анегдоти ‐ згоди и незгоди на македонските
писатели за деца“
СТРИП‐ЦЕНТАР НА МАКЕДОНИЈА
Игор Јовчевски, „Кочо Рацин ‐ живот, песни и смрт“
БЕГЕМОТ ‐ дооел Скопје
Теодор Фонтане, „Ефи Брист“
Карен Гилис, „Што носат брановите“
Витолд Гомбрович, „Транс‐Атлантик“
Гастон Леру, „Мирисот на дамата во црно“
Михаил Булгаков, „Театарски роман“
ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“
Трајко Петровски, „Етничките и културните карактеристики на
Ромите од Македонија“
ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР „ТРИ“
Валериј Софрониевски, „Старогрчко‐македонски речник“
Митко Маџунков, „Избрани дела том 1 и 2“
Владислав Бајац, „Подметка за сништа“
Д. Т. Сузуки, „Зен и јапонската култура“
Томас Ман, „Доктор Фаустус“
Илија Чашуле, „Бурушаскиот како индоевропски и старобал‐
кански јазик“
Калистрат Санџакоски, „Љубомудрени паренези“
Соња Манџук, „Стилски вежби ‐ сето тоа можело да се случи и
поинаку“
Трајче Кацаров, „Единство на лицата“
Јудит Шалански, „Вратот на жирафата“
ПНБ ПУБЛИКАЦИИ
Ерол Туфан, „Балкански син“
Братислав Ташковски, „Лоши песни“
Славе Ѓорго Димоски и Сергеј Андреевски, „Извештаи на
рисот“
ПЕТРИТ ФЕТАХУ
Петрит Фетаху, „Фолклор од Дебар“
НАЗМИ БЕЌИРИ
Назми Беќири, „Кон вечноста“
МИРЛИНДА КРИВЦА БЕЌИРИ
Мирлинда Кривца Беќири, „Книжевни студии“
БЛЕСОК
Игор Исаковски, „Смртта има коса од морска трева“
Херштин Екман, „Големото финале во измамничкиот занает“
АЗ‐БУКИ
Аксел Хонет, „Постварување: студија за теоријата на признава‐
ње“
Руска Ивановска‐Носкова, „Програми за автоматска обработка
на јазични корпуси“
Ана Димишковска, „Основи на некласичната логика“
АЛБЕСА ВИЗИОН дооел Скопје
Веби Рустеми, „Заштита на здравјето“
Дилавер Исмаили, „Среќата и несреќата на Албанците во 1912
година“
МЕНОРА
Маргарита Пешевска, „Блискиот Исток (1945‐2000)“
Ирена Ставови‐Кавка, „Билатералните полско‐македонски
односи 1991‐2011“
Далибор Јовановски, „Македонија меѓу Белград и Атина 1892 ‐
1899“
Ацо Гиревски, „За историјата на татковинската библија“
Наташа Котлар, „Војводата Русински ‐ македонски револуцио‐
нер и општественик“
Александар Трајановски, „Македонската и другите православ‐
ни помесни цркви“
ЛЕГИС
Ибн Џезви, „Елегантни зборови“
ЃУЛУМСЕР КАСАПИ
Ѓулумсер Касапи, „Заедничкото, различното и посебноста низ
културните вредности во македонско и албанско семејство“
ДАНТЕ доо Охрид
Вера Битракова, „Голем град Преспа II“
Група автори, „Охридски Богојавленски водосвет – Водици“
ЗДРУЖЕНИЕ НА ИСТОРИЧАРИ АЛБАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА
Скендер Асани,  „Траги низ времето“
МАГОР
Звонко Таневски, „Словачко‐македонски разговорник“
Димитирис Сотакис, „Чудото на здивот“
Тоде Блажевски, „Аспекти на карикатурата“
Франсис Бурнет, „Тајната градина“
Тери Иглтон, „Смислата на животот“
Весна Томовска, „Античка реторика“
Анастасија Ѓурчинова, „Избрани есеи“
Влада Урошевиќ, „Тајна мисија“
Александар Прокопиев, „Хорацио цвикало3
Павлина Пејковска, Чуварот
ВАТРА
Ибрахим Кадриу, „Без среќа“
Алфред Учи, „Пет големи писатели“
Вели Велиу, „Книжевни влијанија пред и после Француската
револуција“
Назиф Селими, „Живи сведоштва“
Мехмет Кајтази, „Старецот и мостовите“
Мехди Фрашери, „Невруз“
Античка драма (избор: Халил Зендели)
Муртезан Карачи, „Митови и легенди од светската литература“

ДАШМИР ИДРИЗИ
Дашмир Идризи, „Предизвиците на високото образование на
албански јазик во РМ“
МЕНДИМИ
Атиџе Мехмеди, „Мои поезии 1“
НАМПРЕС
Вирџинија Вулф, „Ноќ и ден“
ДОМ НА КУЛТУРАТА ‐ КРАТОВО
Гоце Стојановски, Монографија на Домот на културата Кратово
(јубилеј 30 год.)
ОЛГА ПАНКИНА
Блаже Конески, „Послание“
МАКЕДОНСКО НАУЧНО ДРУШТВО
Група автори, „Прилози‐Contributions 15‐16“
СОЈУЗ НА ПИСАТЕЛИ АЛБАНЦИ НА МАКЕДОНИЈА
Шаќир Садику, „Оган и пламен“
Реџеп Бајрами, „Сонцето се  бакнува себеси во морето“
Бесник Лена, „Дождот ми тече под брада“
Кујтиме Кица, „Шармот на смртта“
Нехас Сопај, „Книжевни индивидуалитети бр. 2: Теки
Дервиши“
КНИГОИЗДАТЕЛСТВО КУЛТУРА ‐ СКОПЈЕ
Јован Мазгански, „Личните имиња во Р. Македонија“
Јасна Котевска, „Фројдовска читанка“
Тери Џонсон, „Хистерија“
Ана Голејшка, „Љубов(на)улица“
ИРИС
Фатмире Лумани, „Катакомби“
Теута Арифи, „Тетовски мелос“
РЕЏЕП БАЈРАМИ
Реџеп Бајрами, „Снег во срцето“
ЈОСИФ БАГЕРИ
Бранислав Синадиновски, „Јосиф Багери, големиот албански
преродбеник, поет и публицист“
МАКАВЕЈ
Владо Поповски, „Русија, Балканот и Македонија“
Конфуциј, „Изреченија“
Јуџин О Нил, „Избрани драми“
Тома Аквински, „Расправи“
Зоран Тодоровски, „Автономистичката ВМРО на Тодор
Александров“
Ристо Ѓ. Јачев, „Помнам“
Венко Марковски, „Вселената“
Михаил Ренџов, „Издишки“
Томислав Тодоровски, „Заблуди и вистини“
АДЕМ ЏЕЛАДИНИ
Адем Џеладини, „Куќата на самовилите“
АКАДЕМСКИ ПЕЧАТ
Славка Арсова, „Низ детскиот волшебен свет“
НЕЗАВИСНИ ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА
Богомил Ѓузел, Одбрани дела во 7 тома: Драми (5 том)
Вилијам Шекспир, „Хенрик Шести“ (трет дел)
ЕДРОНИЈА АРТ ПРОДУКЦИЈА
Нехат Јахиу, „Песната на птиците“
АРТ‐КУЛ
Христо Христоски‐Мулар, „Антологија на влашки песни III“
НАЦИОНАЛ МЕДИА
Хисен Џемаили, „Диверзитетот на Шар Планина“
ГАЛИКУЛ
Данче Чаловска (приредувач), Том 5: Толкувања (кон книжев‐
ниот опус на Т. Чаловски)
Ферид Мухиќ, „Медот во крвта“
Ивана Тасев, „Надвор од линијата“
Венко Андоновски, „О/Абдукција на теоријата“ ‐ Том 2
(Наратологија и театрологија)
ШКУПИ
Оса Линд, „Волкот од песок“
Фадил Цури, „Речник на говорот на Хани и Елезит“
Шефки Оломани, „Атлантида, Пелазгија“
ФОКУС ПРИНТ ДОО
„Организирањето на животот 1“
ДИТТУ  РИЗНИЦА дооел ‐ Прилеп
Тренчо Димитроски, „Камени богови“
НУБ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ‐ Охрид
Елена Долоска, (зборник на трудови) „Прличевата 1762 лето ‐
симбол на непокорот на Македонецот“
МАКЕДОНИКА ЛИТЕРА
Волф Ошлис, „Германски карти на Македонија“
Киро Донев, „Приказни од куќичката на дрво“
Владимир Јанкелевич, „Музиката и неизречивото“
Науме Радически, „Македонски литературен потсетник, прва
книга“
Леонард Шулце Јена, „Македонија ‐ земја и култура“
Мирослав Коуба, „Преродбенските наративи и интерпретации ‐
Македонскиот  век како културен модел“
Александра Ѓуркова, „Беседите на Григор Прличев“
Таксин Узер, „Таксин Беј ја објаснува Македонија“
Павле Раковски, „Македонците и граѓанската војна во Грција“,
том 2 и 3
Павел Шатев, Македонија низ вековите ‐ том 2 и 3
ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА
Валентина Божиновска, „Говорните изразни стилови на обред‐
ната литература во 19 и 20 век“
МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
Виктор Лилчиќ и Антонио Јакимовски, „Античкиот град кај
Црнобуки“

REPUBLIKA MAKEDONIJA
MINISTERSTVO ZA KULTURA

GODI[NA PROGRAMA
za ostvaruvawe na nacionalniot interes

vo kulturata vo 2013 godina
Ministerstvoto za kultura vrz osnova na ~len 10 od Zakonot za kulturata 

("Slu`ben vesnik na RM“ br. 31/98, 40/93, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011i 136/2012), donese

GODI[NA PROGRAMA
za ostvaruvawe na nacionalniot  interes

vo kulturata vo 2013 godina

1.Se donesuva Godi{nata programa za ostvaruvawe na nacionalniot interes vo kulturata vo 2013 godina.
2.Sredstvata obezbedeni od Buxetot na Republika Makedonija se rasporeduvaat po dejnosti, i toa:



2
Ministerstvo za kultura

GODI[NA PROGRAMA 2013

НУ ЦК „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ‐ СТРУГА
Петар Аврамоски, „Прилози и студии за Миладиновци“
ИРИС‐Р
Сашо Цветковски, „Иконописот на Дичо Зограф во црквите во
Дебар и Мала Река“
ГОТЕН ГРУП дооел Скопје
Јетон Незирај, „Падот на Ајфеловата кула“
Мартин Зутер, „Small World“
Асли Ердоган, „Градот во црвена наметка“
Сретен Угричиќ, „На незнајниот јунак“
Јудит Херман, „Летовиште, подоцна“
БРЕЗИ
Фатмир Сулејмани, „Балканска сага на Луан Старова ‐ херме‐
невтичко“
ПАНИЛИ
Корнелиј Такит, „Истории“
Назим Хикмет, „Копнежи и разделби“
Јован Дамјановски, „Вештачки сон“
Јован Стрезовски, „Мигот и вечноста“
Милица Димитријовска‐Радевска, „Воздишки на ветрот“
Петре Димовски, „Илијада четиринаесет“
Петре Башески, „Евангелие по себе“
ШАБАН ДАЛИПИ
Шабан Далипи, „Незавршени дискурси“
ИЛИ‐ИЛИ
Игор Анѓелков, „Фото синтеза“
Тина Иванова, „Кругови“
Давор Стојановски, „Ненасловена месечева соната“
Чарлс Тејлор, „Изворите на идентитетот“
Кристина Тот, „Пиксел“
Хакан Гундај, „Од А до Ш“
Даниеле Дел Џудиче, „Стадионот Вимблдон“
МАСКА
Ленче Насев, „Музичка форма на жанрот симфониета“
Група автори, „За актерот“
Руски народни приказни, „Светол гостин ‐ Велигденски приказ‐
ни“
Група автори, „Студии за перформативната уметност“
ДРУШТВО ЗА КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ НА МАКЕДОНИЈА
Група автори, „Сите лица на смешното (од антиката до денес)“
ЛУМА ГРАФИК ‐ ТЕТОВО
Арбен Јајага, „Кратка историја на еден престижен фестивал“
НУН‐Р
Салих Инциџ, „Избрани изреки“
НУ МУЗЕЈ КУМАНОВО
Звонимир Николовски, “Антика во североисточна Македонија ‐
населби, утврдувања и патни комуникации”
ДИСАКО ДООЕЛ
Илустриран летопис ”Музејски зборник книга 1”
ЗАГОРКА ПОП‐АНТОСКА АНДОВСКА
Загорка Поп‐Антоска Андовска, 3 драми : „Синовите на Јоарел“,
„Владеењето на триглавата ламја Сеп“, „Кралицата Иларијана“
МИ‐АН
Јован Павловски, Избрани дела по повод 70 години живот и 50
години творештво ‐ том 10: „Зла доба“, документарна проза
Лорета Георгиевска‐Јаковлева, „Култура и медиуми“
Мишел Павловски, „Култура и идентитет“
КЛИКЕР МАРКЕТИНГ
Владимир Мартиновски, „Зоон поетикон“
ЧАБЕЈ
Хамди А. Медиу, „Развој на занаетчиството во Тетово и околина‐
та“
Рами Камбери, „Песни“
ЈАНЕ КОЏАБАШИЈА
Јане Коџабашија, Андон Шахпаски: Псалмика
ВИГ ЗЕНИЦА
Џон Макманерс, „Оксфордска историја на христијанството I“
Херман Хесе, „Љубовни раскази“
Иван Аралица, „Душата на робовите“
Апикиј, „За кулинарските вештини“
Васе Манчев, „Нова игра“
Марко Павловски, Избрани стихови
НУ ЦК „И. А. СМОК“ ‐ ТЕТОВО
Фатјона Геци, „Пречекувајќи го сонот“
АРС ‐ ЗЗ
Нита Белули, „Бисер на лубовта“
ПРОСВЕТНО ДЕЛО АД ‐ СКОПЈЕ
Награда на конкурсот за најдобра поема „Григор Прличев“
Бошко Смаќоски, „Две новели“
Дејан Неделковски, „Сребрениот часовник“
Олга Синадиновска и Македонка Јанчевска, „Сказните на сон‐
цето“
Горјан Петревски, „Јавачот на божилак“
Оливера Николова, „Избрани дела“
Роланд Шмигер и Нина Димитрова‐Шмигер, „Универзален гер‐
манско‐македонски речник“ том 1
ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
НА АЛБАНЦИТЕ
Шефќет Зеколи, „Лирските песни на Дринија“
Ќемал Мурати, „Речник на јазичните грешки“
ДОМ НА КУЛТУРАТА „КОЧО РАЦИН“ ‐ СКОПЈЕ
Садри Јакупи, „Проклето време“
ВИОЛЕТА ПАНЗОВА
Виолета Панзова, „Вештината на истражувањето ‐ општите
методски постапки во научната работа“
СИГМАПРЕС
Ирина Талевска, „Родот и политиката на писмото“
Габриела Ивановска, „Од мит до идеологија“
Мирјана Недева, „Поетика на авантуристичкиот роман“
Џон Стјуарт Мил, „Потчинувањето на жените“
Славица Гаџова, „Книжевноста и дискурсите на моќта“
КОНИЦА ПРЕС
Мухамед Исмаили, Кратки монографии за традиционални
албански ора (на три јазици: албански, македонски и англиски)
ЛИБРИ
Хамди Ислами, „По трагите на животот“
МЕНАДА
Ејуп Ајдини, „Албанската литература за деца во РМ“
ЈЕХОНА РЕМЗИ
Ремзи Емшиу, „Трудовите песни во Полог“
ПОЕТИКИ
Ричард Беренгартен, „Во време на суша“
Катица Ќулавкова, „Стапица: од сон во сон“книга поезија,
двојазично издание
ЖЕНСКА АКЦИЈА
Шишир Сривастава, „Осум извори на моќ во Вас“
МАКЕДОНСКИ ПЕН‐ЦЕНТАР
Јордан Плевнеш, „Македонија во европските културни метро‐
поли“
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И
МУЗЕЈ ‐ ШТИП
Трајче Нацев, „Античкиот период во Брегалничкиот Басен“
Д.У.Т.У.Д. „ФУРКАН ИСМ“
Башким Алиу, „Чуварите на идентитетот“
ТЕМПЛУМ
Aнонимен победник на конкурсот „Новите“ за 2013 година
Кристофер Ишервуд, „Збогување со Берлин“
Едвард Морган Фостер, „Морис“
Сузана Тратник, „Во својот двор“
Андреј Платонов, „Јувенилното море“
КАЛАМУС
Роберт Петковски, „Декоративните елементи на римските над‐
гробни споменици меѓу средниот тек на Акиј и Стримон од 1
до 4 век н.е.“
Аделаида С. Хол, „Речник на значајни симболи во нивната хеб‐
рејска, паганска и христијанска форма“
САФЕТ ИСЕНИ
Сафет Исени, „Клетва“
СОЈУЗ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА
Ташко Ширилов, „Синонимен речник на македонскиот јазик“
ЕФА ПРОДУКЦИЈА
Љубе Цветановски, „Патуваме сонуваме“
ЕСРА ПАРИЗ‐СКОПЈЕ‐ЊУЈОРК
Антонио Митриќески, „Теорија и практика на документарниот
филм“
ИКОНА
Лучијан Дан Теодорович, „Другите љубовни приказни“
П. Ј. Корнелисен, „Фламански народни приказни“

ИЗДАВАЧКА КУЌА „ШТРК“
Албер Ками, „Праведници“
ЗЛАТКО ЃЕЛЕСКИ
Златко Ѓелески, „Морбидизам“
СЛОВО ЉУБВЕ ‐ СКОПЈЕ
Група автори, „Потекло на зборот“ (антологија на аргентин‐
скиот кус расказ)
Матија Беќковиќ, Поезијата е живот
ЗОЈДЕР
Весна Дамчевска, „Од собата до Холивуд“
МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР „НИКОЛА КЉУСЕВ“
Никола Кљусев, „Патот кон независноста“ (книга 1) Прифаќање
на предизвикот
ВИОЛЕТА АЧКОСКА
Виолета Ачкоска, „Велес и Велешко 1944‐1991“
АРБЕРИЈА ДЕСИГН ‐ ТЕТОВО
Екрем Ајрули, „Оаза на крлежи“
Зарије Нуредини, „Архаизмите во албанскиот говор во Тетово
и тетовските села“
МАКЕДОНСКА РЕЧ
Михајло Георгиевски, „Македонски црковни псалти од XIX век“
Јан Карафијат, „Бумбарчиња“
Торгни Линдгрен, „Светлина“
Јуриј Полјаков, „Небото на паднатите“
Кристина Николовска, „Златото на литературата“
ЛОГОС‐А
Даим Мифтари, „Сам“
Валбона Тоска, „Македонските и албанските народни поговор‐
ки и пословици за жената“
Мируше Хоџа, „Суфизам и феноменот на театарот“
НИД АСДРЕНИ
Вахид Насуфи, „Лирика со месечина“
Мирко Гаши, „Лум не се врзува во колевка“
Скендер Руси, „Убав ден за умирање“
Решат Сахитај и Бехаре Реџепи, „Идеалисти“
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ‐ СКОПЈЕ
Димитар Пандев, „Општа реторика (дискурси лингвистика)“
ДЕ ОДОРИКО КАЗА
Наташа Сарџовска, „Кожа“
(приредувач) Ирена Павлова де Одорико, „Антологија на забо‐
равените македонски поетеси“
ОРА ‐ Р дооел Тетово
Ремзи Салиху, „Антологија на германската модерна поезија“
ШАЗИМ МЕХМЕТИ
Шазим Мехмети, „Честиците на светлината“
АЛЕКСАНДАР & АЛЕКСАНДАР
Георги Сталев, „Книжевни поводи“
Ханс Кристијан Андерсен, Дивите Галеби (собрани бајки во 6
тома)том 1 и 2
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“
„Македонскиот јазик како средство за комуникација и како
израз на културата“ (колективна монографија)
Мери Цубалевска и Лилјана Макаријовска, „Лексиката на
коментарот кон погодиновиот псалтир“
Лидија Тантуровска, „Јазичен бележник“
ФЕНИКС
Христо Петровски, „Авторска бајка“ (компаративна анализа)
Луси Караниколова, „Детаљот во Ана Каренина и Пиреј“
Борче Грозданов, „Чие е“
ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА
Драгица Поповска, „Ромска традиција во современата култура“
Тодор Чепреганов, „Британската дипломатија и идеите за
федерација, унии и конфедерации во Југоисточна Европа 1941‐
1945“
ПУНТОРИЈЕ  ЗИБА  МУЧА
Пунторије Зиба Муча, „Збирка песни“
ФАДИЛ МАМУТИ
Фадил Мамути, „Гимнастика на справи, методика на обучува‐
ње“
МАКЕДОНИЈА ПРЕЗЕНТ
Васил Толевски, „Антологија на македонскиот афоризам“
Зоран Пешиќ‐Сигма, „Илузија“ (книга на изгубени илузии)
АНТОЛОГ
Мане Манушев, „Ќе“
Душко Крстевски, „Алхемија на 21 век“
Ѓоко Здравевски, „Куќичка за птици‐преселници“
Анета Попова, „Тринити“
Жарко Кујунџиски, „Страница 404“
Ричард Хукер, „Меш“
Алесандро Барико, „Емаус“
Олдус Хаксли, „Жолтиот хром“
Луиџи Пирандело, „Енрико IV“
Петко Дабески, „Антологија на македонската песна во проза“
СОЊА АБАЏИЕВА‐ДИМИТРОВА
Соња Абаџиева‐Димитрова, „Подготовки за издавање речник
на дизајнот во Македонија“
МАЈА ЈАКИМОВСКА‐ТОШИЌ
Маја Јакимовска‐Тошиќ, „Книжевни и културни модели во
македонската средновековна литература“
РЕСУЛ ШАБАНИ
Ресул Шабани, „Љубовта на капетанот“
ЦУКД СУБКУЛТ
Џеме Карадаку,  „Игри со зборови“
СЕМИ ГЕНИМПЕКС „ИДРИЗ СЕФЕРИ“
Јусуф Зимбери, „Вовед во исламското кривично право
Агим Рушити, „Терминолошки речник на математиката“
ДИТЕТ Е НАИМИТ
Лионел Раи, „Камен на хоризонтот“
Шаип Емерлаху, „Албанска маратона“
ВИОЛЕТА ДАЧЕВА
„Усната традиција и современата култура на Албанците во РМ“
ВЛАДИМИР БОЖИНОВСКИ
Владимир Божиновски, „Идеја за Европа, идентитет и хри‐
стијанство“
НУЦК „И. А. СМОК“ ‐ ТЕТОВО
Исмаил Арслани, „Политичките рефракции во транзицијата“
ИЛО ГАЈТАНОСКИ
Ило Гајтаноски, „Калемар“
ПАРТИТУРА, ПРОТОКОЛ И ЦЕРЕМОНИЈАЛ
Благоја Петковски, „Дипломатски протокол и церемонијал ‐
изградба, состојба и перспектива“
ЏЕЛАДИН МУЧА
Џеладин Муча, „Три пати чукам во Парнас“
УЛБЕРИ ПЛУС
Адем Абдулаху, „Да ја убиваме тишината“
АФРИМ А. РЕЏЕПИ
Африм А. Реџепи, „Aesthesis“ (студии по естетика)
НИД АСДРЕНИ
Калош Челику, „Господару, лаат пците“
Флора Села Кастрати, „Езерото е мојот сопруг“
НУХИ ВИНЦА
Нухи Винца, „Осврти за усното и писменото творештво“
ЛАРГЕТА БИЛАЛИ
Ларгета Билали, „Индивидуалната и колективната драма во
прозата на Фатос Конголи“
Т.П. ПЛАСТ
Никола Маџиров, „Преместен камен“ (избор песни)
ДПТУ МЕТАМОРФОЗИС Дооел‐Скопје
Сигмунд Фројд, „Тотем и табу“
ЛИМАН АВДИУ
Лиман Н. Авдиу, „Односот на концептот на франкофонската
мондијализација кон концептот на англосаксонската глобали‐
зација“
ОЛИВЕРА ХРИСТОВА
Оливера Христова, „За отуѓеното македонско културно‐исто‐
риско богатство“
МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР
Група автори, „Кирил Ристоски“
ЈАСМИНА ЃОРЃИЕВА
Јасмина Ѓорѓиева, „Дијалог со срцето“
ВЛАДИМИР ТЕМКОВ
Владимир Темков, „30 години ликовно творештво на Владимир
Темков“ ‐ монографија
ДИЕЛЗА МИФТАРИ
Диелза Мифтари, „Ние не ве забораваме“
АЈНУРЕ НУРИШИ
Ајнуре Нуриши, „Сива тага“
ДИКА

Илија Василевски, „Човекот против сите“
Маја Стојковска, „Аманет на судбината“

СПИСАНИЈА
МАКЕДОНИКА ЛИТЕРА
„Македоника“ 1 број
АЗ‐БУКИ
„Филозофија“1 број
МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
„Македонско наследство / Macedonian heritage“1 број
МАКАВЕЈ
„Книжевно житие“2 броја
СОЈУЗ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА
„Огледало“10 броја
МАКЕДОНСКО ЕТНОЛОШКО ДРУШТВО
„Етнолог“ бр. 15   (1 број)
ТЕМПЛУМ
„Маргина“ 1 број
П.Е.Н. ЦЕНТАР
„П.Е.Н. Ревија“ 1 број
ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА
„Гласник“1 број
ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ
„Театарски гласник“2 броја
СУМ
„Списание за уметност СУМ“2 броја
НЕЗАВИСНИ ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА
„Сараевски тетратки“ ‐ македонска редакција
„Наше писмо“ 2 броја
НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ‐ БИТОЛА
„Библиотечен тренд“1 број
ДИЈАЛОГ
„Синтези“4 броја
СТРЕМЕЖ
„Стремеж“1 број
ЗДРУЖЕНИЕ НА ИСТОРИЧАРИ АЛБАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА
„Историски истражувања 7“1 број
ЈЕХОНА Е КАРАДАКУТ
„Дорунтина“2 броја
ВАТРА
„Јехона е ре“3 броја
ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
„Стожер“4 броја
ЗДРУЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ЖИВОТ“
„Културен живот“4 броја
ЗДРУЖЕНИЕ НА КОПАНИЧАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
„Копаничари“ бр. 18   (1 број)
ИНТЕРЛИНГУА
„Пелагониски глас“1 број
ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАН‐
ЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
„Албанолошки студии 7“     1 број
ПАРАДИГМА
„Корени“3 броја
СТРИП‐ЦЕНТАР НА МАКЕДОНИЈА
„Стрип креатор“ бр. 16‐17     (1 двоброј)
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„Македонски јазик“      1 број
„Македонистика 12“     1 број
СОЈУЗ НА ДРУШТВАТА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
„Литературен збор“ год. LХ 1‐3, LХ, 4‐6 2 броја
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА
„Спектар“ 61/2013 и „Спектар“ 62/2013       2 броја
ЖИВА АНТИКА
„Жива антика“, бр. 62/1‐2 1 двоброј
ПРЕМИН
„Премин“  2 броја
ЗДРУЖЕНИЕ НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
„Историја“ 1 број
УНИЈА ЗА КУЛТУРА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
„Аромански јазик“4броја
МЛАДИНСКА КУЛТУРНА АСОЦИЈАЦИЈА НА БОШЊАЦИТЕ ВО
РМ ‐ ШАДРВАН
„Шадрван“ 2броја
СЛОВО ЉУБВЕ
„Слово љубве“2 броја
КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА
„Кинопис“1 број
МАКЕДОНСКИ ДУХОВНИ КОНАЦИ
„Портал“  2 броја
УЛБЕРИ ПЛУС
„Улбери плус“ 1 број
ВОКА 4
„Ученик“          2 броја
МАНД
„Macedonia Acta Archaeologica“  бр. 21 1 број
СОКОМ
„Музика“     1 број
МИ‐АН
„Култура“    1 број
ЗДРУЖЕНИЕ АЛБ‐ШКЕНЦА
„Отстрана“   2 броја
ВИЗИОН М
„Знак“           3 броја
ИНСТИТУТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ И ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ
„Идентитети“   1 број

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАВАШТВО

ДМС КОМУНИКАЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
Веб‐портал “Skopje Turism”
ЗДРУЖЕНИ НА КЛАСИЧНИ ФИЛОЗОФИ “АНТИКА”
Електронско списание “Систасис” (www.systasis.org)
Веб‐портал “Skopje Turism”
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ‐ СКОПЈЕ
www.mirage.com.mk
СУЗАНА КОТОВЧЕВСКА
„Македонското библиотекарство низ вековите“
ЗДРУЖЕНИЕ НА ИСТОРИЧАРИ АЛБАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА
www.shhshm.com
БЛАГИЦА ПЕТКОВСКА
„Ерминиите од XIX век ‐ културно јазично наследство на
Македонија“
УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ
Македонскиот театар на интернет (www.mactheatre.edu.mk)
АЈТЕН ВЛАСАКУ
„Приказни од старата ризница2“
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА
„Литературна дата‐база“
„Филолошки студии“, бр. 1 и 2 / 2013
ИНТЕРЛИНГУА дооел Скопје
„Пелагониски глас“
БЛЕСОК
„Блесок ‐ литература и други уметности“
БЛЕРАНД ХАЛИМИ
www.albanskataknizevnostvorm.com.mk
ИАА ДД ДОО ‐ Скопје
„Народни музички инструменти во Македонија“
ПОЕТИКИ
„Разноликост“ (веб‐локација)
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И
МУЗЕЈ ‐ ПРИЛЕП
www.muzejprilep.org.mk
МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИКОВНИ КРИТИЧАРИ
www.aica‐macedonia.org,mk
ПРОГРАМИ НА ЗДРУЖЕНИЈА
ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
Редовно годишно собрание
Годишнини од литературниот живот, датуми врзани со имиња‐
та и дејноста на истакнати писатели
Разни трибини
Празник на липите
Меѓународен ден на поезијата
Традиционални награди на ДПМ
Меѓународна соработка
ЈЕХОНА Е КАРАДАКУТ‐КУМАНОВО
Карадачки поетски средби

ПОЕТСКА НОЌ ВО ВЕЛЕСТОВО
XXV јубилејна интернационална Поетска ноќ во Велестово 2013
ТЕАТАРСКА РАБОТИЛНИЦА ‐ ПРИЛЕП
Poetry Slam ‐ Поетски слем‐натпревар
МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР
12 промоции на книжевни дела на млади автори во текот на
годината
ДЕНОВИ НА НАИМ
Меѓународна литературна манифестација „Денови на Наим“
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО КАРАМАНОВ“ ‐ РАДОВИШ
40‐ти Караманови поетски средби
ОПШТИНА ВЕЛЕС
50‐ти Рацинови средби
ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИЛИНДЕН“
Издавање и промоција на заедничка збирка песни од членови‐
те на Литературниот клуб „Изгрев“ со наслов „Зборови“, а по
повод 20 години од формирањето на клубот
АЦО ШОПОВ ‐ ШТИП
Промоција на поетската книга наградена со признанието
„Браќа Миладиновци“ на СВП за 2013 год.
Промоција на наградата „Стале Попов“ за најдобра книга на
ДПМ за 2013 год.
Промоција на авторот добитник на наградата „Григор Прличев“
за најдобра поема
КУЛТУРНО‐ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР
Промоција на книгата „Погрешен човек“ од Христо Петрески
Промоција на книгата „Македонска балетска сцена“ од
Емилија Џипунова
Промоција на стихозбирката „Алхемија на 21 век“ од Душко
Крстевски
Промоција на книгата „Крикови од неископан гроб“ од Иван
Антоновски
АЛ‐БИ
Мал битолски Монмартр
ДОМ НА КУЛТУРАТА „МИРКА ГИНОВА“ ‐ ДЕМИР КАПИЈА
Киро Јованов
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ‐ ОХРИД
Прличеви беседи 2013
БИТОЛСКИ КНИЖЕВЕН КРУГ
Битолски книжевни памeтења
НУ ЦК „Н.Ј. ВАПЦАРОВ“ ‐ ДЕЛЧЕВО
Вапцарови бранувања
СОЈУЗ НА ПИСАТЕЛИ АЛБАНЦИ НА МАКЕДОНИЈА
Меѓународна манифестација „Средби под даб“
МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО
Лесновски ѕвона 2013
ГАЛИКУЛ
Галичка книжевна колонија 2013
ИКОНА
Прозен фестивал „Про‐за Балкан“
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Литературна манифестација „Илинден“
МЕДИТЕРАНСКА АКАДЕМИЈА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“
Седма меѓународна литературна манифестација „Година на
есејот“
ГАНЕВИ ДЕНОВИ
Ганеви денови
ТАБЕРНАКУЛ
Великаните во Македонија
МАНИФЕСТАЦИИ
СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА
НУ Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ ‐ Струга
МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
XL меѓународна научна конференција на Меѓународниот семи‐
нар за македонски јазик, литература и култура
XLVI летна школа на Меѓународниот семинар за македонски
јазик, литература и култура
СОЈУЗ НА ЛИТЕРАТУРНИ ПРЕВЕДУВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА
Меѓународна средба на книжевните преведувачи ‐ Лешок
МАКЕДОНСКИ П.Е.Н. ЦЕНТАР
Меѓународна П.Е.Н.‐конференција во 2013, Охрид

ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛИ 

Здружение „Охридски филмски фестивал“ ‐ Охрид
Фестивал на францускиот филм 
Младински културен центар ‐ Скопје
Фестивал на европскиот филм „Синедејс“ 

Продукција „Наше маало“ ‐ Скопје
Фестивал за мали и големи деца                           
Здружение „Формација за развој на иницијативи во културата“
ФРИК ‐ Скопје
„Фрик‐фестивал“
Здружение Кино видеоклуб „Студио Милтон Манаки 300“ ‐
Битола
Интернационален фестивал на непрофесионален документа‐
рен филм „Камера 300“
Друштво „Аурипигмент“ ‐ Скопје
Интернационален фестивал за анимација „Анимакс Скопје
фест“ 
Здружение за промоција на документаристика „Македокс“ ‐
Скопје
Фестивал на креативен документарен филм и патувачко кино
„Македокс“ 
Здружение за промовирање на албанската култура ‐ Скопје
„ФЕСТКИНО“
Здружение на филмски уметници „Тетова интернационал филм
фестивал“ ‐ Тетово
„Тетова интернационал филм фестивал ОДА“
Асоцијација на фестивалски активности Тивериополска филм‐
ска алијанса „Астерфест“ ‐ Струмица
Филмски фестивал „Астерфест“          
ТВ БТР национал  ‐ Скопје
Ромски филмски фестивал „Златно тркало“
Фондација „Македонија презент“ ‐ Скопје
Меѓународен фестивал на филмски сценарија „Скрипт фест“  
Друштво „Банана филм“ ‐ Скопје
ДВД ‐ издание на филмот„Мајки“ во режија на Милчо
Манчевски
Друштво „Томато“ ‐Скопје
Култура за сите 

ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО‐УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ ‐ ЦЕНТРИ ЗА КУЛТУРА

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
„Јануарски пламен“
НУ Центар за култура ‐ Дебар
Концерт на македонска народна музика  
Концерт на албанска народна музика
Работилница за фолклор на македонски јазик
Работилница за фолклор на албански јазик
НУ Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ ‐ Делчево
Откуп на оригинални изворни носии од Пијанецот и
Малешевијата
Голачки фолклорни средби
Вечер на староградска песна „Серенада“
НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево
6‐ти Меѓународен фолклорен фестивал на народни песни и ора
„д‐р Владимир Полежиноски“
За работа на Оркестарот за народни изворни песни
Школа за народни танци и ора
НУ Центар за култура „Бели мугри“ ‐ Кочани
Откуп на стара македонска народна носија
За работа на Оркестарот за изворни народни песни и ора
Меѓународна културна манифестација „Петровденски конаци“ 
НУ Центар за култура ‐ Крива Паланка
Меѓународен фолклорен фестивал „Св. Јоаким Осоговски“ 
Поставување на автентичната кореографија „Паланечка свад‐
ба“
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ ‐ Куманово
Семинар за изучување изворни музички инструменти
Концертна активност  на ФА „Тоска“
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ЦД ‐ Кумановски изворни песни ‐ „Тоска“
НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ ‐ Неготино
За дејноста на КУД „Ацо Ѓорчев“ ‐ за набавка на носии
Меѓународен фолклорен фестивал „Манастирски фолклорни
средби“
НУ Центар за култура „Григор Прличев“ ‐ Охрид
Охридски староградски средби
АНПИ „Бисери“
НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ ‐ Прилеп
Фестивал„Изворен фолклор на балканските народи“
За изработка на  кореографија на КУД „Моминок“
НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ ‐ Струга
„Фолк‐мост“
НУ Центар за култура „Антон Панов“ ‐ Струмица
Музичка работилница ‐ школа за кавал и гајда
За Aнсамблот за староградски песни „Распеани струмичани“
Фестивал на староградски песни и серенади „Под кулите на
Струмица“
НУ Центар за култура „Иљо Антески‐Смок“ ‐ Тетово
Фестивал на староградски песни „Теута“
НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ ‐ Штип
„Фолклорот го негуваме, традицијата ја чуваме“
НУ АНИП „Танец“ ‐ Скопје
Изработка на играта „Шопска везилка“
Изработка на играта „Кумановско поле“
Изработка на ора за големиот народен оркестар
Опрема и музички инструменти
Опрема и потрошен материјал
Изработка на сценографии
Едукација на уметници
Дигитална архива
Концерти во Скопје
Концерти во Република Македонија
Рекламен и пропаганден материјал
ОПШТИНСКИ УСТАНОВИ ‐ ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА
ОУ Дом на културата „Наум Наумовски‐Борче“ ‐ Крушево
КУД „Наум Наумовски‐Борче“ 
ЈУ Дом на културата „Кочо Рацин“ ‐ Скопје
Меѓународен фолклорен фестивал „Гази Баба“
Мултикултурна фолклорна средба
ЈОУ Партизански дом „Сандево“ ‐ с. Сандево, Скопје
Поставување кореографии на народни ора на КУД „Александар
Урдаревски“
ОУ Дом на културата „25 Мај“ ‐ Валандово
Сплет на песни и игри од Егејска Македонија
Концертна дејност на „Распеани валандовчани“
Петровденски средби
ОУ Дом на културата „Мирка Гинова“ ‐ Демир Капија
Одржување и поддршка на фолклорната традиција
Денови на традицијата „Св. Трифун“
ОУ Дом на културата „Иван Мазов‐Климе“ ‐ Кавадарци
Сплет игри и песни „Охридски игри“ во изведба на ФА
„Тиквеш“
Набавка на делови од народни носии
ОУ Дом на културата „Ацо Караманов“ ‐ Радовиш
Фестивал „Саноќ седам Трено...“ 
Набавка на дел од народни носии за ФА „Ацо Караманов“
ОУ Дом на културата „Македонски Брод“ ‐ Македонски Брод
„Велигденски кули 2013“
Програма  на КУД „7 Септември“
ОУ Дом на културата „Димитар Беровски“ ‐ Берово
Малешевски фолклорни средби
Едукација на подмладокот на КУД „Димитар  Беровски“
ОУ Дом на културата „Злетовски рудар“ ‐ Пробиштип
Фестивал на изворна македонска песна „Злетово 2013“
ОУ Дом на културата „Илинден“ ‐ Демир Хисар
Поставување на кореографијата „Жетварки“ и набавка на
носија за неа
ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ ‐ Пехчево
Поставување нови кореографии и игри од Малешевијата за
КУД „Јане Сандански“
Детски фестивал „Распеано малешевче“
ОУ Дом на културата „Лазар Софијанов“ ‐ Кратово
Традиционални обичаи на празникот Водици во Кратово и во
кратовските села
Одржување на Оркестарот за староградски песни  
ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ ‐ Ново село
Поставување нови сплетови и ора на репертоарот на КУД „Јане
Сандански“
Детски културен центар „Карпош“ ‐ Скопје
„Оро без граници“
ОУ Дом на културата „Крсте Петков Мисирков“ ‐ Свети
Николе
Меѓународен фестивал на изворен фолклор „Тодорица“
Годишен концерт на ФА „Јанко Глигоров“
ОУ Дом на културата „Шота“ ‐ с. Неготино, општина
Врапчиште
Учество на фестивали
ДРУГИ КОРИСНИЦИ
Здружение на Срби и Македонци КУД „Бранко Чајка“ ‐ Тетово
Гостување на Радовишко културно лето
АНПИ „Илинден“ ‐ Битола
Изработка на носија од источниот дел на Славиште ‐ источна
Македонија
Сценска презентација на обичајот „Лазара“ изведуван во село
Гермијан
ЗКУД „Бранд Петрушев“ ‐ Богданци
“Одбележување 25 години од постоењето на 
ЗКУД „Бранд Петрушев“  “
КУД „Илинден“ ‐ с. Велгошти, Охрид
Игри ‐ охридско‐струшки регион 
Ансамбл за традиционална музика и игра „Бојмија“ ‐
Гевгелија
Изработка и презентација на носија „Скопска Блатија“
Центар за едукација на македонскиот фолклор „Митеви“ ‐
Скопје
Поставување на „Преспански игри“ и набавка на комплет жен‐
ска носија за кореографијата
КУД „Охриѓанка“ ‐ Охрид
Набавка на оригинални носии од пиринскиот дел на
Македонија
ФА „Цветови“ ‐ с. Дедино, Конче
Поставување на сплетот „Ѓурѓовден“
КУД „Китка“ ‐ Драчево, Скопје
Велигденски средби
Александар Јовевски
„Оживеј, доживеј ја традицијата!“ ‐ концерт
КУД „Тоска“ ‐ Штип
Поставување нова кореографија на репертоарот на друштвото 
КУД „Никола Јонков Вапцаров“ ‐ Скопје
За изработка на носии од битолскиот регион
КУД „Џеладин Зекири“ ‐ Тетово
За концертна активност
АФ „Гоце Делчев“ ‐ Битола
За концертна активност
Здружение на љубители на ромската фолклорна уметност
„Романо ило“ ‐ Скопје
Втори мајски ромски фолклорни денови „Ѓурѓовден  ‐ 2013“
Српска заедница во Македонија
Традиционален целовечерен концерт во рамките на неколку‐
дневната манифестација „Светосавски денови“
ФА „Китка“ ‐ с. Ораовица
Зачувување на изворниот фолклор
КУД „Вера Јоциќ“ ‐ Македонска Каменица
Откуп на автентични носии и зачувување на изворниот фолк‐
лор
ФА „Бучим“ ‐ Радовиш
„Да ја зачуваме од заборав традицијата“
КУД „Дримкол“ ‐ Вевчани
Обреди и обичаи на Власите во Вевчани
КУД „Бахар“ ‐ с. Чалакли, Валандово
Негување и презентација на фолклорот на турската заедница
од источна Македонија
АНПО „Кочо Рацин“ ‐ Скопје
Концертна дејност и поставување кореографија
АНПО „Скопје“ ‐ Скопје
Нова кореографија „Копачија“
АКУД „Мирче Ацев“ ‐ Скопје

Концертна дејност
ЖКУД „Владо Тасевски“ ‐ Скопје
„Со традиционален фолклор, за побогата Македонија“
КУД „Гоце Делчев“ ‐ Валандово
Сплет на песни и игри од источна Македонија
АФ „Плетенка“ ‐ Битола
Поставување кореографија и презентација на настап во Битола
КУД „Негорци“ ‐ Негорци
Набавка на комплет женски носии од паланечкиот крај, снима‐
ње музика за кореографијата и работа на ансамблот во 2013
година
ФА „Битола“ ‐ Битола
Откуп на изворна автентична демирхисарска носија
АНПИ „Јонче Христовски“ ‐ Скопје
Концертна активност на Ансамблот „Јонче Христовски“ во 2013
година
КУД „Шпреса“ ‐ Велешта
Промоција на културата и на фолклорот од струшкиот крај во
Република Македонија 
АНПИ „Ибе Паликуќи“ ‐ Скопје
Подготовка на две нови кореографии од скопскиот регион
Друштво за култура и уметност „Арт‐кул“ ‐ Крушево
ЦД „Влашки градски напеви“
Центар за едукација и негување на традицијата „Етно‐
Илинден“ ‐ Битола
Фолклорот во Леринско, Костурско и Воденско
Здружение фолклорна група „Копачка“ ‐ с. Драмче, Делчево
„Копачка 2013“
КУД „Ѓердан“ ‐ Охрид
Набавка на нови носии, обнова на постојните и прослава на 45‐
годишнината од постоењето на КУД „Ѓердан“
Здружение на Власите „Мегленија“ ‐ Гевгелија
13. манифестација „Влашка вечер 2013“
КУД „Бисер“ ‐ Кичево
Јубилеј 10 години постоење на КУД „Бисер“, обнова и набавка
на инструменти
Здружение за култура и уметност „Иљо Антески‐Смок“ ‐
Тетово
Поставување изворни игри и песни од Тетово и изработка на
носии
КУД „Јени Јол“ ‐ Скопје
Одбележување 65‐годишен јубилеј
ГАКУД „Браќа Гиноски“ ‐ Гостивар
Концертна дејност
КУД „Јахи Хасани“ ‐ с. Чегране, Гостивар
Компонирање две нови ора
СОФАМ
Трето советување за фолклор
Организација на фолклорни смотри и главна републичка смот‐
ра
ФА „Китка“ ‐ Истибања
„Роса роси над селото“
АНИП „Орце Николов“ ‐ Скопје
Поставување на кореографијата „Детски игри од Радовишко“
Откуп на оригинални носии од моштенскиот регион за корео‐
графијата „Моштенски собор“
ЗГ „Илинденски марш ‐ Поп Мартин 2007“ ‐ Свети Николе
Илинденски марш 2013  Свети Николе ‐ Крушево
Алексо Димов
Изработка на ЦД
Здружение на домови и центри за култура во Република
Македонија
Работа на Здружението и организирање Денови на домовите и
центрите за култура во РМ
КЗ „Буримет е шарит“ ‐ Тетово
Одржување предавања за едукација и обука на членовите и
збогатување на репертоарот со нови кореографски поставки
Набавка на народни носии за нова кореографија
КУД „Русалии“ ‐ с. Секирник
Доопремување на носии и инструменти и подготовка на нови
кореографии
Русалиски средби 2013 г.
КУД „Јени Хајат“ ‐ Тетово
Традиционален концерт
ЗГ „Ратевски бамбурци“ ‐ с. Ратево, Берово
Изработка на автентични носии од кожа за потребите на група‐
та „Ратевски бамбурци“
Ромски културен и едукативен центар „Тернипе МК“ ‐
Делчево
Набавка на инструменти
Сузана Спасовска
ЦД ‐ етноалбум со македонски традиционални  песни 
Фолклорно аматерско здружение „Етнос“ 
Одбележување 10‐годишнина на фолклорното студио „Етнос“ ‐
Скопје
МКУД „Цветан Димов“ ‐ Скопје
Детски оркестар на изворни инструменти
Фестивал „Од цвет на цвет со оро и песна“
ТОРИА ДООЕЛ
50 години дуо Селимова‐Желчевски
Фестивал на нови родољубиви и патриотски песни „Гоце
фест“ ‐ Скопје
ЦД „Врутокот на слободата“
АНПО „Гоце Делчев“ ‐ Скопје
Свечен годишен концерт во чест на 23 Октомври ‐ Денот на
револуционерната борба, а по повод 120 години од формира‐
њето на ВМРО
КУД „Гоце Делчев“ ‐ Делчево
Одбележување на 110 години од смртта на Гоце Делчев
Етно група „Монистра“
Самостоен концерт
ФЕСТИВАЛИ
Фестивал на изворен фолклор „Шари Кендон“
ФА „Китка“ ‐ с. Ораовица
Велигденски средби 2013
КУД „Никола Јонков Вапцаров“ ‐ Скопје
Вапцарови денови  
ФА „Билјана“ ‐ Ложани
Фолклорен фестивал „Разиграна Струга“
Здружение за заштита и негување на македонскиот фолклор
и традиција „Источник“
Лешочки фолк‐фест
ФА „Бучим“ ‐ Радовиш
Меѓународен детски фолклорен фестивал „Оро весело“
АНПО „Кочо Рацин“ ‐ Скопје
16‐ти Меѓународен детски фолклорен фестивал „Св. Кирил и
Методиј“
АКУД „Мирче Ацев“ ‐ Скопје
34‐ти Меѓународен студентски фолклорен фестивал 
Здружение за развој и афирмација на Долни Дримкол
„Долни Дримкол ‐ Луково“ ‐ с. Луково, Струга
Денови на долнодримколската култура и традиција 
АНПИ „Ибе Паликуќи“ ‐ Скопје
Фолклорни вечери на Скопската чаршија
Центар за едукација и негување на традицијата „Етно‐
Илинден“ ‐ Битола
Семакедонска венчавка
Здружение „Мариовско‐мегленски културни средби“ ‐
Прилеп
Мариовско‐мегленска културна средба во 2013 г.
ФА „Китка“ ‐ Истибања
„Истибањско здраво‐живо 2013“ 
Фестивал на нови родољубиви и патриотски песни „Гоце
фест“
КЗ „Буримет е шарит“ ‐ Тетово
Фестивал на обработен фолклор „Шарски извори 2013“
КУД „Гоце Делчев“ ‐ Делчево
7‐ма Пијанечко‐малешевска свадба во функција на туристичка‐
та понуда на регионот  
Фондација за култура и спорт „Куманово“ ‐ Куманово
Меѓународен тамбурашки фестивал „Куманово 2013“

КУЛТУРНО‐УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ

Фестивал „Охридско лето’’ во Охрид
Фестивал „Мајски оперски вечери“ во Скопје
Интернационален фестивал на класична музика „Интерфест’’ во
Битола

Денови на македонска музика во Скопје
Скопски џез фестивал
Офф фест во Скопје
„Танц фест“ во Скопје
Манифестација „Топол културен бран“
Манифестација „Струшки вечери на поезија“ во Струга
Меѓународна  ПЕН конференција во Охрид
Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура
во Охрид
Меѓународна средба на литературни преведувачи во Тетово
Републички Фестивал на народни песни и игри „Илинденски дено‐
ви“ во Битола
Балкански фестивал на народни песни и игри во Охрид
Научно културни средби „10 дена Kрушевска Република“ во
Крушево 
Град на култура ‐ Крива Паланка
Манифестација „Гоцеви денови’’
Републички Фестивал на народни инструменти и песни „Пеце
Атанасовски’’ во Долнени, Прилеп 
Фестивал на пролетни веселби „Хид Бах Шен фест’’ во с.Чалакли,
Валандово
Фестивал на стилизирани песни и ора „Кенге Јехо’’ во Струга 
Интернационален театарски фестивал „Млад отворен театар ‐
МОТ“ во Скопје
Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински’’ во
Прилеп
Меѓународен театарски фестивал „Скупи фестивал“ во Скопје
Интернационален фестивал на филмска камера „Браќа Манаки’’
во Битола
Скопски филмски фестивал

МУЗИЧКО‐СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ

Македонска опера и балет
Премиера на операта „Фауст“ 
Премиера на операта „Хофманови приказни“
Премиера на операта „Атила“
Премиера на оперетата „Свирачот на покривот“
Тековен репертоар во Операта:  „Травијата“, „Аида“ Џ.Верди,
„Лидија од Македонија“, Р.Аврамовски, Дон Џовани, В.А.
Моцарт, „Севиљскиот бербер“ Росини, „Љубовна напиивка“,
Лучија ди ламермур“ и „Рита“ Г. Доницети, „Мадам Батерфлај“
и „Тоска“, Пучини, „Јованче и Марика“ Е. Хумпердик, 
Традиционални концерти по повод празникот Василица (12 и
13 јануари)
Концерт посветен на делото на Рихард Вагнер
Ангажирање редовни странски и домашни диригенти во
репертоарот за 2013
Гостување на странски и на домашни уметници на нашата
сцена во 2013
Гостување на Македонската Опера и балет во Битола,
Гевгелија, Тетово, „Охридско лето“, ДММ, „Скопско лето“
Кирија за инструменти во сопственост на оркестарските умет‐
ници
Потрошен материјал за инструменти во сопственост на орке‐
старските уметници
Балетска премиера на национално дело 
Балетска обнова на „Корсар“
Солисти гости од странство
Ангажирање на балетскиот играч‐првенец од Грузија, Васил
Чичијашвили 
Набавка на шпиц‐патики 
Набавка на балетска опрема 
Ангажирање на реномирани педагози‐репетитори од РМ и од
странство
“Тековен репертоар на Балетот: “Македонска
повест“Г.Смокварски, Самсон и Далила, Жизел, Снежана и
Седумте Џуџиња, Силфида, Дон Кихот, Лебедово Езеро,
Заспаната Убавица, Корсар, Оревокршачка, Врати Филм И
Шпајз, Изгубена Верба, Есмералда, Доктор Офболи, Рајмонда”
Материјални трошоци за установата
НУ Македонска филхармонија
Симфониски концерти  
Симфониски концерти за деца 
Концерти на Македонска Филхармонија во Тетово и Прилеп
гостување на Охридско лето
Концерти на камерниот оркестар 
Издавање ЦД на симфонискиот оркестар на Македонската
филхармонија
Кирија за инструменти во сопственост на оркестарските умет‐
ници
Потрошен материјал за инструменти во сопственост на орке‐
старските уметници
ЦЕНТРИ ЗА КУЛТУРА
НУ ЦК „Трајко Прокопиев“ ‐ Куманово
Вечер со музиката на Трајко Прокопиев 
Концерт на виолинистот Даниел Лазаровски во Куманово 
Концерт на фламенко‐гитаристот Томислав Нешковски
НУ ЦК „Никола Јонков Вапцаров“ ‐ Делчево
Програмски активности на младинскиот и на детскиот хор 
НУ ЦК „Иљо Антески‐Смок“ ‐ Тетово
Концерт на Шкелзен Бафтијари 
Концерт на Бесиана Мехмети 
Концерт на Шклзен Пајазити со оркестар
Рецитален концерт на Барлент Зибери 
Новогодишен концерт на хорот при НУ ЦК „Иљо Антески‐Смок“ 
Годишен концерт на диригентот  Јетон Пустина
НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ ‐ Струга
Концерти на групите: „Бла Бла Бла“, „Фолтин“, „Баклава“ и
„Летечки пекинезери“
Музички корени‐ концерт на ансамбл „Стефче Стојковски“,
„Чалгија саунд систем“, Бранко Жезоски, „Езгија“, „Мајовци“
НУ ЦК „Ацо Шопов“ ‐ Штип
Подиум на млади пијанисти ‐ Концерт на Ангеле Михајловски,
Александар Манев, Деспина Филова, Мартин Николов, Бојана
Михајлоска и Антонија Анастасова
НУ ЦК ‐ Битола
Фестивал на музика од светот 
НУ ЦК „Григор Прличев“ ‐ Охрид
Концерт со кларинети ‐ Игор Бакрески и Ристо Ѓорески
Балетска премиера „Волкот и седумте јариња“ ‐ балетска пре‐
тстава за деца во изведба на Балетското студио „Визави“
Годишна работа на мешаниот хор при Центарот за култура
НУ ЦК „Антон Панов“ ‐ Струмица
Редовна работа на хорот „Деница“
Концерт на Скопскиот дувачки квинтет
Концерт на сериозна музика на дуото „Пан“
Концерт на триото „Извор“ ‐ програма: Обработени македон‐
ски традиционални ора
Манифестација „Вечер на источновизантиско пеење“
Концерт на хорот при храмот „Рождество на Пресвета
Богородица“
Концерт на сериозна музика (Весна Гиновска, Васил Атанасов и
Катерина Гелебешева) 
НУ ЦК ‐ Дебар
„Радика‐фест“
Фестивал „Славејчињата на Кораб“
НУ ЦК „АСНОМ“ ‐ Гостивар
Новогодишна претстава на албански јазик
Новогодишна претстава на македонски  јазик
НУ ЦК „Ацо Ѓорчев“ ‐ Неготино
Концерт на Камерниот оркестар при Македонската филхармо‐
нија
Концерт на триото „ВАМ“
НУ ЦК „Бели мугри“ ‐ Кочани
Концерт на Мандолинскиот оркестар на МКЦ Скопје
Концерт на Женскиот младински хор
Концерт на Градскиот оркестар при МКЦ Скопје
НУ ЦК „Марко Цепенков“ ‐ Прилеп
Концерт на гитара и гудачки квартет (Христо Христовски‐Мулар
на гитара, Јане Пенов на гитара и квартет при ФМУ)
Концерт „Музички треперења“ ‐ Никола Атанасов ‐ флејта и
Христо Христовски‐Мулар ‐ гитара
Велигденски концерт на хорот „Св. Благовештение“ ‐ источно
хорско пеење
Вечер на класични бисери
ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ 

ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ ‐ Виница 
Работа на Мандолинскиот оркестар
Џез‐концерт: Гоце Мацанов ‐ џез‐квартет
ОУ Дом на културата „Мирка Гинoва“ ‐ Демир Капија 
Меѓународен фестивал „Пеце Атанасовски“ ‐ Долнени
ОУ Дом на културата „Иван Мазов‐Климе“ ‐ Кавадарци
Работа на градскиот хор во ДК „Иван Мазов‐Климе“ ‐
Кавадарци преку целата година
Концерт на Македонската Филхармонија 
Рок Хепенинг 
ОУ Дом на културата „Крсте Петков Мисирков“ ‐ Свети
Николе 
Настап на Скопскиот дувачки квинтет
Настап на Македонската опера и балет по повод Денот на
ослободувањето на Свети Николе
ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ ‐ Ново Село
Концерт на класична музика 
ОУ Дом на културата „Драги Тозија“ ‐ Ресен
Летни културни перформанси 
КУЛТУРНО‐ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Марија Ѓошевска
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Кристина Светиева на
пијано
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Милан Јанкуловски на
пијано
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Владимир Костов на
виолина и Марија Вршкова на пијано
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Џафер Џафери на вио‐
лина и Марија Вршкова на пијано
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Маја Михајловска на
виолончело и Елена Атанасовска на пијано
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Марија Јакимовска на
флејта и Весна Ангелова на пијано
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Стојан Димов на клари‐
нет и Рита Трпчева‐Поповиќ на пијано
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Маријан Милошевски
на фагот и Сара Пројковска на пијано
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Дешира Амети‐Крлиу ‐
сопран со пијано‐придружба
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Билјана Талеска ‐
сопран и Милан Јанкуловски на пијано 
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Ера Лимани ‐ сопран со
пијано‐придружба
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Хелене Ангеловска ‐
мецосопран и Марија Ѓошевска на пијано 
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ дуо Ана Кондратенко ‐
виолина и Олег Кондратенко ‐ виолина и Марија Вршкова на
пијано 
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ трио Косово: Сихана
Бадивуку на виолина, Блерим Груби на виола, Аристит Просид
на виолончело и Дерек Хан на пијано од САД 
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ Гудачки квартет
„Зографски“: Фросина Богдановска на виолина, Горан
Муратовски на виолина, Александар Стојчевски на виола,
Кирил Јосифов на виолончело
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ циклус „Доаѓаме“:
Мимоза Кека на пијано, класа на Тодор Светиев
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ циклус „Доаѓаме“:
Љеутрим Алији на пијано, класа на проф. Борис Романов
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ циклус „Доаѓаме“:
Кристина Вељановска на пијано, класа на проф.Нина Костова
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ циклус „Доаѓаме“:
Бојан Илковски на виолина и Елена Атанасовска на пијано,
класа на проф. Олег Кондратенко
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ циклус „Доаѓаме“: Сара
Османи на флејта, Елинда Аго на флејта и Дарко Мариновски
на пијано, класа на проф. Јета Старова
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ циклус „Доаѓаме“:
Живко Чиртоски на саксофон, класа на проф. Нинослав Димов 
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ циклус „Гостувања на
уметници од странство“: Шкељзен Доли на виолина и пијано‐
придружба, Австрија 
Циклус солистичко‐камерни концерти ‐ циклус „Гостувања на
уметници од странство“: дуо Дали‐Лиза Шуман на виолина и
Дарко Костовски на пијано, Германија
МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР
Манифестација „Види музика, слушни слика, добиј книга!“
Годишна работа на Женскиот младински хор
Годишна работа  на Мандолинскиот оркестар 
ЈУ ЦОП Универзална сала ‐ Скопје 
Божиќен концерт на Камерниот оркестар „Скопски солисти“ 

Детски културен центар „Карпош“
Меѓународен фестивал и натпревар по класична гитара

„Тремоло“
Дом на културата „Јане Сандански“ ‐ Пехчево
Фестивал на дувачки оркестри и Етносаем „Пехчевски
Павловден“

ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТА
СОКОМ 
Годишни награди за исклучителни успеси во областа на класич‐
ната музика „Виртуози“
Научна манифестација „Струшка музичка есен“ 
Издавање на компакт‐дискови (2) со дела од македонски ком‐
позитори
Нарачка на нови музички дела 
Сојуз на музички уметници на Македонија
Фестивал „Златна лира“ ‐ 2013
„Про музика“ (Pro muzica) ‐ циклус концерти низ државава
(Живко Фирфов на виолончело, Љубиша Кировски на виолна и
Димитрије Буџаровски на пијано; Весна Гиновска ‐ сопран  и
Кристина Светиева на пијано; Васил Атанасов на обоа и
Катерина Гелебешева на пијано; Кристијан Каровски на пијано;
Петруш Петрушевски на контрабас и Елена Атанасовска на
пијано; Елена Граматиковска на пијано; Даниел Апостолов на
фагот и Марија Вршкова на пијано; дуо Гелебешеви; Михајло
Куфојанакис на виолина и Тодор Светиев на пијано; Никола
Паскалов на пијано; Стојан Димов на кларинет и Рита Трпчева‐
Поповиќ на пијано; дуо „Рибарски“; трио „Скопје“)  
Дирекција за култура и уметност
„Скопско лето“
„Есенски музички свечености“
Музичка младина на Македонија
Свечен концерт со Македонската филхармонија
Проект: „Кон нашите почетоци“
Летен музички камп ‐ концерти со Камерниот оркестар на
МММ
Летен музички камп ‐ семинар по пијано
Летен музички камп ‐ семинар по виолина
Здружение „Совет за грижи и воспитување на децата на град
Скопје“
Фестивал на детската песна „Златно славејче“
Здружение „Благослов“ ‐ с. Ростуше, Маврово
„Пасхално ехо“ ‐ концерт во Универзална сала
ЗГУРМК „Полифонија“
Академија за виолончело Астрид Селита
Концерт „Годишни времиња“ ‐ Астор Пијацола во Демир
Капија 
Меѓународна фондација „Тоше Проески“
Меѓународен фестивал „Тоше Проески“
Музички издавачки центар ‐ МИЦ
Авторско ЦД на композиторот Петре Богданов‐Кочко (100 год.
од неговото раѓање)
„Музиката, мојот свет“ ‐ Ванчо Чавдарски
Здружение на граѓани „Култур оп“ ‐ Скопје
Нарачка на дело од композиторот Дамир Имери за пијано и

оркестар  
Здружение за култура и уметност „Таксират“
Фестивал „Таксират 15“
Здружение на автори „Шпато“
„Ризница 6“ ‐ избор од македонското музичко творештво ‐
издавање ЦД
Здружение „Св. Јован Кукузел“ ‐ Прилеп
„Минејски катавасии“ ‐ издавање ЦД
Музички балетски педагози на Македонија
51. Државен натпревар за ученици и студенти по музика
ДМБУЦ „Илија Николовски‐Луј“
Нарачка на композиција за виола
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„Талент бокс“ ‐ Авалон
Фестивал „Скопје гори“ 2013
Здружение на граѓани „Васил Хаџиманов‐Јуниор“ ‐ Кавадарци
Меѓународен тиквешки рок‐фестивал 
Меѓународен натпревар за камерна музика
Меѓународен џез‐фестивал Кавадарци (Jazz night in Kavadarci)
на локалитетот Моклиште, манастир „Св. Никола“ 
Скопски дувачки квинтет
Концерти на камерна музика на Скопскиот дувачки квинтет во
Делчево и во Гостивар
Издавање ЦД  на Скопскиот дувачки квинтет
Здружение  за уметничка дејност „Гофест“ ‐ Гостивар
„ Златни звуци“ 
ЗГ „Јаболчиња“
Детски фестивал на забавни песни ‐ Тетово
Пап продукција 
Детски фестивал  „Поточиња“
Здружение за култура и уметност „Иљо Антески‐Смок“ ‐
Тетово
Годишен концерт со дела од македонски автори 
Новогодишен концерт
Интерарт културен центар ‐ Скопје 
Премира „Потрага“
Премира „Хот“
Здружение на деца и младинци без родители „Градиме
иднина“
Проект „Градиме музичка иднина“
ТТ Темпули
„Една песна еден век“ ‐ објавување ЦД
Културно‐уметничко здружение „Евент“
Проект: „Евент “
Арт медија 
Мјузикл „Чикаго“ 
Фондација „Аполонија“
Гевгелиски музички моменти
Здружение на музички и балетски педагози „Леге артис“ ‐
Гевгелија
Концерт на класична музика со флејта и пијано
Кастрати‐Артан ТП Артан Адем Кастрати ‐ самостоен музичар
Модерно етно ‐ издавање ЦД
Ребис‐К Гордана Деан ИДР ДОО Скопје
„Танцот ги зборува сите јазици“ ‐ 21‐годишнина на „Ребис“  
Здружение на граѓани за промоција и развој на културата
„Модоарс“
Балкански фестивал на современа музика „Модоарс“
Баги комуникации ДООЕЛ
Литургиски песнопеења од Македонија (Преродба) ‐ издавање
ЦД
Центар за алтернативна креација „Алтернативе“ ‐ Скопје
„Опен ер ‐ џез“ ‐ етномузика во Куманово
Здружение за аудиовизуелна уметност „БТ фест“ 
Интернационален детски музички фестивал „Тра‐ла‐ла“
Факултет за музичка уметност ‐ Скопје
Концертна дејност на ФМУ: концерт на „Биг бенд“ и концерти
на 
Друштво за филмска продукција, театар, трговија и услуги
„ОДА“
„Опен ер“ ‐ музички фестивал 
Балкански музички форум
Македонска филмска музика (ЦД)
Издавање двоен музички компакт‐диск на композиторот
Благоја Ивановски (90‐годишнина од раѓањето)
Издавање музички компакт‐диск на композиторот Димче
Николески  (70‐годишнина од раѓањето)
Создавање база на податоци ‐ архива на сите музички настани
во Р. Македонија
План Б продукција
Етно концерт на Влатко Лозаноски „Изворно од Македонија“
Трето уво 
„Балкански музички плоштад“
Џезинг арт
„Џез‐фест“  Тетово
КУД ААЛЛЕЕГГРРЕЕТТОО
Сцена на албанската сериозна музика
Мануфактура продукција
„Хармосини“‐ издавање на ЦД
Еден на еден
„Џез‐евергрини“ ‐ Битола 
Прима адем 
Детски фестивал „Виножито“ 
Нова икс идеја
„Рок и класика“ ‐ концерт на „Архангел“
Бенсман саксофон квартет 
Концерт и семинар
Мандолински оркестар „Скопје“ ‐ Рамадан Шукри
Јубилеен концерт на Рамадан Шукри
Љубители на класичната музика
6 Мај ‐ Светски ден на хармониката
Студио „Супер ѕвезда“
Детски музички фестивал „Супер ѕвезда“
„Музичка разгледница“
Установа за уметнички дејности „Скопски џез‐фестивал“
ЦД на триото Дамир Имери, Оливер Јосифовски и Оскар Салас
Факултет за уметност ‐ Тетово 
„Мост со три крака“
Локомотива
Фестивал за современ танц и перформанс „Локомоушн“

Младинска организација ‐ здружение за општествена акција,
едукација и превентива 
„Да пееме заедно“
ДКУ АРТ‐КУЛ ‐ Крушево
„Детска пролет“‐ детски фестивал 
„Интергитар‐фест“ ‐ Скопје
Дуо Скупи
Македонско‐албански вечери во изведба на Ермаљ Мехмети и
јета Старова
Здружение на Македонците по потекло од Албанија „Сонце“
Мала Преспа ‐ Голема македонска песна
Ансамбл за современа музика „Сонорис“
Камерни концерти на современа музика
Класични концерти наменети за деца
Естрада МЦ ‐ Прилеп
Интернационален детски музички фестивал „Ѕвездички“
Интермедиа
Концерт на групата „Синтезис“ во Велес 
Буллфрогс продукција
Балетска претстава ‐ мјузикл „Ени“
Здружение на граѓани за културна соработка „Инфинитас“ 
Манифестација „Виенски бал“ 
Здружение на граѓани за едукација и афирмација на музика‐
та ФИН проект ‐ Скопје
Музичко истражување за проектот „Едно е сонцето“
Парамециум продукција
Македонското срце чука во 7/8 
Српска заедница во Македонија
Србите и пријателите
Љубомир Ангелов
Издавање нов албум на музичката група „Д Џон“
Весна Малјановска
„Приспивни песни“ 
Билјана Петровска
Концерти на квартетот „Анимус“ (Animus) во Скопје и во Велес        
Трио „В.А.М.“  
Концерти на камерна музика
Владимир Костов
„Виолина‐фест“
Селами Колоња
„Зборувам со месечината“ (Flas me henen)
м‐р Огненка Герасимовска
Три пијано‐солистички концерти во Скопје, Куманово и во
Тетово 
Марија Михајловска
Камерно дуо ‐ рецитал за виолончело и пијано во Битола 
Елена Атанасовска‐Ивановска
Камерни концерти  во Скопје и во Гевгелија
Емилио Перцан
Концерт на Емилио Перцан (виолина) со Ориол Ајмат‐Фусте
(виолончело) и Лука Квинатавале (чембало) во Скопје 

Никола (Кокан) Димушевски
„Календар“ ‐ издавање ЦД
Берат Мемеди 
Музичка работилница со завршен концерт 
Јасмина Кантарџиева
„Датура“ ‐ ЦД
Верица Шотаровска
Концерт ‐ Сонатна вечер во Кавадарци 
Емилија Аврамовска
Македонските уметници во чест на академик Ристо
Аврамовски ‐ одбележување на јубилејот „70 години од раѓа‐
њето“
Татјана Џорлева
Издавање ЦД
Ангеле Михајловски
Македонската класична музика меѓу македонските пијанисти ‐
концерти во Пробиштип, Неготино и во Кочани
Македонски брас квартет ‐ Стојанче Косовски
Концертна дејност во Кавадарци и во Прилеп 
Цветан Стојановски
Солистички концерт глас и клавир (Прилеп и Неготино ) 
Камерен оркестар „Лихнид“
Циклус концерти на оркестарот во Струга и во Битола
м‐р Наташа Трбојевиќ
Концерти на пијано на дуото Трбојевиќ‐Настовски  во
Струмица, Велес и во Кочани
Игор Иванов
Концерт со програма: „Барток‐Стравински трио“
Иле Темков
Одбележување на јубилејот „50 години уметничка дејност на
виолинистот Иле Темков“
Ана Гацева
„Од македонската и светската музичка ризница“ ‐ концерт во
Штип
Иван Иванов
„The new Macedonian Progresive Jazz“
Дарко Мариновски
Музичко‐сценска бајка „Синовите на Јоарел“
Бојан Перевски
„Нокаут 2012“ ‐ издавање ЦД
Фана Спиркоска
Вечер со импресионистичка камерна музика 
Илир Јакупи
Издавање ЦД
Ристо Ѓоревски
Кларинет‐рецитал
Дуо Кировски
Циклус концерти на дуото Кировски за одбележување 20 годи‐
ни заедничко музицирање
Даница Стојанова
Јубилеј „20 години уметничка и педагошка работа“
Иле Спасев
Издавање ЦД
Андреја Наунов
Музика и танц на танго‐теми
Далиборка Митева
Вечер на македонски и австриски композитори во Скопје
Михајло Арсенски 
Концерти со ремек‐дела од светската литература за тенор и
пијано и одбележување на 20‐годишниот јубилеј на професио‐
нално концертирање на Михајло Арсенски
Милица Шкариќ
Музички работилници за „Модели на импровизација за почет‐
на настава по пијано во Р. Македонија“
Оливер Милошевски
„Кавалска бројаница“ ‐ издавање ЦД
Гонца Богоромова
Вечер на македонски композитори
Снежана Анастасова‐Чадиковска
„Музиката продолжува“
Илчо Јованов
Издавање ЦД
Васо Ристов
Концерти во Радовиш и Делчево 
Бајрамали Идризи 
„Твојот збор“ ‐ издавање ЦД
Запро Запров
Концерт со дела од хорскиот опус на академик Ристо
Аврамовски по повод 70‐годишнината од неговото раѓање
Горјан Шуплевски
Издавање ЦД на композиторот и диригент Драган Шуплевски
Тони Китановски
Тони Китановски трио ‐ издавање ЦД
Јане Бакевски
Концерт на гудачкиот квартет „Аксиос“
Игор Бакревски 
Концерт за кларинет и пијано 
Марјан Бакревски 
Концерт за кларинет и пијано 
Роза Нолчева
Континуирана серија едукативни предавања за млади музича‐
ри „Кариера, како до остварување на сонот“
Валентина Велковска‐Трајановска
Авторски компакт‐диск
Мерсиха Шукри
„Звуците на харфата“
Јована Трајчева
Концерт во Штип
Елена Мисиркова
Концертна активност 
Петре Ангелов 
Џез‐гитара ‐ концерт 
Дуња Иванова
Концерт за пијано со музика на Лудовико Еинауди и Филип
Глас
Гоце Талевски
Концерт
Паскал Краповски
Камерен концерт (Милица Шкариќ на пијано, Гонца
Богоромова ‐ сопран и Паскал Краповски на виолончело)         
Тодор Трајчевски
Нарачка на ново дело со наслов „Времиња“
Џезире Алити 
Солистички концерт на харфа 
Стојан Димов
Концерт „Кларибел“ („Claribel“) во Скопје и во Велес 
Нинослав Димов
Саксофон‐рецитал
Бојан Волчевски 
Концерти на Бојан Волчевски, Филип Стамевски и Зорица
Каракутовска во Скопје, Прилеп и во Струмица
Владимир Крстев
Концерти на камерниот состав „Мјузик прогресив“ низ
Македонија (Скопје и Штип)
Никола Коџабашија
Музичка драма ‐ мјузикл „Пенелопа X“
Владимир Лазаревски
Концерт на камерниот оркестар „Арс Барока“ 
Страшо Темков
Промотивен концерт во Порта Македонија на Женскиот каме‐
рен оркестар со диригентот Саша Николовски‐Ѓумар
Викторија Коларовска‐Гмирја 
Старото православно црковно пеење ‐ Традицијата и совреме‐
ната состојба, работилници со проф. д‐р Магда Сухијашвили од
Грузија
Васко Дуковски 
Издавање ЦД „Истерн меднес“
Гордана Јосифовска‐Неделковска 
Циклус концерти на Гордана Јосифовска‐Неделковска низ
Р.Македонија 
Оливер Арсовски 
Камерен концерт со филмска музика 
ХОРОВИ 
„Про‐арс“ ‐ Центар за истражување и промоција на уметноста
и културата
Циклус годишни активности и концерти на професионалниот
хор „Про‐арс“
Градски мешан хор „Вардар“ ‐ Скопје

Кореографско‐сценографски музички перформанс на оперски
нумери
Годишен концерт 
Градски мешан хор „Гортинија“
Современа вокално‐инструментална музика: Реквием ‐ Шнитке 
Современа хорска музика
Концертна активност во Битола
ХМД „Кочо Рацин“
Времеплов на македонското хорско творештво
Кат продукција ‐ Скопје
Детски хор „Децата на Скопје“
Здружение на хорски камерни оркестри „Св. Злата
Мегленска“ ‐ Скопје
Божиќни свечености „Божиќ слава“
Циклус концерти во чест на Вагнер, Верди, Аврамовски,
Лековски, Кочко и Николевски
Здружение Меѓународен фестивал на детски и младински
хорови ‐ Кавадарци
26‐ти Меѓународен фестивал на детски и младински хорови
Градски женски младински хор „Менада“ ‐ Тетово
Циклус концертна дејност на хорот 
Градски детски хор „Лале“ ‐ Тетово
Редовна дејност на хорот во 2013
АКУД „Мирче Ацев“
Концертна активност на Академскиот хор (Штип и Свети
Николе)
Хорски фестивал „ТЕХО“
Хорски фестивал „ТЕХО“ во ЦК „Иљо Антески‐Смок“ и во мана‐
стирскиот комплекс во с. Лешок
КУД „Стив Наумов“ ‐ Битола
Програма за активностите на КУД „Стив Наумов“ ‐ Битола

МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ‐ СКОПЈЕ 
АРХЕЛОГИЈА 
Вршник, с. Пишица кај Пробиштип 
Продолжување на заштитните археолошки ископувања во пеште‐
рата Голема Пешт ‐ палеолитски локалитет 
Св. Атанасиј, с. Спанчево, енеолитско светилиште ‐ продолжување
на истражувачката кампања на праисториското светилиште Св.
Атанасиј , с. Спанчево 
Археолошки локалитет Врањак, с. Варвара, Скопско, праисториска
енеолитска и бронзенодобска населба 
Техничка документација на музејски инвентар ‐ археолошки пред‐
мети, збирка за средновековна археологија 
Кабинетски истражувања и анализи на движниот материјал од
раноенеолитското светилиште Св. Атанас кај с. Спанчево 
Препарирање, конзервирање и евиденција на антрополошките
наоди 
Неолитското село Тумба‐Маџари 
Археолошкиот локалитет Исар‐Марвинци, Валандово 
Градиште ‐ некропола од железно време 
Болестите во минатото 
Римски домус, Стакина Чешма, Валандово 
Археолошки локалитет Кременица населба од неолитски период 
Археолошки локалитет Хисар 
Неолитска населба Тумба‐Маџари 
Градиште‐Неготино ‐ археолошко истражување на античка
Антигонеја 
Археолошки локалитет Големо Градиште, с. Коњух , истражување
на доцноантичката базилика и централното градско подрачје 
Рекогносцирање на тумуларни некрополи во делчевскиот регион 
Систематско археолошко ископување на археолошкиот локалитет
Мали Дол, с. Тремник, Неготино 
Археолошки локалитет Голем Град, Преспа 
ЕТНОЛОГИЈА 
Визуелно регистрирање и документирање на мајстори и занаети
во исчезнување во Старата скопска чаршија „Чаршијата како
трговско‐занаетчиски, мултиетнички и мултиконфесионален про‐
стор“ 
Самоники растенија во традиционалната исхрана и медицина 
Џубе ‐ облека меѓу традицијата, Истокот и Западот 
Етнолошко истражување на шопската етничка област во
Македонија 
Тековно одржување, заштита, конзервација и реконзервација на
предметите во изложбените сали и депоата од Етнолошкиот музеј 
Набавка на кукли за Етнолошкиот музеј 
Музеолошко дооформување на Етнолошката постојана поставка ‐
изложбен дел на народно стопнанство во Музејот на Македонија 
Пачворк килими 
Убавината на каменот (употреба на неблагородни, полублагород‐
ни и благородни камења и минерали во народниот накит на
Македонија) 
Изработка на народни музички инструменти во Кочанско 
ИСТОРИЈА 
Заштита на снимениот видеоматеријал од теренските истражува‐
ња на духовната култура 
Реконзервација на предметите изложени во постојаната поставка
по историја, преуредување на целиот простор и нејзино дополну‐
вање со нови периоди 
Симболиката на македонските емигрантски асоцијации во
Бугарија од крајот на XIX век до почетокот на Втората светска војна
Обновување на македонската поставка во Музејот на Втората засе‐
дание на АВНОЈ во Јајце ‐ БиХ. 
Развојот на театарска дејност во Македонија 
Македонија и балканските војни 1912‐1913 год. 
ИСТОРИЈА   НА  УМЕТНОСТА 
Евидентирање и домументирање на антички натписи по горното
течение на Брегалница 
Истражување на иконите и други религиски предмети во
Мариовско 
Музејски предмети ‐ ктиторски натписи копирани на паус 
КОНЗЕРВАЦИЈА 
Конзервација на збирка ракописни книги на арапски јазик 
Конзерваторско истражување и реализација на конзерваторски
активности на копии на фрески од постојаната поставка и галерис‐
ките простории на Музеј на Македонија 
Конзерваторско истражување и реализација на конзерваторски
активности на дрвен полијелеј ‐ хорос (вл. бр. 785) од Полошкиот
манастир Св. Ѓорѓи во постојана поставка на Музејот на
Македонија 
Хемиска анализа на ѕидното сликарство во три џамии, 
репрезентативни градби во Македонија во османлискиот период
ПОПУЛАРИЗАЦИЈА 
Подготовка за печатење каталог на крстови 
Презентација и промоција на музејскиот маркетинг во национал‐
ните установи на Р Македонија 
ЕДУКАЦИЈА 
Едукативни програми за музејски посетители 
Идолите од Спанчево ‐ едукативна работилница 
Популаризација и промоција на културно наследство по пат на
промовирање на музејот како неформална образовна институција 
НУ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ‐ СКОПЈЕ 
Самоники растенија во народната медицина и традиционалната
исхрана (втора фаза) ‐ истражувачки проект 
Интервенција во постојаната ботаничка изложба (завршна фаза) 
Флористички и циотаксономски истражувања на ендемични и
реликтните растенија од Р Македонија 
Каталог на пајаците на Македонија (V фаза) 
Таксономија и хорологија на родот Orobanche во Р Македонија
(трета фаза) 
Таксономија и хорологија на родот Allium во Р Македонија (втора
фаза)
Конзервација и заштита на музејските материјали во изложбите и
депоата на Музејот 
Валоризација, ревалоризација и категоризација на инсектите
тврдокрилци (Coleoptera, Curculionidae, Carabidae) од збриката на
Музејот  (завршена фаза) 
Интервенција и осовременување на постојаната ентомолошка
изложба (дел од трета фаза) 
Едукација на деца од предичилишна возраст за растенијата и
животните во Р Македонија 
Змиите во Република Македонија (завршена фаза) 
Каталог на водоземците и влечугите (amphibia & Reptilija) во
Македонија (завршена фаза) 

Евиденција и документација на палеолонтолошката збрирка во
Природонаучниот музеј на Македонија 
Континуирано членство на библиотеката во библиографскиот
систем и сервиси COBISS>MK  (V) фаза 
Обработка, депонирање и чување на документација 
НУ МУЗЕЈ ‐ ГЕВГЕЛИЈА 
Монети од корпусот на античката населба на Вардарски Рид 
Метални предмети од некрополата Милци 
Тековна конзервација на материјал од археолошкиот локалитет
Милци, с. Богородица, Гевгелија 
Долно Повардарје (амфакситида) во антиката, систематски архео‐
лошки истражувања на археолошкиот локалитет Башот‐Горна
Корија 
Долно Повардарје (амфакситида) во антиката, систематски архе‐
лошки истражување на археолошкиот локалитет Градишор ‐
Мрамор 
Археолошки локалитет Кофилак и Милци 
Долно Повардарје (амфакситида ) во антиката,  Градска агора,
погребувањето и погребните манифестации на археолошкиот
локалитет Вардарски Рид 
НУ МУЗЕЈ КУМАНОВО 
Археолошки локалитет Градиште, сектор Акропол, с. Пелинце 
Археостраномски истражувања на Северната тераса на археолош‐
киот локалитет Татиќиев Камен, Кокино 
Археолошки локалитет Црквиште, с. Клечовце, B165 Куманово 
Нумизматичка обработка на монети и депонирање 
Куќа ‐ Музеј на Христијан Тодоровски‐Карпош 

Балканските војни во Македонија 1912‐1913 година 
Истражување на обичаите низ селата од кумановскиот крај и еви‐
дентирање со видеокамера 
Откуп на етнолошки материјал во Куманово и Кумановско 
Творештвото на Димитар Андонов‐Папрадишки 
Иконостаси во Кумановско од XIX век 
Конзервација на музејски материјал и опрема на лабораторија 
Изработка на проект за адаптација на простории за презентација
на етнолошката поствака во Р`жановце
НУ МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИ КРАЈ ‐ ТЕТОВО 
Археолошки ископувања на локалитетот Градиште, с. Теарце
Археолошки локалитет Тумба, с. Брвеница 
Грнчарството, занает и уметност 
Откуп и збогатување на етнолошкиот материјал 
Тетово низ илинденскиот период 
Увид на црковните споменици од XIV до XX век во Тетово и
Тетовско 
Резба на профана архитектура во западна Македонија 
Османлиски споменици во Тетово 
НУ МУЗЕЈ „ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ“ ‐ КИЧЕВО 
Кичево и Кичевско за време на Илинденското востание 
Српската војска во западна Македонија во 1913 година 
Борбите на IV. албанска бригада за ослободување на западна
Македонија 
Кичево и Кичевско пред и за време на илинденскиот период во
турските архиви 
НУ МУЗЕЈ „Д‐Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ“ ‐ СТРУГА 
Подводно археолошко истражување на локалитетот Врбник‐Струга 
Систематско археолошко истражување на локалитетот Црковни
Ливади, с. Вранештица ‐ Струга 
Презентација во изложбена поставка на ранохристијанските
мозаици од базиликата во с. Октиси 
Етнолошко истражување на Струга и Струшко 
Превентивна заштита на музејските експонати и музејскиот мате‐
ријал од музејски штетници 
85 години Музеј ‐ д‐р Никола Незлобински ‐ Струга 

Увид во состојбата на предметите од движното културно наслед‐
ство; икони во Струшко, црквите во пределите на Горни и Долни
Дримкол и Малесија 
НУ НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ‐ СКОПЈЕ
Откуп на две ликовни дела од акад. скулптор Станко Павлески 
Македонско профано сликарство (1854 ‐ до почетокот  на XX век)
НУ МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ ‐ СКОПЈЕ
Постојана поставка на Музејот на современата уметност 
Керамика ‐ превентивна заштита 
Конзерваторско‐реставраторска дејност врз колекцијата на
Музејот на современата уметност 
Едуктивен проект „Ѕвездички“ 
Мојот свет 
НУ СПОМЕН‐КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА ‐ СКОПЈЕ 
Откуп на фотографии од Оки Морихиро 
Откуп на филмски запис од интервјуто на Мајка Тереза за
Националната ирска телевизија (EIRE) во 1947 год. 
Учество и влијание на албанската католичка заедница во локална‐
та власт во Скопје ‐ учеството на Никола Бојаџиу во Советот на
град Скопје 
Печатење промотивни материјали 
Живи сведоштва на Мајка Тереза и Рамиз Алија 
НУ МУЗЕЈ НА АЛБАНСКА АЗБУКА ‐ БИТОЛА 
Научна трибина: Значењето на Али Улќинаку во развојот на албан‐
ската азбука, албанскиот јазик и литература како и развојот на
албанската свест (по повод 100‐годишнината од неговата смрт) 
Подготовка и печатење на рекламен материјал (брошури и флае‐
ри) за Музејот на албанска азбука ‐ Битола 
Едуктативина програма: Битолскиот конгрес и создавањето на
модерната албанска азбука 
Печатење на едукативен материјал „ТИ СИ...“
Свечено одбележување на државниот празник 22 Ноември ‐ ден
на албанската азбука
НУ ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ КРУШЕВО 
Музеј на Илинденско востание и Крушевската Република (техничка
реализација на музејска поставка во Музејот) 
Етноград „Крушево 2013“ 
Конзервација на ракописни книги во сопственост на Историскиот
музеј ‐ Крушево 
НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМО‐
СТОЈНОСТ ‐ СКОПЈЕ 
Филателистичко‐картофилска прошетка низ музејската поставка 
Изложба на стари фотографии од Макeдонија во османлискиот
период 
НУ СПОМЕН‐КУЌА НА ТОДОР ПРОЕСКИ ‐ КРУШЕВО
Програмски активности
НУ ЗЗСК и МУЗЕЈ ‐ ПРИЛЕП 
Античкиот град Стибера во римскиот период ‐центар за изработка
на мермерна пластика (изработка на комерцијални копии и маке‐
ти) 
Изведба на постојана етнолошка поставка 
Школите во музеите или музеите во школите 
Реализација на конзерваторски проект на 8 икони од манастирот
Трескавец 
Конзервација на икона на платно од манастирот Трескавец 
Документирање, проучување и истражување на збирката дела 
НУ ЗЗСК и МУЗЕЈ ‐ ОХРИД 
Конзервација на две икони од постојаната поставка на галеријата
на икони ‐ Охрид 
Конзервација и реставрација на две икони од сталната поставка на
Галеријата на икони ‐ Охрид 
Изложба на теренските истражувања на сакралните објекти,
црковниот мебел и селските слави од областа Дебарца 
Заштита на текстилни етнолошки предмети 
Презентација на скутини и чорапи од етнолошка збирка на
Заводот и музеј ‐ Охрид 
Откуп на етнолошки предмети облека (килими и покуќнина)
Подготовка на монографија за Љубомир Стефанофски (1919‐2011) 
Конзервација на старо оружје извадено од водите на Охридското
Езеро (XVIII, XIX и XX век) 
Заштита и конзервација на оружје од Втората светска војна 
Охридското Eзеро, подводно депо на оружје 
Современи охидски резбари 
НУ ЗЗСК, МУЗЕЈ и ГАЛЕРИЈА ‐ БИТОЛА 
Презентација на етнолошки филмови од Р Словенија 
Истражување и откуп на оружје, историски и етнолошки предмети
од семејството Новаќевски Битола 
Турски печати ‐ мурови 
Контиунитет и промени во обредната практика во циклусот на
годишните празнувања на населението во Демир Хисар
Прослава на празникот „Иванка“
Икона: Св. Богородица ‐ извор на животот 
Гостување на археолошка патувачка изложба од Музејот на
Македонија „Праисториски дами од Македонија“; низ
Републиката (во Заводот, музеј и галерија ‐ Битола)
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Учиме за нас 2013 
Ова е мое дело 
НУ ЗЗСК и МУЗЕЈ‐ СТРУМИЦА 
Неолитска населба страната во с. Ангелци, Струмица 974‐829‐
001/88 ЕНД 
Праисториската населба Голема Трзпеза‐Ново Коњарино 
Превентивна заштита на музејски збирки (етнологија) 
Зборник на трудови од научниот собир „Струмица и Струмичко во
времето на балканските војни и Букурешкиот мировен договор“,
одржан од 25 до 27 октомври 2012 год. во Струмица 
НУ ЗЗСК И МУЗЕЈ ‐ ШТИП 
Монетите низ вековите во брегалничкиот регион 
Конзервација и тековно одржување на монети од нумизматичката
збирка на Заводот и музеј ‐ Штип 
Изготвување проект за реконструкција на новооткриената црква
на локалитетот Исар‐Штип 
Водич низ постојаната археолошка поставка 
Реализација на проектот „Конзервација на етнолошки предмети
од дрво“ 
Накит од Етнолошкото одделение 
Конзервација на дрвени етнолошки предмети  
Материјални средства за тековна работа за конзервација на
оружје за постојаната историска поставка 
Конзервација на турско воено знаме од XIX век 
НУ КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР ‐ СКОПЈЕ 
Осовремување на постојана музејска поставка за Гоце Делчев, наш
незаборав и вечен патоводител 
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ‐ КРИВА ПАЛАНКА 
Откуп на музејски експонати за дополнување на постоечката
етнозбирка (разбој за ткаење, волнени килими, накит од
Кривопаланечко идр.) 
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИОТ
ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ ‐ ГРАДСКО 
Конзервација на метални предмети од збирката на НУ „Стоби“ 
Конзервација на камени споменици од збирката на НУ „Стоби“ 
Конзервација и реставрација на керамички предмети од збирката
на НУ „Стоби“ 
Конзервација на стаклени предмети од збирката на НУ „Стоби“ 
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АНТОН ПАНОВ“ ‐ СТРУМИЦА 
Обработка и документација на ликовниот фонд заради подготовка
за печатење на каталог по повод 50 години на Колонијата 
ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ
МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ 
Уметноста на XIX век во црквите од скопскиот регион 
Истражување на дела од Љубомир Белогаски во приватни колек‐
ции и институции
Збирка на архитектот Борис Чипан
Конзервација на икони од Музејот на град Скопје 
Конзервација на икона на платно „Св. бесребреници Козма и
Дамјан“ од збирката на град Скопје 
Заштита на раритетен експонат од османлиска збирка: „Дервишки
појас“
Конзервација и реставрација на музејски предмети од метал, стак‐
ло, коска и креамика од Југоисточната некропола на Скупи 
Конзервација на метални музејски предмети од антички период 
Конзервација и реставрација на предмети од глина од антички
период 
Борко Лазески‐конзервација на лантата „Окупатор (фрагмент ) од
1952 ‐1956, графит на хартија, 570 х 167 см, дел од серијата карто‐
ни на Борко Лазески за монументалното дело „Фреска за НОБ“ од
1956 год. 
Конзервација и заштита на раритетни книги 
Градиште, с. Таор, општина Зелениково 
Скупи ‐ Југоисточна некропола, гроб со масовно погребување 
Неолотска населба Церје ‐ Говрлево
Скопје (1963‐2013) по повод 50 години од скопскиот земјотрес 
Скопје е мојот град 
ЛУ МУЗЕЈ ВЕЛЕС
Животот во населбите на изгрејсонцето 
Кале‐Велес (археолошко истражување) 
Уметност во мал формат ‐ нумизматичка збирка на Народен музеј
‐ Велес (изложба) 
70 години од смртта на Рацин ‐ јубилејна година 
Икони од црквата Св. Петар и Павле во с. Папрадиште, Велес 
ОУ МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО
Конзервација на музејски предмети од збирките на Музејот на
град Кратово 
Народни носии од кратовскиот регион 
Археолошко истражување на локалитетот Цоцев Камен, с. Шопско
Рударе, Кратовско 
МУЗЕЈ НА ГРАД НЕГОТИНО  
Изложба на народна носија и килими 
Конзервација на етнолошки предмети 
Праисториските дами од Македонија 
Грнчарсвото од антиката до денес 
Јака Чешма, с. Тремник, Неготино 
Локалитет Градиште‐Неготино, обработка на креамички материјал 
ЛОКАЛЕН МУЗЕЈ ‐ ГАЛЕРИЈА КАВАДАРЦИ  
Систематски археолошки ископувања и истражувања на локалите‐
тот Кртозов Рид, село Дреново, Кавадаречко 
Тиквешките војводи и чети од времето пред, за време и по илин‐
денскиот период (1901‐1908) 
Галеријата икони од Тиквешијата 
ОУ НАРОДЕН МУЗЕЈ СВЕТИ НИКОЛЕ 
Археолошки локалитет Градиште‐Кнежје 
Археолошки локалитет Селеново, с. Горобинци, римска населба и
некропола 
Дрвени покуќнински предмети 
ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА 
Заштитини археолошки истражувања на локалитет Градиште, с.
Градец 
Пазарен ден ‐ изложбени активности 
Реконципирање на историска поставка 
ЛОКАЛЕН АРХЕОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ „ТЕРАКОТА“ ‐
ВИНИЦА 
Музејска ноќ
Иконостасни икони, црква Св. Илија, с. Блатец, Виница ‐ конзерва‐
торски истражувања 
Конзервација на керамика од археолошкиот локалитет Виничко
Кале 
Локалитет Коколов Рид, с. Виничка Кршла, општина Виница 
ЈОУ ДОМ НА КУЛТУРА „25 МАЈ“ ‐ ВАЛАНДОВО 
Функционирање и опремување на музејската збирка (археолошка) 
ОУ ДОМ НА КУЛТУРА МАКЕДОНСКИ БРОД 
Откуп на нов музејси материјал и ревалоризација на досегашниот
собран материјал 
ОУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО КАРАМАНОВ“ РАДОВИШ
Изложба на народни носии и везови од поднебјето на лакавички и
полски регион 
Изложба на народни носии и везови од поднебјето на шопскиот,
полскиот и јуручкиот регион 
ОУ ДОМ НА КУЛТУРАТА „ДРАГИ ТОЗИЈА“ ‐ РЕСЕН 
Прославување на „Иванден“ во Ресен 
ДОМ НА КУЛТУРА „НАУМ НАУМОВСКИ‐БОРЧЕ“ КРУШЕВО 
Етносаем 2013 г.

ДРУГИ КОРИСНИЦИ
ОПШТИНА ПРИЛЕП 
Прочка 2013 година 
ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 
Пеливансвото во Каршијака ‐ Скопје 2013
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
Вевчански карневал 2013
ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ‐ СКОПЈЕ 
Побратимството на Говедар Камен (Сроднички односи) 3.1.2.5.1.1.
Пеливанството како традиционален спорт и вештина во Каршијака
‐ општина Студеничани (елаборат за валоризацја)
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ 
Дигитализација на топонимскиот материјал на територијата од
Неготинско, Кривопаланечко и Крушевско 
Дигитализација на дијалектен лексички материјал од Картотеката
на Одделението за дијалектологија на македонскиот јазик (арх.
број: XVI/1‐19;  XVI/20‐40;  XVI/41‐59;  XVI/60‐76; XVII/1‐22; XVII/23‐
41); (арх. број: VII/1‐21; VII/22‐40; VII/41‐60; VII/61‐51; VIII/1‐20;
VIII/20‐37; VIII/38‐48; VIII/49‐60); (арх. број: X/1‐22; X/23‐41; X/42‐62;
X/63‐82; X/83‐103); (ар.број:XII/1‐20; XII/21‐38; XII/39‐59; XII/60‐82;
XII/83‐107);  (ар.број: XIV/1‐22;  XIV/23‐40;  XIV/41‐62;  XIV/63‐82;
XV/1‐12); (арх. број: XXIII/1‐18; XXIII/19‐37).

Поимник на зборови од областа на информатичката технологија (фаза
3) 
Дигитализација на текстот на Охридскиот апостол оа Картотеката на
проектот Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редак‐
ција 
Дигитализација на текстот на Верковиќевиот апостол од
Картотеката на црковнословенскиот јазик од македонска редак‐
ција страна 1‐49 
Дигитализација на текстот на Верковиќевиот апостол од
Картотеката на црковнословенскиот јазик од македонска редак‐
ција страна 50‐99 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ‐ ШТИП, Филозофски факултет
Пајонија ‐ населби, некрополи и движни наоди во брегалничкиот
басен 
ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ‐ ПРИЛЕП 
Дигитализација на археолошката документација од археолошкиот
комплекс Св. Преображение кај селото Зрзе 
Систематски археолошки истражувања на манастирски комплекс
Св. Никола, с. Манастир, Мариово 
Валоризација на духовното културно наследство „Лазарица во
Струшко Поле“
Изработка на Елаборат за донесување на акт за заштита на оби‐
чајно‐обредниот комплекс „Курбан“ во село Витолиште како
духовно културно наследство 
ИНСТИТУТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ И ХУМАНИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА
„ЕВРО‐БАЛКАН“ ‐ СКОПЈЕ 
Микротопографија на Видин ‐Арг , старомакедонска колонија 
Научен симпозиум: „Денови на Јустинијан I: Македонија во визан‐
тискиот комонвелт“  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ‐
СКОПЈЕ, ИНСТИТУТ ЗА АРХЕОЛОГИЈА
Чаир‐Градиште, с. Тремник 
Праисториска населба во Орловица, с. Ракотинци
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ НА МЕСНА ЗАЕДНИЦА ГАЛИЧНИК 
Галичка свадба  2013 
ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ
‐ СКОПЈЕ 
Работилница за заштита на културното наследство во Македонија 
ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Со традиционалните вредности, низ современата иднина 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ, НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Организација на жени „Радика“ ‐ Скопје 
Прмоција и зачувување на културните добра на реканскиот крај 
Меѓународна фондација „Борис Трајковски“ ‐Скопје 
Претседателска библиотека со музејска поставка „Борис
Трајковски“ 
Фондација: Центар на исламска цивилизација ФОЦИЦ ‐ Скопје 
Дигитализирање на ориенталното пишано културно наследство во
Р Македонија 
Здружение „Разбој“ ‐ Велес 
Керамичка колонија „Грнчарски средби ‐ Велес 2013“ 
Здружение за културно и образовна едукација „Клуби елита“ ‐
Скопје 
Да ја зачуваме традицијата и културното наследство 
Здружение ,,Клержо” 
Македонскиот рубин ‐
Здружение „Македонски национален комитет на Меѓународниот
совет на музеите“ МНК ИКОМ
Активности по повод на 18 Мај ‐ меѓународниот ден на музеите 
Награда „18 Мај ‐ меѓународен ден на музеите за музески проекти
за 2012 год.“ 
Изработка на прирачник за заштита ,управување и спасување од
ризици 
Македонско етнолошко друштво ‐ Скопје 
Фестивал на етнолошки филм 
КАЛАМУС
Некропола Водоча (англиска верзија ) од проф. д‐р Елица Манева 
Македонско археолошко научно друштво ‐ МАНД 
100 бисери на македонската археологија 
Функција на МАНД 
Здружение на бегалци Егејци и нивните потомци „Ластoвица“ ‐
Струмица 
Одбележување 100 години од егзодусот на македонското населе‐
ние по балканските војни ‐ 1913
Институт „ЕВРО‐БАЛКАН“ ‐ Скопје 
Регогносцирање на неолитски локалитети во гевгелискиот регион
Сим дизајн ‐ СКОПЈЕ 
Недела на чаршијата: „Вредни раце чуда чинат“ 
ДКУ „Арт кул“ ‐ Крушево 
Дигитална обработка на изворни влашки песни и умотворби 
Здружение на етнолошка култура „Горица Преспа“, с.
Подмочани, Ресен 
Одржување на збирката на етнолошки предмети 
Јубилеј „40 години собирање на нардони носии “
ЗГ „Ринитолеранте“ ‐ Дебар 
Мало место ‐ голема традиција 
Здружение: библиотека „АЛ‐БИ“, с. Бабино 
Откуп на хербариумска збирка 
Здружение на граѓани и уметност „АН‐БЛОК“ ‐ Скопје
Крушевска одаја 2013
Здружени за развој на екологијата туризмот и културната сора‐
ботка ,,Грин лист” ‐ Битола
Популаризација и промоција на културното наследство кај мату‐
рантите од РМ ,,Запознај го својот крај за да го сакаш повеќе”

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

1. НУ Национален конзерваторски центар ‐ Скопје
Матични функции ‐ Координација на работата на
конзерваторските центри
Непланиран увид во состојбата на спомениците на културата во
Македонија
Тековно работење на Центарот ИНДОК 
Валоризација на црквите Св. Ѓорѓи и Св. Богородица, Велес; Св.
Атанасие, с. Богомила, Велес; Св. Троица, с. Мождивњак, К.
Паланка
Изработка на елаборат за валоризација за дел од Тврдина и Стара
општинска зграда во Крива Паланка
Изработка на елаборат за валоризација за археолошкиот
локалитет Големо Градиште, с. Коњух
Елаборат за ревалоризација на црквата Вознесение на свети
Илија, с. Селце
Проект за конзервација и реставрација на десет икони од XVII век,
црквата Св. Атанасиј во с. Богомила, Велес
Конзерваторски истражувања и изработка на конзерваторски
проект ‐ Превентивна и непосредна заштита на Царски Двери од
XVI‐XVII век од црквите Св. Атанасие во с. Богомила и од Св.
Богородица во с. Бистрица, Чашка, Велес
Изработка на проект за конзервација на стар Камен мост на реката
Бабуна, с. Богомила, Велес
Изработка на проект за конзервација на куќа, сопственост на Мане
Шулевски, с. Галичник
Изработка на проект за санација, конзервација и негова реализа‐
ција за куќа на Тодор Томовски во с. Галичник
Изработка на проект за конзервација и реставрација и
конзервација на 42 (четириесет и две) слики од Кастрати
Изработка на проект за конзервација и реставрација и
конзервација на ѕидното сликарство во црквата Св. Никола, Псача
Непосредна заштита, Реализација на конзерваторски проект за
дренажен канал, Стар амам, Тетово
Конзервација и реставрација на архитектурата на црквата Св.
Атанасие, стар манастир, Лешок
Реализација на конзерваторски проект ‐ архитектура за црквата Св.
Ѓорѓи Победоносец, с. Младо Нагоричане, општина Старо
Нагоричане
Конзервација и реставрација на три икони од XVI/XVII век, во
црквата Св. Троица, с. Мождивњак, К. Паланка
Конзерваторско‐реставраторски работи на 7 икони (втора фаза) од
црквата Св.Петар и Павле, с. Папрадиште, Велес
Проект за конзервација, реставрација и реконструкција на
иконостасот од манастирот Св. Јован Претеча (Продром) с.
Слепче, Демирхисарско
Санација, конструктивно зајакнување на конструкцијата и
конзервација на Алимбегова куќа ‐ дневен центар за ментално
здравје, медицински центар Тетово, ул. 29 ноември, Тетово
Реконструкција на кровот на објект‐поранешен општински дом на

култура, Галичник
Конзерваторско‐реставраторски работи на ѕидното сликарство од
манастирската црква Воведение на Богородица, Карпино, с. Орах,
Старо Нагоричане
Проект за конзервација и реставрација на ѕидното сликарство на 
црквата Св. Јован Претеча во Кратово
Конзервација на ѕидното сликарство, Куќа на ул. К. Ј. Питу бр. 130,
Тетово
Конзервација на ѕидното сликарство на црквата Св. Никола, с. 
Пласница, општина Кичево
Реализација на конзерваторски проект, архитектура V фаза 
оградни ѕидови, бедеми од комплексот Големо теќе Серсем Али
Баба, Тетово
Превентивни заштитни мерки на црквата Св. Архангел Михаил, 
Берово
Превентивни заштитни мерки на црквата Св. Петка, ул. Абди
Леши, Дебар
Издавање на лиценци за надзор, проектирање, ревизија и
раководење со градба
Проект за конзервација и реставрација на архитектурата на дел од
разрушениот влез од оградниот ѕид на тетовското кале Балтепе,
Тетово
Санација на фасадите од куќа на ул. Јанко Михајловски бр. 11, 13,
Кичево 
Проект за конзервација и реставрација на ѕидното сликарство на
затворениот трем (галерија) на Шарена (Алаџа) џамија, Тетово
Изработка на заштитно‐конзерваторски основи за просторни и
урбанистички планови
Конзерваторски проект и непосредна заштита на Горноамамскиот
мост (Горен мост) во Кратово
Меморијални споменици и спомен‐обележја
Спомен‐костурница на паднатите борци од НОВ од Велес и
Велешко
Валоризација на црквата  Успение Богородичино, с. Гари
Елаборат за валозација на куќа на ул. Кочо Рацин бр. 9, Берово
Печатење на списанието „Културно наследство бр. 39 “ 
Конзервација, реставрација и санација на стар камен мост во с.
Желино .

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј ‐
Битола
Мозаик во нартексот во новооткриената базилика во Хераклеја
Линкестис
Конзервација и реставрација на новооткриените питоси во
гимназионот во Хераклеја Линкестис
Фрагмент од ѕиден мозаик со претстава на паун во Хераклеја
Линкестис
Конзервација на новооткриените објекти во Хераклеја Линкестис
Некрополите на Хераклеја Линкестис
Одржување на археолошкиот локалитет Хераклеја Линкестис
Конзерваторски истражувања и конзервација на предмети од
метал
Конзервација и реставрација на црквата Св. Петар, остров Голем
Град, Преспа
Епиграфски споменик ‐ Скочивирска Плоча
Конзерваторски проект и презентација на археолошкиот локалитет
црква Св. Ѓорги во Мехмед Ефенди, Јени‐џамија и адаптација за
галериски простор
Изготвување на проект за конзервација на ѕидното сликарство во
црквата Св. Богородица во село Граешница, Битолско
Реализација на проект за конзервација и реставрација на 
подигнатиот мозаик од локалитетот Авторемонт (од 1978г.)
Изработка на проект за покривање на мозаичните површини со
челични монтажни кровни конструкции во Хераклеја Линкестис,
Битола
Изготвување на проект за конзервација и реставрација на кочија 
Безистен во Битола
Конзерваторско‐реставраторски работи на црквата Св. Богородица
с. Велушина
Препокривање на црквата Св. Никола, Тополнички манастир
Истражувачки работи и проект за конзервација на црквата Св.
Ѓорги во с. Курбиново
Неолитска населба Тумба с. Велушина, Битола
Истражувачки работи и проект за конзервација на 8 (осум) икони и
2 (две) царски двери од црквата Св. Атанасиј во с. Долно Дупени,
Ресенско
Валоризација на рурална средина, с. Брајчино
Реконструкција на Куќата на Татарчеви ‐ Ресен
Превентивна заштита на куќата на Стив Наумов
Ревалоризација на спомениците на културата
Изработка на заштитно‐конзерваторски основи за просторни и
урбанистички планови

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј –
Охрид
Изготвување на петнаесет елаборати за валоризација на објекти
од староградска охридска архитектура
Изготвување на елаборат за ревалоризација на петнаесет објекти,
Струга
Изготвување на пет елаборати за ревалоризација на сакрални
објекти (христијански и муслимански) во Охрид
Конзервација и санација на јужните ѕидни платна на летната сцена
Долни Сарај во Охрид
Конзерваторско‐реставраторски работи на ранохристијанска
базилика, археолошки локалитет Плаошник (истражувачко поле 7 ‐
локалитет Манчевци), Охрид (втора фаза)
Санација на фасадата на куќа на Јонче Стружанче
Конзервација на Куќата од Ајри Доко (трета фаза)
Конзервација и реставрација на црквата Св. Никола с. Косел (VI
фаза)
Конзервација и реставрација на црквата Сите Свети, с. Лешани,
Охридско, V фаза
Конзервација и реставрација на црквата Св. Богородица Захумска
Изработка на заштитно‐конзерваторски основи за различни 
урбанистички модули на територијата на општините: Охрид, 
Струга, Дебарца и Вевчани
Дигитализација на културното наследство ‐ Центар ИНДОК ‐
обработка, чување и документација

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј –
Штип
Археолошки локалитет Баргала, локација Џамалзлиски гробишта,
општина Карабинци
.Археолошко истражување на археолошкиот локалитет Баш‐тепе
Анче, с. Карбинци
Археолошко истражување на археолошкиот локалитет Баргала,
базилика Extra muros
Увид, документација и состојба на недвижно културно наследство
во црквите и манастирите на територијата на општините Свети
Николе и  Пробиштип кои се под ингеренции на Завод и Музеј ‐
Штип
Непосредна заштита ‐ реализација на конзерваторско‐
реставраторски проект за владнички трон од црквата Успение на
Пресвета Богородица,  Ново Село, Штип
Непосредна заштита ‐ реализација на конзерваторско‐
реставраторски проект за конзервација и реконструкција на
балдахинот во олтарот на црквата Св. Никола, Штип
Реализација на проект за конзервација на црквата Вознесение
Христово, Свети Спас
Валоризација на Горно поле, Змијарник, с. Стар Карорман, Штип
Валоризација на археолошкиот локалитет Тикен‐баир, Криви Дол,
с. Радање
Валоризација на археолошки локалитет Беш‐тепе, Анче, с.
Карбунци
Обработка, депонирање и чување на документација, работа на
Центарот ИНДОК 
Одржување на археолошки локалитет Баргала
Обезбедување, овластување за проектирање, надзор и
раководење со објекти од А‐категорија, недвижно културно
наследство Конзерваторско‐реставраторски работи на северниот
бедем (западен крак), Баргала
Непланиран увид на архитектонското културно наследство во
општините Штип, Карбинци, Св. Николе, Радовиш и Конче
Конзерваторско‐реставраторски работи на базилика Extra muros
Ревалоризација на спомениците на културата
Изработка на заштитно‐конзерваторски основи за просторни и 
урбанистички планови

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј –
Струмица
Геомагнетно недеструктивно археолошко истражување на неолит‐
ската населба Страната во с. Ангелци, Струмица
Археолошки истражувања на археолошкиот локалитет
Доцноримско 
термално лекувалиште
Археолошки истражувања на споменичната целина Црвено Поле
Специјалистички увид во состојбата со живописот и иконописот во
црквите од XIX век во Струмичко, Гевгелиско, Валандовско и
Дојранско
Реализација на проект за санација на кровната покривка на кров
од конакот на манастирот Св. Богородица Елеуса во с. Вељуса,
Струмица
Реализација на проект за санација на кровна покривка на кров од
конакот на манастирот Св. Леонтие во с. Водоча, Струмица
Изработка на проект за скенирање и снимање на релјефната
декорација на фасадата и санација на влагата на ѕидовите, како и
конзервација на фасадите, столаријата и оградите на објектот
„Дом на глувонемите“ на улица „Димитар Влахов“ бр.2 во
Струмица 
Израбока на проект за конзервација на внатрешните ѕидови во
црквата  Св. Илија во Стар Дојран
Реализација на проект за конзервација на источната фасада на
црквата  Св. Илија во Стар Дојран
Систематски археолошки истражувања на бронзенодобска
наколна  населба Мрдаја, Стар Дојран
Конзерваторски истражувања, фото и техничка документација на
оштетен иконопис од иконостасот и ентериерот на црквата Св.
Параскева, с. Трибичино, Струмица
Санација на фасадата на библиотеката „Гоце Делчев“, Гевгелија
Ревалоризација на спомениците на културата
Изработка на заштитно‐конзерваторски основи за просторни и
урбанистички планови

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј ‐
Прилеп
Елаборат за ревалоризација на споменикот ‐ споменичен
комплекс Маркови кули, Варош, Прилеп 
Археолошки истражувања: археолошки локалитет „Трештена
стена“ с.  Манастир, КО Манастир, Мариово
Гробници издлабени во камен во Прилепско ‐ II фаза, во атарот на
с. Горно село
Изготвување на конзерваторски проект за реконзервација на 
среднонеолитско земјено светилиште ‐ локалитет Врбјанска Чука
с. Славеј
Непосредна заштита ‐ тековно одржување на галерија Никола 
Мартиновски ул. „Нико Доага“ бр. 65‐б во Крушево 
Непосредна заштита ‐ Работилница за оружје за време на
Илинденското востание во Крушево ‐ Леарница на ул. „Томе
Никле“ бр. 57, Крушево
Ревалоризација на куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 32 во Крушево
Ревалоризација на куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 52 во Крушево
Изработка на заштитно‐конзерваторски основи за детален
урбанистички план за УБ 16‐1, УЕ 9, УБ 9.01, 9.02, УЕ 8, УБ8.02, УЕ
16, УБ 16.01, Прилеп; ДУП за споменична целина Крушево
Конзерваторски проект на куќа на ул. „Нико Доага“ бр.65 во
Крушево
Конзерваторски проект и непосредна заштита ‐ реализација на 
конзерваторски проект за куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 14 во
Крушево  
Непосредна заштита ‐ реализација на конзерваторскиот проект
Комплетна конзервација и реставрација на живописот на црквата
Св. Никола с. Манастир, Мариово
Непосредна заштита ‐ реализација на конзерваторскиот проект
Реставрација на кровниот покривач од црквата Св. Никола, с.
Варош, Прилеп
Непосредна заштита ‐ реализација на конзерваторски проект за 
реставрација на кровниот покривач од црквата Св. Димитрија во
Варош, Прилеп
Непосредна заштита ‐ реализација на основен проект за темелна
реконструкција на источниот конак од манастирот Св. Архангел
Михаил во Варош, Прилеп
Ревалоризација на културното наследство

НУ Конзерваторски центар ‐ Скопје
Увид во состојбата на спомениците на културата во Скопје поради
навремено преземање на превентивни или други видови на
заштитни интервенции
Увид во состојбата на иконите и иконостасот на црквите во Скопје
и околината
Валоризација на споменик на културата ‐ Неолитска населба Тумба
Валоризација и ревалоризација на објекти во Скопје
Елаборати за ревалоризација на 2 (два) објекта за недвижно
културно наследство од отоманскиот период 
Проект за возобновување на црквата Св. Никола, Долно Водно,
Скопје
Интегрална улична фасада во Стара скопска чаршија.
Конзерваторски проект за санација, конзервација и реконструкција
на  стариот конак во манастирскиот комплекс Св. Никола во с.
Љубанци
Пробни рељефи за културно историски вредности на Македонија
Реализација на конзерваторско‐реставраторски интервенции на
турбето  на Крал К’зи во Скопје
Изработка на проект за санација, конзервација и реконструкција
на минарето на Споменик на културата Алаџа‐џамија во Скопје
Конзервација и реставрација на пет икони од депото на МПЦ
Конзервација и реставрација на фреско‐живописот во црквата Св.
Петка, с. Побожје, Скопско
Конзервација и реставрација на иконите од црквата Св. Спас, с.
Кучевиште 
Популаризација и промоција на културното наследство ‐ извори на
споменично право Том 2 
Изработка на проект и реализација за санација на фасади на
улицата  „Илинденска“
Заштитно‐конзерваторски основи на ДУП‐ови
Конзерваторски проект за опремување на конзерваторска лабара‐
торија за вршење на конзерваторско‐реставраторски работи на
движно културно наследство

НУ за управување со археолошкиот локалитет Стоби ‐ Градско
Непосредна заштита ‐ реализација на конзерваторски зафати и 
археолошки доистражувања на објектот Римски театар во Стоби
Изготвување конзерваторски проект за објект Полукружен
плоштад
Изготвување на конзерваторски проект збирка мозаици (подниот
мозаик во крстилницата на Епископската базилика)
Тековно одржување на археолошкиот локалитет Стоби

НУ Конзерватроски центар ‐ Гостивар
Реализација на проектот за осветлување и илуминација на Саат‐
кулата во  Гостивар
Реализација на основниот проект за конзервација, санација и 
реставрација на куќа на ул. „Кочо Зози“ бр. 85 Гостивар
(сопственик Ахмет Чаку) II фаза
Основен проект и изведба ‐ прва фаза за Старо Медресе во склоп
на комплексот Саат‐џамија, Гостивар
Елаборат за валоризација на сакралните сопоменици на културата
во градот Гостивар
Реализација на конзерваторски проект ‐ архитектура III фаза за
куќа на  ул. „Чеде Филиповски“ бр. 68 (куќа на Даут Болети)
општина Гостивар
Конзерваторско‐реставраторски зафати на архитектурата на Саат‐
кулата во Гостивар (II фаза)

НУ УБ „Св. Климент Охридски“‐ Битола
Санација на подрумските простории на старата зграда на НУ 
Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Битола

ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ
Музеј на град Скопје
Раноантичка некропола Мало Градиште, с. Бразда, Скопје
Градска територија ‐ ранохристијанска базилика, археолошки
локалитет Скупи, Злокуќани, Скопје
Градска територија ‐ градска вила‐домус, археолошки локалитет
Скупи, Злокуќани, Скопје
Тековно работење на локалитетот Скупи
Дом на културата „Мирка Гинова“‐ Демир Капија
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Археолошки истражувања и превентива на локалитетот Голем
Змеовец, Демир Капија во соработка со Филозофски факултет

ДРУГИ КОРИСНИЦИ
Центар за археолошки истражувања ‐ Скопје
Истражување со изработка на документација со заштитен карактер
– Археолошка топографија на старите градови и тврдини во
Република Македонија, 2013 година
Национален комитет  на Меѓународниот Совет за споменици и 
локалитети ИКОМОС во Македонија, Скопје
Тековно работење на комитетот во 2013 година
Годишна котизација во меѓународниот ИКОМОС за 2013 година
Интернет‐страница на комитетот
Македонски национален комитет на Синиот штит ‐ Скопје
Редовна работа на органите и телата на МНК Син штит
Спроведување на Вториот протокол на Хашката конвенција од
1954 година
„Филозофски факултет“, Скопје ‐ Институт за историја на
уметност и 
археологија, Скопје
Археолошки истражувања на комплексот археолошки локалитети: 
Висока, с. Крушевица и Старо Бонче кај село Бонче, 2013 година
Современи методи за лоцирање на архитектонските археолошки
остатоци
Центар за културно наследство „Аксиос“‐ Скопје
Руралното архитектонско наследство и автентичниот културен
пејзаж во Република Македонија
Каламус ‐ Скопје
PATRIMONIUM.MK ‐ Стручно‐научно списание за конзерваторско‐
реставраторски активности
Македонска академија на науките и уметностите
Меѓународен конгрес ‐ Романизација и/како ориентализација во 
римските провинции на Балканот ‐ нови наоди и перспективи
3Г – Центар за културно наследство
Мониторинг на недвижно културно наследство и негова популари‐
зација – тековни активности на здружението
Здружение на историчари Албанци во Македонија 
Визуелизација на ислмаските споменици ‐ можност за развој на кул‐
турен туризам во Р Македонија (со посебен осврт на Гостивар) 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНOСТ
НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

НУ НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ‐ СКОПЈЕ
Купување публикации
Експедиција на  публикации
Меѓународно позамување на публикации и статии
Три библиографии „Македонска тековна библиографија“,
„Македоника“ и „Индекс транслатиониум“
Конзервација и превентивна заштита на библиотечниот материјал 
Микрофилмско и дигитално документирање на движното културно
наследство од фондовите на библиотеката
Заштита на библиотечни материјали со подврзување 
Претплата на он‐лајн и оф‐лајн информациски бази на податоци
Кoнтинуирано функционирање на системот COBISS.MK и обезбеду‐
вање основна функционалност на центарот ВБМ
Одржување на целокупната (хардвер/софтвер) опрема во НУ НУБ
„Св. Климент Охридски“ од Скопје
Симетричен интернет
Набавка на дискови за долготрајно пасивно архивирање и архиви‐
рање на архивските примероци од процесот на дигитализација
Стручно оспособување на библиотечниот кадар 
Научен симпозиум по повод патрониот празник „Св. Климент
Охридски“
Илјада години писмена традиција во Македонија, изложба на ста‐
рословенски ракописни книги во НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ со
тркалезна маса за значењето, заштитата и презентацијата на стари‐
те словенски ракописни книги
70 години НУ НУБ „Св. Климент Охридски“

НУ УБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ‐ БИТОЛА
Говорот на брановите ‐ проект наменет за лица со оштетен слух и
говор
Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка
COBISS 2
Членски карти IV фаза
Збогатување на книжните фондови за 2013 година
Откуп на раритетни книги за потребите на музејската библиотечна
поставка

НУ УБ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ‐ ШТИП
Програма за образование на библиотекари, основен курс COBISS2
Докомплетирање на роднокрајната збирка на библиотеката 
Набавка на монографски и сериски публикации
Мобилен информатички и комуникациски центар ИНФО‐БУС, мож‐
ност за нудење услуги за земјоделците во руралните средини
Подврзување на периодични публикации и обработка, депонира‐
ње и чување на документацијата
Обработка и заштита на задолжителен архивски примерок
Заштита на книги со раритетна вредност, заштитно‐конзерваторски
основи

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ‐ ОХРИД
Прличеви беседи
Збогатување на книжниот фонд
Заштита на движното културно наследство (библиотечни добра)
Автоматизација на библиотечните процеси
Подготовка и издавање на стручна библиографија

НУ БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ ‐ ТЕТОВО
Комплетирање на книжниот фонд
Обука на библиотекари за користење на COBISS
Укоричување на дневен печат
Заштита и реставрација на книги што не се преиздаваат
Тркалезна маса со роднокрајни писатели
23 април, Светски ден на книгата
Набавка на информатичка опрема

НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АСНОМ“ ‐ ГОСТИВАР
Средување на магацинскиот простор и одделите за деца и возрас‐
ни
Збогатување на книжниот фонд со нови наслови
Обука и едукација на библиотечен кадар 

НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ‐ ДЕБАР
Набавка на книжна продукција и збогатување на книжниот фонд
Обука и едукација на библиотечниот кадар и обука за користење на
COBISS
Набавка на периодика 

НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“ ‐ КИЧЕВО
Набавка на нови книги на албански јазик
Продолжување со реализација на проектот COBISS.MK
Набавка на нови книги на македонски јазик
Доопремување на библиотеката 

НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ‐ СТРУГА    
Збогатување на книжниот фонд
COBISS, Автоматизација на библиотечните процеси
Набавка и укоричување на периодика
Набавка и укоричување на Службен весник на Република
Македонија

НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КРИВА ПАЛАНКА
Набавка на белетристика и лектирни изданија
Едукација на библиотечниот кадар
Софтвер за евиденција на библиотечниот фонд (за COBISS, н.з.)

ЗДРУЖЕНИЈА 
ЗДРУЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКА „АЛ‐БИ“‐ с.БАБИНО ‐ ДЕМИР ХИСАР
Печатење на „Пасош за влез во татковината на книгата“, второ изда‐
ние (на македонски и на англиски јазик)
БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА 
40‐то Собрание на Библиотекарското здружение на Македонија

ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

НУ Кинотека на Македонија ‐ Скопје 
Заштитно‐конзерваторски проект ‐ Дигитална реставрација и изра‐
ботка на нови филмски копии (Арсениј Јовков)
Заштитно‐конзерваторски проект  ‐ Изработка на дигитални копии
(LTO5), DCP, изработка на нови филмски копии и ДВД издание на
дигитално реставрираните филмови на браќата Манаки
Специјализирана филмолошка библиотека
Обработка, каталогизација и документација на аудиовизуелни
фондови и збирки
Преземање, прибирање, набавка и чување на филмови и филмски
материјали, музејски експонати, пропаганден материјал и остана‐
та аудиовизуелна граѓа од институции и поединци од областа на
кинематографијата
Заштита и чување на филмови, филмски и видеоматеријали и
друга кинотечна, нефилмска граѓа
Евидентирање, фотографирање, снимање и архивирање на видео‐
материјали и разговори со Македонци протерани од Егејска
Македонија во ΧΧ век
Популаризација и промоција на културното наследство ‐ годишна
филмска програма на кинотечното кино
Истражувачка дејност на Кинотека на Македонија

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОДУКЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИ 
УСТАНОВИ ‐ ТЕАТРИ И ЦЕНТРИ ЗА КУЛТУРА
Македонски народен театар од Скопје 
„Мајсторот и Маргарита“ ‐ автор Михаил Булгаков, режија Иван
Поповски
„Сина птица“ ‐ автор Морис Метерлинк, режија Златко Славенски
„Вујко Вања“ ‐ автор А.П.Чехов, режија Зоја Бузалковска
„Неподнослива тешкотија на умирањето“ ‐ автор Ана Ристоска,
режија Нела Витошевиќ
Драмски театар од Скопје 
„Кирил и Методиј си одат дома“ ‐ автор Горан Стефановски,
режија Александар Поповски
„Чија си“ ‐ автор Сашко Насев, режија Љупчо Ѓорѓиевски
„Живот во тесни чевли“ ‐ автор Душан Ковачевиќ, режија Ненад
Витанов
„Евридика“ ‐ автор Сара Рухл, режија Нина Николиќ
Народен театар од Битола
„Розенкранц и Гилденстерн се мртви“ ‐ автор Том Стопард, режија
Никита Миливојевиќ
„Хеда Габлер“ ‐ автор Хенрик Ибзен, режија Ѕвезда Ангеловска
„Хаус ситерс“ ‐ автор Горјан Милошевски, режија Мартин Кочовски
„Тартиф“ ‐ автор Молиер, режија Сашо Миленковски
Албански театар од Скопје
„Прст  ‐ автор Дорунтина Баша, режија Агон Мифтари
„Живот под кирија“ ‐ автор Рефет Абази, режија Лука Кортина
„Албански театар во твојот град“ ‐ гостувања на Албанскиот театар
во РМ
Турски театар од Скопје
„Шекспир во приказни“ ‐ автор Вилијам Шекспир, драматизација и
режија К. Невзати Кери
„Ќелавото момче и царот“ ‐ турска народна приказна, режија
Срѓан Јаниќијевиќ
„Мизантроп“ ‐ автор Молиер, режија Драгана Милошевски‐Попова
Театар „Комедија“ од Скопје
„Лет над кандидатското гнездо“ ‐ автор Блаже Миневски, режија
Андреј Цветановски
„Хамлет во пикантен сос“ ‐ автор Алдо Николај, режија Александра
Кардалевска
„Стјуардеси (Боинг, Боинг)“ ‐ автор Марк Камолети, режија
Синиша Ефтимов
Театар за деца и младинци од Скопје
„Оливер Твист“ ‐ автор Чарлс Дикенс, режија Срѓан Јаниќијевиќ
„Нашиот клас“ ‐ автор Тадеуш Слобоѕианек, режија Владимир
Милчин
„Бајка за царот нај“ ‐ автор Снежана Иљоска‐Наумовска, режија
Коле Ангеловски
Тетовски театар од Тетово
„Чудната двојка“ ‐ автор Неил Симон, режија Илир Бокши
„Човекот и сенката“ ‐ автор Мустафа Махмуд, режија Фадил Хусај
„Гнида“ ‐ автор Иво Брешан, режија Сулејман Рушити
Центар за култура „Марко Цепенков“ од Прилеп
„Швејк во Втората светска војна“ ‐ автори Ј. Хашек, Е. Пискатор и Б.
Брехт, режија Мартин Кочовски
„Три варијации на една тема (Игри на љубовта и случајот)“ ‐ автор
и режија Коле Ангеловски
„Халифот Штрк“ ‐ автор Вилхем Хауф, режија Дарко Ковачовски
Центар за култура „Јордан Х.К.Џинот“ од Велес 
„Кралот Лир“ ‐ автор Вилијам Шекспир, режија Ѕвезда Ангеловска
„Последниот балкански вампир“ ‐ автор Дејан Дуковски, режија
Александар Ивановски
„Дивите лебеди“ ‐ автор Вилхем Хауф, режија Дарко Ковачовски
Центар за култура „Антон Панов“ од Струмица
„Не чукај блиску до срцето“ ‐ автор Митко Бојаџиски, режија
Синиша Ефтимов
„1984“ ‐ автор Џорџ Орвел, режија Дејана Николовска
„Подземје“ ‐ автор Христо Бојчев, режија Деан Дамјановски
Центар за култура „Трајко Прокопиев“ од Куманово
„Ожалостена фамилија“ ‐ автор Бранислав Нушиќ, режија Драгана
Милошевска‐Попова (на македонски јазик)
„Тања, Тања“ ‐ автор Олга Мухина, режија Александар Ивановски
(на македонски јазик)
„Сите мои синови“ ‐ автор Артур Милер, режија Сефедин
Нуредини (на албански јазик)
„Лаги за лаги“ ‐ автор Ентони Нилсон, режија Рози Костенца (на
албански јазик)
Центар за култура „Ацо Шопов“ од Штип
„Парови“ ‐ автор Миро Гавран, режија Љупчо Ѓорѓиевски
„Самоубиство на осаменоста“ ‐ автор Неда Неждана, режија
Александар Мирошченко
Центар за култура „Григор Прличев“ од Охрид
„На дното“ ‐ од Максим Горки и група автори
„Орестија“ ‐ автор Есхил, режија Иван Лео Лемо
НЕЗАВИСНА И АЛТЕРНАТИВНА ПРОДУКЦИЈА
Јавна установа Младински културен центар од Скопје
„Борг за љубовта“ ‐ драматизација и режија Бојан Трифуновски
Установа за култура Детски театарски центар од Скопје
„Весело училиште“ (работен наслов) ‐ танцов театар, режија Ѓерѓ
Превази
Друштво „Суб продукција“ од Битола
„Фрагменти“ (работен наслов) ‐ режија Димче Николовски
Друштво „Орион продакшн“ од Скопје
„Свети тајни“ ‐ автор и режија Јани Бојаџи
Друштво „Хи‐фи продукција“ од Скопје
„Кротењето на опаката“ ‐ автор Вилијам Шекспир, режија Бранко
Ставрев
Здружение „Театарот на еден актер“ од Скопје
„Народен непријател“ ‐ автор Хенри Ибзен, режија Дино

Мустафиќ (на албански јазик)
Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи“ од
Скопје
„69“ ‐ автор Игор Бауерзима, режија Веселин Детелинов Димов
(копродукција со Театарската компанија „Момо“ од Софија,
Бугарија)
Центар за алтернативна креација „Алтернативе“ од Скопје
„Чекајќи го Годо“ ‐ автор Семјуел Бекет, режија Зејадин Муртези
(на албански јазик)
Здружение за афирмација на театарска и изведувачка уметност
„Тим Театрос К“ од Скопје
„Живот х 3“ ‐ автор Јасмина Реза, режија Војо Цветановски
Здружение на Македонците по потекло од Албанија „Сонце“ од
Скопје
„Револуционер“ ‐ автор Едмонд Сотир, режија Никола Ристов
Здружение за изведувачки уметности „Интимен театар“ од
Битола
„Трансферату“ ‐ автор Младен Алексиев, режија Софија Ристевска
Здружение за култура и уметност „Мал драмски театар“ од
Битола
„Корекција“ ‐ автор Зоран Гаши, режија Ник Апер, копродукција со
Фестивал „Ех Понто“, Љубљана, Словенија
Друштво „Ода“ од Тетово
„Мачорот во чизми“ ‐ автор Шарл Перо, куклена претстава (на

албански јазик)
Здружение за култура и уметност „Иљо Антески‐Смок“ од Тетово

„Приказната на големиот господар“ ‐ автор Небојша Стојаноски,
режија Левко Богдановски
Културно здружение „Фишта“ од Гостивар
„Дијалог во пеколот“ ‐ автор Морис Џоли, режија Сулејман Рушити
(на албански јазик)
Друштво „Академик“ од Крушево
„Варшавска мелодија“ ‐ автор Леонид Зорин, режија Јован
Ристовски
Здружение театарска продукција „Култ“ од Дебар
„Кривина“ ‐ автор Танкред Дорст, режија Генци Мирзо (на албан‐
ски јазик)
Здружение Отворена сцена Театар „Чекори“ од Скопје
„Завеси“ ‐ автор Глорија Гонзалес, режија Петко Костовски

ФЕСТИВАЛИ И МАНИФЕСТАЦИИ
Здружение Драмски аматерски фестивал на Република
Македонија од Кочани
Драмски аматерски фестивал на Република Македонија
Факултет за драмски уметности од Скопје
Меѓународни студентски средби „Скомрахи“ 
Здружение Фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“ од
Струмица
Меѓународен фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“ 
Друштво „Скрб и утеха ‐ Тиха“ од Скопје
Манифестација „Дионисови слави“ 
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ од Куманово
Меѓународен театарски фестивал „Денови на комедијата“ 
НУ Центар за култура од Битола
Интернационален фестивал на монодрамата
Здружение Фестивал на античка драма „Стоби“ од Велес
Фестивал на античка драма „Стоби“  
Здружение Фестивал „Албански театар во Македонија“ од Дебар
Меѓународен фестивал „Албански театар во Македонија“ 
Здружение „Езеро без граници“ од с. Отешево, Ресен
Интернационален театарски фестивал „Актерот на Европа“ 
Здружение „Романо Ило“ од Скопје
Аматерски театарски фестивал „Скриени лица“ 
Друштво  „Страница“ од Кочани
Интернационален фестивал на пантомима и физички театар
„Панфиз“ 
Здружение за култура и уметност „Сплунг автори ‐ Театар 007“ од
Скопје
Интернационален театарски фестивал „Лица без маски“ 
НУ Тетовски театар од Тетово
Меѓународен театарски фестивал 
НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ од Штип
Театарски фестивал за деца и младинци „Малиот принц“
НУ Народен театар од Битола
Интернационален театарски фестивал „Битола Шекспир фестивал“
Општинска установа Дом на културата „Тошо Арсов“ од Виница
Фестивал на хумор и сатира „Ин Виница веритас“ 
Граѓанска асоцијација за мултимедијална театарска уметност,
креативност и култура „Сенки и облаци“ од Скопје
Интернационален детски фестивал „Сонот на облачето“ 
ДРАМСКИ АМАТЕРИЗАМ
НУ Центар за култура „АСНОМ“ од Гостивар
„Матуранти “ ‐ автор Зија Бериша, режија Берат Салији (на албан‐
ски јазик) 
„Ноќ на боговите“ ‐ автор Миро Гавран, режија Ѓорѓи Нешкоски
(на македонски јазик)
НУ Центар за култура од Дебар
„Ромео и Јулија на дебарски начин“ ‐ адаптација и режија Буран
Скикули (на албански јазик)
„На гости кај волкот“ ‐ режија Ламбе Костовски (на македонски
јазик)
НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ од Кичево
„Банкрот“ ‐ автор Александар Николаевич Островски, режија
Михајло Петревски
НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ од Струга
„Зајакот во театар“ ‐ режија Христо Миладинов
НУ Центар за култура од Крива Паланка
„Балканот не е мртов“ ‐ автор Дејан Дуковски, режија Глигор
Цветковски
НУ Центар за култура „Бели мугри“ од Кочани
„Вејка на ветрот“ ‐ автор Коле Чашуле, режија Димче Спасов
НУ Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ од Делчево
„К не“ ‐ автор Васе Манчев , режија Стеван Спасевски

НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ од Неготино
„Венчаница“ ‐ автор Ефраим Кишон, режија Павле Трпков и Љупчо
Лазов
Општинска установа Дом на културата „Драги Тозија“ од Ресен
„Чорбаџи Теодос“ ‐ автор Васил Иљоски, режија Динче Кочовска
Општинска установа Дом на културата „Илинден“ од Демир
Хисар
„Свадба“ ‐ автор Васил Иљоски, режија Благој Николов
Општинска установа Дом на културата „Македонски Брод“ од
Македонски Брод
„Мачорот во чизми“ ‐ автор Браќа Грим, режија Богоја Радески
Општинска установа Дом на културата „Крсте Мисирков“ од
Свети Николе
„Фани мани“ ‐ автор Реј Куни, адаптација и режија Валентина
Алексова
Општинска установа Дом на културата „Тошо Арсов“ од Виница
„Грешката да си жив“ ‐ автор Алдо де Бенедети, режија Игор
Дамјанов
Општинска установа Дом на културата „Злетовски рудар“ од
Пробиштип
„Далај Мама“ ‐ автор Љубиша Георгиевски, режија Марјан
Спасовски
Јавна општинска установа Дом на културата „Иван Мазов‐Климе“
од Кавадарци
„Лазо“ ‐ автор Клод Мание, режија Диме Коцевски
Општинска установа Дом на културата „Мирка Гинова“ од Демир
Капија
„Коштана“ ‐ автор Борислав Станковиќ, режија Димче Бањански
Општинска установа Дом на културата „Јане Сандански“ од с.
Ново Село
„Викенд на мртовци“ ‐ автор Миле Поповски, режија Даниел
Трајков

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ
НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ
Музеј на современата уметност ‐ Скопје
Бранислав Карановиќ, самостојна изложба на графика и фотогра‐
фија
Ѓорѓе Јовановиќ, „Everyday life“
Национална галерија ‐ Скопје
Истражувачки активности во текот на 2013 година ‐
„Автопортретот во современата македонска уметност од 1990 год.
до денес“
Чифте амам
Самостојна изложба на Љубомир Милошески „Мутации II“
Александар Јанкуловски‐Цане, ретроспективно‐монографска
изложба
Зоран Тодовиќ, самостојна изложба 
„Капење“, самостојна изложба на Маја Кировска и Ангел Миов 
Шести младински пролетен салон 

„Критична маса ‐ Скопје“, самостојна изложба на Димче Димески
Омаж за Димче Николов (1953‐1998), по повод 60 години од него‐
вото раѓање
Теута Хоџа Имери, самостојна изложба
Афердита Кики, самостојна изложба на пачворк и таписерии
Изложба по повод јубилејот „30 години Мал битолски Монмартр“  
Завршна изложба на основните училишта во Скопје
Изложба на Беди Ибрахим
„Оазата на птиците“, самостојна изложба на Ивана Пирковска
Изложба на Нафи Јашари и Џелил Руфати
Самостојна изложба на Бурим Укиќ
Даут‐пашин амам
Ликовна работилница „Уметникот и јас“
Ретроспективно‐монографска изложба на Димитар Кондовски
Никола Мартиноски 1903‐1973 ‐ јубилејна изложба
Мала станица
Изложба на Росица Лазеска
Самостојна изложба „25 години ликовно творештво Марија
Светиева“
Мајлинда Келеменди, самостојна изложба

Ликовна работилница ‐ „Од ништо ‐ нешто“
Изложба на Оксана Мас
ЦК „Антон Панов“ ‐ Струмица
„Поглед‐ни, низ, во себе“, самостојна изложба на Јана Манева‐
Чупоска
Меѓугалериска соработка
Презентација на новосоздадените дела од 50‐тата Меѓународна
струмичка ликовна колонија
50‐та Меѓународна струмичка ликовна колонија
Меѓународен фестивал на карикатура и афоризам
Прва самостојна изложба на Ана Божијанова „Мојот свет“
Уметничка галерија ‐ Тетово
Дита Старова, самостојна изложба
Цветанка Јованова, самостојна изложба
Ехдина Скендери, самостојна иозложба
Ханифе Ислами, самостојна изложба 
Ликовна колонија
Ханифе Рамани, самостојна изложба
Веса Паљоши, самостојна изложба  
Колективна изложба на Младинскиот исламски форум „Со умет‐
ност ние зборуваме “
Енвер Селими, изложба на графики
ЗЗСК,  МУЗЕИ  и  ГАЛЕРИИ
ЗЗСК и музеј ‐ Штип    
Преземање изложби од галерии и музеи во Р. Македонија 

ЗЗСК и музеј ‐ Охрид
23‐та традиционална изложба 
ЗЗСК и музеј ‐ Битола
Ретроспективна изложба на графики од Илија Кочовски (презема‐

ње од МКЦ ‐ Скопје) 
Ликовна изложба на графики од Славица Јанашлиева и Ладислав

Цветковски 
Самостојна изложба на Билјана Кајевиќ (преземање од НГМ) 

Меѓуинституционална соработка 
Народен музеј ‐ Куманово
Самостојна изложба на Магда Величковска „Отпечаток на време‐
то“ ‐ комбинација на класични техники и модерна компјутерска
графика
Ликовна колонија „Св.Јоаким Осоговски“ ‐ преземање на излож‐

бата 
Самостојна изложба на Дејан Божиновски  „Јазик без звук“ 
Изложба на дела од Ликовната колонија „Куманово 2013“ 
Кумановски ликовни уметници 
Ликовна колонија „Куманово  2013“ 

ЦЕНТРИ ЗА КУЛТУРА 
ЦК „Григор Прличев“ ‐ Охрид
Изложба на скулптури од Сретен Милатовиќ од Никшиќ, Црна Гора
ЦК „Кочо Рацин“ ‐ Кичево
Изложба од Меѓународната кичевска ликовна колонија 

ЦК „Ацо Шопов“ ‐ Штип
Струмичка ликовна колонија
Шарено велигденско јајце
Биенално студио за цртеж 2013
Изложба од Ликовната колонија „Св. Јоаким Осоговски“
ЦК „Ацо Ѓорчев“ ‐ Неготино
Ликовна изложба на Татјана Манева (преземање од КИЦ ‐ Скопје) 
Ликовна изложба на Симонида Филипова‐Китановска 
Ликовна изложба на Касиопеја Наумовска 
Ликовна изложба на Јасмина Новковска 
ЦК „Браќа Миладиновци“ ‐ Струга
Годишна изложба на ликовни уметници ‐ Струга
Меѓугалериска соработка
ЦК „Марко Цепенков“ ‐ Прилеп
Колонија „Дрен“
Самостојни и групни изложби во ЦК 
ЦК ‐ Битола
Детска ликовна работилница „Народната култура ‐ трајна инспира‐
ција во моето творештво“
„Одлука /процес, перформанс“
Изложба на икони од монахињите во манастирот „Св.
Богородица“ 
ЦК „Бели мугри“ ‐ Кочани
Преземање ликовни изложби
ЦК ‐ Крива Паланка
Преземање изложби

ЦК „Трајко Прокопиев“ ‐ Куманово
Кумановски графичари 2013
Три изложби на традиционалната изложба „Скулптури на новото
време“
Самостојна изложба на Анка Данаиловска
Самостојна изложба на Владимир Темков (преземање од ЦК
Прилеп)
Меѓународна изложба на фотографија „Куманово 2013“
Самостојна изложба на Новица Трајковски (Превземање од ДК
Св.Николе)
Самостојна изложба на Павлина Спасова
Самостојна изложба на Симона Јакимовска
ЦК „Никола Јонков Вапцаров“ ‐ Делчево
Преземање на изложби од ликовни колонии
ЦК „Иљо Антески‐Смок“ ‐ Тетово
Самостојна изложба на скулптури од Валтон Милаини
ЦК „АСНОМ“ ‐ Гостивар
Мајска колективна изложба 

ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ
Културно‐информативен центар ‐ Скопје
Изложба на слики од Александар Зафировски
Изложба на слики од Горан Менков
Изложба на слики од Илирјан Беќири
Изложба на слики и цртежи од Јасминка Новковска (преземање од
ЦК Неготино)
Изложба на слики од Синиша Кашавелски
Изложба на слики од Татјана Манева
Изложба на слики од Жарко Јакимовски
Изложба на графики од Евгениј Пантев
Изложба на слики „Сеќавање од Лена Стефанова (1913‐1991)“
Музеј на град Скопје
Галерија „Јустина и Родољуб Анастасов“ ‐ енформелска лаборато‐
рија 
Награда „Борко Лазески“, Кристина Стојчевска 
Делчо Михајлов, изложба на карикатури 
„Невидливо Скопје“, изложба, публикација за истражувачки труд 
Македонската архитектура на Биеналето во Венеција 2004‐2012  
Генерација XXX (Ботев, Петровски, Узуновски, Десоска,
Милошевски, Ничевски, Шемов, Новковска, Сековски, Божинова и
Вренцовска) 
Младински културен центар ‐ Скопје
Самостојни изложби на Раде Росиќ, Васко Ташковски, Асим
Мустафа, Иван Велков, Драгутин Аврамовски‐Гуте,  Елизабета
Аврамовска и Билјана Василевска, Тања Таневска, Иван
Ивановски, Јован Балов, Борко Лазевски и Илија Кочовски
ДК „Кочо Рацин“ ‐ Скопје
Изложба „На Велигден, на Благден“, група македонски ликовни
уметници
ДК „Иван Мазов“ ‐ Кавадарци
Изложба на Стефан Хаџи‐Николов
Изложба на Петар Попчев
Изложба на кавадаречки ликовни уметници кои се по потекло или
живеат во Кавадарци
Самостојна изложба на ликовниот уметник Драган Најденовски
Преземање изложби 
Изложба на дела од Ликовната колонија „Михајлово ‐ Кавадарци
2013“
Ликовна интервенција во урбан простор
Ретроспективна изложба на Графичката колонија „Софија“ (во 7
градови во Р. Македонија)
ДК „Крсте Мисирков“ ‐ Свети Николе
Преземање ликовна изложба од МАНУ ‐ Новица Трајковски 
Преземање на изложбата на карикатури „Ин Виница Деритас“
ДК „Драги Тозија“ ‐ Ресен
Преземање изложба од Струмичката колонија
Преземање изложба од Мал битолски Монмартр
ДК Тошо Арсов ‐ Виница
Годишна изложба на ЗЛУ Виница
ДК „Мирка Гинова“ ‐ Демир Капија
Владимир Темков (преземање од ЦК ‐ Прилеп)
ДК „Лазар Софијанов“ ‐ Кратово
Ретроспективна изложба на дела од ликовната колонија на Лазар
Софијанов



7
Ministerstvo za kultura

GODI[NA PROGRAMA 2013

ДК ‐ Македонски Брод
Преземање изложби 
ДК  „Јане Сандански“ ‐ Ново Село
Преземање на 3 изложби
Народен музеј ‐ Велес
Никола Пијаманов, изложба на слики „Изгорена икона“ 
Касиопеја Наумовска, изложба на слики (преземање од ЦК ‐

Неготино) 
Сања Темелкова и Симона Манчева, изложба на слики

„Автопортрети“ 
Ристо Соколов‐Сокол, изложба на слики „Некогаш и денес“ 
Денис Тенев, самостојна изложба 

Факултет за ликовни уметности ‐ Скопје
Наградна изложба „Драгутин Аврамовски‐Гуте“
СИАБ
Факултет за ликовни уметности ‐ Тетово
Меѓународна ликовна изложба и дебата
Студенти и професори од Македонија, Албанија, Косово, Бугарија,
Црна Гора и др...
Детски културен центар „Карпош“
Цртање на асфалт 2013
Детска ликовна колонија „Струга 2013“ 
Јубилеј „65 години изложба“
Снежен град и карван
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ  И АСОЦИЈАЦИИ
ДЛУМ ‐ Скопје
ДЛУМ ‐ графика

„EX‐LIBRES“
Годишна изложба
Мал формат

Самостојна изложба на Петра Јовановска.
Македонски центар за фотографија
Шест изложби на фотографии од фотоработилници на МЦФ
ЕАСП ‐ Скопје
„Мојата креација ‐тоа сум јас“
ЈМС ИНВЕСТМЕНТ ДОО, подружница Галерија „ОКО“ ‐ Скопје
„Македонски ликовни идентитети“, самостојни изложби на маке‐
донските автори: Константин Качев, Х. Зафировска, И. Талевски, К.
Наумовска и Д. Томиќ 
Друштво на ликовни уметници ‐ Гевгелија
Изложба на ДЛУГ 
АТАКАРНЕТ ‐ Скопје
„Огледалото на Мартек“‐ сетете се на уметноста 
Дирекција за култура и уметност ‐ Скопје
„Б‐линии“ ‐ берлински уметници
„Кич, да ?!“, изложби низ Македонија

Изложба на уметници од Мултимедија центар, Гевгелија (презема‐
ње од Гевгелија)
ЛИКОВНИ КОЛОНИИ
Општина Велес
Сликарско‐копаничарска колонија„Папрадишки мајстори“
Ликовна колонија Галичник
Ликовна колонија Галичник 
Ликовна колонија „Михајлово Арт“
Артхепенинг 2013
Ресенска керамичка колонија ‐ Ресен
41‐ва сесија на РКК
Ликовна графичка колонија Македонски Брод
Ликовна графичка колонија Македонски Брод
Центар за современа ликовна уметност ‐ Прилеп
Ликовни работилници 
Црвен крст на град Скопје
Ликовна колонија Струга 
Ликовна колонија Дебарца ‐ с. Белчишта
Ликовна колонија Дебарца
Ликовна колонија „Вевчански видувања“
Меѓународна ликовна колонија „Вевчански видувања“
Ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“
27‐ма Меѓународна ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“
САМОСТОЈНИ ПРОЕКТИ / АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
Група автори: Спасе Перовски, Станко Павлески, Јован Шумковски,
Марија Џунова и Славчо Спировски и Здружението на граѓани
„Култур Оп“ ‐ изложба „Авторски низ појавното“ 
Маја Ковачевска, изложба „Трансформација на витражот во гра‐
фичкиот израз“
Димитар Солаковски, изложба „Митолошки слики“
м‐р Александар Радевски „[Ре] употреба и [пре]намена на фабри‐
ката „Цветан Димов“ во Национална донаторска галерија на Р.
Македонија“ ‐ архитектонска изложба на група автори
Иво Пецов, изложба на слики на тема „Еден молчалив момент со
некој кој е тивок“
Ели Аиноска‐Христовска, изложба „Вештачки пејзажи“
Даниела Илиевска, изложба „Траги“
Трајко Тошевски, ретроспективна изложба 1976‐2012
Христина Марковска, „Страв од незнаење“ ‐ инсталација и видео‐
проект
Олгица Стојковска, изложба „Македонска скулптура од филигран и
дрво“
Атанас Ќушкоски, „Мостови“ ‐ уметнички фотографии
„Невидливи вредности“ ‐ изложба на Драган Неделчевски,
Кастриот Пашоли, Аргент Ника, Миранд Карамани, Бесник Хасоли,
Кире Маслов, Блерим Гиновци и др.
Сергеј Дамовски, изложба на скулптури „Динамогени“
Беким Мехмеди ‐ групна изложба на албански ликовни уметници
„Ликовни погледи“
Дејан Колевски, „Поезија на секојдневието“ ‐ изложба на фотогра‐
фии
Марина Цветановска‐Мартиновска,   „...со, низ, над, преку, црве‐
ната линија,...“ (инсталација или современа скулптура)
Бафтир Илијази ‐ групна изложба на 10 уметници „Перцепции“
Моника Мотеска ‐ изложба

ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 
ЗГ Порта Скупи ‐ Скопје
Фестивал „Бисери 2012“
Здружение „Недела на албанската култура“ ‐ Куманово
„Добредојдовте иселеници“
Космополитска организација ‐ Круна Мактеон ‐ Кочани
Космополитски собор ‐ Круна „Мактеон“
Здружение на Сетинци и Попадинци од Лерин во Македонија
9‐ти традиционален концерт „Песни и ора од Егејот“
Српска  заедница во Македонија
Фестивал „Вечните сомнежи на Нушиќ“
Спомен‐одбележување Удово
Одбележување на Видовден
Зебрњак
Хуманитарно здружение за спас на Дојранско Езеро
„Полински ноќи и зори“
Европско движење на РМ
9‐ти Мај ‐ Денот на Европа
Комуна на Власите‐Арманите „Браќа Манаки“‐ Битола
„Во влашкото маало“
Здружение „Романо ило“‐ Скопје
Издавање ЦД од третиот ромски детски музички фестивал
ЗГ „Внимание“ ‐ Гевгелија
„Европорта фест 2013“
ЗГ „Илинденски марш“
Mанифестација „Илинденски марш 2013“

Здружение на албанската култура во Македонија
„Меѓу доајените“
ЗГ „Уан веј“
„Баскерфест 2013“
Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија
Републичка и шест регионални пензионерски ревии на песна,
музика и игри
Здружение за култура и уметност ‐ Детски театар ‐ Битола
ИДТФ „Битолино“
Фото‐сојуз на Македонија
„Денови на македонската фотографија“
Центар за детска уметност „Џунџуле“ ‐ Скопје
„Цртам и објаснувам“
„Моите посебни потреби надарени за цртање, надарени за музи‐
ка“
Плакарт ‐ Скопје
„Wather is live“ (VI меѓународен студентски конкурс за плакат)
Мултимедија центар ‐ Гевгелија

Изложба со проекција на видеоарт
Здружение „Совршен круг“ 2013
Преку ликовните уметности до спокојна старост
Со музика до позитивни емоции во третата доба од животот
ЦАЦ ‐ Центар за современи уметности  ‐ Скопје
Награда  за млад ликовен уметник „Денес“
Асоцијација на архитектите на Македонија
23‐та награда за животно дело од областа на архитектурата
„Андреа Дамјанов“
Здружение на граѓани Коалиција за одржлив развој – КОР ‐
Скопје
Изложба по повод 50‐годишнината од земјотресот во Скопје
„Недовршени модернизации ‐ помеѓу утопијата и прагматизмот“
Стрип‐центар Велес 
11‐ти Меѓународен салон на стрип ‐ Велес
Здружение Фото‐кино клуб „Козјак 50“
Меѓународна изложба на уметничка фотографија „Фото фокус
2013“
Остен ‐ Скопје
41‐ва Светска галерија на карикатура Скопје 2013
Здружение на уметници „УМ“ ‐ Виница
„Уметноста на здравото живеење“ ‐ уметничко‐истражувачки про‐
ект
ДЛУБ Битола
Годишна изложба на ДЛУБ „40 години ДЛУБ“
Цртеж и графика
Прес ту Егзит
Hacking the Future  (И. Стросмаер, K.Кика ,В. Жерновски, В .Попова,
Е. Тренчева )
ЦКП  АРТерија
Организирање заеднички изложби 
Здружение на копаничарите на РМ
Изложба во Скопје
„Колонија копаничарство 2013“
Центар за визуелни уметности „Визант“ ‐ Прилеп
„Стрипови без граници“ ‐  Меѓународен стрип‐фестивал
Модна недела коорпорација
Ретроспектива на модата преку изложба на видео, фотографии и
ретро‐модни ревии од 1983 до 2013 година во поранешна
Југославија и во Македонија
Интегратива ‐ Скопје
Креативно ликовно и музичко изразување ‐ работилници за деца‐
та  без родители
Детски ликовен центар ‐ Скопје
Годишна изложба на дела на ликовните педагози
Детски ликовен образовен камп „Вангел Коџоман“
Здружение на граѓани „Мал битолски Монмартр“
32‐ор Меѓународен фестивал „Мал Монмартр 2013“
„Арт поинт ‐ Гумно“ ‐ с. Слоештица, Демир Хисар
10 години уметничка резиденција „Арт поинт Гумно“
Здружение на граѓани „Големи и мали“
„Цртај ,сликај, биди свој!“
„Развивај и споделувај музика!“
Квинтола
„Светот како слика“ (музичко‐ликовен проект)
Здружение „Сонцето е ѕвезда“ ‐ Скопје

10‐дневна работилница за витраж со завршна изложба
Музички преплетувања
Медитеранска спона ‐ Скопје
Симпозиум за мозаик и изложба 

ИНВЕСТИЦИСКО И ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕ‐
МА ЗА КУЛТУРАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје Систем за обезбедување и
заштита на библиотечен материјал во универзитетската читалница
НУ ЦК „Браќа Миладиновци“ Струга Набавка на нова опрема за
озвучување
НУ ЦК „Браќа Миладиновци“ Струга Обновување на противпожар‐
ната инсталација во Центарот
НУ ЦК „Ацо Шопов“ Штип Набавка на нова опрема за озвучување
НУ Центар за култура Крива Паланка Набавка на нова опрема за
озвучување
НУ ЦК „Ацо Ѓорчев“ Неготино Одржување на ПП‐апарати
НУ ЦК „Бели мугри“ Кочани Проверка, одржување и полнење на
противпожарната инсталација и опрема
НУ ЦК „Трајко Прокопиев“ Куманово Набавка на нова опрема за
озвучување
НУ Струшки вечери на поезијата Струга Набавка на видеобим
НУ Музеј на тетовскиот крај Тетово
Набавка на пренослив компјутер и на проектор
ОУ Дом на културата „Мирка Гинова“
Д. Капија Адаптација на простор за ликовна галерија
НУ ЦК „Ацо Ѓорчев“ Неготино Реконструкција на покривот на
објектот
НУ Центар за култура  Дебар Реконструкција на подрумските про‐
стории 
НУ Центар за култура Битола Реконструкција и адаптација на
музичкиот салон
НУ Македонска опера и балет
Скопје Систем за климатизација (набавка и монтажа)
НУ Македонска опера и балет
Скопје Набавка и монтажа на нов балетски под
НУ Природонаучен музеј на Македонија Скопје Реконструкција на
системот за парно греење
Проекти финансирани со посебни програми  

НУ Универзална сала Скопје Реконструкција и санација на салата
НУ Турски театар Скопје Изградба на нов објект на Турскиот театар 
НУ Албански театар Скопје Реконструкција и санација на НУ
Албански театар
НУ ЦК „Иљо Антески‐Смок“  Тетово Изградба на театар и библио‐
тека во Тетово
НУ Музеј на Македонија Скопје Изработка на Основен проект за
санација, реконструкција и музејско ентериерно уредување на
постојаната музејска поставка „Граѓанската војна во Грција и деца‐
та‐бегалци“ во Музејот на Македонија
НУ Завод и музеј Струмица Реконструкција, реставрација и сана‐
ција на Стариот театар во Струмица
НУ Музеј на современата уметност Скопје Реновирање на галерис‐
ки простор
Манастир „Бигорски“ с. Ростуше Обновување на манастирот
„Бигорски“
Втора фаза од реализацијата на проекти за заедничко финансира‐
ње
Општина Крива Паланка Крива Паланка Заедничко финансирање
за реконструкција на Градскиот музеј
Општина Пробиштип
Пробиштип Заедничко финансирање за реконструкција на киноса‐
лата при ОУ Дом на културата „Злетовски рудар“
Општина Кратово Кратово Заедничко финансирање за адаптација
и санација на дел од Домот на културата „Лазар Софијанов“ од
Кратово

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ
I НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

НУ Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент
Охридски“‐ Скопје
Членарина во Конференцијата на европските национални библио‐
теки‐ЦЕНЛ
Членарина во Европската библиотека 
Учество на Конференција на директори на европските библиотеки‐
ЦЕНЛ‐Азербејџан
НУ „Музеј на Македонија“‐ Скопје
„Нови сознанија од енеолитот во Република Македонија“ Учество
на 19‐тиот Конгрес на европската асоцијација на археолозите (ЕАА)
во Република Словачка
НУ „Кинотека на Македонија“‐ Скопје
Еуроимаж‐присуство на Генерални собранија што се одржуваат 4
пати во годината‐
Стразбур, Франција
II ДРУГИ КОРИСНИЦИ
„ЕПТА‐Фестивал за млади пијанисти“‐ Скопје
ЕПТА‐Фестивал
„Европска алијанса Република Македонија“‐ Скопје
Скопје Форум 6 ‐ (Европски културен дијалог)

„Дирекција за култура и уметност“‐ Скопје
Гостување, работа и концерт на Младинскиот оркестар на
Европската унија, на околу 120 ‐ музичари Скопје, Македонија
(Битола, Охрид)
„Сојуз на композитори на Македонија“‐ Скопје
Учество на Собранието на европскиот форум на композитори‐
Виена, Австрија
Фолклорен Ансамбл „Китка“‐ Истибања
Традицијата ‐ мост за евроинтеграција
Татјана Димовска‐Скопје
Реализација на проектот „Окупација“
Универзитет „Евро‐Балкан“‐Скопје
Дводневен семинар по Менаџмент на културното наследство, нов
вид на економски развој
„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“
Активности за реализација на проектот „Љубљански процес‐2
(2011‐2013) ‐ рехабилитација на нашето наследство“, на
Регионалниот совет за соработка (поранешен Пакт за стабилност)
III ПРОЕКТИ ПРОГРАМА КУЛТУРА 2007‐2013
Културна установа „Блесок“‐Скопје
Печатење на книгата „Првиот снег“ од Снежана Букал, од проектот
„Превод на десет книги проза во Блесок“
Печатење на книгата „Светлината ти гори дупка во денот“ од
Вилхелм Генацино, од проектот „Превод на десет книги проза во
Блесок“
Печатење на книгата „Заминување и враќање“ од Ѓерѓ Конрад, од
проектот „Превод на десет книги проза во Блесок“
Печатење на книгата „Чевли за доделување Оскар“ од Мелина
Камериќ, од проектот „Превод на десет книги проза во Блесок“
Печатење на книгата „Ни беше толку убаво (Табу II)“ од Сибила
Петковски, од проектот „Превод на десет книги проза во Блесок“
„Јавна Соба“‐ Скопје
City Acupuncture‐Акупунктура на градот
Издавачка куќа „Или‐Или“‐ Скопје
Печатење на делото „Егзил“ од Чилер Илхан, проект „European
Treasure, our Pleasure 2013“
Печатење на делото „Тркачи“ од Олга Токарчук, проект „European
Treasure, our Pleasure 2013“
Печатење на делото „Господин Гвин“ од Алесандро Барико, про‐
ект „European Treasure, our Pleasure 2013“
Печатење на делото „Љубовен допис со клинесто писмо“ од
Томаш Жмешкал, проект „European Treasure, our Pleasure 2013“
Печатење на делото „Светот“ од Хуан Хозе Миљас, проект
„European Treasure, our Pleasure 2013“
„Магор“ДОО ‐ Скопје
Превод на делото „Кал“ од Николо Аманити од италијански на
македонски јазик, проект „Нови гласови на европската литерату‐
ра“
Превод на делото „Црната кутија“ од Владислав Бајац од српски
на македонски јазик, проект „Нови гласови на европската литера‐
тура“
Превод на делото „Тајниот пат на мастилото“ од Кристин
Димитрова од бугарски на македонски јазик, проект „Нови гласови
на европската литература“
Превод на делото „Заокружување“ од Карл Фрод Тилер од
норвешки на македонски јазик, проект „Нови гласови на европска‐
та литература“
Превод на делото „Во сеќавање на мојата баба“ од Петра Хулова
од чешки на македонски јазик, проект „Нови гласови на европска‐
та литература“
Центар за изведувачки уметности „Мултимедиа“‐Скопје
Вреднување на Културните политики и ЕУ програмите кои промо‐
вираат културна разноликост и интеркултурен дијалог на Балканот
(ИЕ)
Здружение на граѓани „Контрапункт“‐ Скопје
Проширено естетско образование: Уметнички експеримент и
политичка култура во доба на мрежи
Издавачки центар „Три“‐ Скопје
Превод на делото „Француски роман“ од Фредерик Бегбеде, про‐
ект„Библиотека Соѕвездие“
Превод на делото „40 правила на љубовта“ од Елиф Шафак, про‐
ект „Библиотека Соѕвездие“
Превод на делото „Црниот принц“ од Ајрис Мурдок, проект
„Библиотека Соѕвездие“
Превод на делото „Ова личи на крај“ од Џулијан Барнс, проект
„Библиотека Соѕвездие“
Превод на делото „Разговор во катедралата“ од Марио Варгас
Љоса, проект „Библиотека Соѕвездие“
„Локомотива ‐ Центар за нови иницијативи во уметноста и култу‐
рата“ ‐ Скопје 
Европска градина ‐ Номад Танц Академија
Издавачка куќа „Икона“‐Скопје
Превод на делото „Небото во капини“ Наташа Крамбергер, проект
„Литературни преводи ЕУ 6 МК“
превод на делото „Панаѓурски магионичар“ Јелена Ленголд, про‐
ект „Литературни преводи ЕУ 6 МК“
превод на делото „Син“ Андреј Николаидис, проект „Литературни
преводи ЕУ 6 МК“
НУ „Музеј на Македонија“‐Скопје
Карневалот, цар на Европа
IV ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
Култема‐ИПА Културен територијален маркетинг, проект под‐
држан од Советот на Европа
Шерплан ‐ ИПА Заштита на културното и природното наследство,
проект поддржан од УНЕСКО 
Реализација на обуки, презентации и предавања за развој и уна‐
предување на креативните индустрии
Јавна презентација на Програмата Култура 2007‐2013 преку раз‐
лични настани: семинари, презентации итн.
Програмски активности на КОМОКОСЕ

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
И СОРАБОТКА СО УНЕСКО

Реализација на Третата светска конференција за меѓурелигиски и
меѓуцивилизациски дијалог
Реализација на Денови на македонската култура во Шведска (по
повод одбележување на 20‐годишнината од воспоставувањето на
дипломатските односи)
Реализација на Денови на македонската култура во Холандија (по
повод одбележување на 20‐годишнината од воспоставувањето на
дипломатските односи)
Реализација на Денови на македонската култура во Белгија 
Учество на Република Македонија на манифестацијата „Марсеј,
европска престолнина на културата 2013“
Реализација на традиционалната манифестација „Македонија во
чест на св. Кирил“ во Рим, Италија
Учество на Република Македонија на 7. франкофонски игри во
Ница, Франција
Учество на Република Македонија со проектот на Елпида Хаџи
Василева на Биеналето на уметноста во Венеција
БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА
ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ ‐ Скопје
Претставување на Република Македонија на Саемот на книгата во
Белград, Србија
Институт за македонска литература ‐ Скопје
Реализација на проектот „Христијанската традиција во македон‐
ско‐словачките духовни и културни врски“ во Братислава,
Словачка
Пласт Т.П. Самостоен уметник ‐ Никола Маџиров
Учество на 34. меѓународен поетски фестивал во Мексико Сити,
Мексико
Сојуз на албански издавачи ‐ Тетово 
Претставување на Република Македонија на Саемот на книгата во
Истанбул, Турција
ДРАМСКА ДЕЈНОСТ
Македонски народен театар
Гостување со претставите „Кој се плаши од Вирџинија Вулф“  и
„Животот на Молиер“ во Љубљана, Загреб, Белград и Нови Сад
НУ Драмски театар ‐ Скопје
Учество со претставата „Архелаос“ на меѓународниот театарски
фестивал „Барски лјетопис“ во Бар, Црна Гора
НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ ‐ Прилеп

Учество на театарот „Војдан Чернодрински“ со претставата
„Кавкаскиот круг со креда“ на фестивалот „Бокфест“ во Бјеловар и
гостување во тетатрите во Вараждин и Чачковец, Хрватска 
НУ Народен театар ‐ Битола
Гостување со претставата „Хенри VI“ во Њујорк, САД
НУ Центар за култура „Григор Прличев“ ‐ Охрид
Учество на практични работилници со театарски студенти од
Европа во Берлин,  Германија
НУ „Театар комедија“ ‐ Скопје
Учество со претставата „За секого има по една“ на Меѓународниот
театарски фестивал во Трабзон, Турција
НУ Турски театар ‐ Скопје
Учество  со претставата „Крилја во огнена душа“ на 6. меѓународен
театарски фестивал „Илјада здивови еден глас“ во Коња, Турција
Театар за деца и младинци ‐ Скопје
Гостување со претставата „Македонска приказна“ во Хелсинки,
Финска 
Продукција „Видик“ доо ‐ Скопје 
Гостување со театарската претстава „Ни ваму, ни таму“ во
Австралија
Културен центар „Квартет“ ‐ Скопје 
Гостување со театарската претстава „ЕЕГ‐Електроенцефалограм’“
во Лондон, Велика Британија
МУЗИЧКО‐СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ
НУ Македонска опера и балет ‐ Скопје
Гостување  на Балетот со претставите „Самсон и Далила“ и
„Снежана и 7‐те џуџиња“ во Риека и Шибеник, Хрватска 
Гостување на Операта во Џакарта, Индонезија
НУ Македонска филхармонија‐ Скопје
Гостување на фестивалот „Сараевска зима“ во Сараево, БиХ
Здружение „Совет за грижи и воспитување на децата на град
Скопје’“ 
Учество на фестивалот на детска песна „Златно славејче“ на меѓу‐
народниот детски фестивал „Радоста на Европа“ во Белград,
Србија
Младински културен центар‐ Скопје 
Учество на Женскиот младински хор на Меѓународниот хорски
натпревар во Римини, Италија
Учество на Мандолинскиот оркестар на Меѓународниот музички
фестивал во Бидгошч, Полска
Сојуз на композиторите на Македонија ‐ СОКОМ 
Концерт на современа македонска музика со македонски испол‐
нители  во Виена, Австрија
Мандолински оркестар „Скопје“ ‐ Скопје 
Учество  на Меѓународниот фестивал на славјанска музика во
Москва, Руска Федерација
Факултет за музичка уметност ‐ Скопје
Учество на хорот „Драган Шуплевски“ на Меѓународниот натпре‐
вар во Балчик, Бугарија
ДМБУЦ „Илија Николовски‐Луј“
Учество на Александар Јордановски (виола) на меѓународниот
натпревар „Sea Joyce“ во Елијат, Израел
Посебно основно училиште „Иднина“ ‐ Скопје 
Учество на 7. меѓународен фестивал „Насмевка“ во Истанбул,
Турција
Здружение на камерни хорски состави  „Св. Злата Мегленска“ ‐
Скопје 
Учество на хорскиот фестивал и натпревар „Јоханес Брамс“ во
Вернигерод, Германија
Градски мешан хор „Гортинија“ ‐ Гевгелија
Учество на 4. меѓународен хорски натпревар „Антон Брукнер“ во
Линц, Австрија
Центар за нови иницијативи во уметноста и културата
„Локомотива“ ‐ Скопје 
Учество на  меѓународниот фестивал  „Импулс  танц“ во Виена,
Австрија
Студио „Брејк а Лег“ доо ‐ Скопје 
Учество на светското првенство во модерни танци „ИДО“ во
Копенхаген, Данска
Саша Николовски‐Ѓумар и Страшо Темков
Учество на летниот фестивал „Ледамус“ во Лесковац, Србија
Ермаљ Мехмети 
Концерти на „Дуо Скупи“ во Тирана, Албанија и Приштина, Косово
Пијано дуо „Гелебешеви“ ‐ Скопје 
Концерт во Истанбул, Турција
Дуо „Рибарски“ ‐ Скопје
Концерт во Норвешка
Никола Паскалов ‐ Скопје
Деби‐рецитал во Карнеги хол во Њујорк, САД
Мјузик прогресив квартет ‐ Скопје 
Концерт во Ванкувер, Канада
Огненка Герасимовска 
Концерт во Монтана, САД
Матеј Божиновски ‐ Скопје
Учество на фестивал за млади уметници во Италија
Сашо Гигов‐Гиш
Концертен настап на групата „Ла Колони Волвокс“ во Париз,
Франција 
Благој Нацоски
Реализација на заеднички концерт со реномирани јапонски изве‐
дувачи во организација на „Токио опера“ во Токио, Јапонија
Гордана Јосифова Неделковска
Реализација на заеднички концерт со Полина Пескона, Маркус
Нидерхаусер, Брам Вон Самбек и Иливер Дарбелаи во Базел,
Швајцарија
Сашо Татарчевски
Учество на меѓународен симпозиум во Санкт Петербург, Русија
Димитар Крстевски
Учество на Меѓународен семинар по пијано во Лихтенберг,
Германија
Александар Коловски
Учество на светскиот натпревар „Кастелфидардо“ во
Кастелфидардо, Италија
Вејчеслав Поповски
Учество на Светскиот натпревар за таленти во Холивуд, САД
Елена Костовска
Концерт во Лондон, Велика Британија
Елена Мисиркова
Концерт во Виена, Австрија
Емил Рибарски
Концерт во Канзас, САД
Дуо кларинети „Ѓоревски‐Бакревски“
Концерт во Љубљана, Словенија
Калоиопи Мјузик Продукција
Концертна турнеја „Мелем“ во Белград, Загреб, Сараево и
Подгорица
Парамециум продукција 
Концерт на браќата Тавитјан во Карнеги Хол, Њујорк
Македонски камерен оркестар
Гостување во Риека, Хрватска
ЦЕНТРИ, ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА И ФОЛКЛОР
НУ Ансамбл за народни игри и песни „Танец“ ‐ Скопје
Гостување во Виена, Австрија 
Здружение на Срби и Македонци КУД „Бранко Чајка“ ‐ Тетово 
Гостување во Јабука, Србија 
Ансамбл за народни игри и песни „Јонче Христовски“ ‐ Скопје 
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во Прага, Чешка 
Ансамбл на народни инструменти и песни „Стефче Стојковски“ ‐
Скопје
Учество на Меѓународниот музички фестивал во Равена, Италија
АКУД „Мирче Ацев“ ‐ Скопје 
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во Ерфурт,
Германија
ФА „Китка“ ‐ Истибања 
Учество на меѓународниот фолклорен фестивал „Танците, песните
и музиката од светот“ во Роше ла Молиере, Франција
Ансамбл за народни игри и песни „Илинден“ ‐ Битола
Учество на 7. меѓународен натпревар и фестивал во Веспрем,
Унгарија
АНПИ „Ибе Паликуќи“ ‐ Скопје 
Учество на фолклорен фестивал во Турција
АНПИ „Емин Дураку“ ‐ Скопје 
Учество на фолклорен фестивал во Турција
Ансамбл за народни игри и песни „Орце Николов“ ‐ Скопје 
Учество на меѓународниот фолклорен фестивал „ФолкАрт“ во
Марибор, Словенија
АНПО „Беса“ ‐ Гостивар 
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Учество на меѓународниот фолклорен фестивал „Туз 2013“ во Туз,
Црна Гора
КУД „Дримкол“ ‐ Вевчани 
Учество на меѓународниот фолклорен фестивал „Про арт & ко“ во
Лондон, Велика Британија
КУД „Никола Вапцаров“ ‐ Скопје 
Учество на фоклорниот фестивал „Маре Адриатико“ во Венеција,
Италија
КУД „Јени Јол“ ‐ Скопје 
Учество на Меѓународниот детски фолклорен фестивал во Мерсин,
Турција
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ
НУ Музеј на современата уметност ‐ Скопје
Реализација на проектот „МОМИ“ во Белград, Србија
Филозофски факултет ‐ Скопје / Центар за визуелни студии 
Реализација на проектот „Re‐ design the image, imagine the dance“
во Лисабон, Португалија
“Прима центар ‐ Берлин/ Клони Вединг Берлин“
Презентација на млади автори во Прима центар ‐ Берлин  (Игор
Тошевски,  Симонида Филиповска‐ Китановска, Наташа
Зафировска и Крунослав Стојановски)
Дашмир Бајрами ‐ Гостивар
Самостојна изложба во Белград, Србија
Тања Балаќ
Реализација на изложбата „Просторни дистанци“ во галеријата
„Љубљански град“ во Љубљана, Словенија
Јане Чаловски
Учество на Биеналето на современа уметност во Коњич, БиХ
Билгаил Кочишта
Заедничка изложба со Решат Амети во Анкара, Турција
Идеа ТП/ Александар Спасоски
Реализација на изложбата „Бродот што никогаш не поминал“ во
Минхен, Германија
Маја Ралева
Реализација на изложбата „Меѓу три света“ во Нови Сад и Белград,
Србија
Слободан Вигневиќ ‐ Битола
Реализација на изложба на графики и слики во Белград, Србија
Верица Ковачевска 
Претставување на делото „I must be“ кое е дел од патувачката
изложба „React feminism ‐ a performing archive“ во Берлин,
Германија
Жарко Башески ‐ Скопје
Самостојна изложба во „Kreis Galerie“ во Нирнберг, Германија
Друштво за новинско издавачка дејност „Остен“ ‐ уметност на хар‐
тија 
Презентација на Остен ‐ уметност на хартија во Градската галерија
на Прага, Чешка
Јане Теохаревски
Реализација на проектот „Сегменти“ од творештвото на Станко
Павлевски во Музејот на романска литература во Букурешт,
Романија
Здружение на граѓани „Перспектива плус“ ‐ Тетово 
Изложба на фотографии „Скриениот град“ во Приштина, Косово
Младински културен центар‐ Скопје
Реализација на изложбата „Челото на прст“ на  Мирослав Масин
во Љубљана, Словенија
Бафтир Иљази ‐ Гостивар
Реализација на изложбата „Визии“ на Бафтир Иљази, Нора
Халими, Един Куртиши и Башким Меџити во Тирана, Албанија
Беким Мехмеди
Реализација на изложбата „Ликовни погледи“ на Хајруш Исени,
Един Куриши, и Зенун Шерифи во Приштина, Косово
Отворена соба‐ Скопје
Реализација на патувачката изложба „Македонски дизајн“ во
Белград, Софија, Загреб, Сараево, Љубљана и Виена
ПРЕСТОЈ ВО АТЕЛЈЕТО ВО ПАРИЗ
Синиша Кашавелски
Агрон Салиу
Аднан Алили
Петра Јовановска‐Ристовска
Катерина Апостолоска
Оливер Мусовиќ 
Илија Пенушлиски
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Национален конзерваторски центар ‐ Скопје
Обука за оптичка микроскопија со примена на УВ флуросценција и
поларизирана светлина за карактеризација на културното наслед‐
ство во Словенечкиот реставраторски центар, Словенија
Обука за ракување и користење на систем за аноксија во
Словенечкиот реставраторски центар, Словенија
Студиски престој на Јехона Спахиу и Невенка Величковска во срод‐
ни институции во Берат и Корча, Албанија
НУ Конзерваторски центар ‐ Скопје
Стручен престој на две стручни лица од Музејот за анатолиска
цивилизација од Анкара и реализација на проектот „Методологија
на конзерваторско‐реставраторска постапка за непосредна зашти‐
та на движни и недвижни културни добра“
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј ‐ Битола
Учество во реализација на проекти во конзерваторските лаборато‐
рии на Конзерваторскиот центар во Лудберг, Хрватска
НУ Музеј „Д‐р Никола Незлобиски“ ‐ Струга
Проучување на иконописниот опус на Дичо Зограф во Солун ,
Грција
БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ
НУ НУБ „Св. Климент Охридски“‐ Скопје
Стручен престој на лице од Археографската збирка на НУ НУБ „Св.
Климент Охридски“ во Народната библиотека во Белград, Србија
НУ УБ „Св. Климент Охридски“ ‐ Битола
Претставување на 30 изданија и изложба на репродукции од
најстарите библиотеки во Битола до денес во Берлин, Германија
МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ

НУ Музеј на Македонија ‐ Скопје
Учество на Конгресот за турски фолклор и народна уметност во
Турција и учество на Фестивалот на етнолошки филм во Франција
Реализација на изложбата „Македонски Велигден“ во Загреб,
Хрватска
НУ Спомен‐куќа на Мајка Тереза ‐ Скопје
Истражување на архивите на редот Лорето и редот Мисионерки
на љубовта во Калкута, Индија
Промовирање на Спомен‐куќата на Мајка Тереза во Фиренца,
Италија
АУДИОВИЗУЕЛНА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА
НУ Кинотека на Македонија
Учество на фестивалот на неми филмови “Le giornate del cinema
muto“ со присуство на состаноци и семинари во Порденоне,
Италија
Учество на фестивалот на новооткиени и реставрирани филмови
со присуство на семинари и состаноци во Болоња, Италија
ЗАЕДНИЦИ НА МАКЕДОНЦИТЕ
Здружение на Македонците по потекло од Албанија „Сонце“ 
Организирање на фестивалот „Македонско културно лето 2013“ во
Преспа, Албанија
Здружение на сетинци и попадинци од Лерин во Македонија
Настап на КУД и естрадни уметници од Македонија на културни
манифестации во егејскиот дел на Македонија, Грција
Прво македонско‐индиско здружение за културно‐економска
соработка и пријателство „Сакандер“ 
Организирање Денови на македонската култура во Њу Делхи,
Индија
Македонско хрватско друштво ‐ Хрватски културен центар „Марко
Марулиќ“ ‐ Битола 
Презентација на хрватското културно наследство во Република
Македoнија
Сојуз на Македонците со исламска религија ‐ Скопје 
Организирање на 4. македонски фолклорен фестивал „Гора фест
2013“ во Драгаш, Косово
Предлози од ДКП‐а на Република Македонија
Амбасада на Република Македонија во Вашингтон
Антологија на македонска проза 
МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА СО УНЕСКО 
ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Државен универзитет во Тетово
Меѓународен семинар за албанологија
Друштво за литература, наука, уметност и продукција ПОЕТИКИ
ДООЕЛ ‐ Скопје
Современа македонска поезија во превод на турски јазик
„Недела на културната разноликост“ 14 ‐ 21.5.2013 год. ‐ одбеле‐
жување на 10‐годишнината од основањето на „Разноликост“ ‐
колекција на поезија, фикција и есеј на Меѓународниот ПЕН
Учество на потпретседателот на Меѓународниот ПЕН на 79. меѓуна‐
роден ПЕН конгрес во Рејкјевик, Исланд
ПЛАСТ Т.П. Самостоен уметник Никола Маџиров ‐ Струмица
Претставување на македонската поезија на Интернационалната
светска поетска мрежа „Лириклајн“ и учество на Конгресот на
координатори во Берлин, Германија
Независни писатели на Македонија ‐ Скопје
Ден на независноста ‐ Меѓународен книжевен фестивал во Скопје,
Македонија
Македонски ПЕН центар ‐ Скопје
Свечено одбележување на 21 Март ‐ Светскиот ден на поезијата
Учество на двајца членови на Македонскиот ПЕН на состанокот на
Балканската мрежа 2013 Белград, Србија
АУДИОВИЗУЕЛНА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА

НУ Кинотека на Р Македонија ‐ Скопје
Уплата за годишна членарина за Асоцијацијата на европски кино‐
теки ‐ АЦЕ
Уплата за годишна членарина за Меѓународната федерација на
филмски архиви ‐ ФИАФ 
Учество и присуство на членот на Управниот (Извршниот) одбор на
Меѓународната федерација на филмски архиви ‐ ФИАФ на редов‐
ните годишни состаноци
Друштво на филмски работници на Република Македонија ‐ Скопје
Котизација за членство во Европската асоцијација на филмски кри‐
тичари ‐ ФИПРЕСЦИ
Котизација за членство во Европската асоцијација на филмски сни‐
матели ‐ ИМАГО
ДРАМСКА ДЕЈНОСТ
Театарска младина на Македонија
Учество на конгрес на Интернационалната асоцијација на едука‐
ција преку драма ‐ ИДЕА во Париз, Франција
МУЗИЧКА И МУЗИЧКО‐СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ  
НУ Македонска филхармонија ‐ Скопје
Котизација за членство во Меѓународната асоцијација за уметнич‐
ки менаџмент ‐ ИАМА и учество на едно лице на Годишниот кон‐
грес на ИАМА, Виена, Австрија 
НУ Охридско лето ‐ Охрид
Котизација за членство во Европската асоцијација на фестивали 
УУД Скопски џез‐фестивал ‐ Скопје
Котизација за членство на Скопскиот џез‐фестивал во Европската
џез мрежа 
Музичка младина на Македонија ‐ Скопје
Котизација за членство во Светската федерација на музичката мла‐
дина за 2013 година 
Состаноци на Бордот, комисиите и комитетите на Светската феде‐
рација на музичката младина, Скопје, Македонија
Интерарт културен центар ‐ Скопје
Активности како член на Управниот одбор на Меѓународниот
совет за танц на УНЕСКО
Здружение „Љубители на класична музика“ ‐ Скопје
Учество на четвртиот „Акордеон арт фестивал“ 2013, Сараево, БИХ
Котизација за годишна чланарина за Светската унија на хармоника‐
шите 
„Трето уво“ дооел ‐ Скопје

Учество на МИДЕМ ‐ Светски саем на музички издавачи, Кан,
Франција
Музички и балетски педагози ‐ Скопје
Организирање на Интернационалниот натпревар за млади музича‐
ри „Охридски бисери“, Охрид
Котизација за национален и интернационален натпревар 
Сојуз на композиторите на Македонија ‐ Скопје
Котизација за редовно членство на СОКОМ во Европската конфе‐
ренција на промотори на нова музика
Котизација за редовно членство на СОКОМ во Европскиот компо‐
зиторски форум ‐ ЕЦФ
Национален комитет на Интернационалниот совет за традицио‐
нална музика ‐ ИСТМ на Македонија
Годишна членарина на Националниот комитет за традиционална
музика при ИСТМ
Промоција на заштитените нематеријални културни добра од
Југоисточна Европа ‐ одбележување на 10‐годишнина од донесува‐
њето на Конвенцијата на УНЕСКО за зачувување на светското
нематеријално културно наследство 
Велика Стојкова Серафимовска ‐ Скопје
Учество на 42. светска конференција на Интернационалниот совет
за традиционална музика, Шангај, Кина
ЦЕНТРИ, ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА И ФОЛКЛОР
Сојуз на фолклорни ансамбли на Македонија ‐ Битола
Членарина во Меѓународниот совет на организациите за фолклор‐
ни фестивали и фолклорни уметности ‐ ЦИОФФ за 2013 година
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ

НУ Уметничка галерија ‐ Тетово
Реализација на 4. традиционална ликовна колонија 
Асоцијација на архитекти на Македонија ‐ Скопје
Членување во Меѓународната унија на архитекти (УИА) 
Детско ликовно студио „Св. Кирил и Методиј“ ‐ Битола
Учество на меѓународни детски ликовни конкурси организирани
со помош на УНЕСКО во текот на 2013 год.
Јасна Шоптрајанова‐Вртева, Скопје 
Реализација на проектот „Дизајн туризам ‐ да ти раскажам за
Македонија“ во Македонија и повеќе земји во регионот и поширо‐
ко
Центар за визуелни студии ‐ Скопје 
Активно учество на членови на Центарот за визуелни студии на
трансрегионалната конференција: „Иконологија, старо и ново“,
Ријека, Хрватска; Будимпешта и Сегедин, Унгарија
Македонско здружение на ликовни критичари „Аика“ Македонија
Годишна членарина во Меѓународната асоцијација на ликовни
критичари
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј ‐
Струмица
Трет меѓународен симпозиум по археологија „Од плитар до мал‐
тер“ 
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј ‐ Битола
Заедничка изложба од областа на заштитата на културното наслед‐
ство ‐ народна архитектура во Подсреда, Словенија
Македонски национален комитет на „Синиот штит“ ‐ Скопје
Учество на редовна конференција на Бордот на Асоцијацијата на
национални комитети на Синиот штит, Париз, Франција
Здружение ‐ Национален комитет на меѓународниот совет за спо‐
меници и локалитети ‐ ИКОМОС во Македонија ‐ Скопје
Меѓународен симпозиум „Усогласување на националната регула‐
тива од областа на културното наследство со европските прописи“ 
Учество на редовното годишно собрание на Меѓународниот ИКО‐
МОС, Казахстан 
Здружение на граѓани „Археологика“ ‐ Скопје
Реализација на проектот „Ден на археологијата“
БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЈНОСТ
НУ УБ „Св. Климент Охридски“ ‐ Скопје
Членарина во Меѓународниот центар за страндарден број за
сериски публикации ‐ ISSN
Членарина во Меѓународното здружение на библиотекарски асо‐
цијации и институти ‐ IFLA
МУЗЕЈСКА  ДЕЈНОСТ
НУ Музеј на тетовскиот крај ‐ Тетово
Седмо меѓународно биенале на мала графика Тетово 2013 година 
Здружение ‐ Македонски национален комитет на Меѓународниот
совет на музеите ‐ Скопје (МНК ИКОМ)
Учество на две лица на Годишниот работен состанок на
Меѓународниот совет на музеите за југоисточна Европа ‐ ИКОМ
СЕЕ, Љубљана, Словенија
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ АКТИВНОСТИ
Меѓународна фондација ‐ Форум на словенски култури
Котизација на Република Македонија (Министерството за култура)
во Форумот на словенски култури
Активности во рамките на Меѓународната фондација ‐ Форум на
словенски култури                                                                                                                                                           
Друштво за издавачка дејност „Македонска реч“ доо ‐ Скопје

Објавување на романот „Комо“ од авторот Срѓан Ваљаревиќ
(Србија) во рамките на едицијата 100 словенски романи
НУ Музеј на Македонија и НУ Музеј на македонската борба за
државнист и самостојност ‐ Скопје
Втор регионален семинар за музеи „Археологија, колекции,
постојани поставки“, посветен на јубилејот 10‐годишнината од
основањето на Меѓународната фондација „Форум на словенските
култури“
Активности во рамките на Меѓународната организација на франко‐
фонијата                                                                                                                                                             
Институт за општествени и хуманистички истражувања „Евро‐
Балкан“ ‐ Скопје
Реализација на изложбата EUBAART 
Здружение на граѓани „Светски релации“ ‐ Скопје
Годишно одржување и хостинг на веб‐локацијата на Светската кон‐
ференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог 
АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО СОРАБОТКАТА СО УНЕСКО

Котизации на Република Македонија во Меѓународниот центар за
студии за заштита и реставрација на културни добра ‐ ИККРОМ,
Фондовите на УНЕСКО за светско културно наследство, немате‐
ријално културно наследство и заштита и промоција на разновид‐
носта на културните изразувања 
Подготовки и презентaција на трите апликации за нематеријално
културно наследство за седницата на Комитетот на УНЕСКО за
нематеријално културно наследство во Баку, Азербеџан и учество
во подготовките на заедничката мултинационална апликација
„Хилдерез/Св. Ѓорѓи“ на Репрезентативната листа за нематеријал‐
но културно наследство на УНЕСКО
НУ Музеј на Македонија ‐ Скопје
Учество во заедничкиот проект на УНЕСКО „Замислувајќи ја бал‐
канската историја ‐ сеќавања и дијалог во Југоисточна Европа“
Здружение на граѓани за култура и уметност „АН‐БЛОК“ ‐ Скопје
Реализација на проектот „Културната разноликост ‐ фактор за раз‐
вој“
Здружение „Амбасада за мир“ ‐ Скопје
Активности на УНЕСКО клубот ‐ Скопје за 2013 год.
НВО „Без граници“ ‐ Скопје
Реализација на проектот „Истражи, научи, промовирај“
Интер феивр ‐ доо Скопје
Доработка, годишно одржување и хостинг на веб‐локацијата на
Националната комисија за УНЕСКО на Р Македонија ‐
www.unesco.mk
ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО  
МАКЕДОНСКИ   КУЛТУРЕН   ЦЕНТАР  ЊУЈОРК
МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ
Дуња Иванова
Концерт  за пијано со музика на Лудовико Еинауди, Филип Глас и
Збигњев Прајснер
Скопски дувачки квинтет
Концерт
Емилија Потевска
Концерт
Дарко Багески
Реализрање на проектот „Македонска рапсодија“
Марија Пупучевска и Кокан Димушевски
Реализрање на проектот „Соблекување“
Сојуз на албански музички и балетски уметници во Макеоднија ‐
САМБУМ
Целовечерен концерт на ансамблот „Мелоритам од Балканот“
ЛИКОВНА ДЕЈНОСТ
Моника Мотеска
Самостојна изложба
Здружение на граѓани од областа на графичкиот дизајн, филм и
мултимедија „Плакарт“ ‐ Скопје
Изложба на финалистите од „Скопје постер“ во изминатите 5 годи‐
ни
Антони Мазневски
Самостојна изложба „Сингулар“
Анѓел Димовски‐Чаушот
Самостојна изложба
Бурим Укиќ и Нухи Зејнулах
Изложба 
Константин Качев
Изложба
Институт за уметности и култура „Арс Акта“
Изложба на Борис Шемов, Игор Сековски и Радмила Ончевска
Џелил Руфати
Заедничка изложба со Нафи Јашари и Решат Амети
Гордана Вренцоска
Изложба „Македонски фолклор“
Македонски центар за фотографија ‐ Скопје
Изложба „Стара македонска фотографија“
МАКЕДОНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ЊУЈОРК
‐ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО‐
Грамофон продукција ДООЕЛ‐ Скопје
Денови на македонското културно 
наследство
КУЛТУРНО‐ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР СОФИЈА

ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
ИД Макавеј
Реализација на проектот „Четири книжевни портрети“
МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ
Македонка Ичева
Самостоен концерт со класична гитара
Марјан Ивановски
Целовечерен концерт 
Илчо Јованов 
Заеднички концерт со Тони Китановски и  Диме Донев
ЛИКОВНА ДЕЈНОСТ
НУ Музеј на современа уметност ‐ Скопје
Изложба на Жарко Башески
НУ Музеј на Македонија / Археолошки оддел
Изложба „Праисториските дами од Македонија“
Национална галерија на Македонија
Изложба на Илија Кочовски
Изложба на Афердита Кики
Изложба на Станко Ѓорѓиев
Завод за заштита на спомениците на културата и музеј ‐ Штип
Изложба на Милош Коџоман
Бајрам Џелили
Изложба
Мирјана Крстева Масети
Заедничка изложба „Аналогни асоцијации“ со  Теодора Петева и
Христина Георгиева
ДРУГИ ПРОЕКТИ
Заеднички проекти со ЕУНИК центри
Месец на македонски студенти во Бугарија
Портрет на Венко Андоновски

Sredstvata za ostvaruvawe na nacionalniot interes vo kulturata se obezbeduvaat od Buxetot na Republika Makedonija, preku Minis ter stvoto za kultura, i
se raspredeluvaat so Godi{nata programa. So Godi{nata programa sredstvata se raspredeluvaat osobeno za:

- programi za rabota na nacionalni ustanovi;
- proekti {to se od nacionalen interes na umetnici, samostojni umetnici, op{tinski/gradski i privatni ustanovi, drugi pravni i drugi fizi~ki lica;
- investiciono i tehni~ko odr`uvawe na objekti i oprema vo dr`avna sopstvenost;
- sozdavawe ednakvi uslovi za afirmacija i unapreduvawe na kulturata na zaednicite; 
- sozdavawe povolni uslovi za pottiknuvawe i pomagawe na rabotata na nevladinite zdru`enija vo oblasta na kulturata;
- me|unarodnata kulturna sorabotka.

Godi{nata programa ministerot za kultura ja donese po predlog na stru~ni i nadle`ni komisii, koi do ministerot za kultura dostavija predlozi za proekti
i programi koi se od nacionalen interes i koi treba da bidat sodr`ani vo Godi{nata programa.

Godi{nata Programa se donesuva vo soglasnost so Zakonot za kulturata, Pravilnikot za kriteriumite za finansirawe na programite, odnosno proektite po
oddelni dejnosti na kulturata ("Slu`ben vesnik na RM“ br. 70/2011) 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).

O B R A Z L O @ E N I E
3.Godi{nata programa stapuva vo sila od denot na donesuvaweto, a }e se primenuva od 1.1.2013 godina.

Skopje, januari 2013

MINISTERСТВО ЗА КУЛТУРА

www.kultura.gov.mk


