
ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Готен груп ДООЕЛ
Алида Бремер, „Градината на Олива“
Драган Клаиќ, „Мобилност на имагинацијата“
Срѓан В. Тешин, „Под линијата“
Магор
Димитрие Дурацовски, „Бледи сенки, далечни гласови“
Атанас Чупоски, „Старинарница Балкан“
Иван Ивановски, „Режисерската поетика на Бранко Ставрев“
Елизабета Шелева, „Хетеротопии на писмото“
Даниела Тошева-Николовска, „Хеленска комедија“
„Ловци на пурпур“ (антологија)
Марсел Пруст, „Повторно пронајдено време“ (том 1)
Костадин Героски, „Смртта на уметноста“
Александар Маркоски, „Културата на застареноста во
казненото право“
Србо Ивановски, „Првата љубов на Дафина“
Арлинд Фаризи
Арлинд Фаризи, „Другиот“
Темплум
Добитник на наградата „Новите“ за 2013 година
Николина Андова, „Поврзи ги точките“
Јулијана Жабева-Папазова, „Популарна музика“
АРС-ЗЗ
Зејнепе Алили-Реџепи, Поетика на книжевната нарација 
Просветно дело АД - Скопје Редакција „Детска радост“
Награда на Конкурсот за најдобра поема „Григор Прличев“
Стојан Тарапуза, „Насликано време“
Горјан Петревски, „Девојчињата се чудни“
Марија Бабамова, „Поезија за деца“
Тања Бајрактарова, „Балони и бонбони“
Ксенија Маказлиева Трајчева, „Спирко немирко“
Љубомир Јовановски-Кара, „Огнената шепа“
Менора
Петко Златески, „Евангелска катихеза“
Методија Манојловски, „Македонија и соседите - 15 години
независност“, том 6
Маргарита Пешевска, „Блискиот Исток (1945-2000)“, том 2
Петар Нанески, „Глорификација на есејот“
Маска
Александар Димитријевски, „Музиката во македонските
свадбени обичаи во XXI век“
Група автори, „Современа германска драма“
Лидија Стојановиќ-Лафазановска, „Фолклористички релации“
Тони Цифровски, „Кинеење 2: Следната димензија“
Ирфете Ибраими
Ирфете Ибраими, „Профани објекти во Македонија од
османлискиот период“
Ахмет Селмани
Ахмет Селмани, „Создавање на пустината“
Сакам книги Дооел
Џон Грин, „Светот не е фабрика за исполнување желби“
Сара Адисон Ален, „Девојчето која ја бркаше месечината“
Колин Хувер, „Љубов на втор поглед“
Или-Или
Снежана Младеновска-Анѓелков, „Слики со животна
уверливост“
Александар Русјаков, „Атена со пенис“
Фросина Пармакоска, „Изумителот, јас“
Живко Гроздановски, „Гној“
Алине Апостолска, „Од љубов и пепел“
Линдита Кадриу, „Есеи“
Сенсус
Фламур Мехмети, „Морепловец од островот“
Панили
Славе Ѓорго Димоски , „Поезија 1979-1984“
Кире Неделковски, „Залив за задоволства“
Јован Стрезовски, „Полнотија“
Иван Антоновски, „(Не)отворени прашања“
Емилија Џипунова, „Балетот како врвна естетика на играта“
Тамара Арсовска, „Летописни помненија“
Васко Шутаров, „Јавна и културна дипломатија“
Каприкорнус
Добрила Миловска, „Свети и Сесвети“
Едрониа арт-продукција
Махир Адеми, „Бисери во пустина“
Исмаил Ганиу, „Колку зборови не се речени“
ЗЛКН „Бран 2010“
Мерсиха Исмајлоска, „Нова приказна“
Ахмет Шериф
Ахмет Шериф, „Вакафите во Македонија во време на
османлиското владеење“
Матица македонска
Раде Силјан, „Антологија на балканскиот расказ“
Матеја Матевски, „Зад лавиринтот“
Иван Чаповски, „Песна за стариот комита“
Стафан Влахов Мицов, „Филозофија на балканскиот пекол“
Витомир Митевски, „Античката филозофија и западното
нововековие“
Дејан Ѓориќ, „Охридски - Драган Спасески Охридски“
Иван Џепароски, „Дискурси на визуелното“
Марта Маркоска, „Култура и меморија“
Вангел Божиновски, „Прилози кон историјата на македонската
архитектура“
Блаже Ристовски, „Пројави и профили - од македонската
литературна историја“ том 7 и „Македонија и македонскиот
народ“ том 8
Ернест Хемингвеј, „Кратки раскази“

Скендер Рауфи
Скендер Рауфи, „Берачи на сончогледот 3“
Улис
Гордана Хаџипанзова-Јанева, „На северната страна на југот“
Салајдин Ќазими
Салајдин Ќазими, „Облекла мома скутник“
Стрип центар на Македонија
Димитриј Михајловски и Данчо Јордановски - Стрип албум:
1014: Крв и мастило; 1014: Меч од илјада години
Јехона Ремзи
Ремзи Емшиу, „Народните фразеологии во Полог“ (втор дел)
Бегемот
Антонио Фогацаро, „Маломбра“
Ришард Капушќињски, „Империјата“
Деспина Ковачева
Деспина Ковачева, „Се разбудив“
Кат продукција
Антоан де Сент Егзипери, „Писма до непознатата/Писма од
младоста“
Рела-граф
Група автори (избор), „Старецот кај мостот“
„Златно јаболко“ (грчки митови и легенди раскажани за деца)
Хамди Ислами
Хамди Ислами, „Траги на животот“
Илија Велев
Илија Велев, „Хронографијата и романот за Александар
Велики-Македонски“
Ватра
Пренд Бужала, „Свети раскази“
Ѓон Ѓерѓај, „Две комедии“
Риза Греичевци, „Планини со дувак“
Слово
Калина Малеска, „Призраци со срмени нишки“
Алехо Карпентјер, „Кралството на овој свет“
Ален Бидо, „Пофалба на љубовта (филозофија)“
Мо Јан, „Промена“
Фокус принт
Ибн Кајим ел-Џевзије, „Култура на лекувањето“
Институт за старословенска култура
Виолета Крстеска, „Речник на странски зборови и изрази од
Јанаки Стрезов, втора половина на 19 век“ (јазична и
лексиколошка анализа)
Тринга десигн
Накиљ А. Салиу-Делихасани, „Врапчиште заедно со Полог“
Рами Камбери, „Човекот на времето“
Џеев Парздури, „Низ крилата на животот“
Макавеј
Димитар Мирчев, „Идентитет и суверенитет“
Зоран Тодоровски, „Ангел Узунов – спомени“
Игор Радев, „Антологија на класична кинеска поезија“
Бранко Цветковски, „Одбрани дела: том 1,2,3“
Мирослав Кузман, „Врата на животот“
Љубиша Георгиевски, „Пиеси“
Младен Србиновски, „Њујорчани“
Радован Павловски, „Се случува вечност“
Јехона е Карадакут
Фатос Рушити, „Очите на Албанија“
Селајдин Шабани, „Повеќе од мене“
Улбери плус
Адем Абдулаху, „Едукативниот аспект на поетското творештво
на писателот за деца Одисе К. Грило“
Сирја Етеми, „Големото раѓање“
Книгоиздателство „Култура“
Владимир Попов, „Поколението на Сизиф“
Јасна Котеска, „Фројдовска читанка 2“
Билјана Петковска, „Битолска богословија Св. Јован Богослов
(1922-1941)“
Контура
Борче Грозданов, „На(д) сцената 2“
Ѓурѓа
Абрахам Линколн, „Гетизбуршкиот говор“
Мишел Монтењ, „За пријателството“
Идит Незбит, „Децата од железницата“
Ендру Ланг, „Приказни за кралот Артур“
Луиза Алкот, „Девојчиња“
Дијалог
Луан Старова, „Избрани дела 1-10“ (за 2014 - 6, 7 и 8 том)
Влада Урошевиќ, „Сложувалка со измазнети белутраци“
Георги Сталев, „За современата македонска книжевност“
(книжевна историја)
Санде Стојчевски, „Занесот и разбирањето“
Христо Петрески, „Точка, запирка“
Косара Гочкова, „Сончев рид“
Билјана Станковска, „Сега се е поинаку“
Шефки Селами
Шефки Селами, „Вица, како огниште во одбрана на
традиционалните и националните вредности“
Друштво на писателите на Македонија
Домашен и странски поет, добитници на наградата „Книжевен
жезол“, избор поезија, едиција „Книжевен жезол“
НУН-Р
Махмуд Тумех Халеби, „Приказни за деца“
Еду Ниса
Ибн Хазм, „Љубовни пораки“
Силсонс
Добре Тодоровски, „Сопроштение“
Панде Манојлов, „Последната корида на душата“
Велко Неделковски, „Живакал“
Лилјана Мазова, „Отворен круг“

Александра Јуруковска, „Ткаење на текстот“
Кирче Трајанов, „Реториката во проповедите на свети Јован
Златоуст“
Кристина Николовска, „Разговорница“
Институт за национална историја
Ленина Жила, „Виенската стапица“
Милка Здравева, „Македонскиот XVIII и првата половина на XIX
век“
АРТ-КУЛ
Христо Христоски-Мулар, „Антологија на влашки песни 4“
Јасмина Ѓорѓиева
Јасмина Ѓорѓиева, „Разбојот на соништата“
Литературен клуб 94
Илјаз Османи, „Далеку од оваа глава“
Шкелзен Халими
Шкелзен Халими, „На центар (понекогаш и отстрана)“
Меѓународен центар за литература, јазик и култура на
Ромите - Македонија
Ташко Георгиевски, Раскази „Куќа под калето“ (ромски-
македонски)
Дитет е Наимит
Група автори, „Поетски меридијани“
Петер Поулсен, „Живо море“
Брези
Рефет Абази, „Живот под кирија и други драми“
Виган Сулејмани-Фанда, „Навикнат во темно“
Врв Прилеп
Игор Тасевски, „Преданија за Прилеп и Прилепско (со посебен
осврт на преданијата од Марко Цепенков)“
Младинска културна асоцијација на Бошњаците во РМ -
Шадрван
Зеќир Рамчиловиќ и Неџад Мехмедовиќ, „Познати Бошњаци од
Македонија“
Друштво за компаративна книжевност на Македонија
Вера Јанева-Стојановиќ, „Компаративни истражувања“
Дарин Ангеловски, „Идентитетите и транзицијата“
Ратомир Грозданоски
Ратомир Грозданоски, „Вовед во Светото писмо на Новиот
завет“ (општ дел)
НУБ „Кочо Рацин“ - Тетово
Фатјона Геци, „Во очекување на сонот“
ДПТУ ПНВ Публикации ДООЕЛ Скопје
Драгана Евтимова, „Низ збиените фусноти на времето“
Зоран Јакимовски, „Ништо не е недостижно“
Ненад Јолдески, „Фикција. Вода. Вистина“
Јулијана Величковска, „Годишни времиња“
Гоце Ристовски, „Поезијата од постколонијалните земји на
Струшките вечери на поезијата“
Лилјана Пандева, „Канцелариски колумни“
Кродо
Ханс Кристијан Андерсен, „Најубавите бајки за деца“
НУ УБ „Гоце Делчев“ - Штип
Жаклина Петрушева, „Волшебниот свет на книгата“
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
Горанчо Ангелов, „Музичкиот инструмент ќемане во
Македонија“
ДПТУ Метаморфозис
Лукиј Енеј Сенека, „Писма до пријателот“
Иљиријана Селмани
Иљиријана Селмани, „Небесно лице“
Лулјета Исаку
Лулјета Исаку, „Препрочитување“
Ирис-принт
Христо Д. Миладинов, „105 години организиран театарски живот
во Струга“
Шпенд Винца, „Рефлексии“
Македоника литера
Горан Калоѓера, „Македонскиот XIX век“
Круме Кепески, „Статии и анализи за македонскиот јазик“
Илинденка Петрушева, „Само сонот е стварност“
Нелја Гулчук, „Тајната на Александар Македонски“
Срѓан Валјаревиќ, „Дневникот на друга зима“
Јохана Шпири, „Без татковина“
Шарлот Перкинс Гилман, „Нејзеја“
Ангел Каралијчев, „Бугарски народни приказни“
Киро Донев, „Приказни за добра ноќ од цел свет“
Драган Богдановски, „Мојата борба за Македонија“ 3 тома
(ракописна оставнина)
Владимир Илиевски, „Лични податоци“
НУ Центар за култура - Дебар
Халит Баша, „Старинска лирика“
Гирланда
Марко Китевски, „Историја на македонскиот фолклор“
Дом на културата „Иван Мазов-Климе“ - Кавадарци
Кирил Темков, „Етичари“
Менада
Ејуп Ајдини, „Две децении со поетско творештво“
Македонска реч

Душко Родев, „Во очекување на Нобеловата награда“
Ристо Давчевски, „Беседа на фауните“, том 2
Јан Рихлик, Новица Велјановски и Владимир Пенчев -
„Историја на Чешка“
„Шведски народни приказни“
Ранко Младеновски, „Деконструкција на ликот“
Група автори, „Како се создаваше Република Македонија“
Де Одорико Каза
Ирена Павлова де Одорико, „Жена на залез“
НУ Завод и музеј - Битола

Весна Кочанковска, „Базиликите од XIX век на територијата на

општина Битола“
Логос - А

Актан Аго, „Турските јазични елементи во македонските
драмски творби од ХХ век“
Асан Хамити, „Говорот на Албанците од Скопска Црна Гора“
Издавачки центар „Три“
Митко Маџунков, „Избрани дела“, том 3 и 4
Фима Клетникова, „Ранобудни песни“
Блаже Миневски, „Јас, Тито и Мики Маус“
Ристо Василевски, „Ѕвездени мигови и пепел“
Марк Тулиј Кикерон, „Избрани писма“
Марк Енеј Лукан, „За граѓанската војна“
Аристофан, „Жени во собрание на празникот Тесмофории“
Снежана Иљоска-Наумовска, „Зелениот џин во Виладонија“
Центар за културно и духовно наследство
Л. Ковачева и Л. Боцева, „Речник на македонските народни
празници, обичаи и верувања“
Артур Џ. Еванс, „Скупи, Скопје и родното место на Јустинијан“
ИАА ДД ДОО
Група автори - „Skopje museum tour“
Табахон
Аристотел, „Метафизика“ 2 дел (со филолошки и филозофски
коментари)
Вејд Дејвис, „Светлина на работ од светот“
НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
Група автори/приредувачи - Антологиски приказ на едицијата
„130 тома македонска книжевност“ на брајово писмо (прва
фаза): 1. Антологија на македонската поезија; 2. Антологија на
македонскиот расказ; 3. Антологија на македонската драма; 4.
Антологиски преглед на македонскиот роман
Фуркан Исм
Екрем Бешир и Мухамед Бешир, „Воспитувањето на децата“
Институт за духовно и културно наследство на Албанците
Зеќирија Ибрахими, „Interlinearis“ - проучувања на областа на
албанскиот јазик
Скендер Асани, „Политичката дејност на Џемијет во периодот
1919-1925“
АД Вербум ДОО Скопје
Јеремије М. Павловиќ, „Малешево и Малешевци“
Експертиза-Д
Александар Станковски, стрип „Мазги“
Александар Станковски, „Малцинствата на реалноста“
(мегастрип)
НУ Археолошки музеј на Македонија
Детски изданија за археолошка едукација (Музејски водич за
деца)
Институт за македонска литература
Група автори, „Македонско-хрватски книжевни и културни
врски“
Љубе Цветановски, „Народната култура во документарниот
филм“
Група автори, „Антологија на македонската книжевност“
(книжевни остварувања од 9 до 21 век)
Арт букс
Јахја Б. Муадх, „Како да го омекнете срцето“
Поетики
Катица Ќулавкова, „Илјада и една фикција“
Наташа Сарџоска, „Тој ме повлече со невидлив конец“
Дирекција за култура и уметност - Скопје
Костадин Костадиновски, „Одгласи од концертните сали“
Галикул
Тодор Чаловски, „Премостување на мигот“
Вера Стојчевска-Антиќ, „Македонските манастирски
светилишта“
Славчо Димитров, „Невозможни исповеди“
НАМ ПРЕС - Скопје
Живко Поповски-Цветин, „Цвеќе на мирот - есеи и критики“
Ангелина Маркус, „Истражување за античка Македонија“
Надежда Кљусева, „Толковник за културно однесување“
Слово љубве
Група автори, „Српско-македонски речник“
Боро Милчев
Боро Милчев, „Житија на светиите за месец јуни“
Графотисок
Драган Б. Костиќ, „Заборави ако можеш – 1982“
Јован Скилица, „Кратка историја“
Наде Проева, „Религијата на античките Македонци“
Центар за музикологија ЦЕМ
Тина Иванова-Бејков, Монографија „Михајло Николовски -
живот и дело“
Марили
Група автори, каталог „MACEDONIA“
Аз-буки
Дејвид Хјум, „Расправа за човечката природа“
Кликер маркетинг
Владимир Мартиновски, „Вистинска вода“
Македонски народен театар
Група автори, „Македонски народен театар“
Јелена Лужина, „Љубиша Георгиевски“
Јордан Плевнеш, „Опера омнија, собрани драми“
СОКОМ
Група автори, Зборник со реферати презентирани на
меѓународната манифестација „Струшка музичка есен – 2013“
Израз
Сеида Бегановиќ, „За жените кои немаат куќа и три обични
дена“
Фондација - Меморијален центар „Никола Кљусев“
Никола Кљусев, книга 2 - Патот кон независноста; 
книга 3 - Солзи, страв и гордост; 

REPUBLIKA MAKEDONIJA
MINISTERSTVO ZA KULTURA

GODI[NA PROGRAMA
za ostvaruvawe na nacionalniot interes

vo kulturata vo 2014 godina

1.Se donesuva Godi{nata programa za ostvaruvawe na nacionalniot interes vo kulturata vo 2014 godina.
2.Sredstvata obezbedeni od Buxetot na Republika Makedonija se rasporeduvaat po dejnosti, i toa:

Vrz osnova na ~len 10 stav 2 od Zakonot za kultura ("Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija br. 31/98; 49/03; 82/05; 24/07; 116/2010; 47/11, 51/11; 136/12;

23/13 i 187/13), ministerot  za kultura donese



Нид Асдрени-Скопје
Вахит Насуфи, „Раскази за деца“
Ерик Кастнер, „Емил и детективите“
Вековишнина
Иван Карадак, „Мисли со боцки“
Здружение на независни писатели на Македонија
Богомил Ѓузел, Одбрани дела во 7 тома: Есеи (6 том)
Душко Новаковиќ, „Македонскиот нотар и сер Лоренс Оливие“
Факултет за драмска уметност
Ана Стојаноска, Димитар Ќостаров – „Реалистичката поетика и
естетика на еден режисер“
Чабеј
Џеладин Мурати, „Перспективите на образованието во ЕУ“
Хамди Медиу, „Придонесот на Неџмедин Сезаири“
Неџат Абази, „Кореспонденцијата на Јосиф Багери“
Сигмапрес
Џорџо Агамбен, „Homo Sacer“ (Суверената моќ и голиот живот)
Дубравка Угрешиќ, „Дома нема никој“
Славица Србиновска, „Книжевноста и политиката на
претставувањето“
Ана Поп Стефанија, „Границите во постјугословенскиот филм
(територија, култура, идеологија)“
Здружение на љубителите на ромската фолклорна
уметност „Романо ило“
Група автори, „Историја на Ромите во Македонија и на
Балканот“
Албеса визион
Енсар Беадини, „Детско знаење“ - поезија
Супорт
Лулзим Муртезани, „Културниот идентитет на младите и
моделите на идентификација“
Бата прес милениум
Васил Дрвошанов, „Македонистички студии за Егејот“
Назим Хикмет, „Јусуф и Менофис“
Јени Балкан
Фахри Али, „Песни за Асја“
Алаетин Тахир, „Синиот џемпер на мојот пријател“
И.П. Зојдер
Ивана Штојат-Кучи, „Ничии синови“
Александар Прокопиев, „Измислувајќи ја Европа“
Милорад Павиќ, „Азбука на мојот живот“
Дритон Дикена
Дритон Дикена, „Џамиите во Македонија“
Блесок
Румена Бужаровска, „Мојот маж“
Бранко Чегец, „Полн месец во Истанбул“
Ренато Баретиќ, „Кажувај ми за неа“
Јурген Ненѕа, „Избрана поезија“
Срѓан Јаниќиевиќ, „Драми“
Бела Глигорова, „(Американски) авто/перформативни
приказни? - кон творештвото на Спалдинг Греј“
Коница Прес
Ведат Мемедалиу, „Оние кои што ја промениле светската
историја“
Стрип квадрат
Група автори, „Пиринскиот цар“
Група автори, „Јунакот од Мечкин Камен“
Група автори, „Учителот од Смилево“
Група автори, „Првиот претседател“
Никола Темков, „Различни светови“
Игор Јовчевски, „Чуварите на Вечната светлина“
Смиле Цветановски, „Бесмртна вода“
Давор Драмиќанин и Игор Јовчевски, „Ајвармен“
Диме Иванов-Димано, „Војдан“
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Колективен труд, „Толковен речник на македонскиот јазик“, 
том 6
Лидија Тантуровска, „За идентитетот на македонскиот јазик“
Група автори, „Банскиот говор“
Олга Иванова, „Речник на имињата на населените места во Р
Македонија (Б, Ѓ, Е, Ј, Н, Р, Т, Ќ, У, Ф, Х, Џ, Ш)“
Садије Алити
Садије Алити, „Утрешноста“
Арберија десигн
Исмет Јонузи-Кроси, „Албанскиот отпор во Титова поранешна-
Југославија (1944-1990)“
Сојуз на писатели Албанци на Македонија
Али Ќерими, „Во заседа себеси“
Нехас Сопај, „Чапин“
Лума график
Нијази Камбери, „Меѓу теорија и практика“
Гентиана Џемаили, „Пет поет“
Аќиф Исаку, „Кога поезијата се насмевнува“
Либри
Иџрије Азири, „Јазикот на едукацијата“
Битолски книжевен круг
Елена Ѓорѓиевска-Костадиновиќ, „Стрела кон невидливото“
Унија на албанските интелектуалци во РМ
Авзи Мустафа, „Траги низ годините“
Аслан Хамити и Ајтен Хајдари Ќамили, „Дијалектологија на
албанскиот јазик“
Лакрима литералис
Ирвин Јалом, „Лажејќи на каучот“
Чак Паланик, „Давење“
Мадам Лафајет, „Принцезата од Клев“
Чарлс Буковски, „Свиња во виски“
Вока - 4
Лони Папа, „Нашата сакана Лица“
Ферит Ламај, „Кој го изеде медот“ - басни
Здружение на историчари Албанци во Македонија
Ќерим Лита, „Албанското прашање во СФРЈ 1981-1990“
Семи-генимпекс „Идриз Сефери“
Јулиа Јанку, „Расказите на бабичката“
Шпреса Камбери, „Тишината што зборува“
Севим Ахмети, „Без компромис“
Павле Костадинов
Павле Костадинов, „Децата на пат во вселената“
Издавачка куќа „Икона“
Ото Вајнигер, „Пол и карактер“
Фредерик Џексон Тарнер, „Значењето на границите во
американската историја“
Џорџ Орвел, „Во чест на Каталонија“
Исмаил Кадаре, „Пирамида“
Салајдин Салихи
Салајдин Салихи, Глас во пустина
Арс ламина
Џуна Барнс, „Ноќна шума“
Хунот Диаз, „Краткиот чудесен живот на Оскар Вао“
Лорен Оливер, „Пандемониум“
Резна
Хашим Бафтиари, „Оваа љубов“
Изаим Муртезани
Изаим Муртезани, „Етнокултурни рефлексии“
Интерлингва
Веби Беџети, „Магијата на поетскиот збор“
Хамит Џафери, „Литературни осврти“
Македонија презент
Ана Багриана, „Антологија на украински драми“
Зоран Пејковски, „Сега знам“
Антолог
Александар Кујунџиски, „Happy… роденден“
Саво Костадиновски, „Вечен глас“
Михо Атанасовски, „Зелените луѓе“
Гаврило Миловановиќ, „Антиепитаф“
Исток Улчар, „Сенки низ циркускиот шатор“
Митко Гогов, „Ледена вода“
Сузана В. Спасовска, „Низ темјанот, еден лилјан“
Шкупи
Стефан Каста, „Едно лето со Мари Лоу“
Даут Даути, „Очите на урокот...“
МИ-АН
Јован Павловски: Избрани дела по повод 70 години живот и 50
години творештво - том 9. „Ние на татковината и должиме се,
таа нам ништо“ - документарна проза (избрани дела) 
Дејан Трајкоски
Дејан Трајкоски, „Неверство“
Метуш Сулејмани
Метуш Сулејмани, „Социо-политички рефлексии“

Македонска филхармонија
„Монографија по повод 70 години од основањето на
Македонската Филхармонија“
Меѓународна фоднација „Тоше Проески“
Соња Неделковска, „Ова не е крај“
Н.У Музеј на македонската борба за државност и
самостојност Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите од
комунистичкиот режим
Владимир Величковски „Слики со историска тематика во
Музејот на македонската борба“
Битсиа системи
„Монографија за Милчо Манчевски“
Јосиф Багери
Ружди Мата, Монографија - Јосиф Багери
Каламус
Мишко Тутковски, „Ранохристијански мозаици од Охрид“

СПИСАНИЈА
Здружение на историчари на Република Македонија
„Историја“ 1 број
Здружение на историчари Албанци во Македонија
„Историски истражувања“ 1 број
Национален сојуз на слепите во Република Македонија
„Наш збор“ (Брајово, релјефно) 1 број
„Надеж“ 1 број
НУ ЦК „Марко Цепенков“ - Прилеп

„Стремеж“ 1 број
Македонско научно друштво

„Прилози“ (Contributions) 1 број
ЗКС „Жива антика“

„Жива антика“ 1 број
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

„Македонистика 13“ 1 број
„Македонски јазик“ 1 број
Добредојде Маседониа велкам центар
„Добредојде центар во Македонија“ - промоција на културното
наследство и на знаменитостите за странци преку списание. 1
број
Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на
Република Македонија
„Литературен збор“ - LXI, 1-3: LXI, 4-6.  2 броја
Здружение на независни писатели на Македонија
„Наше писмо“ 2 броја
„Сараевски тетратки“ - македонска редакција
СОКОМ
„Музика“ 1 број
Менора
„Кирилометодиевистика“ 1 број
Слово љубве
„Слово љубве“ 2 броја
Сојуз на литературни преведувачи на РМ
„Огледало“ 10 броја
Дирекција за култура и уметност на Скопје
„Театарски гласник“ 2 броја
Македонски ПЕН-центар
„Пен-ревија“ 1 број
Институт за македонска литература
„Конеткст“ 1 број
„Спектар 63/2014“ и „Спектар 64/2014“  2 броја
Институт за духовно културно наследство на Албанците
„Албанолошки студии 9“.   1 број
Филозофско друштво на Македонија
„Филозофска трибина“ 2 броја
Макавеј
„Книжевно житие“ 2 броја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“
„Македонски фолклор“ 1 број
Македоника литера
„Македоника“ 2 броја
Улис
„Акт“ 4 броја
Стрип-центар на Македонија
„Стрип креатор“, бр. 18 и 19.  2 броја
Унија за култура на Власите
„Грајлу арманеску“ (Аромански јазик) 4 броја
Феникс
„Тренд“ 1 број
Македонско етнолошко друштво 
„Етнолог“, бр. 16 1 број
Филозофски факултет
„Folia Archaeologica Balcanica“, vol III.  1 број
Битолски книжевен круг
„Раст“  2 броја
Културен живот
„Културен живот“ 4 броја
Друштво на писателите на Македонија
„Стожер“ 2 броја
Македонски духовни конаци
„Портал“ 1 број
Младинска културна асоцијација на Бошњаците во РМ -
Шадрван
„Шадрван“ 2 броја
Здружение на копаничарите на Македонија
„Копаничар“, бр. 18.  1 број
Кинотека на РМ
„Кинопис“ 1 број
Премин ДОО
„Премин“ 2 броја
НУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
„Библиотечен тренд“ 2 броја
Ватра
„Јехона е Ре“ 2 броја
Дијалог
„Синтези“ 4 броја
Факултет за музичка уметност
„Арс академика“ 1 број
МИ-АН
„Култура“ (Culture) 1 број

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАВАШТВО
Едуко плус
Аудиосписание „Едуко плус“
Премин
Портал www.preminportal.com.mk
МАНД
Веб-локација на МАНД
Национален сојуз на слепите на Република Македонија
Звучно списание „Панорама“
Антолог
www.reper.net.mk
Здружение на класични филолози - „Антика“
Електронско списание „Систасис“ (www.sysasis.org)
Валуе партнерс
Веб-страница за културно издигање на лица со пречки во
менталниот развој www.sitezaedno.com
Институт за македонска литература
„Литературна дата база“
Здружение на историчари Албанци во Македонија
Веб-портал www.historia.mk, на албански јазик

ПРОГРАМИ НА ЗДРУЖЕНИЈА
Катавеј ДООЕЛ
Сајт на годината 2014
Културно-информативен центар - Скопје
Промоции на книги - новосоздадени книги во 2014 година,
Македонски книжевни текови
Икона
Прозен фестивал „ПРО-ЗА Балкан“
ОУ ЦК „Ацо Караманов“ - Радовиш
41. Караманови поетски средби
Младински културен центар
Книжевна промоција на млади автори 2014
Сојуз на писатели Албанци во РМ
Средби под даб
Поетска ноќ во Велестово
Меѓународна манифестација „Поетска ноќ во Велестово“
Дитет е Наимит
Меѓународен поетски фестивал „Дитет е Наимит“

Музеј на град Кратово
„Лесновски ѕвона 2014“
Сојуз на албански издавачи на Макeдонија
Саем - карван на книгата
Општина Велес
51. Рацинови средби
Јехона е Карадакут
Карадачки поетски средби 2014
Битолски книжевен круг
Битолски книжевни паметења
Галикул
Галичка книжевна колонија 2014
Театарска работилница
Поетски слем - Прилеп 2014
Општина Илинден
Литературна манифестација „Илинден“
Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид
Прличеви беседи 2014
Друштво на писателите на Македонија
Изборно собрание на ДПМ
Трибини и годишнини
Меѓународен ден на поезијата
Интензивирање на соработката со литературните и со
културните манифестации во земјава
Традиционални награди: „Ацо Шопов“ - за поезија, „Димитар
Митрев“ - за критика и есеистика, „Стале Попов“ - за проза,
„Ванчо Николески“ - за литература за деца и млади, награда за
најдобра книга објавена на јазиците на националните заедници
во Република Македонија

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОДУКЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИ
УСТАНОВИ - ТЕАТРИ И ЦЕНТРИ ЗА КУЛТУРА

НУ 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
Претстава по текст од повеќе автори, режија Андреј Жолдак
Гостувања во РМ
НУ Драмски театар од Скопје
„Ждрело“ - автор Жанина Мирчевска, режија Зоја Бузалковска
„Далај Мама“ - автор и режија Љубиша Георгиевски
„Човекот кој го изеде светот“ - автор Нис Моме Стокман, режија
Билјана Радинска
„Еригон“ - автор Јордан Плевнеш, режија Јани Бојаџи
„Џон Пиплфокс“ - автор Душан Радовиќ, режија Коле Ангеловски
Гостувања во РМ на Петар Темелковски со избор монодрами
Гостувања во РМ
НУ Народен театар од Битола
„Денови без драма“ - автор и режија Марлолејн Бернс
Современ текст инспириран од „Ана Каренина“ - автор Венко
Андоновски, режија Дејан Пројковски
„Иванов“ - автор А.П.Чехов, режија  Александар Баргман
„Геноцид“ - автор и режија Љубиша Георгиевски
Претстава по текст од повеќе автори, режија Диего де Бреа
Гостувања во РМ
НУ Албански театар од Скопје
„Предавање“ - автор Мартин Мекдона, режија Ќендрим Ријани
„Затвореникот од 15-ти кат“ - автор Нил Сајмон, режија Донард
Хасани
Гостувања во РМ
НУ Турски театар од Скопје
„Просидба“ - автор А.П.Чехов, режија Александар Поповски
„Војникот фалбаџија“ - автор Плаут, режија Лука Кортина
Гостувања во РМ
НУ Театар „Комедија“ од Скопје
„Многу врева за ништо“  - автор Вилијам Шекспир, режија Дејан
Пројковски
„Важно е да се биде Ернест“ - автор Оскар Вајлд, режија Ирена
Стеријовска
„Како ја чувствуваш брадата“ - автор Ксенија Драгунска, режија
Борис Лијешевиќ
Гостувања во РМ
НУ Театар за деца и младинци од Скопје
„Пат околу светот за 80 дена“ - автор Жил Верн, режија Бојан
Трифуновски
„Могли“ - автор Радјард Киплинг, режија Боњо Лунгов
Гостувања во РМ 
НУ Тетовски театар
„Војна во време на љубовта“ - автор Јетон Незирај, режија
Куштрим Бектеши
„Да, господине премиер“ - автор Ентони Џеј, режија Кастриот
Чипи
„Јас инспекторот“ - автор Николај Гогољ, режија Агим Сопи
Гостувања во РМ 
НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ од Прилеп
„Сон на летната ноќ“ - автор В.Шекспир, режија Нела Витошевиќ
„Адам и Ева“ - автор Мирослав Крлежа, режија Ања Максиќ
„Буре барут“ - автор Дејан Дуковски, режија Наташа Поплавска
Гостувања во РМ
НУ Центар за култура „Јордан Х. К. Џинот“ од Велес
„Приказни од шестиот кат“ - по раскази од Драги Михајловски,
режија Деан Дамјановски
„Тартиф“ - автор Молиер, режија Никола Ристов
Гостувања во РМ
НУ Центар за култура „Антон Панов“ од Струмица
„Крвави свадби“ - автор Ф.Г.Лорка, режија Љупчо Ѓоргиевски
„Трилогија“ - автор Митко Маџунков, режија Бранко Ставрев
„Госпоѓица“ - автор Нина Садур, режија Владимир Милчин
Гостувања во РМ
НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ од Штип
„Јан Бибијан“ - автор Елин Пелин, режија Дарко Ковачовски
„Мрачна комедија“ - автор Питер Шефер, режија Спасоје
Миловановиќ
„Лулка“ - автор Марко Цепенков, режија Андреј Цветановски
Гостувања во РМ 
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ од Куманово
„Мајката храброст и нејзините деца“ - автор Б.Брехт, режија
Звездана Ангеловска
„Грдиот“ - автор М.Ф.Маенберг, режија Дејана Николовска
„Коренот на Кале“ - автор Н.Беќири, режија Веби Ќерими (на
албански јазик)
„Вечера за глупаци“ - автор Ф.Вебер, режија Димитар Еленов (на
албански јазик)
Гостувања во РМ 
НУ Центар за култура „Григор Прличев“ од Охрид
„Детектор за лаги“ - автор Василиј Сигарев, режија Ненад
Витанов
„Медена ноќ“ - автор Јан Прохаска, режија Иво Трајков
Гостувања во РМ
НЕЗАВИСНА И АЛТЕРНАТИВНА ПРОДУКЦИЈА
Установа за култура „Детски театарски центар“ од Скопје
„Волшебникот од Оз“ - автор Л.Ф.Баум, режија Бујар Лума (на
албански јазик)
Друштво „Театарот на навигаторот Цветко“ од Скопје
„Солун, град на духови“ - автор Марк Мазовер, адаптација и
режија Слободан Унковски
Друштво „Арт маркетинг“ од Скопје
„Алма Малер“ - автор Сашо Димоски, режија Васил Зафирчев
Друштво „Страница“ од Кочани
„Соло Мим“ - авторски проект на Трајче Ѓорѓиев
Центар за алтернативна креација „Алтернативе“ од Скопје
„Човекот од перница“ - автор Мартин Мекдонах, режија Ибраим
Деари (на албански јазик)
Здружение „Арт медиа“ од Скопје
„Лисистрата“ - автор Аристофан, режија Наташа Поплавска
Здружение „Балкан имиџис“ од Скопје
„Игра на улоги“ - автор Луиџи Пирандело, режија Куштрим
Бектеши (на албански јазик)
ТП „Театар на личноста“ од Битола
„Со љубовта шегување нема“ - автор Алфред де Мисе, режија
Софија Ристевска
Здружение за култура и уметност Мал драмски театар од

Битола
„Мажот е маж“ - автор Бертолд Брехт, режија Мартин Кочовски
Друштво „Ода“ од Тетово
„Сончев зрак“ - автор Александро Попеску, режија Сабедин
Селмани (на албански јазик)
Културно Здружение „Фишта“ од Гостивар
„Експерти“ - автор и режија Висар Вишка (на албански јазик)
Друштво „Пошка театар“ од Струга
„Сираче“ - автор Олса Пошка, режија Џеладин Пошка (на
албански јазик)
Здружение Креативно-артистички центар „Талиа“ од
Куманово
„Хелверова ноќ“ - автор Ингмар Вилкист, режија Нехат Мемети
(на албански јазик)
ДРАМСКИ АМАТЕРИЗАМ
НУ Центар за култура „АСНОМ“ од Гостивар
„Тетката на Карл“ - автор Кристо Флочи, режија Вјолца Бафтиу
Зулбеари (на албански јазик)
„Алиса во земјата на чудата“ - автор Луис Карол, режија Ѓорѓи
Нешкоски (на македонски јазик)
НУ Центар за култура од Дебар
„Магично стапче“ - режија Буран Скикули (на албански јазик)
„Чорбаџи Теодос“ - автор Васил Иљоски, режија Џевит
Мифтароски (на македонски јазик)
НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ од Кичево
„Пуканки“ - автор Бен Елтон, режија Михајло Петревски
НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ од Струга
„Ајде да запееме“ - режија Христо Миладинов
ОУ Дом на културата „Македонски Брод“ од Македонски
Брод
„Чорбаџи Теодос“ - автор Васил Иљоски, режија Богоја Радески
ОУ Дом на културата „Илинден“ од Демир Хисар
„Кога жената е нема“ - непознат француски автор, режија Благој
Николов
ОУ Дом на културата „Крсте Мисирков“ од Свети Николе
„Болва во уво“ - автор Жорж Фејдо, режија Ванчо Ефремов и
Александар Миќев
НУ Центар за култура од Крива Паланка
„На клупата“ - автор Трајче Кацаров, режија Глигор Цветковски
НУ Центар за култура „Бели мугри“ од Кочани
„Феномени“ - автор Григориј Горин, режија Благојчо Стојанов
НУ Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ од Делчево
„Подигравки“ - автор Васе Манчев, режија Стеван Спасевски
ОУ Дом на културата „Злетовски рудар“ од Пробиштип
„Антица“ - автор Ристо Крле, режија Марјан Спасовски
ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ од Виница
„Лажго“ -  автор Димитрис Псатас
ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ од с.Ново Село,
Струмица
„Нажалено семејство“ - автор Бранислав Нушиќ, режија Игор
Стојчев
ЈОУ Дом на културата „Иван Мазов-Климе“ од Кавадарци
„Последниот балкански вампир“ - автор Дејан Дуковски, режија
Александар Малинков
НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ од Неготино
„Беше еднаш во мај“ - автор Жолт Пожгај, режија Павле Трпков
ОУ Дом на културата „Мирка Гинова“ од Демир Капија
„Љубовник со голем стил“ - автор Реј Куни, режија Томе
Атанасов
ФЕСТИВАЛИ И МАНИФЕСТАЦИИ
Здружение Драмски аматерски фестивал на Република
Македонија од Кочани
Драмски аматерски фестивал на Република Македонија во
Кочани
Здружение Фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“ од
Струмица
Меѓународен фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“ во
Струмица
Друштво „Скрб и утеха Тиха“ од Скопје
Манифестација  „Дионисови слави“ во Скопје
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ од Куманово
Меѓународен театарски фестивал „Денови на комедија“ во
Куманово
НУ Центар за култура од Битола
Интернационален фестивал на монодрама во Битола
Здружение Фестивал на античка драма „Стоби“ од Велес
Фестивал на античка драма „Стоби“ во античкиот театар на
локалитет Стоби 
Здружение Фестивал „Албански театар во Македонија“ од
Дебар
Меѓународен фестивал „Албански театар во Македонија“ во
Дебар
Здружение „Езеро без граници“ од с. Отешево, Ресен
Интернационален театарски фестивал „Актерот на Европа“ во
Ресен
Друштво  „Страница“ од Кочани
Интернационален фестивал на пантомима и физички театар
„Панфиз“ во Скопје
Здружение за култура и уметност „Сплунг автори - Театар
007“ од Скопје
Интернационален театарски фестивал „Лица без маски“ во
Скопје
Општина Крива Паланка
Интернационален театарски фестивал „Св.Јоаким Осоговски“ во
Крива Паланка
НУ Тетовски театар 
Меѓународен театарски фестивал во Тетово
НУ Народен театар од Битола
Интернационален театарски фестивал „Битола Шекспир
фестивал“ во Битола
НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ од Штип
Театарски фестивал за деца и младинци „Малиот принц“ во
Штип
НУ Театар „Комедија“ од Скопје
Фестивал на комедија „Гола месечина“ во општина Аеродром
Граѓанска асоцијација „Сенки и облаци“ од Скопје
Интернационален детски фестивал „Сонот на облачето“ во
Скопје
Општинска установа Дом на културата „Тошо Арсов“ од
Виница
Фестивал на хумор и сатира „Ин Виница веритас“ во Виница
Центар за алтернативна креација „Алтернативе“ од Скопје
Меѓународен театарски фестивал „Театарот поинаку“ во општина
Чаир
Факултет за драмски уметности од Скопје
Манифестација Меѓународни студентски средби „СКОМРАХИ“ во
Скопје 
НУ Македонски народен театар од Скопје
Меѓународен театарски фестивал во Скопје

ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛИ

Кино сојуз на Македонија од Скопје
Државен фестивал на непрофесионален филм
Здружение Кино видеоклуб „Студио Милтон Манаки 300“ од
Битола
Интернационален фестивал на непрофесионален документарен
филм во Битола
ЈУ Младински културен центар од Скопје
Фестивал на европски филм „Синедејс“ во Скопје
ТВ БТР национал од Скопје
Ромски филмски фестивал „Златно тркало“ во Скопје
Асоцијација на фестивалски активности „Тивериополска
филмска алијанса“ од Струмица
Интернационален филмски фестивал „Астерфест“ во Струмица
Здружение „Охридски филмски фестивал“ од Охрид
Фестивал на францускиот филм во Охрид
Здружение „Формација за развој на иницијативи во
културата“ ФРИК од Скопје
„Фрик-фестивал“ во Скопје
Здружение за промоција на документаристика „Македокс“
од Скопје
Фестивал на креативен документарен филм „Македокс“ во
Скопје и патувачко кино во РМ
Друштво „Наше маало продукција“ од Скопје
Фестивал „Ново кино утро“ во Скопје
Друштво „Аурипигмент“ од Скопје
Интернационален фестивал за анимација „Анимакс Скопје фест“
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во Скопје
Здружение „Тетова интернационал филм фестивал“ од
Тетово
„Тетова интернационал филм фестивал ОДА“ во Тетово
Фондација „Македонија презент“ од Скопје
Меѓународен фестивал на филмски сценарија „Скрипт фест“ во
Скопје
Друштво „Кумев бротхерс продукција“ од Скопје
„Ѕвезди што доаѓаат“ - интернационален филмски фестивал и
летна актерска работилница во Охрид

ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ  

НУ  ЦЕНТРИ ЗА КУЛТУРА

НУ Центар за култура - Битола 
Семинар за традиционална музика и игра  
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
138 години Разловечко востание 
Откуп на автентични носии и зачувување на изворниот фолклор
Голачки фолклорни средби 
НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево 
7. Меѓународен фолклорен фестивал на народни песни и ора „Д-
р Владимир Полежиноски“ 
Школа за народни танци и ора 
НУ Центар за култура „Бели мугри“ - Кочани 
8. Меѓународна културна манифестација „Петровденски конаци“
ФА „Мугри“ 
НУ Центар за култура - Крива Паланка Меѓународен
фолклорен фестивал „Св. Јоаким Осоговски“  
Летна фолклорна школа „Крива Паланка 2014“ 
Годишна програма за работа на КУД „8 Октомври“  
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ - Куманово 
Работа на ФА „Тоска“ - концертна активност 
Семинар за изучување изворни музички инструменти 
НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино 
Активности и потреби на КУД „Ацо Ѓорчев“  
Меѓународен фоклорен 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“ 
НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга
Фолклорен мост 
Изработка на рекламен и пропаганден материјал за КУД
„Илинден“ 
Изработка на нова кореографија за КУД „Илинден“ 
НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица 
Музичка работилница - школа за кавал 
Редовна работа на Ансамблот 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 - бисерот наш 
НУ АНИП „Танец“ - Скопје 
Обновување на стари кореографии и поставување на новата
кореографија „Роненка“ 
Пропаганден и рекламен материјал за потребите на НУ АНИП
„Танец“ 
Изработка на мултимедијално ДВД со брошура за АНИП „Танец“
Набавка на нова опрема и инструменти 
Набавка на опрема и потрошен материјал 
Изработка на сценографија на платно за 65-годишнината од
основањето на НУ АНИП „Танец“ 
Материјални трошоци 
Средства за ангажирање надворешни соработници за потребите
на НУ АНИП „Танец“ 
Едукација на уметниците и посета на семинари 
25 концерти во Република Македонија по повод 65-годишнината
на „Танец“ 
5 концерти во Скопје по повод 65-годишнината  
Концерт по повод 65-годишнината од основањето на НУ АНИП
„Танец“ 
Средба на генерации 65 години „Танец“, свечен коктел,
доделување плакети и признанија на сите вработени во текот на
овие 65 години 
Игри и песни без граници 
НУ Музеј „Д-р Никола Незлобински“ - Струга 
Ревија на народни носии 

ОУ ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА

Дом на културата „Димитар Беровски“ - Берово 
Работа со КУД 
Дом на културата „Македонски Брод“  
Велигденски кули 2014 
ОУ Партизански дом „Сандево“ - с. Сандево, општина Чучер
Сандево  
Активности на КУД „Александар Ударевски“ 
Детски културен центар  „Карпош“ 
Фестивал „Оро без граници“ 
ОУ Дом на културата „Ацо Караманов“ - Радовиш 
Набавка на староградска носија 
ОУ Дом на културата „Злетовски рудар“ - Пробиштип
Фестивал на изворна македонска песна 
ОУ Дом на културата „25 Мај“ - Валандово 
Фестивал на новосоздадени македонски песни „Фолк-фест
Валандово 2014“ 
ОУ Дом на културата „Крсте Петков Мисирков“ - Свети
Николе 
Годишен концерт на ФА „Јанко Глигоров“ Меѓународен фестивал
на изворен фолклор „Тодорица“ 
Дом на културата „Лазар Софијанов“ - Кратово 
Набавка на инструменти и носии за Ансамблот „Ефрем Каранов“
Староградски оркестар „Распеани кратовчани“ - Кратово 
ОУ Дом на културата „Иван Мазов-Климе“ - Кавадарци
Концерт на ФА „Тиквеш“ со пријателите 
Дом на културата „Илинден“ - Демир Хисар 
Поставување на кореографијата „Фолклорни игри и песни од
Демирхисарско“ и набавка на носија за неа
Дом на културата „Наум Наумовски-Борче“ - Крушево 
КУД „Наум Наумовски-Борче“ 
Дом на културата „Мирка Гинова“ - Демир Капија 
Набавка на носија 
Општина Велес 
11. Интернационален фолклорен фестивал „Велес“ 
Дом на културата „Кочо Рацин“ - Скопје 
Мултикултурни фолклорни средби 
ОУ Дом на културата „Драги Тозија“ - Ресен 
Организирање на традиционалната културна манифестација
„Преспански културни среќавања“ 
ДРУГИ КОРИСНИЦИ – АНСАМБЛИ, ФЕСТИВАЛИ

КУД „Илинден“ - Битола 
Сценска презентација на песни и ора од Демир Хисар 
Сценска презентација на обичајот „Градски - селски Велигден“
изведувана во Јенимаале во Битола 
АКУД „Мирче Ацев“ - Скопје 
Концертна активност по повод 65 години од постоењето на
Ансамблот за народни песни и ора 
35. Меѓународен студентстки фолклорен фестивал  
АНИП „Орце Николов“ - Скопје 
Поддршка на концертната активност во 2014 година 
Нова кореографија - сценска поставка на „Староградски песни и
игри од Македонија“ 
АНПИ „Ибе Паликуќи“ - Скопје 
За подобра иднина 
Фолклорни вечери на Скопската чаршија 

АНИП „Емин Дураку“ - Скопје 
Годишна програма за 2014 
КУД „Владо Тасевски“ 
Зачувување и запознавање  на нашето фолклорно  културно
богатство 
КУД „Бисер“ - Кичево 
Преспански игри 
СОФАМ  
Традиционални фолклорни смотри 
Здружение за заштита и негување на македонскиот фолклор
„Источник“ - Скопје 
Лешочки фолк-фестивал 2014 
Меѓународен тамбурашки фестивал „Куманово 2014“ ФА
„Китка“ - Истибања 
29. МФФ „Истибањско здраво-живо“ 
КУД „Панче Пешев“ - Куманово 
Набавка на носии за оркестарот и за кореографска поставка
„Повардарие“, докомплетирање на музички инструменти и
техничка опрема 
КУД „Григор Прличев“ - Ѓорче Петров, Скопје 
Годишна програма 
Фестивал „Гоце фест“  
25 години Фестивал на нови родољубиви и патриотски песни
„Гоце фест“ 
АНРИП „Рушит Шакир“ - Куманово 
8. Фестивал на лимено-дувачки оркестри од Р. Македонија „Рома
труба-фест 2014“ 
АНПО „Скопје“ - Скопје 
Годишна програма  
ФА „Битола“ - Битола 
Јубилеј - 20 години успешна работа на ФА „Битола“ 
ФА „Вапцаров“ - Скопје 
Откуп на оригинални носии од скопскиот регион  
„Вапцарови денови“ 
АНПИ „Јонче Христовски“ - Скопје 
Концертна активност на Ансамблот во 2014 година 
КУД „Младост“ - Кичево 
Работа на Друштвото во 2014 год. 
Меѓународен детски фолклорен фестивал „Кичево 2014“ 
Здружение за култура и уметност „Иљо Антески-Смок“ -
Тетово 
Поставување на изворни игри и песни од Посеље, Долни Полог
- Тетовско и изработка на носии 
ГАКУД „Браќа Гиноски“ - Гостивар 
Работа на Друштвото во 2014 год. 
КУД „Шпреса“ - Велешта 
Комплетирање на автентични народни носии за КУД „Шпреса“,
12 комплети машки и 12 комплети женски носии 
Здружение Фолклорна група „Копачка“ с. Драмче - Делчево
Копачка 2014  
Маестро фолк-фест Скопје 
„55 години Есма на естрадата“  
Културно здружение на уметници „Културен бран“ -
Гостивар 
Народните  носии на полошкиот крај 
Културно-уметничко здружение „Карпош“ - Крива Паланка
Кривопаланечка шареница 
КУД „Дримкол“ - Вевчани 
Фолклорен фестивал „Пображење“ 
Обредни песни и игри  од Горни Дримкол 
Ансамбл „Македонија“ - Скопје 
Концертна турнеја во Македонија 
КУД „Јахи Хасани“ - с. Чегране, Гостивар 
Обработка на две стилизирани ора од страна на проф. Дилавер
Криезиу 
Сојуз на здруженија на пензионерите на Македонија
Регионални и пензионерски ревии на песни, музика и игри 
КУД „Каршиака“ - Скопје 
Стилизирана кореографија од скопскиот регион Меѓународен
фолклорен фестивал „Скупи 2014“ 
АКУД „Гајда“ - Ињево 
Фестивал на изворен фолклор „Гајда 2014“ 
КУД „Ѓердан“ - Охрид 
Охридска традиција на свадбен обичај „Одење по невеста“ 
ФА „Бучим“ - Радовиш Да засвириме изворно 
МКУД „Цветан Димов“- Скопје Детски меѓународен фолклорен
фестивал „Од цвет на цвет со оро и песна“ 
КУД „Русалии“ - с. Секирник Русалиски средби Асоцијација
за фолклор „Плетенка“- Битола „Игри и песни од Велес и
Велешко“ 
Ансамбл за традиционална музика и игри „Бојмија“
Изработка и презентација на носија од пределот на Овче Поле 
ФА „Китка“ - с. Ораовица 
Меѓународен фолклорен фестивал „Велигденски средби“  
АНПО „Беса“ - Гостивар 
Зачувување и изработка на фолклорни инструменти 
КУД „Вук Караџиќ“ - Кучевиште 
Опремување на КУД „Вук Караџиќ“ со соодветни носии 
КУД „Негорци“ - с. Негорци 
Набавка на 12 комплети женски носии од Малешевијата,
поставување малешевски игри и работа на Ансамблот во текот
на 2014 год. 
Здружение за заштита и негување на културните вредности
на Рајчица - с. Рајчица, Дебар 
Еортија во Струга 
ФАС „Етнос“ - Скопје 
Изработка на женска народна носија од јужновардарската
етнографска целина, област „Бојмија“ - Гевгелија 
КУД „Бахар“ - Чалакли, Валандово 
Поставување нова кореографија „Чамче“ и набавка на соодветна
народна носија 
КУД „Вера Јоциќ“ - Македонска Каменица 
Откуп на музички инструменти и технологија за озвучување 
Ансамбл „Керамичар“ - Велес 
60 години  Ансамбл „Керамичар“ 
Здружение на Власите на општина Гевгелија „Мегленија“ -
Гевгелија 
14. манифестација „Влашка вечер 2014“ 
АНПО „Кочо Рацин“ - Скопје 
Концертна активност на Ансамблот во 2014 година 
КУД „Гоце Делчев“ - Делчево 
8. Пијанечко-малешевска свадба во функција на туристичката
понуда на регионот 
40 години КУД „Гоце Делчев“ 
Здружение за култура и уметност  „Св. Ѓорѓи Кратовски“ -
Кратово 
Европски фестивал на староградска музика - Кратово 2014 
КУД „Дрита е Дервенит“ - Скопје 
Сарај фест 2014 
Здружение на граѓани за промовирање на албанската
култура „Културен прогрес“ - Радуша 
Песната низ години 
КУД „Танец“ - с. Миравци 
Манифестација „Ѓура Мара“ 
КУД „Јени Јол“ - Скопје 
Концерти во Скопје и во Охрид 
Фестивал на изворен фолклор „Шари кендон“ - Тетово
Здружение „Романо ило“ - Скопје 
Мајски ромски фолклорни денови 
ФА „Цветови“ - с. Дедино, о. Конче 
Набавка на носии  
Ромски културен и едукативен центар „Тернипе МК“ -
Делчево 
8. Ромски фолклорни средби 
Авард промотион - Скопје 
Песни испеани од дуетот Наум Петрески и Зуица Лазова 
Горан Алачки 
Македонски ора 
Милан Завков 
Издавање на ЦД „Инструментална китка“ 
Ирена Спасовска 
Македонска етномузика 3 

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
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
денови“ во Битола
Балкански фестивал на народни песни и игри во Охрид
Научно-културни средби „10 дена Kрушевска Република“ во
Крушево 
Манифестација „Град на култура“
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

ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Здружение за култура и уметност Детски театар од Битола
Интернационален детски театарски фестивал „Битолино“ во
Битола
Друштво „Соларис продукција“ од Скопје
„Централ парк - запад“ - автор Вуди Ален, режија Игор Ивковиќ
Друштво „Арт старт ХС“ од Скопје 
„Последна шанса“ - автор Мирјана Бобиќ-Мојсиловиќ, режија
Синиша Евтимов - монодрама во изведба на Весна Петрушевска
Здружение „Детски свет“ од Скопје
„Години ли се, години“ - автор Трајче Георгиев, режија Снежана
Коневска-Руси
Здружение „Театар Фабрика“ од Скопје
„Свадба“ - автор А.П.Чехов, режија Ѓорѓи Ризески
Здружение „Иљо Антески-Смок“ од Тетово
„Биолошки динамит“ - автор Јован Дамјановски, режија Игор
Бачоски
Културно-уметничко друштво „Дримкол“ од Вевчани
„Свадбата на Фигаро“ - автор Пјер Бомарше, режија Душко Кукоски
Здружение на граѓани за едукација на млади ликовни
уметници „Мал битолски Монмартр“ од Битола
33. Меѓународен фестивал „Мал Монмартр 2014“ 
Здружение на граѓани „Остен“
42. Светска галерија на карикатури
Центар за визуелна уметност „Визант“ од Прилеп
„Артерија“
„Стрипови без граници“
Стрип-центар на Македонија од Велес
12. Салон на стрип „Велес 2014“
Детски ликовен центар од Скопје
Годишна изложба на ликовни педагози
Детски ликовен и образовен камп „Вангел Коџоман“
Меѓународна изложба „Флора и фауна“
Хепенинг „Мотиви од Старата скопска чаршија“
Скопско астрономско друштво
„Ѕвезденото небо над Македонија“ - изложба на фотографии
Џунџуле
„Цртам и објаснувам“
„Музичка графика“ - израз на моите посебни потреби
Здружение на граѓани „Археологика“
„Archaeology in progress 2014“
Плакарт
7. Меѓународен студентски конкурс за плакат Скопје 2014 „Find the
cure“
Асоцијација на архитекти на Македонија - Скопје
„БИМАС 2014“
Здружение на граѓани за лица со дискфункција, хендикеп
„Дајте ни крилја“ 
„Бал на различностите“
Комуна на Армните-Власите „Браќа Манаки“
„Во Влашкото маало“
Фондација „Никола Кљусев“ 
Манифестација „Творам за Македонија - Мојот јазик-тоа сум јас“
Дом на просветните работници - Скопје
Детски литературен  фестивал „Ракатки“
Здружение на Македонците по потекло од Албанија 
Задгранична македонска песна
Здружение на уметници и музичари „Хаем“ - Куманово
Детски фестивал на албанска песна „Пеперутка“
Здружение за култура и уметност „Алб - солидар“ - Скопје
Мултикултурен концерт
Здружение Фестивал на детски забавни мелодии „Алб -
култура“ - Скопје 
„Боом - фест“
Европско движење во РМ 
Одбележување на 9 Мај - Денот на Европа
Космополитска организација „Круна Мактеон“
Космополитски собор „Мактеон“ - Кочани 2014
Здружение на граѓани „Илинденски марш 1978“
„Илинденски марш 1978“
Српски културен центар
Манифестација „Свети Сава“

МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ

НУ Македонска опера и балет
Премиера на операта „Симон Боканегра“ 
Премиера на операта „Змејовата невеста“ 
Обновување на операта „Боеми“
Премиера на јапонската опера „Yuzuru“ или „Twilight crane“ 
Изведба на оперски дела во рамките на тековниот репертоар на
МОБ 
Традиционален Староновогодишен концерт по повод Василица
(12 и 13 јануари)
Ангажирање редовни странски и домашни диригенти во Операта
и во Балетот при МОБ 
Гостувања на странски и на домашни уметници на сцената во
Операта и во Балетот при МОБ
Гостувања на МОБ во Битола, Штип, Кичево и Струга; учество на
фестивалите Охридско лето, Скопско лето и Денови на
македонската музика; настап на МОБ во рамките на
одбележување на значајни датуми, државни празници и јубилеи
Исплата за кирија на инструменти во сопственост на музичарите  
Исплата на потрошен материјал за инструменти  
Балетска премиера „Дамата со камелии“ 
Детска балетска премиера „Петар Пан“ 
Гостување на националниот балет од Канада
Балетска претстава од современ карактер  
Ангажирање балетски танчар од странство - Васил Чичијашвили
(Грузија) 
Набавка на шпиц-патики од Гејнор, САД 
Набавка на балетска опрема 
Ангажирање на реномирани педагози-репетитори од Република
Македонија и од странство 
Изведба на балетски дела во рамките на тековниот репертоар на
МОБ 
НУ Македонска филхармонија
Реализација на симфониски концерти  
Симфониски концерт за одбележување на 70-годишнината од
основањето на Македонската филхармонија 
Реализација на детски концерти  
Гостување на Македонската филхармонија во Струга, Дебар и во
Валандово; учество на фестивалот Охридско лето и настап на
Македонската филхармонија во рамките на одбележување на
значајни датуми, државни празници и јубилеи

Концерти на Камерниот оркестар на Македонската
филхармонија 
Издавање на ЦД со симфониска музика по повод 70 години
јубилеј
Исплата на кирија за инструменти во сопственост на музичарите  
Исплата на потрошен материјал за инструменти  
НУ ЦК „Ацо Ѓорчев“ - Неготино 
Концерт на музичката група „Џез-френдс“ - Скопје 
Годишни активности на пејачката група „Лира“
НУ ЦК „Трајко Прокопиев“ - Куманово 
Вечер со музиката на Трајко Прокопиев 
НУ ЦК „Антон Панов“ - Струмица 
Концерт на дуо кларинети 
Вечер на Источно црковно пеење 
Концерт на изворни игри и песни на сите националности што
живеат во Македонија 
Целовечерен концерт „Распеани валандовчани“ 
НУ ЦК „Григор Прличев“ - Охрид 
Концерт на Драган Даутовски 
Гостување на „Чалгија саунд систем“ 
Концерт на групата „Монистра“ 
НУ ЦК „Кочо Рацин“ - Кичево
Гостување на Ансамблот „Танец“
Работа на оркестар на народни изворни песни 
НУ ЦК - Битола 
Концерти на Камерниот оркестар (два концерта)  
Преземање на концерти на класична музика 
Шести фестивал „Музика од светот“ 
НУ ЦК - Дебар 
Фестивал на детска песна на македонски јазик „Радика фест
2014“ 
Фестивал на детска песна на албански јазик „Славејчињата на
Кораб 2014“ 
НУ ЦК „Асном“ - Гостивар 
Пијано - рецитал Леутрим Алили и репризна изведба во Тетово
Пијано за најмлади - почетна музичка школа 
Одбележување на значајни празници - концерт на „Биг бенд“ со
солисти  
НУ ЦК „Марко Цепенков“ - Прилеп  
Гостување на Македонската опера      
Концерт на Филип Пеоски на пијано 
Велигденски концерт на хорот „Св. Благовештение“
Целовечерен концерт на групата „Фолтин“ 
Концерт-етно состав МОНИСТРА 
НУ ЦК „Никола Јонков Вапцаров“ - Делчево
Балканот пее и игра 
Програмски активности на детскиот и младинскиот хор 
НУ ЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга  
Фестивал „Музички корени 2014“ 
Мултиетнички фестивал за деца 
НУ ЦК „Иљо Антески-Смок“ - Тетово 
Солистички концерт на Шкелзен Пајазити 
Солистички концерт на Пјетер Гуралуми „Ноти во златни букви“ -
концерт по повод албанската азбука 
НУ ЦК „Ацо Шопов“ – Штип 
Младите пијанисти на македонскиот подиум 
Концертна турнеја низ Р.Македонија на триото:  Златка Митева,
Бранко Павловски и Наташа Трбојевиќ
ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ - Виница  
Работа на Мандолинскиот камерен оркестар Работа на
Ансамблот за староградски песни „Серенада“ 
ОУ Дом на културата „Иван Мазов-Климе“ - Кавадарци 
Концерт на Ана Арангелова на пијано и Лазар Соколов на
кларинет од Кавадарци 
Рок-хепенинг 
Работа на градскиот хор 
ОУ Дом на културата „Злетовски рудар“ - Пробиштип 
Аква-парк фест 2014 
ОУ Дом на културата „Кочо Рацин“ - Скопје 
Концерт на хорски дела „Ленка“ – хор Кочо Рацин 
ОУ Дом на културата „Наум Наумовски-Борче“ - Крушево  
Манифестација „Распеани крушевчани 2014“ 
ОУ Дом на културата „Драги Тозија“ - Ресен
Летни културни перформанси во Преспа 
Вечер на рецитали на камерна музика 
Езерска променада со ансамбл „Ресенчани“ 
ОУ Дом на културата „Крсте Петков Мисирков“ - Свети
Николе 
Симфониски концерт на Македонската филхармонија 
ЈУ КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР 
Циклус солистичко-камерни концерти на Дино Имери на пијано 
Циклус солистичко-камерни концерти на Зана Имери на пијано 
Циклус солистичко-камерни концерти на Сихана Бадивуку на
виолина и Маја Кастратовиќ на пијано 
Циклус солистичко-камерни концерти на Софија Никоска на
виолина и Христина Никоска на пијано 
Циклус солистичко-камерни концерти на Катерина Бачевска на
флејта и Марија Вршкова на пијано 
Циклус солистичко-камерни концерти на Нинослав Димов на
саксофон и Маја Поповиќ на пијано 
Циклус солистичко-камерни концерти на Ивана Здравкова -
сопран и Зана Имери на пијано 
Циклус солистичко-камерни концерти на Мустафа Имери - тенор
и Зана Имери на пијано 
Циклус солистичко-камерни концерти на пијано-триото Дино
Имери на пијано, Џафер Џафери на виолина и Кирил Јосифов
на виолончело 
Манифестација „Звуците на чаршијата 2014“ 
ЈУ Младински културен центар 
Манифестација „Здраво млади“ 
Хорско студио Работа на мандолински оркестар 
Проект: „Види музика, слушни слика, добиј книга! – 2014“ 
ЈУ ЦОП Универзална сала - Скопје 
Божикен концерт 2014  
Детски културен центар Карпош 
Меѓународен фестивал и натпревар по класична гитара
„Тремоло“
СОКОМ 
Научна манифестација „Струшка музичка есен“
Доделување на годишната награда „Виртуози“ за исклучителни
успеси во областа на музичката уметност 
Издавање на ЦД со наслов „Современа македонска музика“ од
светски познатата издавачка куќа „Centaur Records“ - САД
Концерти за одбележување годишнини на истакнати македонски
композитори-членови на СОКОМ во 2014 
СМУМ 
Фестивал „Златна лира“ 2014  
Концерти по повод 40 години уметничка дејност на пијанистот
Тодор Светиев 
„Про музика“- циклус концерти во Скопје и низ Републиката:
Концерт на Глигор Гелебешев - пијано 
Концерт на „Трио Интерарт“
Концерт пијано-трио
Концерти на Михајло Куфојанакис – виолина и Тодор Светиев –
пијано
Концерт на триото Паскал Краповски-виолончело, Гонца
Богоромова- сопран и Милица Шкариќ- пијано
Концерт на Александар Котевски – виолончело и Марија
Ѓошевска- пијано 
Дирекција за култура и уметност 
Фестивал „Скопско лето“ 
„Блуз и соул фестивал“
Манифестација „Есенски музички свечености“ 
Рецитал на Ѓорѓи Цинциевски  
Рецитал на Антонио Мостачи - виолончело со пијано-придружба
од Италија 
Музичка младина на Македонија 
Летен музички камп - семинар по пијано 
Летен музички  камп - семинар по виолина 
Летен музички камп - концерти со Камерниот оркестар на МММ -
„Гласот на музиката“
Подиум на млади „Млад музички албум“ 
Музички издавачки центар (МИЦ) - Скопје 
Издавање ЦД со творечкиот опус на Кирил Македонски  
Издавање ЦД со творечкиот опус на Михајло Николовски  
Здружение на граѓани „Култур Оп“ - Скопје 
Самостоен рецитален настап на Симон Трпчевски во Скопје 
Здружение Совет за грижи и воспитување на децата на град
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Скопје „Златно славејче“
Фестивал на детска песна „Златно славејче“ 
Здружение на автори на музички дела на Република
Македонија –„Шпато“
Јубилеен концерт по повод 10 години од постоење на
Здружението „Шпато“
Балкански музички форум 
ЦД на композиторот Стојче Тошевски по повод 70 год од
раѓањето
ЦД „Од уметничкиот опус“ - Ладислав Палфи на пијано, по повод
80 години од раѓањето
ЦД на флејтистот Илија Зимбо 
Здружение на граѓани „Љубители на класичната музика“ 
6 Мај - Светски ден на хармониката 
Згурмк „Полифонија“ 
Академија за виолончело 
Фондација „Аполонија“ 
Гевгелиски музички моменти 2014: Концерт на Кристијан
Каровски на пијано; Концерт на Ева Богоевска на виолина
ДКУ АРТ-КУЛ - Крушево 
Интергитарфест - Скопје 
Фестивал на детска влашка песна „Детска пролет“
Трето уво
Балкански музички плоштад 
Естрада МЦ - Прилеп 
Езерски бисери 
Баги комуникации
Концерти на дуото „Скупи“ во Куманово, Гостивар и во Струга  
35 издание на „Рок-фест 2014“
Издавање ЦД на Гоце Арнаудов  
Здружение за општествена акција, едукација и превентива
Скопје 
Проект „Музиката како дел од моето ЈАС“ 
Пасворд продакшн доо  
Јубилеен концерт во чест на Зафир Хаџиманов - 70 години
живот и 55 години работа - „Како Вардар“
Здружение „Васил Хаџиманов-Јуниор“ - Кавадарци 
Работа на градскиот хор Рок-хепенинг 
Меѓународен џез-фестивал Кавадарци 2014  
ДМУ Самоорганизација Дооел Скопје 
Фестивал „Скопје гори“ 
Факултет за уметност – Тетово 
Проект „Мост со три крака“ 
Рекорд продукција - Куманово 
Концерт „Агрон и пријателите“ 
Здружение на граѓани „Јаболчиња“
Детски фестивал „Јаболчиња“ 
Фондација „Томислав Зографски“ - Скопје 
Јубилеен камерен концерт по повод 80-годишнината од
раѓањето на Т. Зографски - „Младите уметници во чест на
Зографски“
Сојуз на албанските музички педагози, творци и
интерпретатори - САМПТИ 
Мастер-клас и семинар „Мултикултура“ - Тетово  
Концерт на млади инструменталисти со дела од македонски и од
албански автори 
Вокален концерт со дела од познати светски и македонски
автори 
Здружение на уметници „Продукција“ – Скопје 
Оперски работилници 
Интермедиа дооел Скопје – Синтезис
Концерт на „Синтезис“ и  Македонската Филхармонија 
Фест нота е арт
Фестивал „Златна нота“ 
Ребис-К 
„Танц-експлозија“ - годишен концерт на „Ребис“ 
ПАП Продукција – Поточиња 
Детски музички фестивал „Поточиња“
Супер ѕвезда 
Детски музички фестивал „Супер ѕвезда“
Тумбао салса бенд 
„Бела салсита“ – ЦД
Таксират
Фестивал „Таксират 16“ 
ЗГ „Благослов“ - Ростуше 
Страданија Господови - пасхално ехо
Културно-уметничко здружение „Акапела“ - Тетово 
Камерна опера „Германската градинарка“ од Моцарт 
Градиме иднина
Проект од областа на музиката „Градиме музичка иднина“ 
Здружение на граѓани за промоција и развој на културата
„Модоарс“ - Скопје
Фестивал на современа музика „Модоарс“ 
Здружение на граѓани за култура и уметност „Иљо Антески-
Смок“ -Тетово
Годишен концерт на хорот
Целовечерен концерт на тетовски изворни староградски песни
Здружение за граѓанска акција „АБ ОВО“ 
Музичка авантура низ ризницата на нашите баби и дедовци 
Продуцентско друштво „Сарош“ - Скопје 
Азра Јакупи - музички албум „Азра доаѓа“ - на албански,
македонски и на англиски јазик
ТВ БТР Национал 
Ромски детски фестивал „Детски сон“ 
Здружение на граѓани „Совршен круг“ 
Проект „Звуците на душата“ 
Здружение за културна соработка „Инфинитас“ - Скопје
Јубилејно, 15-то издание на „Виенски бал“ 
Здружение за културна соработка Македонски камерен
оркестар –Скопје 
Концерт на камерна музика 
Музеј на град Кратово 
Химни на Рождество Христово 
Камерен ансамбл „Сонорис“ 
Камерен концерт на современа музика  
Танц студио „Зодијак“-Прилеп 
„Од ништо до херојство“ - музичко-сценски перформанс 
Мандолински оркестар – Скопје
Концерт „Песни без зборови“ 
Прима Адем - Скопје 
Меѓународен фестивал на детска албанска песни- „Виножото“
Меѓународна фондација Тоше Проески 
Интернационален фестивал  „Тоше Проески“ 
Интерарт културен центар 
Премиера на балетска претстава „Импулс“ 
Премиера на балетска претстава „О(тело)“ 
Гостување на танц-театарот низ Републиката
Излет мјзик ДООЕЛ Скопје  
Фестивал „Музика универзалис“
ФМУ Скопје  
Мастер-класови и работилници со визитинг-професори на
катедрите за дувачки инструменти, удирачки инструменти и
соло-пеење 
Концерт по повод 55-годишнината на Гоце Коларовски  
Концерт на хорот „Драган Шуплевски“ при ФМУ  
Здружение на граѓани „Тритонус“
Проект „Скопје класик“
Стеван Волчев  
Вечер на серенада и староградска песна - „Штом чукне полноќ
на...“ -Пробиштип 
Дано Белевски  
Работилница за едукација на млади „Гитаро моја“ - Свети Николе  
Јованка Андова  
Работилница за едукација на млади „Клавир и соло-пеење“-
Радовиш  
Јулијана Туриманџова  
Проект „110 години од џезот“ - предавања од областа на џезот 
Паскал Краповски 
Концерти на камерниот ансамбл „Мјузик прогресив“ низ
Македонија 
Огненка Герасимовска 
Издавање на ЦД со дела од Ј. Брамс 
Татјана Џорлева 
Концерт на пијано - четирирачно –Татјана Џорлева и Емилија
Потевска
Златка Митева 
Концерти на Камерното академско трио од ФМУ - Штип 

Елисавета Василева-Бончева 
Циклус солистичко-камерен концерт со пијано-придружба во
Струмица 
Игор Иванов 
Концерт : кларинет-квинтет со дела на Моцарт и Брамс
Иван Иванов 
Концерт на Иван Иванов квартет „Македонски џез-звук“ 
Дарко Илиевски 
Проект : „Развојот на филмската музика низ неколку етапи од
немиот филм до новиот милениум“ 
Весна Малјановска 
Проект: „Забавна и џез-музика во Македонија“ 
Биљана Јосифов 
Вечер на оперски дуети за сопран и тенор
Владимир Крстев 
Концертна активност на квартетот „Арс нова“
Камерен ансамбл „Полиш обстринг“ 
Циклус концерти на камерниот состав
Владимир Лазаревски 
Концерт на солисти со камерниот оркестар „Симфониета“ 
Тони Китановски 
Концерт на „Тони Китановски и Биг бенд“ 
Анита Накова 
Концерт за пијано со дела од Лигети
Марјан Бакревски 
Концерт за кларинет и пијано - Марјан Бакревски и Филип Пеоски 
Роза Нолчева-Ангеловска 
Едукативни семинари за млади музичари - проекти за градење
публика и едукација 
Џезире Алити  
Солистички концерт на Џезире Алити - „Дружење со Фјета“
Стојан Димов 
Концерт за два саксофона и пијано:Стојан Димов, Нинослав
Димов и Рита Трпчева- Поповиќ
Бурим Мехмеди
„Денот на децата“ - концерт во  Кичево 
Блерим Груби 
Концерт на камерна музика на млади музички таленти 
Искра Шукарова 
Современ танцов проект „Симбиозис“  
Владимир Костов 
Проект: „Виолин-фест“ 
Кристијан Каровски 
Пијано-концерт во Велес 
Дувачки квинтет „Арт“ 
Концерт на барокна музика 
Климент Тодоровски 
Рецитал на виолина 
Елена Атанасовска-Ивановска 
Концерт за дуо-пијано Елена Атанасовска- Ивановска и Марија
Ѓошевска
Дуња Иванова 
„Звукот на пијаното на Арво Пјарт“ 
Ѓорѓи Цуцковски 
Вечер на соло песни од македонски автори: Ѓорги Цуцковски
тенор и Андреј наунов пијано
ДУО Кировски 
Јубилеен концерт за 20 години уметничка дејност на дуото
Кировски во Куманово и во Велес 
Беким Мехмеди  
Концерт на камерен ансамбл  
Ана Велиновска 
Солистички пијано концерти во Кавадарци, Струмица и во
Куманово 
Никола Паскалов 
Реприза на концертот на Никола Паскалов во Карнеги Хол
Гонца Богоморова 
Рецитал за сопран: Гонца Богоромова- сопран и Андреј Наунов –
пијано
Македонски Брас квартет
Концерти во Кочани и во Тетово 
Агрон Калиси 
„7 години со вас и гласот на мојата душа“ 
Марјан Милошевски 
Концерт на трио фагот-труба и клавир со дела на Хиндемит  
Филип Шурбевски-Егзија Трио 
Концерт „Македонска чалгија“ 
Даница Стојанова 
Пијано концерти „21 век во музиката од Балканот“ во Скопје,
Струмица и Велес
Фана Спиркоска 
Рецитал на Фана Спирковска- виола и Марија Ѓошевска - пијано
Роберт Саздов 
Македонски суити – „Современиот звук на традицијата“ 
Назми Белица 
Проект „Надеж“ 
м-р Васо Ристов 
Издавање ЦД со арии за сопран глас - труба пиколо ин А и
клавир со дела на А. Скарлати
Таулант Колоња 
Издавање ЦД „Ние двајца “
Здружение „Св. Јован Кукузел“ – Прилеп, Ансамбл
„Пелагонитиса“ 
Издавање ЦД - „Последование на свети Климент Охридски“
Ванчо Тарабунов 
Издавање ЦД - „Вистинската песна наша“ 
Гоце Стевковски  
Концерт на Гоце Стевсковски-септет  
Општина Штип  
Фестивал „МАКФЕСТ“
„Про арс“ - Центар за истражување и промоција на
уметноста и културата
Работа на професионалниот хор „Про арс“ 
Градски мешан хор „Вардар“ - Скопје 
Годишна работа на хорот со завршен концерт 
Арт-тен продукција - Прилеп 
Работа на детскиот хор „Мали ангели“- Прилеп
Градски мешан хор „Гортинија“ 
Концерт со современа духовна  музика 
Концерт - современа вокално-инструментална музика Реквием
во XX век- Џон Ритер 
ХМД „Кочо Рацин“ 
Концерт со хорска музика од композиторот Гоце Гавриловски  
Кат продукција-Скопје Детски креативен центар Ѕвезда
Концерт на детскиот хор „Децата на Скопје“ 
Здружение на хорски камерни оркестри „Св. Злата
Мегленска“ -Скопје
Божикни свечености „Божик-слава“
Охридски хорски фестивал 
„Охридски хорски фестивал“ 
Здружение Меѓународен фестивал на детски и младински
хорови -Кавадарци 
27. Меѓународен фестивал на младински и детски хорови  
Градски женски младински хор „Менада“ - Тетово  
Редовна работа на хорот  
Градски детски хор „Лале“ - Тетово 
Редовна работа на хорот  
КУД „Стив Наумов“ - Битола 
Програма за активностите на ансамблите на КУД „Стив Наумов“ -
Битола  
АКУД „Мирче Ацев“
Концерт на духовна музика 
Хорски фестивал „Техо“
Меѓународен фестивал на православна хорска музика „Техо“
ЗКУСР „Артал“ - Тетово  Манифестација за деца 
„Детски фестивал“  Концерт на камерен оркестар со солисти 

 
ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ
Музеј на современата уметност - Скопје
Самостојна изложба на победникот на 10. Биенале на млади
уметници, Ѓорѓе Јовановиќ, „Македонски употребливи и помалку
употребливи пронајдоци“
Подготовки за ретроспективна изложба на Виолета Блажевска и
Богдан Грабуловски
Одбелeжување на 50-годишнина на МСУ
НУ Национална галерија на Македонија

„Related Parties“, самостојна изложба на Ана Матовска
Самостојна изложба на Дејан Иванов Маргуш
Самостојна изложба на Илија Кафкалески (преземање од КИЦ -
Софија)
Василије Поповиќ-Цицо, јубилејна изложба 100 години од
раѓањето
Самостојна изложба на Симонида Филипова-Китановска
Годишна изложба на основни училишта
Одбележување на Меѓународниот ден на лицата со посебни
потреби
Самостојна изложба на Мухамедали Алили
7. Младински пролетен салон, групна мултиетничка изложба
Самостојна изложба на Гоце Наневски
„Лабораторија X“, самостојна изложба на Исмет Рамиќевиќ
Автопортрет на современата македонска уметност од 1990 до
денес
„Глад за убавина“, самостојна изложба на Александар Богданов-
Чоки
„Time collectors“, групна изложба
Ретроспективна изложба на Вељо Ташовски
„Ритамот на сликата“, заедничка изложба на Глигор Васков и
Данчо Калчев 
Самостојна изложба на Славчо Соколовски
Самостојна изложба на Атанас Ботев
Самостојна изложба на Роман Уранјек (IRWIN)
„I ' mi“, самостојна изложба на Зени Балажи 
Самостојна изложба на Хасан Налбани од Албанија
„Art travel create connetcion“, изложба на 7 млади косовски
уметници
Петра Јовановска - графики и Владимир Жидлицки –
фотографии, заедничка изложба
ЦК „Антон Панов“ - Струмица
Меѓународна струмичка ликовна колонија
Меѓугалериска соработка
15. Меѓународен фестивал на карикатура и афоризам
„1014-2014 – Македониум“, самостоен проект на Васил Алачев
„Импресии од Париз“,самостојна изложба на Ниче Василев
„Играта на светлоста и боите“,самостојна изложба на Томе
Мишев
„65 години НТ Антон Панов преку фотографии и плакати“
Уметничка галерија - Тетово
Ридван Алити, изложба на графики (преземање од КИЦ -
Софија)
Петра Јовановска, изложба на графики (преземање од НГМ)
Кенан Фетахи, изложба на слики
Ликовна колонија 
Изложба на 4 истакнати графичари од Босна и Херцеговина
(Хозо, Тиквеша, Жига и Вујкиќ)
Ганимете Ебипи-Асипи, изложба на слики

ЗЗСК,  МУЗЕИ  и  ГАЛЕРИИ
Музеј на тетовскиот крај - Тетово
„Туѓината - јадот и сјајот на душата“, ревија на костими
„Стара селска архитектура“, детска работилница
ЗЗСК и музеј - Штип    
Графичка работилница Штип 2014
Размена на проекти со галерии во РМ
Самостојна изложба на Маја Атанасова-Христова
Самостојна изложба на Александар Филев
Самостојна изложба на Душко Мишевски
Самостојна изложба на Тони Васиќ
Самостојна изложба на Касиопеја Наумоска
ЗЗСК и музеј - Охрид
24. Традиционална изложба
Самостојна изложба на Вангел Коџоман (преземање од Музеј -
Струга)
ЗЗСК и музеј - Битола
Самостојна изложба на Љубица Мешковска-Солак
Самостојна изложба на Илија Пенушлиски 
Ретроспективна изложба на Илија Кочовски
Ликовна изложба „Сеќавање на Ефто Димовски“
Меѓуинституционална соработка
НУ Музеј - Куманово
Балкански современ акварел
Кумановски ликовни уметници
Ликовна колонија „Куманово 2014“
Самостојна изложба на Спартак Паскалевски
Самостојна изложба на Мухамед Идризи
Самостојна изложба на Мирјана Крстева-Массети
Самостојна изложба на Наташа Петковска 
Изложба на дела од Ликовната колонија „Куманово 2014“ 
Ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“ - преземање на
изложба 
Самостојна изложба на Наим Идризи 
НУ Музеј „Д-р Никола Незлобински“ - Струга 
Јубилејна изложба по повод 110 години од раѓањето и 20 години
од смртта на Вангел Коџоман 

ЦЕНТРИ ЗА КУЛТУРА 
ЦК „Кочо Рацин“ - Кичево 
Преземање на изложби од Струмичката ликовна колонија 
Преземање на изложба од Станко Георгиев 
ЦК „Ацо Шопов“ - Штип
Изложба од Струмичката ликовна колонија 
Изложба „Шарено велигденско јајце“
Биенално студио за цртеж 2014
Ликовна изложба „Скици 2014“ (преземање од ЦК Куманово)
ЦК „Ацо Ѓорчев“ - Неготино
Преземање слики од 4 ликовни колонии и 4 изложби на
самостојни ликовни уметници
ЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга
Годишна изложба на ликовни уметници од Струга
Изложба на слики и објекти од Марјан Стојаноски
Меѓугалериска соработка
ЦК „Марко Цепенков“ - Прилеп
Ликовна колонија „Дрен“
Графичка колонија „Македонски Брод“
„Мал битолски Монмартр“, самостојна изложба
Христина Зафировска,самостојна изложба (преземање од КИЦ)
Самостојна изложба на член на ДЛУБ (преземање од ДЛУБ -
Битола)
Самостојна изложба на Марта Макеска
Самостојна изложба на Илија Кочовски (преземање од ЗЗСК и
музеј - Битола)
Самостојна изложба на Драган Најденовски (преземање од ДК -
Кавадарци)
Самостојна изложба на Слободан Пандев
Самостојна изложба на Моника Мотеска
Самостојна изложба на Ана Иваноска (преземање од КИЦ -
Скопје)
Самостојна изложба на Илија Миноски
Самостојна изложба на Симонида Филипова-Китановска
(преземање од НГМ - Скопје)
Самостојна изложба на Атанас Атанасоски
Самостојна изложба на Александар Филев (преземање од ЗЗСК
и музеј - Штип)
Колонија „Дрен“ - изложба
Самостојна изложба на Касиопеја Наумовска (преземање од
ЗЗСК и музеј - Штип)
Самостојна изложба на Сања Јездиќ
Самостојна изложба на Роберт Јанкулоски
Самостојна изложба на Филип Перески
Ресенска керамичка колонија-изложба
Интернационална струмичка ликовна колонија - изложба
ЦК „Григор Прличев“ - Охрид
„Мултиформи“,самостојна изложба на Небојша Јоциќ
„Мали реалности“, самостојна изложба на Жарко Вучковиќ
ЦК - Битола
Преземање на изложби од Боро Митриќески и изложба на дела
од Струмичката колонија
39. Државна изложба на детски ликовни творби на тема
„Народната култура - трајна инспирација во моето творештво“
ЦК „Бели мугри“ - Кочани
„Арт варијации“, ликовен перформанс
Преземање на ликовни изложби 
ЦК - Крива Паланка
Преземање на изложби

ЦК „Трајко Прокопиев“ - Куманово
„За човекот“, самостојна изложба на Валентина Илијевска
Самостојна изложба на Јордан Ефремов
Самостојна изложба на Стефанија Петровска
„Скици 2014“, групна изложба
ЦК „Никола Јонков Вапцаров“ - Делчево
Преземање на ликовни изложби 
ЦК - Дебар
Самостојна изложба на Адем Сулејманоски
ЦК „Иљо Антески-Смок“ - Тетово
Самостојна изложба на слики од Мухамед Идризи (преземање
од Музеј - Куманово)
ЦК „АСНОМ“ - Гостивар
Мајски пролетен салон
Самостојна изложба на Алпај Реџеп
Самостојна изложба на Решат Хамити
Самостојна изложба на Маријета Сидовски
Видеопрезентација „Ова е Вардарската Долина“

ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ
Културно-информативен центар - Скопје
Изложба на групата „МОМИ“
Владимир Илиевски, изложба на слики
Мухамед Идризи, изложба на слики (преземање од Музеј -
Куманово)
Самостојна изложба на Јана Куновска
Христина Зафировска, самостојна изложба на објекти
Гоце Илиевски, самостојна изложба на слики
Ана Ивановска, инсталации, самостоен проект
Бејтула Заими, самостојна изложба на скулптури
ЛУ Народен музеј - Велес
Изложба на ДЛУВ
Моден дизајн, модна илустрација и ревија
Самостојна изложба на Ангел Димовски-Чауш
Самостојна изложба на Ниче Василев (преземање од ЦК -
Струмица)
Преземање изложби од НГМ
Музеј на град Кратово
Преземање на ликовни изложби од центрите за култура во
Куманово, Крива Паланка и во Кочани
Музеј - Неготино
Акварели на Љубомир Белогаски
Музеј на град Скопје
„Енформелска лабораторија 2“
Душан Пејчев (награда „Борко Лазески“), самостојна изложба
„Спојување и преобразби“, самостојна изложба на Станимир
Неделковски 
Владимир Спасов, ретроспективна изложба
Ретроспективна изложба на Владимир Боројевиќ
Горан Дачев-Горанд,самостојна изложба
„Уметност - вистина и (ли) лага“ – ликовен проект
Биенале на македонската архитектура 
Младински културен центар - Скопје
Весна Бајалска – самостојна изложба на слики
„Современи перформативни практики“ - изложба на Игор Грубиќ,
Емил Хрватин, Јанез Јанша, Синиша Лабровиќ и Власта
Делимар
Мирослав Масин, самостојна изложба на слики
ДК „Кочо Рацин“ - Скопје
Од животот на ромите-изложба
ДК „Иван Мазов“ - Кавадарци
Изложба на дела од Томе Нешковски од Куманово
Емил Шулајковски, изложба на дела
Изложба на кавадаречки ликовни уметници кои се со потекло
или живеат во Кавадарци
Преземање на изложби
ДК „Крсте Мисирков“ - Свети Николе
Преземање на ликовната изложба „30 години ликовна дејност на
Владимир Темков“
ДК „Наум Наумовски-Борче“ - Крушево
„Крушево 2014“, изложба на современа ликовна уметност
ДК „Драги Тозија“ - Ресен
„Преспа некогаш и сега“, изложба на фотографии
„Низ четката на преспански уметници“-ликовна изложба
ДК „Тошо Арсов“ - Виница
30 години творештво на Владимир Темков, самостојна изложба
(превземање)
ДК „Мирка Гинова“ - Демир Капија
Преземање слики од изложбата „50 години постоење на
Струмичка ликовна колонија 2013“
ДК „Лазар Софијанов“ - Кратово
Преземање на изложби од Куманово, Крива Паланка и од Кочани
ДК - Македонски Брод
Преземање на изложби
ДК „Јане Сандански“ - Ново село
Преземање на три ликовни изложби
Факултет за ликовни уметности - Скопје
„Land art 2014“-ликовен проект
Факултет за ликовни уметности - Тетово
Меѓународна ликовна изложба и дебата
Меѓународна студентска изложба во повеќе градови во РМ
ДК „Димитрија Беровски“ - Берово
Преземање на ликовни изложби
ДСУЛД „Лазар Личеноски“
Организирање на 4 изложби (Новогодишна изложба,
Велигденска изложба, Годишна завршна изложба  и Акт)
ДК „25-ти Мај“ - Валандово
Претставување на две самостојни изложби на академски
сликари: Александар Филев (преземање  од ЗЗСК и музеј -
Штип) и Георги Божинов
Детски културен центар Карпош
„Цртање на асфалт“
„Снежен град и карван“
„Го градам мојот град“

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ  И АСОЦИЈАЦИИ
ЗГ „Сонцето е ѕвезда“
Работилница за витраж со завршна изложба
СОКОМ 
Портрети на значајни македонски композитори
Македонско монтесори здружение
„Градина на бои - Допри ја уметноста“
ДЛУБ - Битола
Годишна изложба
Изложба на цртеж и графика
Изложба на член на ДЛУБ кој ќе има најдобро остварување на
годишната изложба
ДЛУМ - Скопје                
Мал формат
Ретроспективна изложба на цртежи и скулптури на Смилков
Зимски салон
Ревијална годишна изложба
АИКА - Скопје
Национална годишна награда на АИКА за критика
Јавна дебата „Ликовната критика денес“
Македонски центар за фотографија
Генеза на современата македонска фотографија - почетоците
Креативни елементи во старата македонска фотографија
ЗГ „Медитеранска спона“ - Скопје
Симпозиум за мозаик со завршна изложба
ЕАСП - Скопје
„Животот е виножито да го обоиме“
Атакарнет - Скопје
„Зона“ (Мазневски, Рамичевиќ, Атанасовски, Чаловски,
Жерновски, ОПА и Јовановиќ) -изложба во Скопје и во
Република Хрватска
Дирекција за култура и уметност - Скопје
„Кич, да?! (сте или не)“-патувачки изложби
„Арс акта“, институт за култура и уметност
„Прокрастинација“, уметност на билборд 3
Фото-сојуз на Македонија
52. Денови на македонска фотографија
ЗГ Арт фактор
„Reink. balcan. Art II“-изложба
Фото-клуб „Елема“
Меѓународно биенале „Фотомедиа“
Фото кино клуб „Козјак“ - Куманово
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Меѓународна изложба „Фото фокус 2014“
ЗГ „Квинтола“ - Скопје
„Биди креативен“
Мултимедиа центар - Гевгелија
Мултимедијална изложба
Центар за современа уметност - ЦАЦ
Награда за млад ликовен уметник „Денес“
ЗГ „Драудакум“
Самостојна изложба на Теута Хоџа-Имери (преземање од НГМ -
Скопје)
Самостојна изложба на Луан Зенки
Ноемвриски салон
Самостојна изложба на скулптури на Џезаир Реџепи
Самостојна изложба на плакати на Аријан Руфати
Ликовна колонија „Гостивар 2014“
Прес ту егзит
Кураторски размени 
Здружение на граѓани „Големи и мали“
„Една слика илјада зборови!“
Здружение на граѓани „Ум Виница“
Годишна изложба на уметници од здружението „Ум Виница“
Здружение за култура и уметност - Факултет за работи кои
не се учат
Фестивал за современи уметности - АКТО 
ЗГ „Совршен круг“
„Душата како слика“
Здружение на копаничари на Македонија - Битола
56. изложба на резби, Дом на АРМ - Скопје
Меѓународна колонија „Копаничарство 2014“ во манастирот „Св.
Јоаким Осоговски“

ЛИКОВНИ КОЛОНИИ
Ликовна колонија „Михајлово арт“
Денови на културата
Арт-хепенинг
Ресенска керамичка колонија
41. сесија на Ресенската керамичка колонија
Ликовна колонија „Галичник“
25. сесија на ликовната колонија „Галичник“
Ликовна колонија Дебарца - с. Белчишта
Уметничка колонија 2014
Ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“
28. Меѓународна ликовна колонија „Свети Јоаким Осоговски
2014“
Ликовно-графичка колонија „Македонски Брод“
Ликовно-графичка колонија „Македонски Брод 2014“
„Арт-поинт Гумно“
Уметничка резиденција „Арт-поинт гумно 2014“

САМОСТОЈНИ ПРОЕКТИ / АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
Тони Чатлески, „Ротонда“ - уметност во просторот, самостојна
изложба
Снежана Алтипармакова, „Фаќалки“,самостојна изложба
Благојче Наумовски-Бане,  „Поглед низ пресеци виа поглед кон
мојот идентитет виа визуелноста на просторноста на квантумот
виа“ (IN-OUT-ENERGY VIA IN - OUT-ITENTITY), самостојна
изложба
Богоја Мојсоски, „Контеплативни бранувања кон морфолошките
и структурно- фигуралните претстави“,самостојна изложба
Марија Џунова, „Авторски низ појавното 6“ - група автори (Спасе
Перовски, Јован Шумковски, Весна Дунимаглоска,
РобертАлаѓозоски, Влатко Чавковски, МаријаЏунова, Валентино
Димитровски, Драган Матиќ - Србија и Владимир Фрелих -
Хрватска)
Маја Кировска, „Крвата не е вода, водата е црвена, црвената е
боја“,самостојна изложба
Лазе Трипков, изложба на плакати по повод 10-годишнината од
првата изложба на социјален плакат во РМ
Тања Балаќ, видеоинсталација „Граѓаните“
Слободан Милошески, „Когнитивна опоненција“,самостојна
изложба
Беким Мехмеди, „Варијации“ – изложба на група автори
Бафтир Илијази, „Визуелни перцепции“ – изложба на група
автори
Валентина Милошевска-Хеил, „Древна Индија - низ ракурс на
Европеец во 125 слики“,самостојна изложба
Александар Благојевиќ, самостојна изложба на графики на
Иван Шопов
Александар Благојевиќ, Monotube (Марко Батиста) – ликовен
проект
Ристо Соколов, ретроспективна изложба по повод 35 години
ликовно творштво на Ристо Соколов-Сокол
Горан Јованов, „Записи (линија, форма - симбол)“, самостојна
изложба
Стевчо Наумовски, „Пулс“ – изложба на авторски фотографии
Михаела Јовановска, „Трага“ - инсталација
Ричард Милошевски, „Раѓање на сликарските форми“ - процес
во 45 слики, самостојна изложба
Дашмир Бајрами, самостојна изложба на слики
Мишко Самарџиевски, мултимедијална уметност - Дојран -
Ѓоло
Ана Лазаревска, „Opssesed with obsessing over itself“,самостојна
изложба

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНOСТ 

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ 
1. НУ НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 
1.1 Купување публикации 
1.2 Експедиција и прием на  публикации (за и 
од меѓународна размена) 
1.3 Дигитализација на македонските фонотечни добра при НУБ
за овозможување пристап и непречен проток на информации до
библиотечните фондови 
1.4 Три библиографии: „Македонска тековна библиографија“,
„Македоника“, Индекс транслатиониум“
1.5 Конзервација, реставрација и превентивна заштита на
библиотечни материјали  
1.6 Заштита на библиотечни материјали со подврзување  
1.7 Претплата на он-лајн и оф-лајн информациски бази на
податоци 
1.8 Обезбедување кoнтинуирано функционирање на
библиотечно-информацискиот систем COBISS.MK и основна
функционалност на центарот на НУБ-ВБМ 
1.9 Одржување на целокупната инфраструктура
(хардвер/софтвер) во НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
1.10 Обезбедување средства за месечна претплата на интернет
(тип симетричен, брзина 30 Мб/пс) 
1.11 Набавка на дискови за долготрајно пасивно и архивирање
на архивските примероци од процесот за дигитализација 
1.12 Стручно оспособување на библиотечен кадар  
1.13 Научен симпозиум по повод патрониот празник Св. Климент
Охридски
2. НУ УБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
2.1 Обука на библиотекари за користење на програмската
поддршка COBISS 2 и COBISS 3 
2.2 Откуп на раритетни книги за потребите на музејската
библиотечна поставка 
2.3 Збогатување на книжните фондови за 2014 година 
2.4 Деветта роднокрајна средба на битолските роднокрајни
писатели од Македонија – „Зборник на излагања“ 
2.5 Осовременување на одделот за заштита и репрографија 
3. НУ УБ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 
3.1 Ноќ на Андерсон 
3.2 Книга до инвалидизирани и неподвижни лица 
3.3 Книга - мост на пријателството 
3.4 Мобилен информатички и комуникациски центар ИНФО-БУС,
можност за нудење услуги за земјоделците во руралните
средини 
3.5 Обука на библиотекари за користење на програмската
поддршка COBISS 3  
3.6 Набавка на монографски и сериски публикации 
3.7 Подврзување на периодични публикации - обработка,
депонирање и чување на документација 
3.8 Заштита на книги со раритетна вредност, заштитно-
конзерваторски основи 
4. НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД 

4.1 Прличеви беседи 
4.2 Збогатување на книжниот фонд 
4.3 Автоматизација на библиотечни процеси 
4.4 Конзервација на ракописот Прохор-пчинско изборно
евангелие
4.5 Звучна библиотека 
4.6 Заштита на движно културно наследство (библиотечни
добра) 
5. НУ БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО 
5.1 Комплетирање на книжниот фонд 
5.2 Обука на библиотекари за користење на COBISS
5.3 Укоричување на дневен печат 
5.4 „23 Април“, светски ден на книгата 
5.5 Заштита и реставрација на книги што не се преиздаваат 
5.6 Набавка на информатичка опрема 
6 НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР 
6.1 Автоматизација на библиотечните процеси и поврзување во
единствен библиотечен информативен систем 
6.2 Обука и едукација на библиотечен кадар  
6.3 Збогатување на книжниот фонд со нови наслови 
7 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР 
7.1 Набавка на книжна продукција и збогатување на книжниот
фонд 
7.2 Обука и едукација на библиотечниот кадар и обука за
користење на COBISS 
7.3 Набавка на периодика  
7.4 Културен настан: „23 Април“, светски ден на книгата 
8 НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“-КИЧЕВО 
8.1 Набавка на нови книги на македонски јазик 
8.2 Набавка на нови книги на албански јазик 
8.3 Обука на вработените за програмската поддршка COBISS 
9 НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ -
СТРУГА     
9.1 Збогатување на книжниот фонд 
9.2 Автоматизација на библиотечните процеси 
9.3 Набавка на печатачи 
10. НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА-КРИВА ПАЛАНКА 
10.1 Набавка на белестристика и лектирни изданија 
10.2 Одржување, членарина за користење на програмата CO-
BISS и набавка на зебра печатач 
11. НУ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА - ТЕТОВО 
11.1 Опремување на библиотеката со книги 

ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ

1. ЈОУ ДОМ НА КУЛТУРА „ЛАЗАР СОФИЈАНОВ“ - КРАТОВО
1.1 Компјутерско поврзување и тековна книжна продукција 
2. ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА  „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ -
ГЕВГЕЛИЈА 
2.1 Проект за конзервација, реставрација и непосредна заштита
на книжевното дело „Огледало“ од Кирил Пејчиновиќ 
ДРУГИ КОРИСНИЦИ

1. БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА  
1.1 41 Собрание на „Библиотекарското здружение на
Македонија“ 

2 ЗДРУЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКА „АЛ-БИ“- с.БАБИНО ДЕМИР
ХИСАР 
2.1 Збогатување на книжниот фонд на библиотеката 

МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ
НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ 

1 НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 
ЕТНОЛOГИЈА
Тековно одржување и конзервација на предмети од етнолошкото
депо и постојаната поставка Етнологијата на Македонија
Реорганизација и тековно одржување на предмети 
од средновековна уметност во депоата  
Убавина на каменот - употреба на неблагородни,
полублагородни и благородни камења и минералии во
народниот накит на Македонија 
Во светот на децата (детски ткаеници)  
Заштита и популаризација на обредот Водици во с. Заград,
Порече  
Визуелно видео - регистрирање и документирање на мајстори и
занаети во изчезнување во Старата скопска чаршија - Чаршијата
како трговско-занаетчиски, мултиетнички и мултиконфесионален
простор
Етнолошко истражување во шопската етничка област во
Македонија
Лозарството во горни села, Скопско - како традиција и
контиунитет  
Откуп на музејски предмети  
Градска носија и модна облека од крајот на XIX век и почетокот
на XX век (изложба)  
ИСТОРИЈА  
Дигитализација на стари книги и пишани документи  Заштита на
музејски материјал  
Постојана историска поставка - научно и музејско
рекогносцирање и реализација на дел од поставката  
Музејско ентериерно уредување на постојана музејска поставка -
Граѓанска војна во Грција (1946-1949) и евакуацијата на децата
од егејскиот дел на Македонија
Македонски војводи и револуционери видени низ окото на
карикатуристот Никола Ангеловски (изложба)  
Тековно одржување и конзервација на предмети од историското
депо и постојаната поставка - преуредување на простор и
дополнување со нови периоди  
Обновување на македонската поставка во Музејот на Второто
заседание на АВНОЈ во Јајце - БиХ  
ИСТOРИЈА НА УМЕТНОСТA 
Конзерваторско истражување и реализација на конзерваторски
активности на иконата Св. Никола (инв. бр. 225) од црквата Св.
Димитрија, Охрид во постојана поставка на Музеј на Македонија
Конзервација на збирка ракописни книги на арапски јазик  
Проект на Галеријата на икони од XIV-XVIII век од црквите во
преспанскиот регион  
Уредување на простории за постојана музејска поставка
(изложба)  
Изработка на копии од иконостасни икони во црквата Св. Петар и
Павле, с. Тресонче  
КОНЗЕРВАЦИЈА  
Реконзервација и конзервација на керамички археолошки
материјал изземен од археолошкото депо на Музејот на
Македонија  
Конзервација и реставрација на ексклузивни релјефни плочи,
археолошки материјал од камен од 2010 -2011 год. - археолошки
локалитет Големо Градиште, с. Коњух  
Конзервација на материјал од археолошкиот локалитет Мали
Дол, с. Тремник  
ЕДУКАЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА 
Улогата на музејот во општеството преку промоција на
едукативната дејност  
Ноќ на музеите  
2 НУ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 
Самоники растенија во народната медицина и традиционалната
исхрана (истражувачки проект)  Флористички и
цитотаксономски истражувања на ендемичните и реликтните
растенија од Македонија  
Каталог на пајаците на Македонија - VI фаза  
Континуирано членство на библиотеката во библиографскиот
систем и сервиси COBISS.MK (VI) фаза 
Таксономија и хорологија на родот ALLIUM во Македонија - III
фаза 
Конзервација и заштита на музејските материјали во изложбите
и депоата на Природонаучниот музеј на Македонија  Едукација
на деца од предучилишна возраст за растенијата и животните во
Македонија 
Имформативно-едукативен плакат и брошура за
биодиверзитетот и геодиверзитетот на Македонија Мониторинг
на херпетофауната во Македонија 
Евиденција и документација на палеонтолошката збирка во
Природонаучниот музеј на Македонија  
3 НУ МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА
Долно Повардаје (Амфакситида) во антиката - Градската агора,

погрбувањето и погребните манифестации на археолошкиот
локалитет Вардарски Рид  
Археолошки локалитети Кофилак и Милци  
Тековно одржување и конзервирање на музејските предмети од
археолошката збирка на Музејот  
Обработка на материјал од археолошкиот локалитет Мрдаја-
Стар Дојран  
Тековно одржување на археолошкиот локалитет Вардарски Рид
Тековно работење на специјализирани објекти за продажба на
комерцијални копии на музејски предмети и сувенири  
4 НУ МУЗЕЈ - КУМАНОВО  
Конзервација на музејски материјал и опрема за лабораторија
Паралела меѓу старата и совремната градска мода  
Налбатинот од с. Ваксинце  
Обичаи околу женската свадба кај Албанците  
Покуќнински предмети од стакло и порцелан од почетокот на XX
век  
70 години слободно Куманово – изложба 
Арабеската на  верските објекти во Кумановско (XVI-XVII век) 
Ископување на археолошкиот локалитетот Градиште, с. Пелинце
Археолошки локалитет Црквиште, с. Клечовце 
Археолошки локалитет Татиќев Камен, с. Кокино, општина Старо
Нагоричане
5 НУ МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ - ТЕТОВО
Алаџа џамија, истражување на османлиски споменици
Пеливанството во Полог - обичај или спорт  
Заштитни археолошки истражувања  на локалитетот Орашко
Кале-Собри, с. Орашје, 2014-1015 год. 
Археолошки ископувања на локалитетот Градиште-Стена, с.
Стенче, Тетово  
Археолошки локалитетот Тумба, с. Брвеница, Тетово  
6 НУ МУЗЕЈ „ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ“ - КИЧЕВО
Разликите и сличностите на албанската и македонската
национална носија во западна Македонија  
Збирка на етнолошки предмети во Музејот „Западна Македонија
во НОВ“ - Кичево  
7 НУ МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ“ - СТРУГА
Превентивна заштита на музејските експонати  и музејскиот
материјал од музејски штетници  
Подводно археолошкo истражување на локалитетот Врбник,
Струга  
Евиденција и откуп на етнолошки материјал  
Увид во состојбата на иконописот во Струшко  
Поставување нова тематска/постојана музејска поставка во
просториите на црквата Св. Никола, с. Враништа, Струшко  
Увид во состојбата на мозаиците од базиликата во с. Радолишта
Поставување нова тематска/постојана музејска поставка во
Спомен-домот на Првата македонска ударна бригада во с.
Локов, Струшко - санирање и адаптација на просторот  
8 НУ НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
Творештвото на Борко Лазески (1917-1993) - истражување
Откуп на скулптура
9 НУ МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ 
Дигитализација на колекцијата на МСУ 
Хепенинг - едукативен проект  
Конзерваторско-реставраторска дејност врз колекцијата на МСУ  
10 НУ СПОМЕН-КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА - СКОПЈЕ
Откуп на авторски права, подготовка и проекција на
документарен филм  
Откуп на фотографии од Магнум фотос  
Откуп на публикации поврзани со ликот и делото на Мајка
Тереза  
Мајка Тереза и нејзините деца (изложба)  
Културен карван - изложба и проекција на филмови  
Откуп на цртан филм за Мајка Тереза  
Изработка на водич за Спомен-куќата на Мајка Тереза со брајово
писмо  
11 НУ СПОМЕН-КУЌА НА ТОДОР ПРОЕСКИ  
Поставување 100 необјавени фотографии од Меѓународната
фондација „Тоше Проески“ 
12 НУ МУЗЕЈ НА АЛБАНСКА АЗБУКА - БИТОЛА  
Свечено одбележување на државниот празник - 22 Ноември, ден
на албанската азбука 
Организирање научна трибина - Првиот буквар на албански јазик
(по повод 170-годишнината од неговото издавање)  
Организирање научна трибина - Значењето на Сами Фрашери во
развојот на албанската азбука, албанскиот јазик и литература,
како и во развојот на албанската свест (по повод 110-
годишнината од неговата смрт)  
Организирање научна трибина - Големиот учител - Ѓерасим
Ќириази (по повод 120-годишнината од неговата смрт)
13 НУ ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ - КРУШЕВО
Тековно одржување на споменичкиот комплекс: споменикот
„Илинден“, Музејот на НОБ и споменичкиот комплекс „Никола
Карев“  
Крушево - етноград 2014 год.  
Конзервација на ракописни и печатени книги  
Техничка реализација на трајна музејска поставка во Музејот на
Илинденското востание и Крушевската Република  
Тековно работење на специјализирани објекти за продажба на
комерцијални копии на музејски предмети и сувенири   
14 НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И
САМОСТОЈНОСТ 
Музејот - пријател на децата, едукативен проект
15 НУ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА
АРХЕОЛОГИЈА
Антички храмови и светилишта во РМ 
Археолошки локалитет Голем Град, Преспанско Езеро 
Ископување на некрополата на Мали Дол, с. Тремник  
Неолитска населба Тумба, с. Стенче  
Неолитска населба Тумба-Маџари, Скопје  
Болести во минатото  
Археолошки локалитет Големо Градиште, с. Коњух -
истражување на доцноантичката епископска базилика и
епископската резиденција во централното градско подрачје  
Градиште-Неготино, археолошко истражување на античка
Антигонеја  
Продолжување на археолошкото истражување на локалитетот
Хисар, с. Црешка  
Преземање на изложба од Музејот на Македонија -
Праисториски дами од Македонија
Документација и фотодокументација на збирката Камена
пластика и епиграфика
Препарирање, конзервирање и евиденција на антрополошките
наоди  
Неолитското село Тумба-Маџари, Скопје  
ПОПУЛАРИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО 
Манифестација Недела на археологијата
КОНЗЕРВАЦИЈА 
Реконструкција на римска ритуална кочија од Делчево 
16 НУ ЗЗСК и МУЗЕЈ - ПРИЛЕП
Изведба на села и експонирање - постојана етнографска
поставка  
Црква Св. Никола, с. Кривогаштани, Прилепско  
Метални предмети од археолошкиот локалитет Сламите, с.
Вепрчани - 12 наоди  
Конзервација и реконструкција на керамички садови и
фрагменти од археолошкиот локалитет Трештена Стена, с.
Чаниште  
Хартиени (книжни) (22 п) и фрагменти (20 п) - нов наод од
црквата Св. Благовештение, Прилеп (42 наоди) - конзервација
Постојана поставка на Музејот за тутун, збирка на експонати за
уживање тутун - индустриска збирка  
17 НУ ЗЗСК и МУЗЕЈ - ОХРИД 
Презентација на клашеници од етнолошката збирка на ЗЗСК и
музеј - Охрид  
Презентација на ракотворби за покуќнина (миленца за маса, за
послужваник, завеси, перничиња) од етнолошката збирка на
ЗЗСК и музеј - Охрид  
Заштита на дрвени етнолошки предмети  
Заштита и конзервација на збирката на пиштоли и револвери
Конзервација на разни видови старо оружје извадено од водите
на Охридското Езеро (XVIII, XIX и XX век)  
Заштита и конзервација на предмети од текстил и кожа  
Конзервација и реставрација на две икони од постојаната
поставка на Галеријата на икони - Охрид  

Стари воденици и валавици од охридскиот регион
Истражување на фреско-живописот, сакралната архитектура,
црковен мебел и селските слави од XV-XIX век во Охридското
Поле, крајбрежните охридски села и селата во струшкиот регион
Откуп на етнолошки предмети облека, килими и покуќнина  
Откуп на археолошки предмети од Охрид и охридскиот крај  
18 НУ ЗЗСК, МУЗЕЈ и ГАЛЕРИЈА - БИТОЛА 
Збогатување на музејска збирка на носии и податоци за
афирмирање на културните вредности  
Моја инспирација - презентација и едукација 
Рекогносцирање во новиот рударски коп на РЕК - Битола на
потегот Брод-Гнеотино  
Некрополите на Хераклеја Линкестис  
Ѕвончари - изложба
Непосредна конзервација на етнолошки предмети од метал  
50 години Етар - изложба  
Учиме за нас 2014 год. - едукација за деца и ученици  
Отпечатена историја - презентација на печатите од турскиот
период  
70 години од ослободувањето на Македонија - изложба
19 НУ ЗЗСК и МУЗЕЈ- СТРУМИЦА
Изложбена поставка Првата светска војна во Струмица и
Струмичко низ документи, фотографии и воени скици
Традиционална архитектура во Струмица и Струмичко 
Занаети во врска со облекувањето од крајот на XIX век и
почетокот на XX век во Струмица  
Откуп на музејски предмети  
Археолошки локалитет Цареви Кули, Струмица  20 НУ ЗЗСК и
МУЗЕЈ - ШТИП  
20 НУ ЗЗСК и МУЗЕЈ - ШТИП  
Откуп на нумизматички материјал  
Изложба - Монетите - историја, занает и уметност  
Хемиска заштита на текстилните предмети од Одделението за
етнологија  
Изготвување и реализација на проект за конзервација на 35
икони - експонати во галериската поставка во црквата Успение
на Пресвета Богородица 
Заштита и конзервација на метални етнолошки предмети  
Тематска изложба и каталог - Камената мермерна пластика од
археолошкиот локалитет Баргала  
21 НУ КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 
Гоце Делчев - наш незаборав и вечен патоводител  
30 икони од депото на Конзерваторскиот центар -Скопје  
22 НУ КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР - ГОСТИВАР
Популаризација и промоција на културното наследство (изложба
со фотографии)  
23 НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
Изложба на реализирани проекти финансирани од
Министерството за култура од 2010 до 2014 г.  
24 НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ - ГРАДСКО
Конзерваторско-рествраторски работи на камени споменици од
збирката на НУ „Стоби“  
Конзерваторско-реставраторски работи на мермерна скулптура
на Афродита од Стоби  
Конзервација на метални предмети од збирката на НУ „Стоби“
Конзервација на стаклени предмети од збирката на НУ „Стоби“  
Археолошко истражување на комплекс градби околу храмот на
Изида  
25 НУ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР 
Архитектонско обликување на повремената изложба Василие
Поповиќ-Цицо  
Архитектонско обликување на повремената изложба Томо
Лазовски  

ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ 

1 ЛУ МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ  
АРХЕОЛОГИЈА  
Целосно истражување, заштита, конзервација, реставрација и
презентација на античкиот град Скупи 
КОНЗЕРВАЦИЈА И НЕПОСРЕДНА ЗАШТИТА  
Борко Лазески - конзервација на двете ланти Дрво од 1952-1956
год.; темпера на хартија, дел од серијата картони на Борко
Лазески за монументалното дело Фреска за НОБ од 1956 год. 
ПОПУЛАРИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО  
Јубилејна изложба - Скопје ’63, историска хроника на едно
време, одбележување 50 години од премиерата на
документарниот филм 
2 ЛУ НАРОДЕН МУЗЕЈ - ВЕЛЕС 
АРХЕОЛОГИЈА  
Археолошко истражување на локалитетот Згрополско Кале (Gur-
bita) 
Археолошко истражување на локалитет Мери, с. Караслари
ЕТНОЛОГИЈА  
Откуп на етнолошки предмети  
ИСТОРИЈA  
Одржување на ММК во с. Горно Врановци  
ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ  
Манастирска црква Св. Димитрија, месност Под Кале, Велес  
3 ОУ МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО 
Археолошко истражување на локалитетот Цоцев Камен, с.
Шопско Рударе, Кратовско  
Туристички водич - Кратово низ вековите; по повод 800 години од
постоење на градот Кратово  
Непосредна заштита и конзервација на предмети од музејските
збирки  
Народни носии од кратовскиот регион  
4 ОУ МУЗЕЈ НА ГРАД НЕГОТИНО
Прибирање на камена пластика  
Конзервација на етнолошки предмети  
Изложба на покуќнински предмети изработени од дрво, бакар и
глина  
5 ЛОКАЛЕН МУЗЕЈ-ГАЛЕРИЈА - КАВАДАРЦИ  
Систематски археолошки ископувања и истражувања на
локалитетот Кртозов Рид, с. Дреново, Кавадаречко  
Васил Хаџи Манов - живот и дело  
Обновување и дополнување на историско-тематската поставка
во Спомен-куќата на Страшо Пинџур, с. Ваташа  
Кавадарци низ стари историски фотографии  
Прибирање и евиденција на стари црковни книги и ракописи од
цркви и манастири во општина Кавадарци  
Паганските обичаи и верување на луѓето во селата Ресава и
Бегниште  
6 ОУ НАРОДЕН МУЗЕЈ - СВЕТИ НИКОЛЕ
Систематски археолошки истражувања на локалитетот
Градиште, с. Кнежје 
Откуп на предмети коишто ќе ја претставуваат светиниколската
соба 
Откуп на етнолошки покуќнински предмети 
7 ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ - КРИВА ПАЛАНКА  
Историска збирка - откуп на предмети  
Етнолошка збирка - откуп на предмети  
Археолошка збирка - откуп на предмети  
Заштитни археолошки истражувања на локалитетот Градиште, с.
Градец   
8 ЛОКАЛЕН АРХЕОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ
„ТЕРАКОТА“ - ВИНИЦА  
Конзервација на керамика и метал од археолошкиот локалитет
Коколов Рид 
Музејска ноќ 2014 год.  
Археолошки локалитет Коколов Рид, с. Виничка Кршла, општина
Виница  
9 ОУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО КАРАМАНОВ“ - РАДОВИШ
Изложба на народни носии и везови од поднебјето на шопскиот и
јуричкиот регион 

ДРУГИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ 

1 ОПШТИНА ПРИЛЕП 
Прочка 2014 год.  
2 ОПШТИНА ВИНИЦА 
Манифестација - Тодорови игри 
3 ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
Вевчански  карневал 
4 ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 
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Валоризација на обичајот Мартинки  
Идентификација и класификација на архивскиот материјал на
Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ 
Игри под маски во с. Бозовце, општина Тетово
Валоризација/впишување во Националниот регистер на
нематеријалното културно наследство на РМ на доброто
Етноастрономија/Ѕвездена карта на македонскиот народ
Кавалот во Република Македонија  
Гајдата во Република Македонија  
Песните со извикување во македонскиот музички фолклор  
5 ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“
Поимник на зборови од областа на информатичката технологија
(фаза 4)  
Правопис на македонскиот стандарден јазик  
Дијалектите на македонскиот јазик - промотивно-афирмативна
презентација (интерактивно ЦД со дијалектна карта, писмени и
аудиозаписи од македонски изворни говорители), фаза 1 -
дијалекетолошка работилница  
6 ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА
АЛБАНЦИТЕ 
Недела за заштита на културно наследство во Македонија
(манифестација)  
7 ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП
Дигитализација на документацијата од археолошките
истражувања на локалитетот Св. Никола, с. Манастир, Мариово
Систематски археолошки истражувања на комплексот Маркови
Кули, Варош, Прилеп  
Обид за реконструкција на дел од програмата на пештерната
црква и параклисот во монашката населба на археолошкиот
локалитетот Св. Преображение, с. Зрзе  
Конзервација на металните наоди од археолошкиот комплекс Св.
Преображение, с. Зрзе 
Водичарките од с. Беранци, Битолско 
Валоризација на духовно културно наследство Лазарките од
Дримкол 
8 УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, ФИЛОЗОФСКИ
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ, ИНСТИТУТ ЗА АРХЕОЛОГИЈА
Археолошки локалитет Чаир Рид, с. Тремник, Неготино  
9 УНИВЕРЗИТЕТ „ЕВРО-БАЛКАН“ - СКОПЈЕ, ИНСТИТУТ ЗА
ДРЕВНИ СТУДИИ  
Ископувања на неолитската населба во с. Могила и геофизичко
скенирање на тумби во Пелагонија
Археолошки локалитет Видин Град во неговото непосредно
опкужување - систематско рекогносцирање меѓу селата
Водоврати и Виничани 
10 ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Автентичен занаетчиски сувенир „Made in Macedonia“ 
11 МАНУ - ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА
ЛИНГВИСТИКА 
Дигитална збирка од текстови од македонските дијалекти  
12 З.Р. МЕСНА ЗАЕДНИЦА ГАЛИЧНИК
Галичка свадба 2014 год. 
13 КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ
ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ - СКОПЈЕ
Свети места во Република Македонија - споделена вредност на
различни културни и религиозни традиции  
14 УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЕЧЕВ“ - ШТИП, ФАКУЛТЕТ ЗА
ОБРАЗОВНИ НАУКИ 
Пајонски утвдрувања - населби и некрополи по долината на
реката Брегалница  

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 
1 ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ „АН-
БЛОК“ - СКОПЈЕ  
Крушевска одаја  
2 ЗДРУЖЕНИЕ „РАЗБОЈ“ - ВЕЛЕС  
Грнчарски средби 2014 год.  
Заштита, ревитализација на културното наследство на општина
Чашка преку етнолошки музеј во селото Бистрица  
Изложба на фотографии - Грнчарскиот занает во Велес 
3 ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ „АРДМЕРИА“ -
ГОСТИВАР  
Научен симпозиум - Зачувување и развивање на културните
богатсва 
4 ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И
ЕКОЛОГИЈА „АРСИМ КУЛТУР СПОРТ“ (АКСИ) - СКОПЈЕ
Пеливанството како културно наследство  
Народни носии, стари раковорби, традиционални јадења од
Скопска Каршијака (изложба) 
5 ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ „ФОРТЕСА Ш 2007“ -КИЧЕВО
Запознавање и трајно зачувување на културното и духовното
наследство во кичевскиот регион со акцент на верската
толеранција (II фаза) 
6 ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ „РАДИКА“ - СКОПЈЕ 
Река - раритет и културна вредност  
7 ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ „АРХЕОЛОГИКА“ - СКОПЈЕ
Одржување, популаризација и информација на археопаркот
Бразда  
8 МАКЕДОНСКО ЕТНОЛОШКО ДРУШТВО (МЕД) - СКОПЈЕ
Симпозиум - Истражување, презентација и популаризација на
духовното културно наследство 
Фестивал на етнолошкиот документарен филм  
9 ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА -
КОЧАНИ 
Изложба - Напред во минатото (од архивата на ДАФ на
Македонија)  
10 ДКУ „АРТ КУЛ“ - КРУШЕВО 
Дигитална обработка на изворни влашки песни и умотворби  
11 ЗЗКН „ЉУБАНСКИ КАРНЕВАЛ“ - ПРОЧКА  
Љубански карневал - Прочка 2014 год.  
12 ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЛ „ЉУПЧО САНТОВ“, ОРИЗАРИ
Спроведување на ѓурѓовденски традиционални обичаи - песни и
ора  
13 ЗДРУЖЕНИЕ НА ЉУБИТЕЛИ НА РОМСКАТА ФОЛКЛОРАНА
УМЕТНОСТ „РОМАНО ИЛО“ - СКОПЈЕ  
Есенска академија на ромската култура - Идентитет - културен
контиунитет  
14 ЗАНАЕТЧИЈА - НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА РАЧНА
ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЈА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -
ОХРИД  
Охридската рачно изработена хартија - универзална трајна
вредност  
15 ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈА И НЕГУВАЊЕ НА ТРАДИЦИЈАТА
И ФОЛКЛОРОТ „ЕТНО-ИЛИНДЕН“ - БИТОЛА 
Фолклорот и етнологијата на Мариово  
16 ЗУТРЗ „НАПРЕДОК“ - ПЕХЧЕВО  
Заштита и презентација на рачни ракотворби и занаетчиски
производи од стари и подзаборавени занаети  
17 СИМ ДИЗАЈН - СКОПЈЕ  
Трета манифестација - Еко етно Македонија, Стара скопска
чаршија - Недела на чаршијата 2014 - Вредни раце чуда чинат 
18 ДЕБАРСКО-КИЧЕВСКА ЕПАРХИЈА - ЦРКОВЕН ОДБОР НА
ЦРКВАТА СВ. ЃОРЃИ, ЛАЗАРОПОЛЕ  
Изработка на икони (реплики)  
19 ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕКОКУЛТУРА „ВИА КАНДИНАВИА“ -
СТРУГА  
Струшката етнокултура низ векови  
20 ЗДРУЖЕНИЕ - БИБЛИОТЕКА „АЛ-БИ“ БАБИНО, ОПШТИНА
ДЕМИР ХИСАР
Реставрација на каселите и разбојот во етнособата на
библиотеката  
21 ЗДРУЖЕНИЕ - МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА
МЕЃУНАРОДНИОТ СОВЕТ НА МУЗЕИТЕ - СКОПЈЕ (МНК
ИКОМ) 
Одбележување на меѓунардниот ден на музеите - 18 мај
Награда „18 Мај“ - меѓународен ден на музеите за музејски
проекти за 2013 год.  
Музеите во Македонија - популарно-информативно издание  
22 СРПСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 
Зебрењак 
23 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА И ФОЛКЛОР - КОЧАНИ 
Спроведување на обичајот Зажнејување и вршидба 
24 ЗДРЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА КУЛТУРА „УМИСОНО“ -
СТРУМИЦА 
Ткајачка работилница на село - школа за ткаење на разбој 
25 ЗДРУЖЕНИЕ - ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КОПАЧКА“, ДРАМЧЕ,
ДЕЛЧЕВО 

Спомен-соба на дедо Митко, ороводецот на Копачката  
26 ЗДРУЖЕНИЕ - МЛАДИНСКИ ГРАЃАНСКИ КОМИТЕТ -
ДЕБАР  Од традицијата до современото  
27 ЗДРУЖЕНИЕ - ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТСКИ РАЗВОЈ „РИТО“
- ДЕБАР 
Мала сцена - културни традиционални детски игри  
28 МАКЕДОНСКО АРХЕОЛОШКО НАУЧНО ДРУШТВО (МАНД)
- СКОПЈЕ  
Изложба - 100 бисери на македонската археологија 
Дваесетти симпозиум на МАНД (редовен) 
29 ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ НА ЕКОЛОГИЈАТА, ТУРИЗМОТ И
КУЛТУРНАТА СОРАБОТКА „ГРИН ЛИСТ“ - БИТОЛА 
Македонско природно и културно наследство - документарна
видеоразгледница 
30 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ„КЛЕРЖО“ ДООЕЛ - СКОПЈЕ 
Македонскиот рубин - моќниот зрак на нашето срце 
31 КУД „ДРИМКОЛ“ - ВЕВЧАНИ  
Да ја зачуваме автетичната вевчанска носија  
32 СТУДЕНТСКО АРХЕОЛОШКО ДРУШТВО „АКСИОС“ -
СКОПЈЕ  
Археолошки студентски билтен Археофакти 
33 МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА СИНИОТ
ШТИТ - СКОПЈЕ
Форум на МНК Син штит  - Методи на евалуација на ризикот на
културното наследство во депоиата на музеите на Македонија  

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

1 НУ НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
1.1. Непланирани увиди во  состојбата на недвижни на културни
добра
1.2. Израбoтка на 23 (дваесет и три) заштитно-конзерваторски
основи за Просторен план за Источен Плански Регион, ГУП на
градот Куманово, ГУП на градот Кичево, ДУП за Урбан блок 3В,
Ваташа, Кавадарци, ДУП за централно градско подрачје (Ајдучка
чаршија) Кратово, ДУП за УЕ 12К-Центар, Кавадарци, Измена и
дополнување на ДУП на Урбан блок 9, Кратово, ДУП за ул. „11
Октомври“, Крива Паланка, ДУП за Чифлик, ДУП за УЕ Центар,
Куманово, Измена и дополнување на ДУП на Урбан блок 8,
Кратово
измена и дополнување на ДУП на Урбан блок 7, Кратово, УП за
с. Лесново, УП за с. Злетово, УП за с. Врбен, УП за с.
Жировница, УП за с. Пласница, УП за с. Петралица, УП за с.
Конопница, УП за с. Блатец, УП за с. Лазарополе, УП за с.
Галичник
1.3. Увид во состојбата на заштитени културни добра во Р.
Македонија - Регион Велес, втора фаза („Св. Никола“, Башино
С., „Св. Никола“, Крајници, „Св. Илија“, Капиново, „Св. Петка“
Црешево, „Св. Ѓорѓи“, Мартолци, „Св.Никола“, Габровник, „Св.
Никола“, Ораов Дол, „Св. Параскева“, Ореше, манастир „Согле“,
Велес, „Св. Никола“, Владиловци, „Св. Тројца“, Подлес, „Св.
Никола“, Раковец) 
1.4. Специјалистички увид на средновековни цркви и манастири
во Кумановскиот регион (манастир  во с. Матејче, црква ,,Св.
Ѓорѓи”, с. Матејче, црква ,,Св. Ѓорѓи Победоносец” Младо
Нагоричане, црква ,,Св. Петка”, Младо Нагоричане, црква ,,Св.
Ѓорѓи” Старо Нагоричане, црква ,,Св. Ѓорѓија” Жегљане, црква
,,Св. Никола/Св.Ѓорѓи”, с. Орах, Старо Нагоричане, црква ,,Св.
Богородица”, Старо Нагоричане, црква ,,Воведение
Богородичино”, манастир Карпино, с. Орах, Старо Нагоричане) и
Кривопаланечкиот регион (црква ,,Св. Никола” Трново, манастир
,,Св. Јоаким Осоговски”, Варовиште, црква ,,Св. Никола” с.
Псача, црква ,,Св. Никола” Долно Маало, с. Гиновце, црква ,, Св.
Ѓорѓија” с. Петралица) - регистрирани споменици на културата
1.5. Планиран увид во состојбата на недвижните културни добра
од османлискиот период на територијата на Општините Дебар
(Инќар џамија, Кадири теќе, Мустафа-пашин амам (стар амам),
Јени амам,  Бајрам Бегова џамија) и Кичево (Хајати Баба теќе,
Чулу Баба Теќе, Султан Бајазит џамија, Шејх Селим џамија)
1.6. Евиденција - Регистар на меморијални споменици и спомен-
обележја
1.7. Ревалоризација на културните добра на територијата на
Република Македонија во надлежност на НКЦ 43 (четириесет и
три) споменици на културата согласно Програмата за
ревалоризација на недвижно и движно културно наследство
2014-2017
1.8. Изработка на Проект за конзервација на археолошки
локалитет „Виничко Кале“
1.9. Основен проект за конзервација и реставрација на црквата
„Св. Никола“ - Моклишки манастир, Кавадарци
1.10. Изработка на конзерваторски проект за реставрација на
фасади на комплекс од пет куќи на ул. „Јован Алабаков“, бр. 3, 5,
7, 10 и 12 во Велес
1.11. Основен проект за конзервација, реставрација и
непосредна реализација на црквата и конаците во манастирот
„Св. Архангел Михаил“ во Берово
1.12. Проект за санација на спомен-домот на Разловачко
востание, с. Разловци, Делчево (Конзерваторски истражувања  и
конзерваторски проект за архитектура)
1.13. Проект за конзервација и реставрација на Стара училишна
зграда во с. Подвис, Општина Кичево (прво училиште на
македонски јазик)
1.14. Дополнување на проектот за конзервација, делумна
реконструкција и ревитализација на Џамија Коџа Мехмед-бег, с.
Табановце, Куманово
1.15. Изработка на проект за конзервација, делумна
реконструкција и ревитализација на стар амам на ул. „Петре
Поповски“ б.б. во Дебар
1.16. Изработка на проект за конзервација и реставрација на
фреско-сликарство на манастирскиот комплекс „Св.
Богородица“, с. Матејче
1.17. Изработка на проект и негова реализација, конзервација и
реставрација на дел од ѕидното сликарство во црквата „Св.
Петар и Павле“, с. Галичник
1.18. Реализација на конзерваторски проект оградни ѕидови-
бедеми од комплексот Големото теќе Серсем Али-баба (петта
фаза), (североисточниот дел, северозападниот и југозападниот
sид.)  
1.19. Непосредна заштита - Реализација на конзерваторски
проект - архитектура – петта фаза на црквата „Св. Ѓорѓи
Победоносец“, с. Младо Нагоричане, Општина Старо
Нагоричане
1.20. Непосредна заштита-реализација на конзерваторски проект
за санација, конструктивно зајакнување на конструкција и
конзервација на Алимбегова куќа - дневен центар за ментално
здравје, Тетово (втора фаза)
1.21. Реализација на втора фаза од основен проект за
конзервација и реставрација на поранешниот Општински дом на
култура с. Галичник
1.22. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски
проект - архитектура втора фаза на куќата на Тодор Томовски, с.
Галичник, Општина Маврово и Ростуша
1.23. Конзервација и реставрација на ѕидно сликарство на
црквата „Св. Јован “ во Кратово ( трета фаза)
1.24. Конзервација, реставрација и санација на Стар Камен Мост
во с. Желино (втора фаза )
1.25. Конзерваторско-реставраторски работи на фрагментарен
живопис од „Св. Ѓорѓи“,  Кнежино, XIV век
1.26. Превентивна заштита на црквата „Св. Никола“, с. Ижиште
1.27. Реализација на конзерваторски проект за фреско-живопис
(втора фаза- завршна) – „Св. Никола“, с. Пласница
1.28. Спомен-костурница на паднатите борци во НОВ од Велес и
Велешко
1.29 Конзерваторски работи на инјектирање на пукнатините на
куполите  и превентивни интервенции на критичните делови на
ентриерот на заштитеното недвижно добро  ,,Стар амам“ во
Тетово
1.30. Проект за конзервација и реализација на конзерваторски
проект за бедемот на археолошкиот локалитет Кокино
1.31. Проект за реконзервација на ранохристијанска базилика и
средновековна црква на локалитетот „Црквиште“ - Демир Капија

2 НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
И МУЗЕЈ - БИТОЛА
2.1. Конзерваторски истражувања и изработка на проект за

конзервација на новооткриената Базилика Е во Хераклеја
Линкестис
2.2. Систематски археолошки ископувања на Базиликите Е и Ф
во Хераклеја Линкестис
2.3. Изготвување на проект за конзервација и реставрација на
мозаикот во наосот во новооткриената базилика Е во Хераклеја
Линкестис
2.4. Конзерваторски проект за конзервација и реставрација на
фасадите на Меморијалниот музеј на Стеван Наумов - Стив, на
ул. „Пецо Божиновски“ бр.11, Битола
2.5. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски проект
манастирска црква „Св. Никола“ с. Чагор
2.6. Истражувачки работи и проект за конзервација на ѕидното
сликарство во црквата „Св. Димитриј“ с. Жван
2.7. Непосредна заштита - Реконструкција на куќата на
Татарчеви - Ресен
2.8. Конзервација и реставрација на фасадите и адаптација на
објектот на Јени џамија - Битола
2.9. Ревалоризација на 21 (дваесет и еден) споменик на
културата согласно Програмата за ревалоризација на недвижно
и движно културно наследство 2014-2017
2.10. Конзерваторски проект за конзервација, реставрација и
адаптација во музеј - Галерија на икони на ул. „Славко Лумбарко“
бр.8, Битола
2.11. Археолошки истражувања на неолитската населба Тумба с.
Велушина 
2.12. Одржување на археолошкиот локалитет Хераклеја
Линкестис и  откривање,  увид, опсервација на состојбата на
мозаиците
2.13. Валоризација на руралната целина Маловиште
2.14. Санација и конзервација на куќата на Јордан Пиперката во
с. Брезово
2.15. Конзервација на живописот во црквата „Св. Петар“, остров
Голем Град, Преспа
2.16. Истражувачки работи - втора фаза, проект за конзервација
и конзервација на црквата  „Св. Ѓорѓи“ во с. Курбиново
2.17. Израбoтка на 11 (единаесет) заштитно-конзерваторски
основи за (ДУП за ЦГП 1 Стара чаршија, Битола, ДУП за ЦГП 2
дел, ДУП за ЦГП  3 дел, ДУП за ЦГП 4 дел, ДУП за ЦГП 5 дел,
ДУП СЗ 8, ДУП за СЗ 6 и 7, ДУП за северна станбена зона Баир,
јужно од ул. Илинденска, ДУП за СЗ Девеани,  ДУП за УЕ 5 дел
од центар, Ресен, УП за с. Градешница, Урбанистички план вон
населено место)

3 НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
И МУЗЕЈ - ОХРИД
3.1. Изготвување на Елаборат за валоризација на пет објекти од
староградската архитектура во Струга
3.2. Изготвување на пет Елаборати за ревалоризација на објекти
од сакрална архитектура во Општина Дебарца
3.3. Изготвување на Елаборати за ревалоризација на десет
објекти од староградската архитектура во Струга
3.4. Заштитно-конзерваторски основи за различни урбанистички
модули на територијата на општините: Охрид, Струга, Дебарца и
Вевчани (Измена и дополнување на ГУП на градот Струга, ДУП
за Варош, Мезокастро и Кеј (во граници на споменичната
целина), Измени и дополнувања на ДУП за УЕ-4, исток и запад,
Струга, ДУП-ови за УЗ 2 –УЗ 11 (10 плана за контактна зона на
споменичната целина), Измени и дополнувања на ДУП за УЕ-3,
Струга,  УП за с. Лескоец, УП за с. Јабланица) 
3.5. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски проект
- Конзерваторско-реставраторски работи на ранохристијанската
базилика-археолошки локалитет Плаошник (истражувачко поле 7
- локалитет Манчевци) - Охрид (трета фаза)
3.6. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски проект
- Конзервација на куќата од Ајри Доко (четврта фаза)
3.7. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски проект
- Конзерваторско-реставраторски работи на живописот од
црквата „Св. Ѓорѓи“ во Струга
3.8. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски проект
- Конзерваторско-реставраторски работи на живописот од
црквата „Св. Никола“ во с. Косел, Охридско (седма фаза)
3.9. Покривна конструкција на Сцената на Долни Сарај во Охрид
3.10. Изведување на покривна конструкција на Сцената на
Античкиот театар во Охрид
3.11. Конзервација на фасади на две куќи на ул. „7 ноември“ бр.2
и бр.3 
3.12. Заштитни археолошки истражувања на локалитетот
,,Раица” и средновековната црква ,,Св. Богородица “ – с.
Љубаништа 

4 НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
И МУЗЕЈ - ШТИП
4.1. Изработка на основен проект за санација на фасадата на
куќата на Личкови во Ново Село - Штип
4.2. Санација на фасадата на куќата на Личкови во Ново Село -
Штип
4.3. Реконструкција, санација, адаптација на објект на ул. „Крсте
Мисирков“ бр. 34  Ново Село - Штип,  во Музеј на знаменити
штипјани
4.4.Конзерваторско-реставраторски работи на северен бедем
(западен крак) - Баргала
4.5. Изработка на градежно-конструктивен проект - статика за
тврдината Исар во Штип
4.6. Одржување на археолошкиот локалитет Баргала
4.7. Изготвување на проект за дворното уредување на црквата
„Св. Никола“ во Штип
4.8. Реализација на проект за дворно уредување и поставување
на нов под во тремот на црквата „Св. Никола“ во Штип
4.9.Археолошки истражувања на локалитетот Тополничка река,
населба Дамјан, Радовиш
4.10. Археолошко истражување на археолошкиот локалитет
Баргала - базилика Extra Muros
4.11. Тековно одржување на  сувенирницата во Берово
4.12. Изготвување на проект за конзерваторско-реставраторски
работи на печка за стакло на архелошкиот локалитет Баргала
4.13. Реализација на проект за конзерваторско-реставраторски
работи на печка за стакло на археолошкиот локалитет Баргала
4.14. Изготвување на проект за конзерваторско-реставраторски
работи на печка за метал на архелошкиот локалитет Баргала
4.15. Реализација на проект за конзерваторско-реставраторски
работи на печка за метал на археолошкиот локалитет Баргала
4.16. Изработка на 5 (пет) заштитно-конзерваторски основи
(Просторен план за Источен плански регион, ГУП за град Штип,
ГУП за град Кочани, ДУП за дел од град Кочани УЕ 8 помеѓу
ул.„Охридска” и „Скопска“, Кочани, ДУП за УЕ 4 за дел од град
Кочани помеѓу ул. „Љупчо Сантов“, „Славчо Стојменов“ и
„Партизанска“, Кочани) 
4.17. Ревалоризација на 20 (дваесет) споменици на културата
согласно Програмата за ревалоризација на недвижно и движно
културно наследство 2014-2017

5 НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА
5.1. Археолошки истражувања на Споменична целина Црвено
Поле, с. Барбарево, Општина Ново Село
5.2. Заштитни систематски археолошки истражувања на
наколната населба од преодниот период меѓу бронзеното и
железното време на локалитетот Мрдаја, Стар Дојран
5.3. Компјутерска обработка и печатење на цртежите на
живописот и иконописот на црквата „Св. Тројца“ XIX век, с.
Смоларе
5.4. Реализација на конзерваторски проект за sидовите од
црквата „Св. Пророк Илија“ во Стар Дојран 
5.5. Реализација на проект на отпочнати недовршени работи за
санација на кровната покривка од покривот на манастирот „Св.
Богородица Елеуса“ во с. Вељуса, Струмица
5.6. Реализација на проект за довршување на отпочнати
нереализирани градежни работи на кровот од комплексот
Водочки цркви с. Водоча, Струмица
5.7. Изработка на елаборат за конзерваторски истражувања за
санација и конзервација на влагата, фасадата, архитектурата,
подниот мозаик и фреско-живописот на манастирот „Св.
Богородица Елеуса“ во с. Велјуса- Струмица 
5.8. Изработка на проект за санација и конзервација на куќата на
Хаџитосеви во Струмица
5.9. Изведба на конзерваторско-реставраторски работи на

фасадата и покривот за стопирање на изворите на влага на
зградата на Библиотеката во Гевгелија
5.10. Изработка на 4 (четири) заштитно-конзерваторски основи
(ДУП за Блок 31, ДУП за Блок 30, ДУП за дел од Блок 33, ДУП за
централно градско подрачје Валандово) 
5.11. Ревалоризација на 16 (шеснаесет) споменици на културата
согласно Програмата за ревалоризација на недвижно и движно
културно наследство 2014-2017
6 НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП
6.1. Елаборат за валоризација на куќа на улица „Таќа Бербер“
бр.49 во Крушево
6.2. Елаборат за валоризација на куќа на улица „Благој Целев“
бр.17 во Крушево
6.3. Елаборат за валоризација на административна зграда на
Одделението за катастар на недвижности (Катастар) - Прилеп
6.4. Изработка на елаборат за ревалоризација на споменикот:
Објект на ул. „Мара Јосифовска“ бр.10
6.5. Изработка на елаборат за ревалоризација на куќа на ул.
„Шула Мина“ бр.34 во Крушево
6.6. Изработка на елаборат за ревалоризација на куќа на ул.
„Партизанска“ бр.6 во Крушево
6.7. Изработка на елаборат за ревалоризација на куќа на ул.
„Мише Ефтим“ бр.20 во Крушево
6.8. Археолошки истражувања на локалитетот ,,Трештена стена“,
с. Манастир, КО Манастир, Мариово
6.9. Основен проект за реставрација и конзервација на влезната
порта од манастирскиот комплекс „Св. Архангел Михаил“ во
Варош, Прилеп
6.10. Проект за конзервација и реставрација на манастирот
„Трескавец“ - црква и трпезарија
6.11. Изработка на проект и непосредна реализација на проект
за конзервација на куќа на ул. „Моша Пијаде“ бр. 130 во Прилеп
6.12. Конзерваторски проект и непосредна заштита -
конструктивно зајакнување на темелите на црквата „Св. Никола“
и реализација на проектот за конзервација на  архитектурата и
реконструкција на тремот на црквата „Св. Никола“, с. Манастир -
Мариово
6.13. Непосредна заштита - реализација на дел од
конзерваторскиот проект - фаза  Препокривање на куќа на улица
„Нико Доага“ бр. 65 во Крушево
6.14. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски
проект прва фаза за црквата „Св. Никола“ с. Зрзе
6.15. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски
проект втора фаза за црквата „Св. Никола“ с. Манастир -
Мариово (Прилепско)
6.16. Непосредна заштита - административна зграда на „Завод и
Музеј“ - Прилеп, археолошка поставка, депоа за икони,
археолошки и етнолошки експонати
6.17. Санација на кровниот покривач, дворот и оградниот ѕид од
спомен-домот на Блаже Конески во с. Небрегово - Општина
Долнени
6.18. Непосредна заштита - тековно одржување на галеријата
„Никола Мартиновски“ во Крушево
6.19. Непосредна заштита - тековно одржување на споменикот
,,Илинден“ во Крушево 
6.20.Непосредна заштита - реализација на основен проект за
темелна реконструкција на источниот конак од манастирот „Св.
Архангел Михаил“ во Варош - Прилеп  (трета фаза)
6.21. Непосредна заштита - реализација на основен проект за
санација, 
реконструкција и реставрација на конаците на манастирот
,,Трескавец“
6.22. Оскултација на Саат-кула по конструктивна консолидација
6.23. Санација на почвено тло и бетонска подлога под
иконостасот на црквата „Свети Јован“, Крушево 
6.24. Заштитно-конзерваторски основи (ДУП за Варош, ДУП за
споменична целина Крушево, УПВНМ локалитет Маркови Кули) 
6.25. Ревалоризација на 25 (дваесет и пет) споменици на култура
согласно Програмата за ревалоризација на недвижно и движно
културно наследство 2014-2017

7 НУ КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
7.1. Увид во состојбата на недвижно и движно културно
наследство
7.2. Елаборати за ревалоризација на 33 (триесет и три)
споменици на културата согласно Програмата за ревалоризација
на недвижно и движно културно наследство 2014-2017
7.3. Изработка на заштитно-конзерваторски основи за
споменичната целина Стара скопска чаршија (Урбанистички
план за четврт ССИ 03, ДУП за Градска четврт ЦС 02, ДУП за
Градска четврт З 12, ДУП за Градска четврт З 10, ДУП за
Градска четврт З 11, ДУП за Градска четврт ЦС 03, ДУП за
Градска четврт Ц 01, ДУП за Градска четврт Ц 05, ДУП за
Градска четврт Ц 06, ДУП за Градска четврт З 06, ДУП за
Градска четврт Ј 20, Кисела Вода, ДУП за Градска четврт Ј 21,
ДУП за Градска четврт И 03, ДУП за Градска четврт Ј 06, ДУП за
Градска четврт ЦС 06, ДУП за Градска четврт ЦС 14, ДУП за
Градска четврт Ц 02, ДУП за Градска четврт Ц 03, ДУП за
Градска четврт Ц 04, ДУП за Градска четврт Ц 07, ДУП за
Градска четврт ЦС 04, ДУП за Градска четврт ЦС 05, УП за с.
Кучково)
7.4. Изработка на проект за конзерваторско-реставраторски
работи на „Аквадукт“ во Скопје (со истражувачки работи)
7.5. Проект за санација, конзервација и реставрација и статичка
стабилност на минарето Алаџа џамија во Скопје - дополнителни
истражувања
7.6. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски проект
за изработка на нова дрвена влезна порта во Стариот конак во
манастирот „Свети Архангели“, с. Кучевиште
7.7.Реализација на Проект за конзервација, реставрација и
реконструкција на фасада на ул. „Илинденска“ Скопје КП.9729
бр.63 Скопје
7.8. Реализација на Проект за конзервација, реставрација и
реконструкција на фасада на ул. „Илинденска“ Скопје КП.9665
бр.41 Скопје
7.9. Конзерваторски проект за санација и адаптација на
конзерваторска лабараторија - реализација
7.10. Реализација на проект за конзервација, реставрација и
реконструкција на тремот на Хусеин-шах џамија во Сарај, Скопје
7.11. Реализација на проектот за конзервација и реставрација на
стар конак во манастирот „Св. Никола“, с. Љубанци, Скопско
7.12. Конзервација и реставрација на фреско-живописот во
црквата „Св. Никола“, с. Љуботен - Скопско
7.13. Конзерваторско-реставраторски работи на фреско-
живописот во црквата „Св. Петка“, с. Побожје, Скопско
7.14. Конзервација и реставрација на икони и иконостас во
црквата „Св. Спас“, с. Кучевиште
7.15. Мапа на цртежи - Компјутерска обработка и печатење на
цртежите на фреско-живописот на манастирската црква „Св.
Никита“, XIVвек

8 НУ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ
СТОБИ - ГРАДСКО
8.1. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски проект
конзервација, реставрација и реконструкција и археолошки
доистражувања на објектот Римски театар во Стоби
8.2. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски
проект, конзерваторско-реставраторски работи на Старата
епископска базилика - завршна фаза
8.3. Непосредна заштита - реализација на конзерваторски
проект, конзерваторско- реставраторски работи на мозаикот од
јужен брод на Eпископската базилика
8.4. Тековно одржување и партерно уредување на археолошкиот
локалитет Стоби

9 НУ КОНЗЕРАВТОРСКИ ЦЕНТАР - ГОСТИВАР
9.1. Ревалоризација на регистрирани споменици на Општина
Гостивар
9.2.Популаризација и промоција на културното наследство во
Општина Гостивар
9.3.Обработка, депонирање и чување на документација, работа
на ИНДОК-центар
9.4.Заштитно-конзерваторски основи на недвижното културно
наследство за деталните урбанистички планови за Општина
Гостивар (ГУП за град Гостивар, ДУП за опфат меѓу ул.
„Г.Делчев“, „Беличица“, „И.Л.Рибар“ и „Б.Ѓиновски“, ДУП за опфат
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помеѓу ул. „Кеј Братство Единство“, „Беличица“, „И. Л. Рибар“ и
„Б. Ѓиновски“, Гостивар) 
9.5. Реализација на втората фаза од проектот за санација и
конзервација на Медресе - Гостивар
9.6. Основен проект за црквата „Св. Димитрија“ - Гостивар
9.7. Елаборат за валоризација на куќа на ул. „Светозар Пепоски“
бр.1 (Михајло Канчески)
9.8. Реализација на основен проект за санација и конзервација
на фасадите на куќа на ул. „Кочо Зози“ бр.83 - Гостивар ( куќа на
Ахмет Чаку)

ДРУГИ КОРИСНИЦИ

1 ЛОКАЛНА УСТАНОВА – НАРОДЕН МУЗЕЈ - ВЕЛЕС
1.1. Откуп (солемнизација) на куќа која е заштитено добро
(приклучување на објектот кон спомен-куќата на Васил Главинов
како заштитено добро

2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ – ИНСТИТУТ ЗА
ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ И АРХЕОЛОГИЈА, СКОПЈЕ
2.1.Сондажни ископувања - Класични методи во лоцирање на
архитектонските археолошки остатоци
2.2.Заштитно-археолошки истражувања на  археолошкиот
локалитет Дрма Бадер, с. Бадер 2014

3 ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЈА И АРХЕОЛОГИЈА, УНИВЕРЗИТЕТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, Р. МАКЕДОНИЈА
3.1. Археолошко истражување - Неолитизација и развој на
неолитните култури во Кочанската котлина

4 НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СОВЕТ ЗА
СПОМЕНИЦИ И ЛОКАЛИТЕТИ –ИКОМОС- ВО МАКЕДОНИЈА,
СКОПЈЕ
4.1. Годишна котизација во меѓународниот ИКОМОС  за 2014
година
4.2. Одбележување на 20 години од постоењето на
Националниот комитет ИКОМОС Македонија

5 МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА СИНИОТ ШТИТ
- СКОПЈЕ
5.1. Форум: Заштита и спасување од урнатини: мерки и постапки
во случај на природни катастрофи и други непогоди

6 КАЛАМУС - СКОПЈЕ
6.1. PATRIMONIUM.MK - Стручно-научно списание за
конзерваторско-реставраторски активности

ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА

1 . НУ КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА
1.1. Преземање, прибирање, набавка и чување на филмови и
филмски материјали, музејски експонати, пропаганден материјал
и останата аудиовизуелна граѓа од институции и поединци од
областа на кинематографијата
1.2. Евидентирање, фотографирање, снимање и архивирање на
видеоматеријали и разговори со Македонци протерани од
Егејска Македонија во XX век
1.3.  Обработка, каталогизација и документација на
аудиовизуелни фондови и збирки
1.4. Заштитно-конзерваторски проекти - дигитализација на
играните филмови на Љубиша Георгиевски и Милчо Манчевски
и ДВД-издание на дигитално реставрираните филмови на
Љубиша Георгиевски
1.5. Заштита и чување на филмови, филмски и видеоматеријали
и друга кинотечна граѓа
1.6. Дејност на единствената филмолошка библиотека во Р.
Македонија
1.7. Репродуктивна кинематографија во Македонија во периодот
од 1897 до 1947 година
1.8. Аматерскиот филм во Македонија (1935-2008 г.)
1.9.  Филмолошка библиографија (1897-1944 г.)
1.10. Филмолошка библиографија (1965-1969 г.)
1.11. Животот и дејноста на Илинденка Петрушева и Коста Крпач
1.12. Годишна филмска програма на кинотечното кино и
популаризација и презентација на македонската филмска
продукција; подготовка и организација на 70-от Конгрес на ФИАФ

ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ

НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ

НУ „Музеј на Македонија“ - Скопје
Манифестација Европски денови на културното наследство
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент
Охридски“ - Скопје
Членарина во Конференцијата на Европските национални
библиотеки - ЦЕНЛ 
Членарина во Европската библиотека 

ДРУГИ КОРИСНИЦИ
„Сојуз на композитори на Македонија“ - Скопје
Присуство на 2 седници на Собранието на Европската алијанса
на композитори и сонграјтери, на делегатот на СОКОМ, проф.м-р
Јана Андреевска во Брисел, Белгија
„Дирекција за култура и уметност“ - Скопје
Концерт на Младинскиот симфониски оркестар на Европската
Унија (EUYO)
Татјана Димовска - Скопје
„ОКУПАЦИЈА 2“
„Управа за заштита на културното наследство“- Скопје
„Пилот-проект за локален развој на регионот Дебар и Река“ -
Компонента Ц од Регионалната програма за културното и
природното наследство на ЈИЕ 
Активности за реализација на проектот „Љубљански процес-2 -
рехабилитација на нашето заедничко наследство“, во 2014
година

ПРОЕКТИ ОД ПРОГРАМА КУЛТУРА 2007-2013 
Центар за изведувачки уметности „МУЛТИМЕДИА“ - Скопје
Евалуација на Културните и ЕУ програмите кои промовираат
културна разноликост и интеркултурен дијалог на Балканот (ИЕ)
Центар за Креативни Акции ИМПАКТ - Велес
Споделен Простор: Музика/Време/Политики симпозиум
Културна установа „Блесок“ - Скопје 
Печатарски трошоци за делото „Грејс,Тамар и Ласло
прекрасниот“ од Дебора Кеј Дејвис,од проектот:„Превод на десет
книги проза во Блесок“
Печатарски трошоци за делото „Да даде Господ мајка да те роди“
од Ведрана Рудан од проектот:„Превод на десет книги проза во
Блесок“
Печатарски трошоци за делото „Книга за Уна“ од Ферук Шехиќ од
проектот:„Превод на десет книги проза во Блесок“
Печатарски трошоци за делото „Бонавија“ од Драган Великиќ од
проектот:„Превод на десет книги проза во Блесок“
„АНТОЛОГ“ - Скопје 
Печатарски трошоци за делото „Рулет“ од Лада Жиго од
проектот:„Топ 10 нови писателки“
Печатарски трошоци за делото „Сплендорвил“ од Елен Матисон
од проектот:„Топ 10 нови писателки“
Печатарски трошоци за делото „Четврток“ од Здравка Евтимова
од проектот:„Топ 10 нови писателки“
Печатарски трошоци за делото „Скаменето време“ од Ана Ким од
проектот:„Топ 10 нови писателки“
Печатарски трошоци за делото „Троглодитни тинејџери“ од
Емануел Пагано од проектот:„Топ 10 нови писателки“
„НАМПРЕС“ - Скопје 
Печатарски трошоци за делото „Менсфилд Парк“ од Џејн Остин
од проектот:„Животот на високата англиска класа портретиран
од три најистакнати англиски писателки кои обележаа три
различни периоди“
Печатарски трошоци за делото „Г-ѓа Деловеј“ од Вирџинија Вулф
од проектот:„Животот на високата англиска класа портретиран
од три најистакнати англиски писателки кои обележаа три
различни периоди“
НУ „Музеј на Македонија“ - Скопје
Карневалот, цар на Европа III
„ЛОКОМОТИВА - Центар за нови иницијативи во уметноста и

културата
Life Long Burning 
„ИЛИ - ИЛИ“ - Скопје 
Печатарски трошоци за делото „Атлас на облаците“ од Дејвид
Мичел од проектот:"The Europe Atlas"
Печатарски трошоци за делото „Црв“ од Џон Фаулс од
проектот:"The Europe Atlas"
Печатарски трошоци за делото „Мод и Од“од Гунстеин Баке од
проектот:"The Europe Atlas"
Печатарски трошоци за делото „Трезвеност“ од Јурај Шебеста од
проектот:"The Europe Atlas"
Печатарски трошоци за делото „Колекционер на љубовни изјави“
од Александар Секулов од проектот:"The Europe Atlas"
Здружение на уметници културен центар „Медиа Артес“ -
Охрид
„Визуелизирај го невидливото“ ("Visualize the Invisible")
Институт за социолошки и политичко - правни истражувања
- Скопје
„Платформа за урбани кујни - урбанистичко планирање од доле
нагоре“ (Urban Cooks Platform - Bottom-up urban planning)
„Јавна Соба“ - Скопје
Акупунктура на градот

ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
КУЛТУРА 
Шерплан - ИПА Заштита на културното и природното
наследство, проект поддржан од УНЕСКО 
Реализација на обуки, презентации и предавања за развој и
унапредување на Креативните индустрии
Учество на Национален претставник на РМ на Генерални
собранија на Еуроимаж
Програмски активности за Програма Креативна Европа
Реализација на активности во врска со проектот ,,Конзервација и
ревитализација на црковно-туристичкиот комплекс Св.Ѓорги,,-
с.Старо Нагоричане
Спроведување на програмски активности на ИПА проекти
Реализација на Годишна министерска конференција на
COMOCOSEE

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА СО УНЕСКО

Министерството за култура во 2014 година ќе реализира
комплексни претставувања на македонската култура во
Република Чешка, Република Австрија и Унгарија по повод
одбележување на 20-годишнината од воспоставувањето на
дипломатските односи
Реализација на Денови на македонската култура во Женева (по
повод членството на Република Македонија во Советот за
човекови права)
Учество на Република Македонија на манифестацијата „Рига -
европска престолнина на културата 2014“
Реализација на традиционалната манифестација „Македонија во
чест на св. Кирил“ во Рим, Италија
Учество на Република Македонија со проектот „Наоди“, во
организација на ЈУ „Младински културен центар“, на Биеналето
на архитектурата во Венеција
Активности за одбележување на јубилејот „10 години од
основањето на Форумот на словенските култури“
Реализација на заедничката изложба на УНЕСКО и на земјите од
ЈИЕ  „Замислувајќи ја балканската историја - сеќавања и дијалог
во југоисточна Европа во 2014“ во земји-членки на Форумот на
словенските култури
Организација на 70-от Конгрес на Светската асоцијација на
филмски архиви - ФИАФ 

БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Здружение на издавачите и книжарите на Македонија -
Скопје
Претставување на Република Македонија на Меѓународниот
саем на книгата во Франкфурт, Германија
Друштво за издавачка дејност „Македоника литера“ - Скопје
Претставување на Република Македонија на Меѓународниот
саем на книгата во Гетеборг, Шведска
Сојуз на албански издавачи во Македонија - Тетово
Претставување на Република Македонија на Меѓународниот
саем на книгата во Истанбул, Турција
НУ Струшки вечери на поезијата
Учество на средбата на директори и организатори на поетски и
литературни фестивали во рамките на Поетскиот фестивал
„Авторите во Харбурфронт центар“ во Торонто, Канада
ПЛАСТ ТП Самостоен уметник - Никола Маџиров - Струмица
Учество на Интернационалниот книжевен фестивал „Littfest
Umea“ во Умеа, Шведска
Културна установа „Блесок“ - Скопје
Учество на Игор Исаковски на Интернационалниот поетски
фестивал во Гранада, Никарагва

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ
НУ Македонски народен театар - Скопје
Гостување со три претстави од најновата театарска продукција
во „Хрватско народно казалиште“ во Загреб, Хрватска
НУ Драмски театар - Скопје
Гостување со претставата „Последните Македонци“ во Виена,
Австрија
НУ Народен театар - Битола
Гостување со претставата „Хенри Шести“ во Пекинг, НР Кина
НУ Албански театар - Скопје
Гостување со претставата „Генерал на мртвата војска“ во повеќе
градови во Турција
НУ Театар за деца и младинци - Скопје
Гостување со претставата „Македонска приказна“ во Рига,
Латвија
НУ Театар комедија - Скопје
Гостување со претставата „Женидба“ во „Комисаржевскаја
академски драмски театар“ и во „Театарот на комедијата“ во
Санкт Петербург, Руска Федерација
НУ Турски театар - Скопје
Учество со претставата „Шекспир во приказни“ на меѓународните
театарски фестивали  „Сабанџи“  и  „Нулифер“ во  Адана и во
Бурса, Турција
НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп
Гостувања со претставите „Крпен живот“, „На два стола“ и
„Волшебникот од Оз“ во повеќе градови во Австралија
Здружение „Театарот на еден актер“ - Скопје
Гостување со претставата „Одбраната на Сократ - Платон“ во
Ереван, Ерменија
Здружение за култура и уметност „Сплунг автори - театар
007“ - Скопје 
Учество со претставата „Игра“ на меѓународниот „Рома театро
фестивал“ во Рим, Италија

МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ
НУ Македонска филхармонија - Скопје
Гостување на Оркестарот на Македонската филхармонија во
рамките на циклусот „Свет на музиката“ во концертната сала
„Ватрослав Лисински“ во Загреб, Хрватска
НУ Македонска опера и балет - Скопје
Учество со оперската претстава „Дон Џовани“ на Меѓународниот
фестивал на музика и игра во Банкок, Тајланд
Гостување со балетската претстава „14 часа“ во Виена, Австрија
ЈУ Младински културен центар - Скопје
Учество на Мандолинскиот оркестар на Меѓународниот музички
фестивал „Музички импресии“ во Бидгошч, Полска
Учество на Меѓународниот хорски натпревар „Cracovia cantas“ во
Краков, Полска
Факултет за музичка уметност - Скопје
Учество на хорот „Драган Шуплевски“ на Меѓународниот хорски
натпревар „Vratislavia sacra“ во Вроцлав, Полска
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ - Скопје
Учество на Меѓународниот натпревар за инструменти, вокална и
хорска музика „Сребрен Камертон“ во Санкт Петербург, Руска
Федерација
Интермедиа дооел - Скопје
Концерти на „Синтезис“ во Хрватска и Унгарија

Сојуз на композиторите на Македонија - Скопје
Концерт на современа македонска музика со австралиски
исполнители во Мелбурн, Австралија
Концерт на современа македонска музика со холандски
исполнители во Холандија
Здружение „Совет за грижи и воспитување на децата на
град Скопје“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фестивал „Радоста на Европа“ во
Белград, Србија
ПОУ „Иднина“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фестивал на детето „Насмевка“ во
Истанбул, Турција
КУД „Стив Наумов“ - Битола
Учество на мешаниот хор на меѓународен фестивал во Солун,
Грција
Здружение на граѓани „Култур Оп“ - Скопје
Реализација на концерти на Симон Трпчески во Холандија и во
Франција
Друштво за танц и спортски активности „Студио Брејк а лег“
- Скопје
Учество на „Светското првенство за модерни танци“ во Бохум,
Германија
Здружение на камерни хорски состави „Св. Злата
Мегленска“ - Скопје
Учество на Светската хорска олимпијада „Рига 2014“ во Рига,
Латвија
Мандолински оркестар „Скопје“ - Скопје
Учество на меѓународен фестивал во Мартиме, Франција
Скопски дувачки квинтет - Скопје
Реализација на концерт во Москва, Руска Федерација
Дуо Скупи (Јета Старова и Ермаљ Мехмети)
Реализација на концерт во Прага, Чешка
Мартин Џорлев - Скопје
Учество на Меѓународниот натпревар по хармоника „Accordion
art festival“ во Пинето, Италија
Зоран Мазнејков - Струмица
Учество на Ивана Мазнејкова на Меѓународниот натпревар за
млади пијанисти  „Амадеус 2014“ во Брно, Чешка
Марија Николовска - Скопје
Учество на семинарот по пијано „San Daniele International piano
meeting“ во Сан Даниеле дел Фриули, Италија
Ана Гацева - Скопје
Учество на Меѓународниот фестивал „Минска есен“ во Минск,
Белорусија
Милица Шперовиќ-Рибарски - Скопје
Реализација на концерт на „Дуо Рибарски“ во Џексонвил,
Флорида, САД
Сашо Татарчевски - Скопје
Учество на Симпозиумот за диригенти на професионални
камерни хорови во Сартеано, Италија
Гордана Јосифова-Неделковска - Скопје
Реализација на концерт на Меѓународниот фестивал на
уметностите „Art - November“ во Москва, Руска Федерација
Александар Коловски - Скопје
Концерти во НР Кина
Матеј Божиновски - Скопје
Учество на музички натпревар во Барлета, Италија
Група „Леб и сол“ - Скопје
Kонцерт во рамките на „Дубровнички летни игри 2014“ во
Хрватска
Џијан Емин - Скопје
Продукција на музичко-сценското дело „Кон исток“ во Берлин,
Германија
Сашо Гигов-Гиш - Скопје
Реализација на проектот „А Е И О У“ во Прага, Чешка
Јасмина Ѓорѓеска-Серафимовска - Тетово
Учество на Меѓународниот научен симпозиум за хорска музика
„Арс Хоралис 2014“ во Загреб, Хрватска
Нита Груби - Скопје
Учество на меѓународен фестивал и мастер-клас за пијано во
Сан Даниеле, Италија
Димитар Крстевски
Учество на мастер-клас во Хелсинки, Финска
Благој Нацоски - Италија
Kонцерт во Рим, Италија
Снежана Пановска - Селангор, Малезија
Учество на македонски камерен оркестар на меѓународниот
натпревар „Asean International Chopin Piano Competition“ во Куала
Лумпур, Малезија
Стефанија Лешкова-Зеленковска - Скопје
Претставување на проектот: „Влијанието на модерните
тенденции врз музичкото наследство во руралните области на
Република Македонија“ на Универзитетот СОАС во Лондон,
Англија
Сара Кесковска
Учество на меѓународен натпревар и мастер-клас за пијано во
Идрија, Словенија
Владимир Костов - Битола
Учество на Владимир Костов, Игор Иванов и Марија Вршкова на
семинар за камерна музика во Туринг, Германија
Македонски камерен оркестар
Гостување во Виена, Австрија

ЦЕНТРИ, ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА И ФОЛКЛОР
НУ Ансамбл на народни игри и песни „Танец“ - Скопје
Учество на фестивалот „Дубровнички летни игри“ и реализација
на повеќе концерти низ Хрватска
Ансамбл за народни песни и игри „Јонче Христовски“ -
Скопје
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал „Слофолк“ во
Ново Место, Словенија
АНИП „Орце Николов“ - Скопје
Учество на меѓународни фолклорни фестивали во Москва и во
Владимир, Руска Федерација
АКУД „Мирче Ацев“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал „Фридек –
Мистек“ во Остравичка, Чешка
АНИП „Стефче Стојковски“ - Скопје
Концертна турнеја низ Италија
Здружение Фолклорен ансамбл „Вапцаров“ - Скопје
Учество на фолклорен фестивал во Закопане, Полска
Српска заедница во Македонија - Скопје
Учество на меѓународен фестивал во Гуча, Србија
КУД „Јени Јол“ - Скопје
Учество на сениорски фолклорен фестивал во Акхисар, Турција
КУД „Григор Прличев“ - Скопје
Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал „Debrecen
Flower Carnival“ во Унгарија
ФА „Китка“ - Истибања
Учество на Меѓународниот фестивал „Денови на словенската
култура“ во Кромериж, Чешка
Фолклорен ансамбл „Битола“ - Битола
Учество на меѓународен фестивал во Ле Пуе, Франција
КУД „Дримкол“ - Вевчани
Учество на фолклорен фестивал во Баку, Азербејџан
АНПИ „Ибе Паликуќи“ - Скопје
Учество на фестивал во Искеле, Северен Кипар
АНПИ „Емин Дураку“ - Скопје
Учество на фестивал во Бурса, Турција
КУД „Дрита Дервен“ - Скопје
Учество на фестивал во Саранда, Албанија

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ
НУ Национална галерија на Македонија - Скопје
Самостојна изложба на Жарко Башески во Подгорица и во Тиват,
Црна Гора
Презентација на македонската ликовна уметност пред и по
Втората светска војна во Прага, Чешка
НУ Музеј на современата уметност - Скопје
Изложба на македонски и унгарски автори во Будимпешта,
Унгарија
Изложба на македонски и австриски автори во Виена, Австрија
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј -
Битола
Презентација на македонското графичко творештво во
Меѓународниот музеј на графика во Пиза и на Академијата на
убавите уметности во Венеција

Друштво на ликовните уметници на Македонија - Скопје
Претставување на изложбата „Експериментален цртеж“ во
Прага, Чешка
Прима центар - Берлин / Колони вединг Берлин
Претставување на млади автори во Прима центар - Берлин
(Агрон Салиу, Димитар Христов, Атанас Ботев, Милан Андов и
Кристина Александровска)
Отворена соба
Реализација на патувачката изложба „Македонски мебел-дизајн“
во Белград, Софија, Загреб, Сараево, Љубљана и во Тирана
Центар за визуелни студии - Скопје 
Учество на петтата редовна конференција на Мрежата „Визуелна
култура во Европа“ во Вилнус, Литванија
Здружение на граѓани од областа на графичкиот дизајн,
филмот и мултимедијата „Плакарт“ - Скопје
Претставување на годишната изложба на финалистите на
„Скопје постер“ во Прага и во Лабем, Чешка и во Варшава,
Полска
Формација за развој на иницијативи во културата ФРИК -
Скопје
Претставување на македонската уметничка сцена во Лајпциг,
Германија
Урош Вељковиќ - Скопје
Претставување на изложбата „Piece of cake“ во галеријата
„Мерикон“ во Виена, Австрија
Ана Ивановска - Скопје
Презентација на инсталацијата „Let's Take a Ride on the Magic
Carpet“ во Дармштат, Германија
Весна Дунимаглoска - Скопје
Претставување на изложбата „АНП 1/5 Свежа како домат:
современата македонска уметност разоткриена и разрамена“ во
Осиек, Хрватска
Марија Кировска - Скопје
Претставување на самостојната изложба „Температура,
циркулација, гравитација“ во Нови Сад, Србија
Илина Арсова - Скопје
Изложба на фотографии од искачувањето на Монт Еверест во
Торонто, Канада
Берат Мехмеди - Гостивар
Преставување на групната изложба „Доживувања“ во Приштина,
Косово
Бафтир Иљази - Гостивар
Претставување на групната изложба „Визуелни перцепции 2“ во
Тирана, Албанија
Владимир Јанчевски
Учество на Меѓународниот симпозиум „Што прават сликите?“ во
организација на „Данската кралска академија на убавите
уметности“ во Копенхаген, Данска и реализација на проектот:
„Визуелни студии: перспективи во 21 век“
Владимир Георгиевски
Самостојна изложба во Њујорк, САД

ПРЕСТОЈ ВО АТЕЛЈЕТО ВО ПАРИЗ - ФРАНЦИЈА
Мирослав Масин     
Станимир Неделковски                       
Нехат Беќири                                                             
Марија Павловска                            
Горан Боев                                              
Ана Ивановска

ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј -
Битола
Реализација на проектот за конзервација на антички мозаици
„Создавајќи ја мозаичната уметност“ во Равена, Италија
НУ Музеј „Д-р Никола Незлобински“ - Струга
Истражување на живописот на зографите од Македонија во
црквите на Косово и Метохија 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ
НУ УБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Претставување на Библиотеката преку промоција на книги и
изложба на репродукции од најстарите библиотеки во Битола до
денес, во Варшава, Полска
ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје
Реализација на заеднички проекти со библиотеката
„Метрополитен Ервин Сабо“ во  Будимпешта, Унгарија

МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ
НУ Музеј на Македонија - Скопје
Предавање на тема „Современ музејски менаџмент - јапонски
искуства“ во Скопје и во Штип

АУДИОВИЗУЕЛНА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА
НУ Кинотека на Македонија
Учество на Фестивалот на запаливи (нитратни) филмови во
Белград, Србија
Учество на Фестивалот на новооткриени и реставрирани
филмови со присуство на семинари и состаноци во Болоња,
Италија
Учество на Фестивалот на неми филмови „Le giornate del cinema
muto“ со присуство на состаноци и семинари во Порденоне,
Италија
Ненад Георгиевски - Скопје
Претставување на македонски музички документарни филмови
на Меѓународниот фестивал за документарни филмови во
Стариград Пакленица, Хрватска
Милчо Манчевски
Промоција на филмовите на Манчевски на реномирани филмски
фестивали во светот

ЗАЕДНИЦИ НА МАКЕДОНЦИТЕ
Здружение на духовно обединување на Сетинци, Попадинци
и Крушоради од Лерин во Македонија - Скопје
Организирање на Десетти јубилеен традиционален концерт
„Песни и ора од Егејот“ во Скопје
Здружение на Македонците по потекло од Албанија „Сонце“
- Скопје
Организирање на манифестацијата „Македонско културно лето
2014“ во Преспа, Албанија
Македонско-хрватско друштво - Хрватски културен центар
„Марко Марулиќ“ - Битола
Активности по повод одбележувањето на Денот на државноста
на Хрватска во Битола
Хрватско-македонско друштво - Загреб
Реализација на проектот „Македонска музичка разгледница за
светот“ во Велес, Охрид, Скопје и во Риека 

ПРЕДЛОЗИ ОД ДКП НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Амбасада на Република Македонија во Прага
Концерт на пијанистот Крсте Бадаровски во Прага 
Ревија на македонски филмови во Брно 
Амбасада на Република Македонија во Талин
Ревија на македонски филмови во Талин 
Амбасада на Република Македонија во Берлин
Претставување на изложбата „Македонски народни носии и
накит“ во Берлин, Германија  
Амбасада на Република Македонија во Будимпешта
Ревија на македонски филмови во соработка со Унгарската
кинотека
Амбасада на Република Македонија во Вашингтон
Учество во проектот „Антологија на најдобрата европска проза
2015“

МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА
ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Државен универзитет во Тетово
Реализација на Меѓународниот семинар за албанологија во
Тетово
Пласт ТП Самостоен уметник - Никола Маџиров
Претставување на македонската поезија на Интернационалната
светска поетска мрежа LYRIKLINE, учество на Kонгресот на
координатори и посета на земји-партнери на светската мрежа
LYRIKLINE
НУ Струшки вечери на поезијата
Промоција на добитниците на наградите „Златен венец“ на СВП
и „Мостови на Струга“ на СВП и УНЕСКО за најдобра поетска
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книга од млад поет во Париз, Франција
Поетики - Скопје
Учество на Конгресот на Меѓународниот ПЕН во Бишкек,
Киргистан
Одбележување на Светскиот ден на: кусиот расказ, мајчиниот
јазик, поезијата, словенските јазици, европските јазици, преводот
Активности поврзани со Повелбата на Меѓународниот ПЕН,
слободата на изразот и на писателите во светот
Македонски ПЕН-центар
Одбележување на 21 Март, Светски ден на поезијата
Учество на Бледската конференција, Словенија
Учество на Конгресот на Меѓународниот ПЕН во Бишкек,
Киргистан

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ
Македонски центар на Интернационалниот театарски
институт - Универзитет Евро-Балкан
Годишна членарина за 2014 год. на Македонскиот центар на ИТИ
во рамките на мрежата на ИТИ - Париз, УНЕСКО
Реализација на Меѓународниот научен симпозиум: „Денови на
Јустинијан Први“ на тема: „Самуиловата држава и Византија:
историја, легенда, мит, наследство“ - Скопје

МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ
УУД „Скопски џез-фестивал“ - Скопје
Котизација за 2014 година за членство на фестивалот „ОФФ-
фест“ во Европскиот форум на светски музички фестивали   
Котизација за 2014 година за членство во Европската џез-мрежа
(Europe Jazz Network - EJN)
Учество на Светската музичка конференција ИЛМК (International
Live Music Conference) во Лондон, Велика Британија 
Музичка младина на Македонија - Скопје
Котизација за 2014 година за членство во Светската федерација
на музичката младина
Учество на Генералното собрание на Светската федерација на
музичката младина во Грожњан, Република Хрватска
Здружение „Љубители на класична музика"- Скопје
Годишна членарина за 2014 година за членство во Светската
унија на хармоникашите CIA (Member of the INTERNATIONAL
MUSIC COUNCIL - IMC - UNESCO)
Трето уво - Скопје
Претставување на МИДЕМ - Светски саем на музички издавачи
во Кан, Франција
Пасворд продакшн - Скопје
Претставување на Кирил Џајковски и неговата музичка група на
Конференцијата „EuroSonic Noorderslag 2014“, Холандија
Сојуз на композиторите на Македонија - Скопје
Котизација за 2014 година за членство на СОКОМ во Европската
алијанса на композитори и музички текстописци (ECSA)
Котизација за 2014 година за членство на СОКОМ во Европскиот
композиторски форум (ECF)
Музички и балетски педагози на Македонија
Реализација на Интернационалниот натпревар за млади
музичари „Охридски бисери“ во Охрид, Македонија
Котизација за 2014 година за Европската унија за национални и
интернационални натпревари за млади музичари
Македонска филхармонија
Котизација за 2014 година за членство на Македонската
филхармонија во ИАМА (Меѓународно здружение на менаџери)
Учество на годишната конференција на ИАМА (Меѓународно
здружение на менаџери) во Лондон, Велика Британија
Котизација за 2014 година за членство на Македонската
филхармонија во ИСПА

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ
Македонско здружение на ликовни критичари АИКА
Македонија
Годишна членарина за 2014 година во АИКА (Меѓународно
здружение на ликовни критичари)
Учество на годишното собрание на „АИКА интернешнал“ во
Париз, Франција
Детско ликовно студио „Св. Кирил и Методиј“ - Битола
Учество на меѓународни детски ликовни конкурси и детски
ликовни колонии организирани со помош на УНЕСКО во текот на
2014 г.

ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Македонски национален комитет на „Синиот штит“ - Скопје
Учество на конференцијата на Меѓународниот совет на „Синиот
штит“ во 2014 година во Париз, Франција 
Одржување форум на тема „Шеесет години од Хашката
конвенција (1954-2014)“
Здружение - Национален комитет на Меѓународниот совет за
споменици и локалитети - ИКОМОС во Македонија
Одржување трибина по повод 18 Април, Меѓународниот ден на
споменици и локалитети и форум - тркалезна маса на тема
„Нелегалната трговија со културни добра“
Учество на Генералното собрание на меѓународниот ИКОМОС
во Фиренца, Италија
Реализација на проектот „Меморија за исчезнатото“ по повод 20
години Национален комитет ИКОМОС - Македонија, 2014
Здружение „Археологика“ - Скопје
Прослава на Светскиот ден на археологијата 
ИЦТМ Национален комитет на Македонија - Скопје
Мапирање, едукација и промоција на Конвенцијата за

нематеријалното културно наследство на УНЕСКО во Република
Македонија (фаза 1)

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ
НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
Членарина за 2014 година во Меѓународното здружение на
библиотекарски асоцијации и институции - ИФЛА
Членарина за 2014 година во Меѓународниот центар за ИССН
Одбележување на 23 Април, Светскиот ден на книгата и на
авторското право 
НУ УБ „Св. Климент Охридски“- Битола
Учество на годишната конференција на Интернационалната
федерација на библиотекарските асоцијации во Лион, Франција

МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ
Здружение Македонски национален комитет на
Меѓународниот совет на музеите (МНК ИКОМ)
Котизација за 2014 година за членовите на МНК ИКОМ 
Учество на меѓународната манифестација „The Best in Heritage“
во Дубровник, Република Хрватска

ЦЕНТРИ, ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА И ФОЛКЛОР
Сојуз на фолклорни ансамбли на Македонија - Битола
Годишна членарина за 2014 година во ЦИОФФ (Светска
организација за фолклор)

АУДИОВИЗУЕЛНА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА
НУ Кинотека на Македонија
Годишна членарина за 2014 година во Асоцијацијата на европски
кинотеки - АЦЕ, Брисел, Белгија
Годишна членарина за 2014 година во Меѓународната
федерација на филмски архиви - ФИАФ 
Учество на членот на Управниот одбор на Европската
асоцијација на кинотеки - АЦЕ и на Светската федерација на
филмски архиви - ФИАФ на годишните состаноци
Сафет Ахмети
Учество на Третата биенална конференција на Меѓународната
асоцијација за визуелна култура „Визуелен активизам“ во Сан
Франциско, САД и учество на симпозиумот „Што прават сликите“
во Копенхаген, Данска
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ АКТИВНОСТИ
НУ Центар за култура - Битола
Реализација на меѓународна тренинг-работилница за развој на
капацитетите за стратегиски менаџмент и меѓународна
соработка на националните центри за култура
Александар Велиновски
Реализација на проектот „Македонски дизајн-центар“
Здружение за општествена акција, едукација и превентива
Реализација на проектот „Креираме активно, реализираме
иновативно“ и имплементација на Конвенцијата за промоција и
заштита на разноликоста во културното изразување
Јавна соба
Реализација на проектот „Скопска недела на дизајн“

АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА
ФОНДАЦИЈА - ФОРУМ НА СЛОВЕНСКИТЕ КУЛТУРИ
Меѓународна фондација - Форум на словенските култури
Котизација на Република Македонија за 2014 година во Форумот
на словенските култури 
Издавачка куќа „Слово“
Публикување на делото „Волчја ноќ“ на Владо Жабот од
Словенија во рамките на проектот „100 словенски романи“

АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО СОРАБОТКАТА СО УНЕСКО
Котизации на Република Македонија за 2014 година за
Меѓународниот центар за студии за заштита и реставрација на
културни добра – ИККРОМ и за фондовите на УНЕСКО за
светско културно наследство, нематеријално културно
наследство и за заштита и промоција на разновидноста на
културните изразувања 
Здружение „Живите јазици - прозорец кон светот“
Публикување на записи и сеќавања од средбите и интервјуата со
добитниците на наградата на УНЕСКО „Мостови на Струга“ во
рамките на Струшки вечери на поезијата
НВО „Без граници“ - Скопје
Реализација на проектот „Наша култура“ во: Македонија, Србија
и Косово
Здружение на граѓани за култура и уметност „АН - БЛОК“ -
Скопје
Реализација на проектот „Почитување на културните
различности како инструмент за мир“ 

ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО  

МАКЕДОНСКИ   КУЛТУРЕН   ЦЕНТАР  ВО ЊУЈОРК

МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ
Филип Шубревски
Концерт на „Егзија трио“ - презентација на македонската
национална чалгија
Божидар Пејиќ 
Концерт на дуо виолончела „Пејиќ-Котевски“
Весна Ѓиновска-Илкова
Концерт на Весна Ѓиновска-Илкова и Кристина Светиева 
Игор Дурловски

Концерт со македонски солисти
Игор Миташев
Концерт на камерното студио „Бахус“
Скопски џез-фестивал
Претставување на Скопскиот џез-фестивал и реализација на
концерт на квартетот на Тони Китановски

ЛИКОВНА ДЕЈНОСТ
Дејан Буѓевац
Претставување на изложбата „Бруха“ на Дејан Буѓевац и Билјана
Кајевиќ
Муамер Садику
Заедничка изложба на Муамер Садику и Башким Меџити
Фунда Ибрахим
Претставување на мултимедијалниот проект „Праг“ на Фунда
Ибрахим, Беди Ибрахим и Горанчо Ѓорѓиевски
Ангел Миов
Претставување на изложбата „Капење“
Самостоен уметник ТП Скулптор Спировски - Славчо
Александар Спировски
Претставување на изложбата „ПРЕ-Пре/пакет/ирање Vx/V1- (...)“
Александар Јовановски
Презентација на проектот „Македонскиот архетип во графичкиот
запис“
Проектен простор „Прес ту егзит“
Реализација на групна изложба „Каде да (не) се оди?“ на
авторите: Христина Ивановска, Велимир Жерновски, Игор
Тошевски, ОПА, Ѓорѓе Јовановиќ, Драгана Заревска, Филип
Јовановски, Никола Узуновски и Јане Чаловски
Маја Чанкуловска-Михајловска
Изложба на Жаклина Глигориевска
Татјана Манева
Реализација на самостојна изложба
Дарко Дуковски, Елена Дуковска и Мартин Митревски
Претставување на изложбата на скулптури и фотографии
„Македонски митови и легенди“

КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО СОФИЈА

ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
ИД „Макавеј“- Скопје
Седма македонска книжевна посета
Друштво за издавачка дејност „Македоника“ - Скопје
Промоција на осум тома на Павел Шатев
Здружение на независни писатели на Македонија
Промоција на книги и претставување на автори
Друштво за литература, наука, уметност и продукција
„Поетики“
Промоција на новата македонска книжевна генерација

МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ
Трио хармоники „Акордиом“
Концерт на Зорица Каракутовска, Бојан Волчевски и Филип
Стамевски
Искра Шукарова
Изведба на балетската претстава „Роболеро“ и предавање за
современата танцова сцена во Македонија
Томе Атанасов
Концерт на Томе Атанасов и Кристина Светиева
Дуо „Кировски“
Концерт на Љубиша Кировски и Маја Шутевска-Кировска
Ристо Ѓоревски
Концерт на дуо кларинети „Ѓоревски-Бакревски“

ЛИКОВНА ДЕЈНОСТ
НУ Музеј на современата уметност
Реализација на ликовната изложба „Орнаментите на Атанас
Атанасоски и Марина Лешкова“
НУ Национална галерија на Македонија
Изложба на Илија Кавкалески
Изложба на Теута Хоџа-Имери
НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица
Реализација на проектот „50 години Меѓународна струмичка
колонија - презентација на најуспешните дела“
НУ Музеј на тетовскиот крај
Изложба на дела од Меѓународното биенале на мала графика во
Тетово
НУ Спомен-куќа на Мајка Тереза
Претставување на изложбата „Мајка Тереза - икона на
милосрдието“
Ридван Алити
Реализација на изложба
Касиопеја Наумовска
Реализација на изложба
Ладислав Цветковски
Претставување на изложбата „Пикселизирани орнаменти“
Тања Таневска
Самостојна изложба
Константин Качев и Синиша Кашавелски
Заедничка изложба

САМОСТОЈНИ ПРОЕКТИ НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИОТ
ЦЕНТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОФИЈА
Заеднички проекти со ЕУНИК центри (презентација на

последната стихозбирка „Раѓање на зборот“ на Ацо Шопов)
Месец на македонски студенти во Бугарија
Организирање на тридневна работилница за креативни
индустрии во соработка со Министерството за култура на
Република Бугарија

ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И
ОПРЕМА ЗА КУЛТУРАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

НУ Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид
Набавка на витрини за книги
Адаптација на просториите на Библиотеката
НУ Музеј - Куманово
Набавка на опрема за одржување и рефлектори за Меморијалниот
музеј „АСНОМ“, с. Пелинце
Уредување на просторот и набавка на опрема за музејската
поставка -  „Христијан Тодоровски-Карпош“
Поставување информативни табли на локалитетот Кокино и
уредување на патека за туристи
НУ Музеј на албанската азбука - Битола
Набавка на систем за заштита (сигурносни камери и уред за
снимање)
НУ Музеј - Гевгелија
Набавка на систем за заштита (сигурносни камери и уред за
снимање)
НУ Национален конзерваторски центар - Скопје
Набавка на персонален компјутер и печатач
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј –
Прилеп
Набавка на  компјутери
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј –
Охрид
Набавка на систем за заштита (сигурносни камери и уред за
снимање)
НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга
Набавка на рафтови за книги за библиотеката
Реконструкција и адаптација на Паркот на поезијата
НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево
Набавка на рафтови за книги за библиотеката
НУ Центар за култура „Бели мугри“ - Кочани
Набавка на компјутер
Реконструкција на санитарните јазли
Музеј на македонската борба за државност и самостојност -
„Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим“
– Скопје
Набавка на склопливо скеле за одржување на недостапните
делови од објектот
НУ Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар
Набавка на сценска светлосна опрема
НУ Природонаучен музеј на Македонија - Скопје
Испитување и набавка на ПП-апарати
НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид
Реконструкција и адаптација на простор за потребите на
Народниот театар во Охрид
НУ Завод за заштита на споменици на културата и музеј –
Битола
Изградба на санитарни јазли во „Хераклеја Линкестис“
НУ Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ – Делчево
Реконструкција на киносалата во Делчево
НУ Фестивал „Охридско лето“ - Охрид
Пренамена и адаптација на простор
НУ Национална галерија на Македонија - Скопје
Реконструкција и санација на фасадата на објектот „Мала станица“
Санација на термотехничките инсталации во објектот „Мала
станица“
НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино
Реконструкција на дел од покривната конструкција
НУ УБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Довршување на градежните работи на доградениот потпокрив на
објектот
Општина Кисела Вода - Скопје
Реконструкција, санација, адаптација и доградба на Домот на
културата во општина Кисела Вода (повеќегодишен проект со
заедничко финансирање)
НУ Театар Комедија - Скопје
Внатрешно уредување на просториите во објектот
НУ Завод за заштита на споменици на културата и музеј –
Струмица
Изградба на Стариот театар во Струмица
НУ Музеј на современа уметност - Скопје
Санација и реконструкција на галерискиот простор за постојаната
музејска поставка
НУ Музеј на Македонија - Скопје
Адаптација на простории за музејска поставка
НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
Набавка на опрема за дигитализација
НУ Турски театар - Скопје
Изградба на нов објект
НУ Албански театар - Скопје
Реконструкција и санација на објектот
НУ ЦК „Иљо Антевски-Смок“ - Тетово
Изградба на театар и библиотека во Тетово
Општина Валандово
Реконструкција на објектот на Домот на културата „25 Мај“ -
Валандово

Sredstvata za ostvaruvawe na nacionalniot interes vo kulturata se obezbedeuvaat 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 na-
cionalen interes i koi treba da bidat sodr`ani vo Godi{nata programa.

Godi{nata Progarama 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 1.1.2014 godina.

Skopje, januari 2014

MINISTERСТВО ЗА КУЛТУРА

www.kultura.gov.mk

UPATSTVO ZA  PRAVNO SREDSTVO:

Vo rok od 15 dena od denot na donesuvaweto na Godi{nata programa, ministerot za kultura donesuva poedine~ni re{enija po barawata na u~esnicite na javniot konkurs za ostvaru-
vawe na pravoto za u~estvo vo finansirawe na proekti {to se od nacionalen interes.
Protiv ovie re{enija, soglasno so ~len 67 stav 4 od Zakonot za kultura, mo`e da se izjavi `alba vo rok od 15 dena od denot na priemot na re{enieto, do Dr`avnata komisija za
odlu~uvawe vo upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen.

Ministerstvo za kultura
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