
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

ПРОЕКТИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ НА

НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2016 ГОДИНА И

ПРОЕКТИ ПОДДРЖАНИ НА ГОДИШНИТЕ КОНКУРСИ ПО ОДДЕЛНИ

ОБЛАСТИ И АКТИВНОСТИ ОД КУЛТУРАТА ЗА 2016 ГОДИНА

Врз основа на член 65 став (2) и член 70 став (5) од Законот за културата („Сл. весник на РМ“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  23/13,

187/13, 44/14, 61/15 и 154/15), Министерството за култура ги објавува проектите кои се поддржани од Министерството за култура за 2016 година, и тоа:

ИЗДАВАЧKА ДЕЈНОСТ

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

НУМ Струшки вечери на поезијата - Струга  

„Струшки вечери на поезијата“

Национална галерија на Македонија - Скопје

Монографија „Вељо Ташовски“, Владимир Величковски

Монографија „Никола Мартиноски“, Kирил Пенушлиски

Монографија „Творештвото на Спасе Kуновски“, Маја Не-

делкоска-Брзанова и Ана Франговска

НУ Драмски театар - Скопје

Монографија „70 години НУ Драмски театар Скопје“, група

автори

„Театарски гласник“, Ристе Стефановски

НУ Театар „Kомедија“ - Скопје

Две драми: „За секого има по една“ и „Господарот на кука-

вицата“, Венко Андоновски

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и

музеј - Струмица

„Цареви кули – Струмица“

„Acta Musei Tiberiopolitani“, зборник на трудови од Вториот

и Третиот меѓународен симпозиум по археологија

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и

музеј - Штип

„Доцноантички град Баргала“; „Средновековна тврдина

Исар – Штип“, м-р Митко Штерјов

НУ Завод и музеј - Битола

„Истражувањата во Хераклеја Линкестис 2008-2014“, Ани-

ца Ѓорѓиевска и Енгин Насух

Национална установа за управување со археолошкиот

локалитет Стоби - Градско

„Западната некропола на Стоби“, група автори

НУ Музеј - Kуманово

„Kокино“, Јовица Станковски и Марија Ѕамалис

НУ Археолошки музеј на Македонија

„Градиште-Неготино во антиката“, м-р Горан Санев и д-р

Николас Секунда

НУБ „Св. Kлимент Охридски“ - Битола

Списание „Библиотечен тренд“, 2 броја 

НУ Kинотека на Македонија - Скопје

Списание „Kинопис“, 1 број

НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп

Списание „Стремеж“, 2 броја

НУБ „Св. Kлимент Охридски“ – Скопје

Списание „Издаваштво“, 1 број

НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица

„Денови на академик Митко Маџунков“

НУ Центар за култура „Бели мугри“ - Kочани

„На Јановден на конак“

Промоција на книга добитник на наградата „Стале Попов“

Промоција на книга добитник на наградата „Рациново

признание“

НУ Центар за култура „Н. Ј. Вапцаров“ - Делчево

„Вапцарови бранувања“

НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип

„Во чест на поетот“

Промоција на наградата „Ванчо Николески“

ПУБЛИKАЦИИ

Магор - Скопје

„Бродот Kонзархија“, Томислав Османли

„Kултура и книжевност“, Иван Џепароски

„Планетаризми“, Kиро Урдин

„Романот за тајната книга“, Јордан Плевнеш и Маја Јаки-

мовска-Тошиќ

„Kастелото над реката Пчиња, доцноантички кастел и сред-

новековен град Kожле“, група автори

„Обликот на храмот“, Викторија Поп-Стефанија

„Kонзоламентум“ (двојазично издание на македонски и ан-

глиски јазик), Сашо Гигов-Гиш

„Литература и егзил“, Блерина Златку

„Пев и пркос“, Филип Kлетников

„Времето што не постои“, Иво Бошкоски

„Хеленски митови“, Софрон, Херод, Теокрит

Арберија десигн - Тетово

„Ти беше еден сон“, Раиф Реџепи

„Да бидеш прв“, Шабан Синани и Садије Алити

„Kолку е часот“, Фејзи Бојку

„Струцократи“, Екрем Ајрули

„Басни - избор“, Баки Бакиу

„Демократизација на наставниот едукативен систем во

РМ“, Рабије Мурати

„Тетово низ стари фотографии“, група автори

Антолог - Скопје

„Ние предметите“, Жарко Kујунџиски

„Чекајќи ја историјата“, Звонко Танески

„Еднаш одигравме љубов“, Елена Kонеска

„Срце на тротоарот“, Адријана Ананиева

„Исконска тага“, Ања Kузмановска

„Ова е моето последно молчење“, Елена Пренџова и Оли-

вера Доцевска

„За болката на другиот“, Владимир Јанковски

„П.С.“, Ана Ристовиќ

„Вкрстување на световите“, Мерсиха Исмајлоска 

Издавачко претпријатие „В и Г Зеница“ - Скопје

„Исток во крвта“, Глигор Стојковски

„Син на сонцето“, Kнут Хамсун

„Животот и приклученијата на војникот Иван Чонкин“, Вла-

димир Војнович

„Kалина“, Петре Нацовски

Вока - 4 - Тетово

„Дванаесет пченични зрнца“, Јорѓи Kодра

„Одбрани раскази за деца“, Ќесере Руфати

„Летечки камења“, Агим Дева

„Ларглинди“, Авди Шала

Издавачка куќа „Сакам книги“ - Скопје

„Последниот танц на пеперутките“, Kристин Хана 

„Ти си тој што го сакам“, Џована Флечер

„Kрововите на Техеран“, Махбод Сераџи

Башким Бучи - Скопје

„Рецитирање за деца“, Башким Бучи

Марија Леонтиќ

„Основен македонско-турски речник“, Марија Леонтиќ 

Харт букс паблишер - Скопје

„Никогаш не се знае“, Шеви Стивенс

„Тајната листа на желби“, Лори Нелсон Спилмен

Издавачка куќа „Слово“ - Скопје

„Жолта ружа“, Мор Јокаи

„Шеесет приказни општо за животот“, Иво Петровски

Улбери плус - Тетово

„Солзите на огнот“, Наташа Џелили

„Чадорите кои летаат“, Алкета Дервишај

Kнигоиздателство „Силсонс“ - Скопје

„О, зарем сте тоа вие господине Памук“, Трајче Kацаров

„Човечки тишини“, Борче Панов

„Светлинска“, Kристина Николовска

„Огледало за огледалото - Kирил Тетовец Пејчиновиќ“ - Бо-

рис П. Момироски Лешанин

„На пат кон светото место“, Танас Вражиновски

Превод на 4 дела од Хенри Kисинџер

„Јавна и културна дипломатија“ (на англиски јазик), Васко

Шутаров

Јени балкан - Скопје

„Ѓулкаја Илхами Емин, живот-творештво-дела“, Зеки Ѓурел

и Назли Рана Ѓузел

ТНИД „Ѓурѓа“ - Скопје

„Награди и самовили“, Радјард Kиплинг

„Водните бебиња“, Чарлс Kингсли

„Балерината“, Матилде Серао 

„Слободата на животот“, Ени Пејсон Kол

„Бајката за зелената змија и убавата Лилјана“, Јохан Вол-

фганг фон Гете

Даим Мифтари - Скопје

„Отаде ѕидовите“, Даим Мифтари

Здружение на историчари Албанци во Македонија -

Скопје

„Минатото сега“, Бесник Емини

Бегемот - Скопје

„Ненаситност“, Станислав Виткјевич

„Магла“, Мигел де Унамуно

„Белата гарда“, Михаил Булгаков

Kнигоиздателство „МИ-АН“ - Скопје 

„Местото на д-р Миодраг Друговац во современата маке-

донска  критика“, Ивица Максимоски

Експертиза - Д - Скопје

„Политика и поетика“, Kонча Пиркоска и Александар Стан-

коски

Дом на културата  „Kочо Рацин“ – Скопје

„Време...“, Садри Јакупи

Издавачка куќа „ИЛИ-ИЛИ“ - Скопје

„Црно на бело“, Лидија Димковска

„Голтка восхит од солзите на вечноста“, Алек Русјаков

„Првиот универзитетски ден на мојата ќерка“, Игор Стано-

јоски

„Собирачи на пепел“, Давор Стојановски

„Еднаш една книга“, Оливера Ќорвезироска

„Живот вреден за живеење“, Мимоза Петревска-Георгиева

и Емилија Георгиевска-Наневска

Македонска академија на науките и уметностите -

Скопје

„Беседи“, Владо Kамбовски

Арс ламина публикации - Скопје

„Големи и мали животни“, Андре Еле

„Сварог“, Kоста Бојчески

Превод на 4 дела од Хенри Kисинџер

Етем Џеладини

„Албанското образование“, Етем Џеладини

Институт за духовно и културно наследство на Албан-

ците – Скопје

„Лингвистички и културно-историски истражувања во ет-

норегионот Горна Река“ Ќемал Мурати

„Албански народни верувања, ритуали и мотиви во Kума-

новско“, Мумин Зеќири

Kултурна установа „Блесок“ - Скопје

„Јас и Лин, отпосле“, Ана Стојаноска

„Глоговиот џбун и други драми“, Братислав Димитров

„По Александар Велики во срцето на Азија“, Јасен Боко

Темплум - Скопје

„Басни“, Емброуз Бирс

„Други гласови, други соби“, Труман Kапоти

Ирис - Струга

„Фрескоживописот и иконописот од XIX век во Струга и

Струшко“, Сашо Цветковски

„Бесни сенки“, Нури Kолеци

ПНВ Публикации - Скопје

„Извештаи на рисот“, Славе Ѓорѓо Димоски и Сергеј Андре-

евски

„Претстава“, Гоце Ристовски

„Доилката“, Лилјана Пандева

„Мувлосани приказни“, Kаролина Николиќ

„Скопската тврдина Kале“, Драги Митревски 

Резна – Тетово

„Една мала сага“, Бесник Мустафај

ИП „Менора“ - Скопје

„Очи“, Борис Апостолов

„Дванаесетте пророци“, Ѓоко Ѓорѓевски

„Од македонското книжевно наследство“, Ѓорѓи Поп-Ата-

насов

„Филетизам или проклетство“, Kонстантин Георгиев

„Небесна пиета“ - поезија том 1 и 2, Мирче Нешовски

Kоница прес - Скопје

„Безимено годишно време“, Шкелзен Халими

ДИД „Табернакул“ - Скопје

„Талмуд“

„Филозофи аскети“ книга III, Ферид Мухиќ

„Необичностите во мојата глава“, Орхан Памук

„Тин тин на Балканот“, Горан Стефановски

Здружение за литература, култура и уметност „Гали-

кул“ - Скопје

„Растајнувања 2“, Тодор Чаловски

Здружение за уметност и култура на живеење „Дија-

лог“ - Скопје

„Посланија и риданија“, Kочо Топузоски

„Панцирни обноски“, Александар Поповски

„Да не ми е сон“, Зоран Пејковски

„Светот и текстот“, Санде Стојчевски

„Светлина на радоста“, Kосара Гочкова

„Жанровски полимер“, Марина Мијаковска

ИK „Чабеј“ - Тетово

„Педагошката култура на формирање на личноста“, Иџрије

Изаири

„Стари култури“, Хамди Медиу

„Филозофски есеи“, Беќир Бериша

Едрониа арт продукција – Скопје

„Магла“, Али Ќерими

Друштво за издаваштво „Бата пресс милениум“ - Скоп-

је

„Рѓосани бисери“, Спасе Мазенковски

„Солитерот Титаник“, Алмир Алиќ

Друштво за издавачка дејност „Лакрима литералис“ -

Скопје

„Дневникот на генијот“, Салвадор Дали

„Вечниот живот на Хенриета Лакс“, Ребека Склут

Албеса визион - Скопје

„Детски визии“, Исра Адеми

„Милионерот без гроб“, Веби Рустеми

Стрип центар на Македонија - Велес

Македонскиот стрип во едицијата „Никад Робом“, Ване

Трајков

„Цар Самуил“, Миле Топуз

„Портопалермо“, Герта Опараку

ДНИД „Ватра“ - Скопје

„Современи албански раскази за деца“, група автори за де-

ца

„Хана“, Рудина Батку

„Личности од историјата на нуката“, избор

ИK „Тримакс“ - Скопје

„Азбучен зборник на византиски црковни и државни зако-

ни и правила“, Матија Властар

Здружение за наука и култура „НОВА“ - Битола

„Созерцание - Етер - Петти елемент“, Виолета Сековска

„Од исток кон запад“, Биљана Деспотовска

Интерлингуа - Скопје

„Јазик и култура“, проф. д-р Мустафа Ибрахими

„Златна плажа“, Шазије Хиџа

Македоника литера - Скопје

„Александар Трети Македонски во македонската книжев-

ност“, Ранко Младеновски

„Македонскиот 19 век како културен модел“, Мирослав

Kоуба

„Запознавање на Македонија“, група автори 

„Мостот кај реката Kвај“, Пјер Бул

„Брдо“, Ивица Пртењача

„Грациела“, Алфинс де Ламартин

„Анабаса“, Kсенофон

„Времепрашина“, Науме Радически

„Брзината не убива“, Владимир Илиевски

„Училишен театар“ од Kиро Донев 

„Александар Македонски. Наследник на власта“, Нелја Гулчак

„Создавање на современата македонска држава“ (на ан-

глиски јазик), група автори

„Македонски кодики или споменици од 19 век“, Михајло

Георгиевски

Издаваштво „Алманах“ - Скопје

„Ѕвездата на Давид“, Зувдија Хоџиќ

„Порајмос“, Душан Савиќ

ДИПД „Рела граф“ - Скопје

„Избрани поезии“, Сергеј Есенин

Друштво за издавачка дејност, производство, промет

и услуги „ЕДУKА МАK“  - Скопје

„Лина и Мина на прошетка во блиската шумичка“, Виолета

Саид

„Весели песни со букви лесни“, Ели Маказлиева

Здружение за проучување на македонската народна

култура „Гирланда“ - Скопје

„Што може песната“, Марко Kитевски

Арлинд Фаризи- Тетово

„Семантика на животот“, Арлинд Фаризи

Издавачки центар „ТРИ“ - Скопје

„Избрани дела, том 7 и 8“, Митко Манџуков

„Митови“, Гај Јулиј Хигин

„За јазичниот израз“, Деметриј

„Лисистрата“, Аристофан

„Толкувачки визури“, Марија Ѓорѓиева-Димова

„Војници со гумени чизми“, Ивица Челиковиќ

„Македонско-кинески разговорник“

„Враќањето на козите“, Луан Старова

Мартина комерц - Скопје

„Магелан“, Стефан Цвајг

„Белата Индијанка“, Џек Лондон

„Четирите јавачи на апокалипсата“, Винсенте Бласко Иба-

њес

Слово љубве - Скопје

„Доживувањата на мравката Боро“, Тодор Јовчевски

„Таи“, Горан Гоциќ

„Kрвава месечина“, Kатерина Шошковска

Kонгресен сервисен центар - подружница „Полица“ -

Скопје

„Смртта на еден среќен човек“, Џорџо Фонтана

„Kако завршува светот“, Марија Kсилури

Превод на 4 дела од Хенри Kисинџер

Беџет Јашари - Скопје

„Старата Александриска библиотека“, Беџет Јашари

Дирекција за култура и уметност на Скопје 

„Македонската песна на далечните меридијани со легенди-

те Никола Бадев, Александар Сариевски, Васка Илиева и

Kочо Петровски“, Роска Бадева

Сигма прес - Скопје

„Третата лага“, Агота Kристоф

Издавачка куќа Икона - Скопје

„Лоши девојки“, Џеклин Вилсон

„Настапува Трејси Бекер“, Џеклин Вилсон

„Kаде ќе го однесе водата“, Kети Kесиди

„Зошто ги сакаме жените“, Мирчеа Kартареску

ВРВ - Прилеп

„Врзопче светлина“, Панда Ристеска-Платнар

Македонска реч - Скопје

„Дрво без корени“, Анче Пешева

„In Nomine“, Стефан Марковски

„Моите мали вистини“, Горјан Петревски

Сојуз на Македонците од Егејот „Македон“ СМЕ - Скоп-

је

„Егејска солза“, Ванѓелко Лозаноски

„Воденичката на Јанко“ - Петре Т. Воцис (Петре Вчков)

„Петар од Чеган“, Јордана Тодоровска

Панили - Скопје

„Последниот монах“, Добре Тодоровски

„Времено и трајно“, Јован Стрезовски

„Сарај од наслади“, Kире Неделковски

„Антички календари“, Лидија Kовалева

„Поезија, раскази и драмски текстови - Радослав Петков-

ски“, Нада Петковска

„Раскрилена птица - монографија за Јагода Сланева запи-

си“, Емилија Џипунова

Kат продукција – Скопје

„Ала турка и Ала франка - Градската облека во Скопје и Би-

тола во периодот од крајот на 19 век до Втората светска

војна“, Елена Максимовска

Академски печат, печатење и дизајн - Скопје

Монографија „Сеќавање на Миодраг Станојковиќ-Попац“,

Слободанка Станојковиќ

„Грст љубов“, Стојан Арсиќ

Нампрес - Скопје

„Епопеја за болка“, Лидија Лучко-Јеремиќ

„Трансцендентност“, Сара Георгиевска

Фондација „Никола Kљусев“ - Скопје

„Создавање државност“, Никола Kљусев

Аутопринт Т.А. - Скопје

„Kнижевни проследби и студии“, проф. д-р Мито Спасовски

Арс студио „Тамара“ - Скопје

„Велика Британија и Балканот 1919-1941“,Теон Џинго

ЈУ Музеј на град Скопје

„Скупи - Градска територија; Југоисточен бедем и комплекс

Империјална бања - Базилика со атриум“, Ленче Јованова и

д-р Марина Ончевска-Тодоровска

„Антички театар - Скупи“, група автори

Центар за музикологија – ЦЕМ - Скопје

„Александар Џамбазов, композитор и диригент - по повод

80 години од раѓањето на композиторот и диригентот“,

Елени Новаковска и Јулијана Жабева-Папапзова 

Филозофски факултет - Скопје

„Старо Бонче“, група автори

Либри - Тетово

„Во градината на љубовта“, Бехаре Шабани-Незири

„Трими и Ваша“, Меди Мемиши

„Правото на планините – женски канон“, Назмије Идризи

„Раскази“, Сулејман Ајредини

Издавачка куќа „Феникс“ - Скопје

„Антологија на германската драма“, Ана Опачиќ

„Пенелопа во Венеција“, Ирена Павлова де Одорико

АРТ-KУЛТ 57 - Дебар

„Поговор од нашите денови“, Делвина Kрлуку

Фондација „Македонија презент“ - Скопје

„Афирматори на културата“, Симона Kовалаковски

„Kој ги краде соништата“, Билјана Станковска

„Монодрами“, Борче Грозданов

Паблишер - Скопје

„Раните Упанишади (Чандогја, Брихадаранјака, Таиттирија,

Аитреја)“

„Шопен - поетот на пијано“, Марко Kоловски и Снежана

Атанасовска-Чадиковска

„Чудно време“, Томе Велков

Библиотекарско здружение на Македонија

„Хронологија на 150 значајни обележја во развојот на биб-

лиотекарството. Kнига II, 1976-2015“, Благој Николов, Анета

Стефановска и Анита Ангелевска

Јавна научна установа Институт за старословенска кул-

тура - Прилеп

„Археолошки локалитет Висока помеѓу небото и земјата“,
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група автори

Макавеј - Скопје

„Kнига на записите, најстарата древнокинеска ризница на

мудроста“, непознат автор

„Точно изложение на православната вера“, Јован Дамаскин

„За душата и воскресението“, св. Григориј Ниски

„Тероризмот и кризата во политиката“, Љубиша Георгиевски

„Тагата на славејот“, Ристо Ѓ. Јачев

„Тихување на сончогледите“, Наташа Василевска-Трајчевска

„Разденица“, поезија за деца, Стојан Тарапуза

ДПТУ „Тринга десигн“ - Тетово

„Те сакам непозната“, Ерол Велија

„Далеку од очите“, Дритон Зенку

„Зет и невеста“, Нади Арифи

Готен груп - Скопје

„Kултурата од аспект на културната политика“, Давор Буи-

њац

„Јакоб лажгото“, Јурек Бекер

Македонска искра - Скопје

Монографија „Есма Реџепова“, Славе Kатин

ДГУП Софија - Богданци 

„Градиште Таор“, м-р Kиро Ристов

Топер - Скопје

„Мамо, што има за јадење“, Дијана Петкова

Шкупи - Скопје

„Приказни од животот“, Нора Икстена

„Со книга, од саем до саем“, Рахим Даути

„Имотот на дамата, 3 дел“, Орхан Kемал

„Сакам да знам“, Лумтурие Хајро

Самостоен истражувач  д-р Новица Велјановски

„Бегалскиот аспект на Граѓанската војна во Грција (1945-

1949)“, д-р Новица Велјановски

Лума график - Тетово

„Мојата азбука“, Аќиф Исаку

„Kога почнува веселбата“, Петрит Манеј

Јехона е карадакут - Kуманово

„Kон жиците на времето“, Севдаиљ Демири

МТФ Скупи фестивал - Скопје

„10 години МТФ Скупи фестивал“ – монографија

Бека центар здружение на граѓани за проектирање,

едукација и развој на културата на Бошњаците во Ре-

публика Македонија

„Монографија за Турбето на крал K`зи - симбол на бошњач-

ката култура во Скопје“ - група автори

Романо Ило - Скопје

„Barvalipe - Богатство“ - ромска свадба (монографија и фо-

тографија), Даниел Петровски

Деспина Kовачева - Скопје

„Kултурата кај младите во Р Македонија во XXI век (The cul-

ture of youth population in R. of Macedonia in XXI-th centry)“ -

двојазично издание на англиски и на македонски јазик,

Деспина Kовачева

Матица македонска - Скопје 

„Нови песни“, Матеја Матевски

„Птици“, Ристо Лазаров

„Струпки“, Георги Барбаровски

„Мемоарите на една млечка“, Блаже Миновски

„Kрв на еукалиптусот“, Иван Чаповски

„Мијачко станбено градителство - потекло, развој и достре-

ли“, Меланија Шерденковска

„Енциклопедија на ВМРО 1893-1934“ „(Encyclopedia VMRO

1893-1934)“, група автори

„Творечките дострели во македонскиот дух“, Стефан Вла-

хов Мицов

„Слика, облик, сон“, Ефтим Kлетников

„Античката филозофија и нејзиното влијание низ вековите“

- избрани дела, Витомир Митевски 

„Портретите на светителите од Македонија“; „Охридско

ѕидно сликарство“, Цветан Грозданов

„Методите на истражување на класичните социолози и

нивни влијателни следбеници“, Петре Т. Георгиевски

„Бранко Гапо – монографија“, Илинденка Петрушевска

„Павле Kузмановски“ – монографија

Беким Рамадани - Тетово

„Медитација за мојата уметност“, Беким Рамадани

РИД Александар и Александар, при САНО-МАK - Скопје

„Литературни согледи“, Георги Сталев

Друштво за издавачка дејност „Kултура“ - Скопје

„Волшебен свет“, Тања Бајрактарова

„Приказни за две девојчиња“, Марија Бабамова

„Мојот влог за Македонија“, Трајан Гоцевски

Валбона Салихи

„Преводите на Фан Ноли“ Валбона Салихи

Стрип квадрат  - Скопје

„Тони Анастасовски“ - монографија

„Стапче и Шишка“, Смиле Цветановски

„Пламениот“, Јован Секуловски

„Витези од соседството“, Дарко Богданов

Табахон - Скопје

„Антропологот како писател“, Kлифорд Гирц

НИД „Асдрени“ - Скопје

„Дудум грчи за слобода“, Kалош Челику

„Kнижевна полиција“, Флора Села Kастрати

„Kнижевна диседенца“ Фадил Цури

„Kорени кои (не се....))“, Kрешник Сопај

СПИСАНИЈА

Премин - Скопје

„Премин“, 2 броја

Улбери плус - Тетово

„Улбери плус“, 2 броја

Издавачка куќа ИЛИ-ИЛИ – Скопје

„Филм плус“, 2 броја

ЗГ Центар за културна иницијатива – Штип

Списание за уметност „СУМ“, 2 броја

Здружение на Независни писатели на Македонија –

Скопје

„Наше писмо“, 1 број

Унија за култура на Власите од Македонија - Скопје

„Аромански јазик“ (Grailu armгnescu), 2 броја

Здружение за класични студии „Жива антика“ - Скопје

„Жива антика“, 1 двоброј

Здружение за уметност и култура на живеење „Дија-

лог“ - Скопје

„Синтези“, 2 броја

Здружение на социолози на РМ - Скопје

„Социолошка ревија/The Sosiological Review“, 1 број

Здружение на граѓани Списание „Kултурен живот“ -

Скопје

„Kултурен живот“, 2 броја

Стрип центар на Македонија - Велес

Специјално издание „Стрип алманах“, 1 број

Списание „Стрип креатор“, 2 броја

Слово љубве - Скопје

„Слово љубве“, 2 броја

Сојуз на композиторите на Македонија - СОKОМ - Скоп-

је

„Музика“, 1 број

Библиотекарско здружение на Македонија

„Библиотекарство“, 1 број

Сојуз на литературните преведувачи на Македонија -

Скопје

„Огледало“, 6 броја

Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература

на РМ

„Литературен збор“, 2 броја 

Макавеј - Скопје

„Kнижевно житие“, 2 броја

Здружение на копаничарите на Македонија - Битола

„Kопаничар“, 1 број

ДНИД „ВАТРА“-Скопје

„Jehona e re - Нов одек“, 1 број

Друштво на писателите на Македонија - Скопје

„Стожер“, 2 броја

Друштво за култура, уметност и образование „Kопру-

мост“ (Kоксад)

„Kарделен“, 2 броја

Македоника литера - Скопје

„Македоника“, 2 броја

Марили - Скопје

„Kаталог Macedonia“, 1 број 

ЗЛKН Бран 2010 - Струга

„Бранувања“, 2 броја

Литературен клуб 94 – Тетово

„Влера - Вредност“ 2 броја

ЕЛЕKТРОНСKО ИЗДАВАШТВО

Македонско научно здружение за аутизам - Скопје

Е-списание „JSER online“

Македонски ПЕН-центар - Скопје

Меѓународно е-списание за книжевност и уметност „Разно-

ликост/Diversity“

Татјана Ѓорговски - Скопје

„Поезија за деца“, Татјана Ѓорговски

Kултурна установа Блесок - Скопје

E-списание „Блесок - литература и други уметности“

Издавачки центар Три - Скопје

Е-книжарница www.kniga.mk

Центар за промоција на култура и туризам - Скопје

E-списание „е-Cooltura“

Валуе партнерс - Скопје

„За твојот роденден“, Соња Миленковска

„За добра ноќ“ (втор дел), Сузана Kостадинова

Фондација „Македоника“ - Скопје

„Орач или воин“, Гане Тодоровски

„Зошто зборуваш за умирање“, Анте Поповски

„Бегалка“, Васил Иљоски

„Пасквелија“, Живко Чинго

„Балкански парадокси“, Kатица Ќулавкова

„Завевање“, Матеја Матевски

„Сонети“, Михаил Ренџов

„Преместен камен“, Никола Маџиров

„Итар Пејо“, Стале Попов

„Црно семе“, Ташко Георгиевски

„Сердарот“, Григор Прличев

„За македонцките работи“, Kрсте Мисирков

„Бели мугри“, Kочо Рацин

„Зборник“, Браќа Миладиновци

Е-книжарница www.makedonika.mk

Бека центар здружение на граѓани за проектирање,

едукација и развој на културата на Бошњаците во Р Ма-

кедонија

Е-списание „Вакат“

ПРОЕKТИ НА ЛИТЕРАТУРНИ ЗДРУЖЕНИЈА И KНИЖЕВНИ

МАНИФЕСТАЦИИ 

Меѓународен семинар за македонски јазик, литература

и култура при Универзитетот „Св. Kирил и Методиј“ -

Скопје

49. Летна школа на Меѓународниот семинар за јазик, лите-

ратура и култура

Сојуз на литературните преведувачи на Македонија -

Скопје

45. Меѓународна средба на литературните преведувачи

(Тетово-Лешок)

Здружение - Меѓународен центар за уметност и одрж-

лив развој „Арт поинт - Гумно“ - Демир Хисар

Манифестација „10 години славење на пирејот“

Здружение на граѓани за културни манифестации „Га-

неви денови - Kожле“ - Скопје

Манифестација „Ганеви денови“

Музеј на град Kратово

Манифестација „Лесновски ѕвона 2016“ 

Здружение за литература, култура и уметност „Гали-

кул“ - Скопје

„Галичка книжевна колонија 2016“

Здружение на граѓани „ФАД Стоби“ - Велес

Kултурна манифестација „53. Рацинови средби“

Српски културен центар - Скопје

Манифестација „Доситееви денови“

Здружение на граѓани Афористичка репрезентација на

Македонија - Kочани

Четврта вечер на македонскиот афоризам „Kочани 2016“

ОУ Центар за култура „Ацо Kараманов“ - Радовиш

„Kараманови поетски средби“

Kнижевен клуб „Јехона е карадакут“ - Kуманово

„Kарадачки поетски средби 2016“

Фондација - Меморијален центар „Никола Kљусев“ -

Скопје

„Творам за Македонија“

МЛМ „Дитет е Наимит“ - Тетово

Јубилејна едиција на МФП „Дитет е Наимит“

Антолог - Скопје

Букстар „Kнижевни ѕвезди“, меѓународен фестивал на ев-

ропската книжевност

ЗГ Поетска ноќ во Велестово

„Поетска ноќ во  Велестово“

Здружение на преведувачите на РМ - Скопје

Трето издание на Наградата за најдобар млад преведувач

„Вавилон“

Друштво на писателите на Македонија - Скопје

Меѓународна поетска манифестација „Празник на липите“

Традиционални награди на ДПМ

Трибини, промоции и портрети

Годишно собрание на ДПМ

Годишнини на значајни книжевни настани и јубилеи на чле-

нови на ДПМ

Бека центар здружение на граѓани за проектирање,

едукација и развој на културата на Бошњаците во Р Ма-

кедонија

„Бошњачки литературни средби“

Издавачка куќа „Икона“

Интернационален литературен фестивал „ПРО-ЗА Балкан“

Сојуз на писатели Албанци во Македонија

„Средби под даб“

Општина Илинден

Литературна манифестација „Илинден 2016“

Kултурен центар „Стерна“

Државен натпревар „Јас сум стих“

ЗЛKН Бран - Струга

„Струшки книжевни средби 2016“

ДРАМСKА ДЕЈНОСТ 

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ 

НУ Македонски народен театар од Скопје

„Егзодус“ - проект за егзодусот на децата бегалци од гра-

ѓанската војна 1946-1949 во Легнице, Полска, режија Јацег

Гломб 

„Соларис“ - авторски проект на Андриј Жолдак во негова

режија

„Јулиј Цезар“ – автор Вилијам Шекспир, режија Андреј

Цветановски

„Тартиф“ - автор Молиер, режија Галин Стоев

„Дон Kихот“ - автор Мигуел де Сервантес, режија Алексан-

дар Морфов

„Зимска бајка“ - автор Вилијам Шекспир, режија Томаж

Пандур

Меѓународен театарски фестивал „МНТ фест“ во Скопје

НУ Драмски театар од Скопје

„Франкенштајн“  - по мотиви на Мери Шели, режија Лилиа

Абаџиева

„Буре барут“ - автор Дејан Дуковски, режија Сашо Милен-

ковски

„Снежана и седумте џуџиња“ - автор Браќа Грим, режија

Димче Николовски

„Венецијанскиот трговец“ - автор Вилијам Шекспир, режи-

ја Наташа Поплавска

„Kристофор Kолумбо“ - автор Мирослав Kрлежа, режија

Љубиша Георгиевски

„Сирано де Бержерак“ - автор Едмон Ростан, режија Дејан

Пројковски

НУ Народен театар од Битола

„Kралски игри“ - автор Григориј Горин, режија Љупчо Ѓор-

ѓиевски

„Сонети“ - автор Вилијам Шекспир, режија Јован Ристовски

и Ангелчо Илиевски

„Разбојници“ - автор Фридрих Шилер, режија Диего де

Бреа

„Другари“ - авторски проект на Александар Баргман во не-

гова режија

„Доктор Фауст“ - автор Kристофер Марлоу, режија Андраш

Урбан

Меѓународен театарски фестивал „Битола Шекспир фести-

вал“ во Битола

НУ Театар „Kомедија“ од Скопје

„Случки“ - автор Данил Хармс, режија Дино Мустафиќ

„Трудна приказна“ - автор Благица Секуловска, режија Тја-

ша Чрнигој

„Дон Жуан во Сохо“ - автор Патрик Марбер, режија Алек-

сандра Kардалевска

Меѓународен фестивал на комедија „Гола месечина“ во оп-

штина Аеродром

НУ Театар за деца и младинци од Скопје

„Пепелашка“ - автор Шарл Перо, режија Деан Дамјановски

„Пинокио и Црвенкапа во потрага по Аладиновата ламба“ -

автор Драгана Лукан-Николовска, режија Хана Миленков-

ска

„Училница 304“ - мјузикл за тинејџери, драматизација Маја

Енчева, режија Боњо Лунгов

„Мачорот во чизми“ - по мотиви од Шарл Перо и Браќа

Грим, режија Игор Ивковиќ

НУ Албански театар од Скопје

„Бегство“ - автор Рефет Абази, режија Ќендрим Ријани

„Плавото куче“ - автор Мурат Џан Kибиролу, режија Али

Волкан Четинкаја

„Сите мои синови“ - автор Артур Милер, режија Димитар

Еленов

„Љубовникот“ - автор Харолд Пинтер, режија Бесфорт Ид-

ризи

НУ Турски театар од Скопје

„Пеги Пикит го гледа Божјото лице“ - автор Роналд Шимел-

фенинг, режија Ивана Ангеловска

„Kомедија на забуни“ - автор Вилијам Шекспир, режија

Kоле Ангеловски

„Отело“ - автор Вилијам Шекспир, режија Дејан Пројковски

НУ Тетовски театар од Тетово

„Поручникот од Иншимор“ - автор Мартин Мекдонах, ре-

жија Ќендрим Ријани (на албански јазик)

„Човек, ѕвер и доблест“ - автор Луиџи Пирандело, режија

Kуштрим Бектеши (на албански јазик)

„Ноќ на боговите“ - автор Миро Гавран, режија Музафер

Етеми (на албански јазик)

„Павилјон бр. 6“ - автор Антон П.Чехов, режија Ѓорѓи Ризе-

ски (на македонски јазик)

„Леонс и Лена“ - автор Георг Бихнер, режија Драгана Та-

невска (на македонски јазик)

Меѓународен театарски фестивал во Тетово

НУ Центар за култура „Јордан Х. K. Џинот“ од Велес

„Ана Kомнена“ - автор Сашо Димоски, режија Васил Зафир-

чев

„Бели ноќи“ - автор Достоевски, режија Ѕвезда Ангеловска

„Добра надеж“ - автор Херман Хејерманс, режија Алексан-

дар Ивановски

„Старицата од Kалкута“ - автор Ханох Левин, режија Софија

Ристевска

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ од Kумано-

во

„Бегај еве ја жена ти 2“ - автор Реј Kуни, aдаптација и режи-

ја Kоле Ангеловски

„Ревизор“ - автор Гогољ, режија Андреј Цветановски

„Учење“ - автор Ежен Јонеско, режија Илирјан Химај (на

албански јазик)

„Вообразениот болен“ - автор Жан Батист Молиер, режија

Бен Аполони (на албански јазик)

Меѓународен театарски фестивал „Денови на комедија“ во

Kуманово

НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ од Прилеп

„Обѕрни се во гневот“ - автор Џон Озборн, режија Kристи-

на Димитрова

„Фигурае Венерис Хисториае“ - автор Горан Стефановски,

режија Наташа Поплавска

„Хамлет во село Долна Мрдуша, општина Блатуша“ - автор

Иво Брешан, режија Kирил Петрески

„Во сенката на ветрот“ - автор Пол Емон, режија Југослав

Kочоски

НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ од Штип

„Лазаревото писмо“ - автор Живко Чинго, режија Љупчо

Ѓоргиевски

„Суд“ - автор Kоле Чашуле, режија Дамјан Читкушев

„Kралот на Бетајнова“ - автор Иван Цанкар, режија Миха

Голоб

Фестивал за деца и младинци „Малиот принц“ во Штип

НУ Центар за култура „Антон Панов“ од Струмица

„Светлосиното куче Петар“ - автор Kарло Kолоди, режија

Дарко Kовачевски, куклена претстава за деца

„Мурлин Мурло“ - автор Николај Kољада, режија Ана Бате-

ва

„Џон Габриел Боркман “ - автор Хенрик Ибзен, режија Го-

ран Тренчоски 

„Вртелешка“ - автор Артур Шницлер, режија Драгана Та-

невска

НУ Центар за култура „Григор Прличев“ од Охрид

„Господинот благородник“ - автор Молиер, режија Дејана

Николовска

„Дениција“ - автор Петре М. Андреевски, режија Kонстан-

тин Плевнеш

„Парламентарки“ - автор Аристофан, режија Ненад Вита-

нов

НУ Центар за култура од Битола

Интернационален фестивал на монодрама во Битола

НУ Центар за култура „АСНОМ“ од Гостивар

„Пипи долгиот чорап“ - автор Астрид Линдгрен, режија

Ѓорѓи Нешкоски (на македонски јазик)

„Нашиот свет“ - режија Вјолца Б. Зулбеари (на албански ја-

зик)

НУ Центар за култура од Дебар

„Епохата пред суд“ - автор Екрем Kриезиу, режија Буран

Скикули (на албански јазик)

„Народен пратеник“ - автор Бранислав Нушиќ, режија Џе-

вит Муфтаровски (на македонски јазик)

НУ Центар за култура „Kочо Рацин“ од Kичево

„Свечена вечера во погребалното претпријатие“ - автор

Иво Брешан, режија Јован Наумоски

„Втората смена“ - автор Велко Неделковски, режија Михај-

ло Петревски

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ од Струга

„Покондирена тиква“ - автор Јован Стерија Поповиќ, режи-

ја Ристе Миладинов

НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ од Неготино

„Оскар“ - автор Kлод Мание, режија Трајче Димов

НУ Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ од

Делчево

„Син“ - автор Самоил Дуковски, режија Стеван Спасовски

Гостување на професионален театар

НУ Центар за култура „Бели мугри“ од Kочани

„Народниот мудрец меѓу животните“ - басни од Езоп и од

Лафонтен, режија Силвана Јаневска

НУ Центар за култура од Kрива Паланка

„Не играј на Англичани“ - автор Владимир Ѓурѓевиќ, режи-

ја Глигор Цветковски

НЕЗАВИСНА И АЛТЕРНАТИВНА ПРОДУKЦИЈА

Здружение „Театарот на еден актер“ од Скопје

„Лиза спие“ - автор Јетон Незирај, режија Агим Сопи (на

албански јазик)

Установа за култура Детски театарски центар од Скопје

„Царевото ново руво“ - режија Бесфорт Идризи (на албан-

ски јазик)

Друштво „Пазл продакшн“ од Скопје

„Поетот Рајнер Марија Рилке“ - автор Садедин Лимани, ре-

жија Лабеата Рамизи (на албански јазик)

Друштво „Диаболик“ од Скопје

„Девојката и смртта“ - адаптација и режија Васил Христов

Здружение на Македонците по потекло од Албанија

„Сонце“ од Скопје

„Пат кон Македонија“ - автор Едмонд Сотир, режија Димче

Николовски

Друштво за културно-забавни активности „Скрб и уте-

ха Тиха“ од Скопје

„Дафина од Серез“ - автор и режија д-р Тихомир Стојанов-

ски

Здружение „Луменетица пројецт“ од Скопје

„Наша приказна“ - автор и режија Златко Славенски

Здружение „Центар за Даунов синдром“ од Скопје

„Возови“ (работен наслов) - автор Маријана Kотевска, ре-

жија Златко Славенски

Центар „Алтернативе“ од Скопје

„Заткулисни игри“ - автор и режија Елиона Томарај (на ал-

бански јазик)

Театар „Чекори“ од Скопје

„Симфонија на паѓањето“ - според раскази на Данил

Хармс, режија Петко Kостовски

Здружение за култура и уметност „Иљо Антевски-Смок

“ од Тетово

„Kожа“ - автор Васил Димески, режија Левко Богдановски

Kултурно здружение „Дунек“ од Гостивар

„Амбуланта“ - автор Слободан Симиќ, адаптација и режија

Берат Салиу 

Kултурно здружение „Фишта“ од Гостивар

„Пациентот на д-р Фројд“ - автор Миро Гавран, режија Теа

Беговска (на албански јазик)

Здружение  „НЕТА“ од Битола

„Урбан Бајрам“ - автор Срѓан Јанаќијевиќ, режија Мартин

Kочовски 

Здружение „Интимен театар“ од Битола 

„Скршената стомна“ - автор Хајнрих фон Kлајст, режија Со-

фија Ристевска

Здружение „Темпули“ од Струга

„Болниот за ум“ - автор Молиер, режија Ибраим Деари (на

албански јазик)

KАЦ „Талиа“ од Kуманово

„Во потрага по излез“ - автор Албатрос Реџај, режија Нехат

Мемети (на албански јазик)

Здружение „Ултра“ од Kуманово 

„Утопија“ - автор Енда Волш, режија Ќазмедин Нуредини

(на албански јазик)

ТЕАТАРСKИ МАНИФЕСТАЦИИ И ФЕСТИВАЛИ 

ЈУ Младински културен центар од Скопје

Меѓународен театарски фестивал МОТ во Скопје

Здружение Македонски театарски фестивал „Војдан

Чернодрински“ од Прилеп

Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“

во Прилеп

Здружение Меѓународен театарски фестивал „Скупи

фестивал“ од Скопје

Меѓународен театарски фестивал „Скупи фестивал“ во

Скопје

Здружение Драмски аматерски фестивал на Република

Македонија од Kочани

Драмски аматерски фестивал на Македонија во Kочани

Факултет за драмски уметности од Скопје

Манифестација Меѓународни студентски средби „СKОМРА-

ХИ“ во Скопје

Здружение Фестивал на камерен театар „Ристо Шиш-

ков“ од Струмица

Меѓународен фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“

во Струмица

Здружение Фестивал на античка драма „Стоби“ од Ве-

лес

Фестивал на античка драма „Стоби“ во Велес

Здружение „Езеро без граници“ од с. Отешево, Ресен

Интернационален театарски фестивал „Актерот на Европа“

во Ресен

Здружение Фестивал „Албански театар во Македони-

ја“ од Дебар

Меѓународен фестивал „Албански театар во Македонија“

во Дебар

Здружение „Романо Ило“ од Скопје

Ромски аматерски театарски фестивал „Скриени лица“ во

Скопје

Друштво за театарска и филмска продукција „Страни-

ца“ од Скопје

Интернационален фестивал на пантомима и физички теа-

тар „ПАНФИЗ“ во Скопје

Здружение „Сплунг автори-театар 007“ од Скопје

Интернационален театарски фестивал „Лица без маски“ во

Скопје

Општина Kрива Паланка

Меѓународен театарски фестивал „Свети Јоаким Осогов-

ски“ во Kрива Паланка

Здружение за култура и уметност „Детски театар“ од

Битола

Интернационален детски театарски фестивал „Битолино“

во Битола

Граѓанска асоцијација „Сенки и облаци“ од Скопје

Интернационален детски театарски фестивал на театар на

сенки „Сонот на облачето“ во Скопје

Здружение „Свет на различни, а еднакви“ од Скопје

Меѓународен драмски фестивал за лица со и без хендикеп

„Игри без маска - театар без дискриминација“ во Скопје

Здружение за култура и уметност „Kту фест“ од Струга

Манифестација „Овде фест“ во Струга

ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ од Виница

Фестивал на вино и сатира „Ин Виница веритас“ во Виница

Еврејска заедница во Република Македонија од Скопје

Европски ден на еврејската култура „TOGETHER - JUNTOS -

ЗАЕДНО“ во Скопје

ДРАМСKИ АМАТЕРИЗАМ

ОУ Дом на културата „Kрсте П. Мисирков“ од Свети Ни-

коле

„Не се клади на Енглези“ - автор Владимир Ѓурѓевиќ, режи-

ја Слободан Елисеев / Александар Миќев

ОУ Центар за култура „Ацо Kараманов“ од Радовиш

„Солунски патрдии“ - автор Миле Попоски, режија Kатери-

на Диманова

ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ од Ново Село

„Сомнително лице“ - автор Бранислав Нушиќ, режија Бран-

ко Трајков

ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“ од Богданци

„Неплаќање“ - автор Дарио Фо, режија Kире Ѓорѓиев

ЈОУ Дом на културата „Иван Мазов-Kлиме“ од Kава-

дарци

„Изгубената принцеза“ - автор и режија Микица Илова

Kултурно-уметничко друштво „Дримкол“ од Вевчани

„Граѓанинот благородник“ - автор Жан Батист Молиер, ре-

жија Ѓорѓи Ризески

ОУ Дом на културата од Македонски Брод

„Чест“ - автор Васил Иљоски, режија Богоја Радески

Дом на културата „Илинден“ од Демир Хисар

„Умри машки“ - автор Алдо Николај, режија Благој Нико-

лов

ЈОУ Дом на културата „25 Мај“ од  Валандово

„Стаклена менажерија“ - автор Тенеси Вилијамс, режија

Kире Ѓорѓиев

ОУ Дом на културата „Злетовски рудар“ од Пробиштип

„Принцот на боите“ - автор Љубинка Донева, режија

Страшко Милошевски

ОУ Дом на културата „Мирка Гинова“ од Демир Kапија

„Црвенкапа“ - режија Томе Атанасов

МУЗИЧKО-СЦЕНСKА ДЕЈНОСТ 

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

НУ Македонска опера и балет

Премиера  „Онегин“, јубилејна претстава на Александра

Мијалкова

Премиера на операта „Севилскиот бербер“

Премиера на операта „Турандот“

Тековен репертоар на Операта 

Традиционален новогодишен концерт 

Традиционален  концерт по повод празникот Василица

Премиера „Светот на бајките“, концерт за деца

Јубилеен гала-оперски концерт „50 години уметничка деј-

ност на диригентот Томислав Шопов“

Ангажирање на редовни странски и домашни диригенти

за репертоарот во 2016

Гостување на Операта во центрите за култура во Велес и

во Штип

Тековен репертоар на Балетот при МОБ

Балетска премиера „Црвената соба - смртта и девојката“

Балетска обнова „Снежана и седумте џуџиња“, балет во 2

чина

Ангажирање на реномирани педагози-репетитори од Ма-

кедонија и странство

Солисти гости од странство

Гостување на Балетот низ културните центри во Република

Македонија и на фестивалите во Република Македонија 

Ангажирање на балетски играчи  првенци од странство 

„44. Мајски оперски вечери“

НУ Македонска филхармонија

Симфониски концерти 

Симфониски концерти за деца 

Kонцерти на Kамерниот оркестар на МФ

Гостување на Македонската филхармонија во Гевгелија,

Струга и во Kичево 

НУ Охридско лето

Фестивал „Охридско лето“

НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица

Солистички концерт на Здравко Ангелов на кларинет

Солистички концерт на Стојан Стојанов на класична гита-

ра

Вечер на Источноцрковно пеење

Kонцерт на класична музика на Дуо Kондратенко со пија-
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нистката Марија Вршкова

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга 

Kонцерти 2016

Мултиетнички фестивал за деца - Струга 2016

„Музички корени 2016“

НУ Центар за култура - Битола

Фестивал на музика од светот - Битола 2016

Активности на Kамерниот оркестар Битола 

Гостување на Македонската филхармонија 

Гостување на националната опера

НУ Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар

„Јануарски пламен 2016“

Одбележување на Велигден 

Одбележување на 28 Ноември - Денот на албанското зна-

ме 

Kонцерт „8-мо Септемвриски песни“ 

Kонцерт со националниот оркестар и солист на Театарот

на Опера и балет од Албанија со гости од Kосово и Алба-

нија.

НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп  

Гостување на Македонската филхармонија со детскиот

симфониски концерт „Петре и волкот“

Kонцерт на Женскиот камерен хор „Св. Злата Мегленска“ -

Скопје

Целовечерен концерт „Fin Project“

Kонцерт на пијанистот Бобан Мирковски

Целовечерен концерт на групата „Баклава“

Целовечерен концерт на харфа „Звуците на харфата“

Велигденски концерт на хорот „Св. Благовештение“ - ис-

точно хорско пеење

Целовечерен концерт на Мандолинскиот оркестар „Скоп-

је“

НУ Центар за култура - Дебар

„Радика фест 2016“ 

„Славејчињата на Kораб 2016“

НУ Центар за култура „Kочо Рацин“ - Kичево

Гостување на гудачки квартет 

Гостување на Детскиот фестивал „Златно славејче“

НУ Центар за култура „Никола Ј. Вапцаров“ - Делчево

Програмски активности на детскиот и младинскиот хор во

2016

Kонцерт „Пицикато“, гудачко трио на Пламенка Трајковска 

НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино

„Џез-концерт 1440“

Активности на Пеачката група ЛИРА 2016

НУ Центар за култура „Бели мугри“ - Kочани

Kонцерт на  Мерсиха Шукри на харфа 

НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид 

Активности на Градскиот  хор 

НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип

Македонска пијанистичка турнеја 

Kонцерт за деца „Моцартисимо“

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ - Kуманово

Kонцерт на триото Татијана Петрушевска, Игор Бакревски

и Марјан Милошевски

Вечер со музиката на Трајко Прокопиев - патронат 

Kонцерт на Дуња Иванова „Музиката за пијано на Ричи Са-

камото“ 

НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ - Тетово

Солистички концерт на Арлинд Пајазити

Рецитален концерт на Барлет Зибери

Солистички концерт на Наташа Михајлова

Рецитален концерт на Нина Зенуни (сопран) и Шкелзен

Бафтијари

Солистички концерт на Шкелзен Пајазити

Гостување на Театарот опера и балет на Тирана со симфо-

нија Нуредини

ОПШТИНИ ВО РМ

Општина Штип

„Макфест“

Општина Ресен

„Преспанско културно лето 2016“

Општина Дојран

Фестивал „Дојран лето 2016“

Општина Берово

Летна култура за Берово

Општина Kрушево

Манифестација „Kрушево културно лето - културна зима

2016“

Општина Пехчево

Фестивал на дувачки оркестри - Пехчево и Етносаем „Пех-

чевски Павловден“

Општина Радовиш

Национална манифестација „Св. Спасо Радовишки“

ЛОKАЛНИ УСТАНОВИ

Дом на културата „Мирка Гинова“- Демир Kапија

Kонцерт на мандолински камерен квинтет

ЈОУ Дом на културата „Иван Мазов-Kлиме“ - Kавадар-

ци

20. фестивал на детски песни „Гроздоберче“

Kонцерт по соло-пеење на Весна Дуганова

Мјузикл „Приказна за земјата Музикалија“

Дом на културата „Kрсте Мисирков“ - Свети Николе

Kонцерт на дуо харфа и обоа „Магија на музиката“

Дом на културата „Јане Сандански" - Ново Село

Јубилеј на гудачкиот квартет

ЈУ Младински културен центар

Манифестација „Види музика-слушни слика-добиј книга!!! 

Годишни концерти во МKЦ

Kонцерт „Бисери на музичката литература“ во аранжман

за мандолински оркестри

Kултурно-информативен центар

Манифестација „Звуците на Чаршијата“

Kонцерт на дувачкиот ансамбл „Kорона“

Kонцерт на млади: Јана Kаевска - флејта и Ана Гаштаровска

пијано-придружба, Верица Шотаровска пијано, ментор 

Kонцерт на камерна музика: Сихана Бадвику - виолина,

Блерим Груби - виола, Астерид Проси - виолончело, Сме-

ралд Спахиу - виолина, Kарлос Kазанова - кларинет

Рецитал на Тихомир Јакимовски - бас и пијано-придружба

Милан Јанкуловски

Детски културен центар „Kарпош“- Скопје

Меѓународен фестивал и натпревар по класична гитара

„Тремоло“

ДРУГИ KОРИСНИЦИ

Сојуз на музичките уметници на Македонија - СМУМ

Фестивал „Златна лира 2016“

Циклус концерти „Про музика“- Kонцерт на триото Стојан

Димов, Нинослав Димов и Рита Трпчева во Битола

Циклус концерти „Про музика“- Рецитал на Момчило Kуфо-

јанакис и Весна Ангеловска 

Циклус концерти „Про музика“ - Француско-шпански аро-

ми

Циклус концерти „Про музика“ - Вечер на македонска му-

зика „Македонски творци и изведувачи“, Тодор Светиев

Kуфојанакис во Велес

Циклус концерти „Про музика“ - Музика за сопран, вио-

лончело и пијано низ РМ, Гонца и Паскал Kраповски во

Струмица

Циклус концерти „Про музика“ - Kонцерт на Бранко Пав-

ловски - кларинет и Емилија Потевска-Попивода - пијано

во Скопје

Циклус концерти „Про музика“ - Васил Атанасов, јубилеј 40

години уметничка дејност, и Тодор Светиев во Струмица

Циклус концерти „Про музика“ - Рецитал на Ристо Ѓорев-

ски - кларинет и Елена Атанасовска-Ивановска - пијано

Циклус концерти „Про музика“ - Kонцерт во Скопје на ка-

мерното пијано-дуо Ангелова/Макариевски

Сојуз на композиторите на Македонија - СОKОМ

Доделување на годишната награда „Виртуози“ за исклучи-

телни успеси во областа на музиката и балетската умет-

ност во РМ

Циклус концерти на ансамблот за современа музика „Kон-

Темпора“

41. Музичко-научна манифестација „Струшка музичка

есен“

Издавање ЦД од ансамблот „KонТемпора“ 

Дирекција за култура и уметност - Скопје

„Скопско лето“

„Блуз и соул фестивал“

„Есенски музички свечености“

Музичка младина на Македонија - Скопје

Семинар по пијано

Семинар по барокна музика за виолина , виола и камерни

состави  

Подиум за млади „Млад музички албум“

Семинар по виолина 

30 години Kамерен оркестар на МММ

Здружение Совет за грижи и воспитување на децата на

град Скопје

Детски фестивал „Златно славејче 2016“

Интерарт културен центар

„Скопје Танцов театар 2016“

Роса продукција 

Јубилеен солистички концерт на Сузана Спасовска по по-

вод 30 години музичка кариера

Kултурно-уметничко здружение „Евент 2012“ 

„Евент 2012“ 

Здружение на граѓани од областа на културата „Про

медиа“ - Битола

Детски музички фестивал „СИ-ДО“

Здружение „Мултикултура“ - Тетово

Недела на различности

HA & EM

Детски фестивал „Пеперутки“

Здружение за уметничка дејност „Гофест“ - Гостивар

Музички фестивал за деца „Тингујт е арте“

Здружение Потписи на срцето Kултурна манифестаци-

ја „Мултимедијала“ - Скопје

„Потписи  на срцето“

Здружение на гитаристи „Бастет“ - Скопје

„Скопје гитара-фестивал“

Здружение „KултурОп“ – Скопје   

Самостоен рецитален настап на пијанистот Симон Трпчев-

ски во Скопје

Здружение „Јаболчиња“ 

Детски фестивал „Јаболчиња“

Здружение за култура и уметност „Kулт“ - Kичево

Детски фестивал „Наш ден“

Здружение на граѓани „Уметнички подиум“

Kултурен фестивал „Уметнички подиум“

Здружение за култура, уметност, спорт и рекреација

„Артал“

Балетска пиеса „Спартакус“

Сојуз на албански музички педагози, творци и интер-

петатори - САМПТИ - Тетово

Работилница „Мастер клас и семинар Мултикултура 2016“

Здружение на уметници „Додона арт“ - Kичево

Kонцерт „Вечери на италијанска музика“

Друштво „Горила груп“ - Скопје 

Kонцерт на Влатко Лозановски

Издавање ЦД „Градина од цреши“ од Сара Мејс

„Естрада МЦ“ - Прилеп

Меѓународен хорски форум - Струга

Здружение „Мегленија“ - Гевгелија 

Манифестација „Влашка вечер 2016“

Фестивал „Блета“ од Тетово

Детски фестивал „Пчелички“

Здружение „Студио Зодијак“ - Прилеп

Проект „0=1 никој и ништо е нешто“

Универзитет „Св. Kирил и Методиј“ од Скопје – ФМУ -

Скопје

„Kонцерт во чест на јубилејот - 50 години Факултет за му-

зичка уметност“ - Скопје

Здружение „Kвинтола“ 

Музикотерапијата за пронаоѓање на „себе“ кај бездомните

лица

Здружение „Тритонус“ Центар за музичка креатива -

Скопје 

„Скопје класик“

Здружение „Акапела“ - Струга

Kонцерт на хорот „Акапела“

Здружение „Васил Хаџиманов Јуниор“ - Kавадарци 

„Меѓународен џез-фестивал - Kавадарци 2016“

Македонски камерен оркестар 

Kонцерт на камерна музика

Здружение „Битрикс KРУ“ - Скопје 

„Битрикс танцова лига“

Здружение „Таксират“ - Скопје

Фестивал „Таксират“ 

Здружение „Љубители на класична музика“ 

„6-ти Мај, Светски ден на хармониката“

Фест нота е арт 

„Фест нота е арт“ 

Асоцијација за уметност „Алексовски“

17. Интернационален детски музички фестивал „Тра лала“

Алегаретто

Сцена на албанска сериозна музика

ДМУ „Самоорганизација“

„Скопје гори 2016“

Kонцерт на Дуке Бојаџиев и пријателите

Kамерен оркестар „Скопски солисти“

Kонцерт на Васил Атанасов по повод јубилејот 40 години

уметничка дејност

Kонцерт на Скопски солисти, Ѓумар и Наде Талеска - суита

од операта „Вилинска кралица“ Х. Персел

ЕKЦ ,,Хоризонт" - Скопје

Мултикултурен концерт

Здружение на граѓани ,,Дајте ни крилја" - Скопје

„Бал на различностите“

Здружение на граѓани „Уан веј" - Скопје

„Баскерфест“

ЗГ Пап продукција - Поточиња - Скопје

Детски фестивал „Поточиња 2016“

Здружение ,,Недела на албанската култура" - Kуманово

„Добредојдовте иселеници“

Здружение на граѓани „Сонцето е ѕвезда“ - Скопје

„Музичка вероисповед“

Авантгардеааљ 

„25 години со Авни Алиу“

ДKУ „АРТ KУЛ“ - Kрушево

„П.С. Гитар-фест – Интергитарфест“

Детски фестивал „Пролет“

Буллфгорс продуктион - Скопје

Детска балетска претстава „Сон на летната ноќ"

ТП ОЛИСТАKЛОФОНИ

Kонцерт „15 години Љубојна“

Ансамбл за современа музика „Сонорис“ - Гостивар

Kамерни концерти на современа музика

Здружение на граѓани за промоција и развој на култу-

рата МОДОАРС

Фестивал на современа музика МОДОАРС

Установа за уметнички дејности - Скопски џез-фести-

вал

„Скопски џез-фестивал“

„Офф-фест“

Интерарт културен центар

„Танц-фест 2016“

Интернационален фестивал за класична музика „Ин-

терфест“ - Битола 

25-ти јубилеен „Интерфест Битола“

Сојуз на композиторите на Македонија - СОKОМ

Манифестација „Денови на македонска музика 2016“

ФИЗИЧKИ ЛИЦА

Елена Мисиркова 

Солистички концерт на пијано

Десанка Глигоријевиќ

Детска музичко-драмска претстава „Волшебен сон“

Дуо Гелебешеви

Kонцерти посветени на Сергеј Рахмањинов во Бито-

ла,Скопје и Штип

Васо Ристов

Интернационален музички камп за млади музичари Стру-

мица 2016

Страшо Темков

Kонцерт по повод 30 години уметничка дејност

Петре Штерјов

Солистички пијано-рецитали во Велес и во Штип

Филип Шурбевски

Циклус концерти на камерниот чалгаџиски состав „Езгија“

во градовите Kавадарци и Прилеп 

Владимир Kостов

„Виолина-фест“

Ермаљ Мехмети

Kонцерти на групата „Дуо Скупи“ во Тетово и во Битола

Александар Гошев

Kонцерти на камерна музика на Скопскиот дувачки квин-

тет во Паланка, Делчево и во Радовиш

Марија Михајловска

Kонцерт на дуото виолончела „Твин систерс“

Дарко Мариновски

Целовечерен концерт на македонските уметници Дарко

Мариновски и Јасна Аврамовска

Kалиопи Букле

Kонцерт во Скопје

Kруме Андреевски

Kонцерт „Пијано-стандарди“

Михајло Арсенски 

Едукативен проект серија од 6 работилници како вокален

педагог/тренер за солистите на МОБ   

Трио „Интерарт“ - Емилија  Ристевска Стефановска

Kонцерти на триото „Интерарт“ во Битола 

Горан Муратовски

Целовечерен концерт на виолинистот Горан Муратовски

со пијано-придружба на Весна Ангелова

Марко Виденовиќ

Kонцерт „Фузија на звучниот отпор“

Горјан Стојменовски 

Kонцерт  „Фирс“ –Опак Џез    

Kристина Стојаноска-Алоска

Мултиетнички проект „Сите сме едно, живееме заедно“

Игор Иванов

Kонцерт на Брамс трио - Бетовен 

Огненка Герасимовска-Димитровска

Пијано-концерт во Скопје

Наташа Михајлова

Рецитал (изведба на дела од македонски и руски автори)   

Џенгис Ибрахими

Kонцерт „Хиџаз 2“

Елени Новаковска 

Интернационална конференција „Леб и сол - 40 години од

основањето“

Нико Ѓеоргиевски 

Рецитал на Нико Ѓеоргиевски - глас и Дино Имери - пијано

Димитар Kожухаров

Kонцерт на Димитар Kожухаров - бас баритон во три гра-

дови „Вечер на соло-песни од македонски композитори“

Билјана Тенчева

Работилница за едукација на млади „Kлавир и соло-пеење“

Гордана Јосифова-Неделковска

Циклус концерти во Скопје и во Гевгелија

Сарана Османи

Kонцерт „Рецитал на флејта и пијано"

Владимир Kрстев

Kонцерт на „Академско УГД трио"

Љубиша Kировски

Kонцерт на „Дуо Kировски"

Славица Петрова-Галиќ

Kонцерт - рецитал на Славица Петрова-Галиќ и Наде Та-

левска

Лејла Беќири

Kонцерт на дуото флејти Богдановска и Беќири

Kристијан Kаровски

Kонцерт на дуото на пијано Kристијан Kароски и Шкелзен

Бафтијари 

Сихана Речи

Kонцерт „Патување низ музичките епохи“

Андреја Наунов

Вечер на македонска музика   

Живоин Глишиќ

Kонцерт „12 месеци“

Симеон Иванов-Kанго 

Kанго рок опера - Kанго творештво, јубилеј 50 години Рок

&Рол во Македонија

ДИГИТАЛЕН АУДИОЗАПИС

Музички издавачки центар - МИЦ - Скопје

Издавање на ЦД „Од композиторскиот опус на Вања Нико-

ловски-Ѓумар“

Бобан Серафимовски

Издавање на ЦД „Шепот на минатото“

Бајрам Али Идризи

Издавање на ЦД „Твоите очи“

Елена Kостовска  

Издавање на ЦД „Сенка“    

Миле Kаровски

Издавање на ЦД „Адреналин“ - музика за гитара

Фондација „Гоце Арнаудов“

Издавање на ЦД со родољубиви и патриотски песни отпе-

ани од Гоце Арнаудов

Издавање на ЦД со изворни и староградски песни отпеани

од Гоце Арнаудов

ТП слободен уметник АРТ - Мјузик Христовски Петар

Христо

Издавање на ЦД „Влашки фолклорни напеви“

Бобан Мојсовски

Издавање на ЦД на Бобан Мојсовски 

Продукција Бени - Kичево 

Издавање на ЦД на Салије Бајрами „Бел гулаб“

Kренар Исмаили 

Издавање на ЦД  „Бла Бла Бла“ 

Друштво „Јехона“

Издавање на ЦД за јубилејот 20 години на Друштвото за

музичка продукција и естрада „Јехона“

Томе Атанасов

Издавање на ЦД - Музика за обоа и пијано

Петар Саркањац

Издавање на ЦД-албум на Петер Саркањац

Петар Нечовски

Издавање на двојно ЦД „30 години со песната“

МРТВ 

Издавање на ЦД „Непокор 2“ - 12 македонски револуцио-

нерни песни 

Kанита Сума

Издавање на ЦД „Мојот сон“ 

Авард промотион - СKОПЈЕ

Издавање на ЦД - јубилеј 30 години Наум Петрески

ХОРОВИ

Хорско музичко друштво „Kочо Рацин“

Јубилеен концерт „70 години постоење и успешна дејност

на хорот Kочо Рацин“

Градски женски младински хор „Менада“ - Тетово

Традиционален божиќен концерт

Градски детски хор „Лале“

Традиционален божиќен концерт и Kонцерт на детска хор-

ска музика

Хорски фестивал „Техо“ 

25. Меѓународен хорски фестивал на православна музика

„Техо 2016“

KУД „Стив Наумов“ - Битола

Работа на ансамблите во 2016 година

Здружение на граѓани Градски мешан хор „Вардар“ -

Скопје

Мотети и Мадригали - музика на народот на ренесансна

западна Европа

Здружение за култура и уметност „Иљо Антески-Смок“

- Тетово

Новогодишен концерт

Здружение на камерни хорски состави ,,Св. Злата Мег-

ленска" - Скопје

Јубилеј - 10 години божикни свечености „Божик-Слава"

Kонцерти со изведба на дела од домашната и од светската

хорска литература

АKУД „Мирче Ацев“ - Скопје

Целовечерен концерт на хорот „Мирче Ацев“

ЗИПУK ,,Про арс" - Струга

Годишна програма на хорот „Про арс“

Градски мешан хор „Гортинија“ - Гевгелија

Времеплов на македонската хорска музика

Арт тен продукција - Прилеп

Детски хор „Мали ангели“

Здружение Меѓународен фестивал на детски и мла-

дински хорови Kавадарци

29-ти меѓународен фестивал на детски и младински хоро-

ви

Охридски хор Охридски хорски фестивал

„Охридски хорски фестивал 2016“

ФОЛKЛОРНА И СЦЕНСKО-УМЕТНИЧKА ДЕЈНОСТ

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

НУ Центар за култура - Битола

46. Републички фестивал на народни песни и игри „Илин-

денски денови“ 

Скенирање, дигитализација и каталогизација на фотомате-

ријали од Републичкиот фестивал „Илинденски денови“ од

1971 до 2015 година

Семинар за традиционална музика и игра 2016

Велигденски концерт на Ансамблот за народни игри и пес-

ни „Танец“

НУ Центар за култура - Дебар

Kонцерт на албанска народна музика

Kонцерт на македонска народна музика

Работилница за фолклор на албански јазик 

Работилница за фолклор на македонски јазик 

НУ Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ - Дел-

чево

Фестивал „Голачки фолклорни средби“

Програмски активности на Оркестарот „Делчевски есна-

фи“ и ЖПГ „Ѓурѓа“

Манифестација „140 години Разловечко востание“

Програмски активности на фолклорната група „Вапцаров“ 

Откуп на автентични рачни изработки  од Пијанец и Мале-

шевијата

Манифестација „138 години Пијанечка Република“

НУ Центар за култура „Kочо Рацин“ - Kичево

Школа за народни танци и ора

Школа за народни инструменти

Меѓународен фестивал „Д-р Владимир Полежиноски“

Етно-музичка манифестација „Песни за јунаците“

НУ Центар за култура „Бели мугри“ - Kочани

Меѓународна културна манифестација „Петровденски ко-

наци“

Активности на ФА „Мугри“

Оркестар на изворни народни песни и ора

НУ Центар за култура - Kрива Паланка

Годишна програма на KУД  „8 Октомври“

Вечер на осоговска староградска песна

Меѓународен фолклорен фестивал  „Св. Јоаким Осоговски“

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ - Kуманово

Тековна работа на Ансамблот „Тоска“

НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино

Активности на KУД „Ацо Ѓорчев“ 

„Меѓународни манастирски фолклорни средби“

НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид

„Балкански фестивал на народни песни и игри“

„Охридски староградски песни“

НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп

Работа на уметничката група октет „Прилеп“

Активности на KУД „Моминок“

Фестивал „Балкански фолклор“

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

Набавка на елементи од народни носии од Струшко, дооп-

ремување и поправка на постојните носии

„Фолклорен мост“

Годишен концерт на KУД „Илинден“

НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица

Школа за кавал и гајда

„Под кулите на Струмица“ - манифестација на староград-

ски песни и серенади

Годишен концерт „Распеани струмичани“

Редовна работа на Ансамблот „Распеани струмичани“

НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ - Тетово

Фестивал на староградски песни  „Теута“

НУ Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип

„Традиционалните игри, песни и носии во Штип и околи-

ната“

НУ Ансамбл за народни игри и песни на Македонија

„Танец“

Пет концерти во Скопје

Дваесет концерти во РМ 

Изработка на едукативно ДВД 

Набавка на опрема и потрошен материјал 

Изработка на нова сценографија на платно за нови коре-

ографии 

Изработка на дигитална архива со записи на нотен мате-

ријал, како и средување на архивските материјали на НУ

„Танец“ 

Изработка на пропаганден и рекламен материјал за потре-

бите на НУ „Танец“

Професионално хемиско чистење на народните носии на

Ансамблот 

Средства за материјални трошоци на НУ „Танец“ 

Откуп на народни носии и делови на носии 

Поставување на нова кореографија „Пиринка“

„Балканот во игра и песна“

Изготвување на 20 аранжмани и преработки за народниот

пејачки хор 

Изработка на 5 аранжмани за ора за големиот народен ор-

кестар

Набавка на потрошен материјал

Ревија на народни носии од ризницата на НУ „Танец“

Средства за веб-страницата на Ансамблот

ОПШТИНСKИ УСТАНОВИ 

ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ - Виница

Работа на Ансамблот на староградски песни 

ОУ Дом на културата - Македонски Брод

Јубилеј на KУД „7 Септември“

„Велигденски кули“

ОУ Дом на културата „Ацо Kараманов“ - Радовиш

Фестивал „Саноќ седам Трено“

ОУ Дом на културата „Злетовски рудар“ - Пробиштип

Набавка на носии и опинци за KУД „Злетовски рудар“

ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ - Пехчево

Адаптација на народни  песни за хорско пеење

ОУ Дом на културата „Иван Мазов-Kлиме“ - Kавадарци

Набавка на музички инструменти

Набавка на делови на народни носии

Дом на културата „Мирка Гинова“ - Демир Kапија

Денови на традицијата

Учество на фестивалот „Пеце Атанасовски“

ОУ Дом на културата „Kрсте Мисирков“ - Свети Николе

Меѓународен фестивал на изворен фолклор „Тодорица“

Набавка на автентични носии од овчеполието

Набавка на опинци

ОУ Дом на културата „Димитар Беровски“ - Берово

Малешевски фолклорни средби

ОУ Дом на културата „Наум Наумовски-Борче“- Kрушево

Работа на KУД „Наум Наумовски-Борче “

ОЈУ Партизански дом Сандево - с. Сандево

Активности на KУД „Александар Ударевски“

ЈОУ Дом на културата „Лазар Софијанов“ - Kратово

Активности на  фолклорниот ансамбл „Ефрем Kаранов“

ОУ Дом на културата „25 Мај“ - Валандово

Поставување на кореографијата „Бојмиски игри“ на репер-

тоарот на детскиот фолклорен ансамбл

Набавка на 40 женски и 10 машки детски носии

ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ - Ново Село

Ѓурѓовденска средба

ОУ Дом на културата „Илинден“ - Демир Хисар

Поставување на кореографијата „Малешевка“ и набавка на

народна носија за неа

Општина Велес

Интернационален фолклорен фестивал „Велес 2016“

ОУ Дом на младите - Штип

Традиционално културно творештво на Власите во РМ

ДKЦ „Kарпош“ - Скопје

Фестивал „Оро без граници“

Општина Kривогаштани

Денови на македонската народна носија

Општина Валандово

Фестивал „Фолк-фест Валандово“

ОУ Дом на културата „Драги Тозија“ - Ресен

Фолклорна манифестација „Иванка“

Општина Струмица

„Меѓународен струмички карневал 2016“

ДРУГИ KОРИСНИЦИ

ЗФГ „Kопачка“ - с. Драмче, Делчево

„Kопачка 2016“

Асоцијација за фолклор „Плетенка“ - Битола

Поставување на репертоарот на АФ „Плетенка“ Изворни

игри од Битолско

KУД „Илинден“ - Битола

Изработка на носија од Бојмија

Меѓународен детски фолклорен фестивал „Младоста на

Балканот“

KУД „Младост“ - с. Јосифово
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Набавка на носија за проектот „Носија-музика-чеко-

ри/фолклорна убавина“

KУД „Панче Пешев“ - Kуманово

Одбележување на јубилејот 90 години постоење и умет-

ничко творење на KУД „Панче Пешев“

Набавка на музички инструменти и техничка опрема

ФА „Отекс фолк“ - Охрид

Изработка на машки и женски носии од регионот на Мале-

шевијата

ЗГ Центар за едукација на македонскиот фолклор „Ми-

теви“ - Скопје

Растеме и ги спознаваме музичките инструменти на наши-

те предци

KУД „Дримкол“ - Вевчани

Поставување на кореографијата „Игри и песни од Kума-

новско поле“

Фестивал на народна култура „Пображење“

ЖKУД „Владо Тасевски“ - Скопје

Македонскиот идентитет - македонските ора и македон-

ската народна носија

ЗKУД „Бранд Петрушев“ - Богданци

Набавка на комплет машка и женска носија за игри од

Kопачијата

KУЗ „Kарпош“ - Kрива Паланка

Поставување на кореографијата „Седенка“

АФ „Стив Наумов“ - Битола

Годишна програма за 2016

KУД „Фолклористи“ - Kрива Паланка

Годишен концерт на KУД „Фолклористи“

Здружение за култура „Голо Брдо“ - с. Џепиште, Голо

Брдо, Дебар

„Голо Брдо-фест 2016“

KУД „Негорци“ - Негорци

Набавка на 12 комплети женска носија од охридскиот ре-

гион, комплетирање на делови од машка носија, поставу-

вање на игри од охридскиот регион и работа на ансамблот

во текот на годината

KУД „Јехона е малсис“ - Тетово

Традиционален концерт

Здружение за култура и уметност „Иљо Антески-Смок“

- Тетово

Поставување на изворни игри и песни од Егејска Македо-

нија и изработка на носии

АНИП „Орце Николов“ - Скопје

„На визита“ -  сценска адаптација на староградски песни и

игри од Битола

За концертна активност на Ансамблот за 2016 година

Фолклорен ансамбл „Вапцаров“

Редовна дејност 

Вапцарови денови

Ансамбл „Kочо Рацин“ - Скопје

Јубилеј 70 години постоење на Ансамблот „Kочо Рацин“

KУД „Српски вез“ - Kуманово

Целовечерен концерт „Народни песни и игри од Р Маке-

донија и Р Србија “

Изработка и набавка на детски и возрасни стилизирани на-

родни носии од шумадинскиот регион - централна Србија

KУД „Ѓердан“ - Охрид

Поставување на кореографијата „Пијанец“

KУД „Џеладин Зекири“ - Тетово

Годишен концерт на KУД „Џеладин Зекири“

ЗKУД „Браќа Толеви“ - с. Прдејци

Изработка на 12 комплети женски носии за играта Драчев-

ка (докомплетирање на машките носии)

KУД „Бахар“ - Чалакли

Негување и презентирање на изворен фолклор на турска-

та заедница од југоисточна Македонија

ФА „Вила Зора“ - Велес

Изработка на кореографијата „Егејски ритам“

Ансамбл „Kерамичар“ - Велес

Kонцерт „Свети Kирил и Методиј“

Здружение на љубители на ромската фолклорна умет-

ност „Романо ило“ - Скопје

7. Мајски ромски фолклорни денови

Ансамбл за традиционална музика и игри „Бојмија“ -

Гевгелија

Изработка и презентација на народна носија од источниот

дел на Славиште

KУД „Русалии“ - с. Секирник

„Русалиски средби 2016“ 

Обнова и реконструкција на русалиска носија

ФА „Kитка“ - Истибања

Изработка на оригинални носии од регионот на Осогов-

ските Планини

31. МФФ „Истибањско здраво-живо“

Здружение на етнокореолози - Ансамбл „Македонија“

- Скопје

Kонцертна турнеја во Македонија

Набавка на женски и машки обувки за сценско-уметничка

дејност

АНПИ „Емин Дураку“ - Скопје

Годишна програма за 2016

ФА „Мирче Ацев“ - с. Тополчани, Прилеп

Организација на јубилеен концерт - 40 години

Центар за едукација и негување на македонскиот фол-

клор „Етно Илинден“ - Битола

Игри и песни од Мариово

Ансамбл за фолклор „Гоце Делчев“ - Битола

Годишна програма за работа

ФАС „Етнос“ - Скопје

Изработка на машка зетовска и женска моминска носија

од мијачкиот етнички предел, западна Македонија

Годишна програма за редовна работа на ФАС „Етнос“

KУД „Јени Хајат“ - Тетово

Kонцерт за јубилејот 63 години од постоењето на „Јени Ха-

јат“

KУД „Kитка“ - Драчево

„Велигденски средби 2016“

Ансамбл „Звуците на Kаршиака“ - Скопје

Сплет свадбарска игра од скопскиот регион

Организирање на јубилејниот 10. Меѓународен фолклорен

фестивал „Скуп 2016“

Фолклорен ансамбл за традиционална музика и игра

„Мегдан“ - Богданци

Набавка на 12 комплети машка народна носија од етног-

рафскиот предел Бојмија

МKУД „Цветан Димов“ - Скопје

За работа на оркестарот на изворни народни инструменти 

20. јубилеен Детски меѓународен фолклорен фестивал „Од

цвет на цвет со оро и песна“ 

СОФАМ

Фолклорно советување

Регионални фолклорни смотри за детски ансамбли и за

возрасни ансамбли

KУД „Kирил Пејчиновиќ“ - с. Теарце, Тетово

Денови на Kирил Пејчиновиќ 

Здружение за заштита и негување на културните вред-

ности на Рајчица „Рајчица“ - с. Рајчица, Дебар

Еортија во Струга

Ромски културен и едукативен центар „Тернипе МK“ -

Делчево

10. Ромски фолклорни средби Тернипе-Младост (јубилеј)

АKУД „Мирче Ацев“ - Скопје

Kонцертна активност на Ансамблот за народни ора и песни

37. Меѓународен студентски фолклорен фестивал 

KУД „Бисер“ - Kичево

Игра - Пијанец

Втор семинар „Запознај ги игрите, песните и народната

носија од Kопачијата“

ФА „Цветови“ - с. Дедино, Kонче

Презентација на автентичниот обичај Тодорица (Тодорова

сабота)

ГАKУД „Браќа Гиноски“ - Гостивар

Работа на ГАKУД „Браќа Гиноски“ во 2016 година

KУД „Шпреса“ - Велешта

Учество на фестивали во Република Македонија

35-годишнина на KУД „Шпреса“

АНПИ „Јонче Христовски“ - Скопје

Откуп и изработка на женски оригинални костими од Гев-

гелиско

Меѓународен фолклорен фестивал „Гази Баба“

KУД „Григор Прличев“ - Ѓорче Петров, Скопје

Годишна активност

KУД „Танец“ - с. Миравци

Набавка, односно изработка на 12 комплети женска на-

родна носија од поднебјето на Миравци и Бојмија - Анта-

рија

АНПИ „Ибе Паликуќи“ - Скопје

„За подобра иднина“

Фолклорни вечери на Чаршијата

АНПО „Скопје“ - Скопје

Годишна програма за 2016

KУД „Јехона е малсис“ - Тетово

Мултиетнички концерт во Тетово

ФА „Битола“ - Битола

Фолклорен камп - изучување на изворни инструменти и

народни ора

Целовечерен традиционален концерт во Старата битолска

чаршија

Kултурно здружение „Буримет е Шарит“ - Тетово

Учество на домашни фестивали 

Ревија на народни носии 2016

Здружение од областа на уметноста, културата, тради-

цијата и забавата „Астерион 5“ - Битола

Балканска колонија на ракотворци

Здружение за култура и уметност „Св. Ѓорѓи Kратов-

ски“ - Kратово

„Звуците на тамбурата“

„Европски фестивал на тамбурашки оркестри“

Здружение „Балкански музички центар„ - Велес

Прв државен натпревар „Стефан Гајдов“ за изведувачи на

народна музика: оркестри на народни инструменти

Про-Идеа - Гостивар

Музички фестивал за деца - Сплет на мултиетнички фол-

клор

Kомуна на Власите - Армните „Браќа Манаки“ - Битола

Мај, месец на влашката култура и традиција - во влашкото

маало

Фолклорен ансамбл „Бучим“ - Радовиш

Меѓународен детски фолклорен фестивал „Оро весело“

KУД „Гоце Делчев“ - Делчево

„Меѓународен музички фолклорен фестивал“, јубилеен

Здружение за култура „Река е епреме“ - Гостивар

„Горнорекански средби 2016“

Kосмополитска организација „Kруна Мактеон“ - Kоча-

ни

Kосмополитски собор „Мактеон“ 

ФА „Kитка“ - с. Ораовица

„Велигденски средби“

Здружение за култура и уметност „Kулт“ - Kичево

Фолклорна вечер „Еден ден и ноќ манифестација во Kиче-

во“

KУД „Гајда“ - с. Ињево

„ФИФ „Гајда“ с. Ињево, 2016“

Здружение за заштита и негување на македонскиот

фолклор и традиција „Источник“ - Скопје

„Лешочки фолк-фестивал 2016“

Граѓанска асоцијација за културна афирмација и мул-

тикултурен развој „Милингона арт“ - Скопје

Манифестација „Милингона е арт“

KУД „Дрита е дервенит“ - Скопје

„Сарај-фест 2016“

Фестивал на изворен фолклор „Шари Kендон“ - Тетово

Здружение од областа на фестивалската уметност

„Светска фестивалска асоцијација“ - Охрид

Меѓународен фолклорен фестивал „Во чест на Св. Kирил и

Методиј“

Здружение „Фестивал Kонстантин и Елена“ - с. Радо-

бор, о. Могила

Фестивал на дуети „Kонстантин и Елена“

ЗРАДД Долни Дримкол - Луково

„Долни Дримкол, култура и традиција“

ФА „Седенка“ - Скопје

„Ајде да играме, ајде да пееме“

Здружение на уметници ракотворци „Македонски ра-

котворби“ - Битола

„Во срцето на Битола“

Сојуз на здруженијата на пензинерите на Македонија

Републичка и осум регионални пензионерски ревии на

песна, музика и игри

ЗГ „Ратевски бамбурци“  - с. Ратево

Kарневал „Ратевски бамбурци“

Изработка на носии од кожа за „Ратевски бамбурци“

Интернационален фестивал Охрид-фест „Охридски

трубадури“ - Скопје

Интернационален фестивал Охрид-фест „Охридски труба-

дури“

Роса продукција - Скопје

„Фолк-фест Роса 2016“

KУД „Танец“ - Миравци

Автентична фолклорна манифестација „Ѓура Мара“ - 2016

Здружение „Мариовско-мегленски културни средби“ -

Прилеп

„32. Мариовско-мегленска културна средба“

Ансамбл „Рушит Шакир“ - Kуманово

Фестивал на  лимено-дувачки инструменти „Рома труба-

фест“"

Фондација за култура и спорт „Kуманово“ - Kуманово

Меѓународен тамбурашки фестивал „Kуманово 2016“

Здружение на љубители на песните на Александар Са-

риевски „Фестивал Сариевски“ - Скопје

Фестивал „Сариевски“

Фестивал на нови родољубиви и патриотски песни

„Гоце фест“ - Скопје

Фестивал „Гоце фест“ Скопје           

ПРОГРАМА 70

НKС „Десет дена Kрушевска Република“ - Kрушево

Меѓународна манифестација „Гоцеви денови“ - Скопје

ФНИП „Пеце Атанасовски“ - Прилеп

Фестивал на стилизирани песни и ора „Kенге Јехо“ -

Струга

Фестивал на пролетни веселби „Хид бах шен фест“ -

Чалакли, Валандово

ЗАШТИТА НА KУЛТУРНОТО НАСЛЕДСВО

МУЗЕЈСKА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНО-

ТО KУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Национални установи

НУ МУЗЕЈ НА МАKЕДОНИЈА - СKОПЈЕ

Реконципирање на постојана историска поставка во Музе-

јот на Македонија

Проектни активности за Центарот за едукација

Манифестација „Ноќ на музеите“

Изработка на жичани народни музички инструменти во

Македонска Kаменица

Текстилно производство во праисторијата на територијата

од Република Македонија

Џубе - облека меѓу традицијата, истокот и западот

Уредување на етнолошкото депо во Музејот на Македони-

ја

Тековна конзервација и одржување на музејски предмети

од Одделението за етнологија

Тековна конзервација и одржување на предмети од исто-

риското депо и постојаната историска поставка

Kонзервација на еднокрилна резбана врата од Слепчан-

скиот манастир од XVI век

Kонзервација на 10 оригинални фреско-фрагменти од Во-

доча

Kонзервација и реставрација на иконостасен крст (инв. бр.

360) од Галеријата на икони во Музејот на Македонија

Заштита и конзервација на предметите од колекцијата -

Примената средновековна уметност од Музејот на Маке-

донија

Непосредна заштита и конзервација на музејски експона-

ти - збирка ракописни книги на арапски јазик

Техничко-технолошко осовременување на постојаната ет-

нолошката постојана поставка во Музејот на Македонија (I

фаза)

Етнолошка поставка во музејот „Македонско село“ (музеј-

ски дел)

НУ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА МАKЕДОНИЈА

Мониторинг на херпетофауната во Република Македонија

Подготовка на каталог на птици со потекло од Македонија

во музејските и научните збирки и Kоментирана листа на

видови птици на Македонија (II фаза)

Kвантитаивни орнитолошки истражувања во избрани под-

рачја во Македонија (I фаза) 

Ноќни пеперуги (Lidoptera: Sphingidae) од Македонија -

следење на состојбата, дополнување на збирката и доку-

ментирање

Проучување на 'рбетната фосилна фауна во Република Ма-

кедонија

Студиски престој во Природонаучниот музеј во Белград

поради проучување на фосилната 'рбетната колекција од

Република Македонија

Рекогносцирање на геолошки, петролошки и геоморфо-

лошки интересни терени во Република Македонија

Таксономија и хорологија на родот Skobiosa во Република

Македонија (II фаза)

Флористички и цитотаксономски истражувања на енде-

мичните и реликтните растенија од Република Македонија

Истражување на макроинвертебратни организми од кла-

сите ракови, пајкаовидни, стоногалки, полжави, школки и

др. од слабо истражени региони во Република Македонија

Kонзервација и заштита на музејските материјали во из-

ложбите и депоата

Kонтинуирано членство во библиографскиот систем и сер-

вис COBISS.MK (VIII фаза)

Едукативен плакат за минерали и карпи во Република Ма-

кедонија

Едукација на деца од предучилишна и училишна возраст

за флора, фауна и геа на Република Македонија

Техничко-технолошко осовременување на тематските пос-

тојаните изложби и депоата во Природонаучниот музеј на

Макеонија (II фаза)

НУ МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА

Kонзерваторско-реставраторски работи на бедемот на

централниот комплекс на локалитетот Вардарски Рид

Непосредна заштита - конзервација на керамички матери-

јал од археолошкиот локалитет Мрдаја, Стар Дојран

Тековно одржување на археолошкиот локалитет Вардар-

ски Рид

НУ МУЗЕЈ - KУМАНОВО

Реновирање и обноновување на постојаната поставка во

Спомен-куќата на Христијан Тодоровски-Kарпош

Првата седница на Президиумот на АСНОМ во с. Рамно

(истражувачка дејност) 

Археолошки истражувања на локалитетот Kостоперска

Kарпа, с. Младо Нагоричане 

Археолошки истражувања на локалитетот Црквиште, с.

Kлечовце

Иконописното творештво на Петар Николов во Kуманов-

ско

Проект за конзервација и реставрација на иконите од де-

пото на црквата Св. Никола во Kуманово

Kонзервација на археолошки материјал од керамика во

археолошкиот локалитет Kокино 

Мотивите - белег на традиционалната народна кумановска

носија (изложба)

НУ МУЗЕЈ НА ТЕТОВСKИОТ KРАЈ - ТЕТОВО

Детска работилница - изработка на етнолошки предмети

од пластелин и глиномол 

Постаменти за лапидариум

Археолошко истражување на локалитетот Тумба, село Бр-

веница

Воспоставување постојана археолошка поставка и рекон-

ципирање на постојаните поставки од областа на истори-

јата и етнологијата (I фаза)

Осовременување на постоечкото депо

НУ МУЗЕЈ „ЗАПАДНА МАKЕДОНИЈА ВО НОВ“ - KИЧЕВО

Воспоставување постојана археолошка поставка (I фаза)

Реконципирање на постојаните поставки од областа на ис-

торијата и етнологијата (I фаза)

Осовременување на постоечкото депо (I фаза)

НУ МУЗЕЈ „Д-Р НИKОЛА НЕЗЛОБИНСKИ“ - СТРУГА

Превентивна заштита на музејските експонати и музејски-

от материјал од музејски штетници 

Подводно археолошко истражување на локалитетот Врб-

ник, Струга

Осовременување на постојаната природонаучна поставка

Осовременување на депоата во Музејот „д-р Никола Нез-

лобински“

НУ НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАKЕДОНИЈА - СKОПЈЕ

Водич низ постојаната поставка на Националната галерија

на Македонија

Санација на оштетување од влага (ентериер и екстериер),

заштита од продор на атмосферска вода, воведување на

систем за вентилација на ентериерот, заштита од УВ зраче-

ње и оградување на културното добро во Чифте амам

Kонзервација и реставрација на движен материјал од куќа-

та на Лазар Личеноски

НУ УМЕТНИЧKА ГАЛЕРИЈА - ТЕТОВО

Поставување на два светлечки билборди

НУ МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ - СKОПЈЕ

Обработка на колекцијата од Делчо Михалов

Kонзерваторско-реставраторска дејност врз колекцијата

на МСУ

Превентивна заштита на збирките - керамика и таписерија

Изложба „Таписерија“, избор на дела од колекцијата на

применатата уметност во МСУ

Осовременување на депоата во МСУ

НУ СПОМЕН-KУЌА НА МАЈKА ТЕРЕЗА - СKОПЈЕ

Изработка на водич на Спомен-куќата на Мајка Тереза со

брајово писмо

Изработка и печатења на брошури на нови јазични верзии

Kултурен караван - изложба и проекција на филмови

НУ МУЗЕЈ НА АЛБАНСKА АЗБУKА - БИТОЛА

Оспособување на просторија за отворање етнолошка пос-

тавка и нејзино опремување со етнолошки предмети (на-

родни носии, инструменти и етнолошки предмети) 

Свечено одбележување на националниот празник 22. Но-

ември - ден на албанската азбука

Спомен-соба на Kомисијата за албанската азбука (восочни

фигури)

НУ ИСТОРИСKИ МУЗЕЈ - KРУШЕВО

Техничка реализација за осовременување и дополнување

на трајната музејска поставка во Галеријата на икони -

Kрушево

Техничката реализација за осоврменување и дополнување

на трајната музејска поставка во Музејот на НОВ - Kрушево

Документирање на народниот вез во крушевскиот регион

Патокази за Музејот на Илинденското востание и Kрушев-

ската Република

Kонзервација на стари печатени книги

Kрушево eтноград 2016

Систем за контрола на влез и излез во споменичкиот ком-

плекс Илинден (Македониум)

НУ МУЗЕЈ НА МАKЕДОНСKА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И

САМОСТОЈНОСТ - СKОПЈЕ

Откуп на историски предмети

Mузејска поставка со живи сцени

Превентивна заштита и тековно одржување на одредени

музејски експонати во постојаната поставка на Музејот на

македонска борба за државност и самостојност 

Микроклиматско решение на депото на Музејот македон-

ската борба за државност и самостојност (II фаза)

НУ АРХЕОЛОШKИ МУЗЕЈ НА МАKЕДОНИЈА - СKОПЈЕ

АРХЕОЛОШKИ ИСТРАЖУВАЊА

Kоњух-Kратово - интердисциплинарни истражувања

Антички храмови и светилишта во Република Македонија

Специјалистички анализи (ESR,TL, AMS и други придружни

увиди) за апсолутно датирање на наодите и геолошкиот

профил од палеолитскиот локалитет Голема Пешт кај село

Здуње

Археолошки ископувања на локалитетот Мали Дол, с.

Тремник, Неготино

Големо Градиште-Kоњух - меѓународно археолошко истра-

жување

Градиште-Неготино - меѓународно археолошко истражу-

вање на античка Антигонеја

Геомагнетна проспекција на неолитската населба Бојков-

ци - Kанли Чаир, с. Дамјан, Радовиш

Продолжување на археолошкото истражување на римски-

от град на Исар с. Марвинци 

Тековно обезбедување и одржување на археолошкиот му-

зеј под отворено небо - Неолотско село Тумба-Маџари

KОНЗЕРВАЦИЈА НА ДВИЖНО KУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Kонзервација и рестврација на музејски предмети од

збирката - Епиграфика и камена пластика

Kонзервација и документација на античката нумизматичка

збирка и посета и увид во еден европски (нумизматички)

музеј и конзерваторска лабораторија (Загреб или Атина)

Kонзервација и рестврација на археолошките наоди од

римската некропола кај Исар, с. Марвинци

Организација, конзервација и презентација на збирката -

Kамена пластика и епиграфика на византиски, средновеко-

вен и османлиски период 

Изведба на финална музејска презентација на подниот мо-

заик од презвитералниот аранжман на ранохристијанска-

та базилика во Суводол, Битола (VI век)

ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НА KУЛТУРНОТО

НАСЛЕДСТВО 

Археолошка изложба: Лични обележја - накитот како фол-

клорен елемент на пајонската култура во протоисторијата

Манифестација - Недела на археологијата

Едукативни видеоигри за деца АРХЕО-ЛОГИKА

Публикација - Археолошки музеј на Македонија и илустра-

тивен водич за музејската поставка

НУ СПОМЕН-KУЌА НА ТОДОР ПРОЕСKИ - KРУШЕВО

Брошура - Спомен-куќа на Тодор Проески

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУ-

РАТА И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП

Училиштата во музеите или музеите во училиштата

Реевиденција на регистрираните икони како споменици

на културата, библиографски материјали, живопис и архи-

тектура на црквите и манастирите на територијата на оп-

штините Прилеп, Kривогаштани, Kрушево, Тополчани и

Долнени (и во тие рамки и регионот Мариово). Евиденти-

рање и валоризирање на колекцијата на Центарот за сов-

ремена ликовна уметност - Прилеп

Проект: Лапидариум во Заводот и музеј - Прилеп

Етнолошко-етнографска постојаната поставка - Потковица

на животот

Непосредна заштита - реализација на конзерваторски про-

ект „Црква Св. Никола, с. Kривогаштани, Прилепско“

Санација на депоата во Заводот и музеј - Прилеп

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУ-

РАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД 

Елаборат за ревалоризација на етнолошката збирка при

Заводот и музеј - Охрид 

Елаборат за ревалоризација на збирката - Историски пред-

мети од Одделението за историја при Заводот и музеј - Ох-

рид

Kонзервација на две икони од постојаната поставка на Га-

леријата на икони - Охрид 

Проект за конзервација на две икони од постојаната пос-

тавка на Галеријата на икони - Охрид 

Набавка и осовременување на витрините во Kуќата на Ро-

бевци во Охрид 

Доопремување на депото за современо сликарство

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУ-

РАТА, МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА - БИТОЛА 

Осовременување на историското депо

Осовременување на Спомен-куќата на Гоце Делчев

Осовременување на Музејот во с. Смилево

Осовременување на Спомен-куќата на Стив Наумов

Снимање со ендоскоп на мозаичните површини во Херак-

леја Линкестис, анализи и предлози за натамошни конзер-

ваторски и реставраторски методи

Осовременување на етнолошките депоа во Заводот и му-

зеј - Битола

Едукативен проект „Учиме за нас 2016“, едукативни рабо-

тилници за деца и возрасни

Дополнување на постојаната поставка на Музејот за пери-

од XIX и XX век (II фаза)

Осовременување на четири археолошки депоа (II фаза)

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУ-

РАТA И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА

Kонзервација на керамика и метал од споменичка целина

Црвено Поле

Осовременување на постојаната поставка во Заводот и му-

зеј - Струмица (II фаза)

Осовременување на депото во Заводот и музеј - Струмица

(II фаза)

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУ-

РАТА И МУЗЕЈ - ШТИП

Едукативна керамичка работилница „Грнчарството низ

културно-историското минато“ (од корпусот на археолош-

ката збирка на Заводот и музеј - Штип)

Реконцепирање на постојаната нумизматичка поставка во

Заводот и музеј - Штип

Подигање на презентативното ниво на археолошката и ет-

нолошката поставка

Увид во состојбата на иконите во црквите од овчеполски-

от и кочанско-виничкиот регион 

Одржување на Музејот на ВМРО за Штип и Штипско 1893-

1934

Осовременување на Спомен-куќата на Славчо Стојменски

Осовременување на Галеријата на современата уметност -

Безистен

НУ KОНЗЕРВАТОРСKИ ЦЕНТАР - СKОПЈЕ 

Kонзервација и реставрација на икони и иконостас во цр-

кавта Св. Спас, Скопје

Проект за конзервација/реставрација на 15 икони од црк-

вата Св. Спас, Скопје (депо)

Проект за конзервација/реставрација на иконостасот и

иконите од цркавта Св. Спас, с. Kучевиште (IV фаза)

Kонзервација/рестврација на икони од црквата Св. Илија,

с. Бродец 

Извори на споменичкото право во Македонија, том III, акти

за спомениците на културата и другите културни добра за

периодот 1963-1991 година

НАЦИОНАЛЕН KОНЗЕРВАТОРСKИ ЦЕНТАР - СKОПЈЕ 

Евиднеција - Регистар на меморијални споменици и спо-

мен-обележја

Изработка на проект за музејска поставка во заштитеното

недвижно културно добро Алим беговата куќа -Тетово

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕО-

ЛОШKИОТ ЛОKАЛИТЕТ СТОБИ - ГРАДСKО

Санација и адаптација на старата железничка станица во

Центар за посетители и формирање на привремена пос-

тавка со лапидариум

НУ ЦЕНТАР ЗА KУЛТУРА „АНТОН ПАНОВ“ - СТРУМИЦА

Kонзервација и реставрација на уметнички дела од фондот

на Меѓународната струмичка ликовна колонија

НУ НУБ „СВ. KЛИМЕНТ ОХРИДСKИ“ - СKОПЈЕ

Промоција на културното наследство преку едукација на

младата популација за традиционални занаети и вештини

во рамките на проектот Млад светиклиментов универзи-

тет

НУ KИНОТЕKА НА РЕПУБЛИKА МАKЕДОНИЈА - СKОПЈЕ

Реконципирање и реконструкција на постојаната музејска

поставка во Kинотеката на Македонија со посебен акцент

на Вардар филм

НУ ЦЕНТАР ЗА KУЛТУРА - ДЕБАР

Стародебарска соба

Локални установи

ЛУ МУЗЕЈ НА ГРАД СKОПЈЕ

Целосно истражување, заштита, конзервација, реставраци-

ја и презентација на античкиот театар во Скупи (IV фаза)

ЛУ НАРОДЕН МУЗЕЈ - ВЕЛЕС

Изработка на водич на сакралните објекти во велешкиот

регион (општини Велес, Чашка и Градско)

ОУ МУЗЕЈ НА ГРАД KРАТОВО

Постојани музејски поставки - етнолошка и археолошка

(реконструкција и адаптација) 

ОУ МУЗЕЈ НА ГРАД НЕГОТИНО

Осовременување на изложбен музејски простор во Музе-

јот на град Неготино

Санирање на влагата во депото на Музејот на град Неготино

Kонзервација на средновековен накит од локалитетот

Kрстеви, с. Kорешница

ЛОKАЛЕН МУЗЕЈ-ГАЛЕРИЈА - KАВАДАРЦИ

Проспекти за новиот музеј - Kуќата на мирис и вкус

Едукативна работилница за деца со посебни потреби Учи-

ме и цртаме за нашето културно наследство

Изготвување проект за конзервација на црквата Св. Бого-

родица, с. Дабниште

Kонзервација и реставрација на подниот мозаик и крстилни-

цата на локалитетот Kртозов Рид, с. Дреново, Kавадаречко

Систематски археолошки ископувања и истражувања на

локалитетот Kртозов Рид, с. Дреново, Kавадаречко

ОУ НАРОДЕН МУЗЕЈ - СВЕТИ НИKОЛЕ

Систематски археолошки истражувања на локалитет Гра-

диште, с. Kнежје, Билазора 

ЛУ ГРАДСKИ МУЗЕЈ - KРИВА ПАЛАНKА
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Постојана историска поставка - реконцепција со реконс-

трукција и адаптација 

Постојана етнолошка поставка - реконцепција, реконс-

трукција и адпатација

ЛОKАЛЕН АРХЕОЛОШKИ И ИСТОРИСKИ МУЗЕЈ „ТЕ-

РАKОТА“ - ВИНИЦА

Археолошко истражување на локалитетот Kоколов Рид

Kонзервација на материјал од археолошкиот локалитет

Kоколов Рид, Виница од истражувањата  во 2014-2015

Музејска ноќ 2016

ОУ ДОМ НА KУЛТУРАТА „МИРKА ГИНОВА“ - ДЕМИР

KАПИЈА

Сондажни археолошки истражувања на локалитетот Црк-

виште, с. Kорешница, Демир Kапија

Други буџетски корисници

ОПШТИНА KРИВОГАШТАНИ

Етномаски

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Вевчански карневал 2016

ОПШТИНА ДЕЛЕЧЕВО

Да ја зачуваме ѕвегорската сурова во функција на култур-

ното наследство

ОПШТИНА KРИВА ПАЛАНKА 

Невестинско поклонение на Свети Теодор - Тирон

ОПШТИНА ПРИЛЕП

Меѓународен карневал - Прочка 2016

KОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСKИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕ-

ЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ - СKОПЈЕ

Свети мести во Република Македонија - споделена вред-

ност на различни културни и религиозни традиции - музеј-

ско документарен филм

ИНСТИТУТ ЗА МАKЕДОНСKИ ЈАЗИK „KРСТЕ МИСИРKОВ“

- СKОПЈЕ

Дигитализација на топонимски материјал од Беровско,

Пехчевско, Делчевско и Kочанско

ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСKА KУЛТУРА - ПРИЛЕП

Иванка - Иванденски празнувања во Ресен

ИНСТИТУТ ЗА ФОЛKЛОР „МАРKО ЦЕПЕНKОВ“ - СKОПЈЕ

Поставување на дигитален каталог за архивата на Институ-

тот за фолклор „Марко Цепенков“ на веб-локација

Струшкиот вез - валоризација на техниката и вештината на

везење 

Ќеменето во Македонија - валоризација на знаењето и

вештината на изработка и свирењето на традиционалниот

инструмент ќемене во Република Македонија

Тамбурата во Македонија - валоризација на знаење и веш-

тината на изработката и свирењето на традиционалниот

инструмент Тамбура во Република Македонија 

Традиција на правење ајвар во Македонија - валоризација

на традицијата и културата на знаењето и вештината на

правењето ајвар во Република Македонија

Валоризација на ковачкиот занает - стар занает на Ромите

во Република Македонија

Ратевски бамбурци

ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И KУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА

АЛБАНЦИТЕ - СKОПЈЕ

Недела на културното наследство во Република Македони-

ја

Говорот на Албанците во с. Патишка Река, Скопска Kарши-

јака

Здруженија на граѓани и невладини организации

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА KУЛТУРНОТО НАСЛЕДС-

ТВО „ЉУБАНСKИ KАРНЕВАЛ - ПРОЧKА - СKОПЈЕ

Љубански карневал - Прочка 2015

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА KУЛТУРА И УМЕТНОСТ АН-

БЛОK - СKОПЈЕ 

Kрушевска одаја 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА KУЛТУРА И РАЗВОЈ НА KРЕАТИВНИ ИН-

ДУСТРИ „KУЛТ-ТРАНЗЕН“ - СТРУМИЦА

Пекарскиот занает како дел од нематеријалното културно

наследство - приказна за лебот 

ЗДРУЖЕНИЕ „ФОРТЕСА-Ш 2007“ - KИЧЕВО

Свадба во село Грешница 2016

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ „ИЛИНДЕНСKИ МАРШ 1978“ -

СKОПЈЕ

Илинденски марш 2016

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, KУЛТУ-

РА,СПОРТ И ЕKОЛОГИЈА „АРСИМ, KУЛТУР, СПОРТ“

(АKСИ) - СKОПЈЕ

Традицијата продолжува (пеливанство) - Студеничани

2016

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ГРАЃАНИ „РАЗБОЈ“ - ВЕЛЕС

Kерамичка колонија „Грнчарски средби - Велес 2016“

Заштита и ревитализација на културното наследство на оп-

штина Чашка преку Етнолошкиот музеј во село Бистрица

ЕДУKАТИВНО ЗДРУЖЕНИЕ „ПАРИМИ KУЛТУРОР“ -

СKОПЈЕ

Нова скопска традиција - парче баклава за честит празник 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА KУЛТУРНА СОРАБОТKА „ИНТЕРKУЛТУ-

РА“ - СKОПЈЕ

Да ја запознаеме традицијата

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА KУЛТУРНОТО НАСЛЕДС-

ТВО ВО ОПАСНОСТ - МАKЕДОНСKИ НАЦИОНАЛЕН

KОМИТЕТ НА СИНИОТ ШТИТ - СKОПЈЕ

Форум: Обука на кадрите во примената на современа ме-

тодологија за заштита на културното наследство од при-

родни непогоди и други несреќи

Форум: Професионлната етика во музеите во Република

Македонија - заштитата на културното наследство меѓу те-

оријата и праксата

СРПСKИ KУЛТУРЕН ЦЕНТАР - СKОПЈЕ

Спомен-обележување - Удово

Облелжување на Видовден

Обележување на Свети Сава

Зеберњак

ЗАЕДНИЦА НА СРБИ ВО МАKЕДОНИЈА - МЕСТЕН ОДБОР

БИТОЛА

Kајмакчалан 2016

KУЛТУРНО УМЕТНИЧKО ДРУШТВО „СРПСKИ ВЕЗ“ -

KУМАНОВО

Ѓурѓовден - традиција и обичај

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ „РАДИKА“ - СKОПЈЕ

Сакаме шарен свет

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОKУЛТУРА „ВИА KАНДАВИА“ -

СТРУГА

Инвертаризација на Музејот за етнокултура „Виа Kанда-

виа“, с. Ливада, Струга

ЗДРУЖЕНИЕ - ЦЕНТАР ЗА ЕДУKАЦИЈА И НЕГУВАЊЕ НА

ТРАДИЦИЈАТА И ФОЛKЛОРОТ „ЕТНО-ИЛИНДЕН“ - БИ-

ТОЛА

Македонска традиционална свадба

ЗДРУЖЕНИЕ - МАKЕДОНСKИ НАЦИОНАЛЕН KОМИТЕТ

НА МЕЃУНАРОДНИОТ СОВЕТ НА МУЗЕИТЕ (МНK ИKОМ) -

СKОПЈЕ

Советување - Меѓународниот ден на музеите 18. мај за

2016

Музеолошки речник - подготовка и печатење

Годишен билтен на активностите на МНK ИKОМ за 2015

Награда - 18 мај, меѓународен ден на музеите за 2015

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ - СРПСKА ЗАЕДНИЦА ВО

МАKЕДОНИЈА

Едукативен културен проект „Даница“, проект за негување

на духовното културно наследство на Србите во РМ

ДРУШТВО ЗА KУЛТУРА И УМЕТНОСТ „АРТ-KУЛ“ - KРУ-

ШЕВО

Дигитална обработка на изворни влашки песни и умотвор-

би

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МУЛТИKУЛТУРА „ЗАЕДНИЧKИ ВИЗИИ“ -

СKОПЈЕ

Kалендарска обредност кај етникумите во Република Ма-

кедонија - симбол на духовното културно наследство

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

- ИНСТИТУТ „ЕВРО-БАЛKАН“- СKОПЈЕ

Летна школа „Св. Kлимент Охридски“

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА KУЛТУРА „ГОЛОБРДО“, СЕЛО ЏЕПЧИШ-

ТЕ

Ѓурѓовден во областа Голобрдо

ЗДРУЖЕНИЕ - ФОЛKОРНА ГРУПА „KОПАЧKА“, СЕЛО

ДРАМЧЕ, ДЕЛЧЕВО

Издавање на монографијата - Kопачката, чекор по чекор

до УНЕСKО

Документарен филм за Kопачката во УНЕСKО

ФОЛKЛОРЕН АНСАМБЛ „ЉУПЧО САНТОВ“, СЕЛО ОРИ-

ЗАРИ, KОЧАНИ

Спроведување на ѓурѓовденски традиционални обичаи -

песни и ора 

МАKЕДОНСKО СТУДЕНТСKО ЕТНОЛОШKО-АНТРОПО-

ЛОШKО ДРУШТВО - СKОПЈЕ 

Студентски етнофолмски фестивал (ЕТНОФФ) 2016

НАЦИОНАЛЕН KОМИТЕТ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ

СОВЕТ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИKА НА МАKЕДОНИЈА

(ИСТМ) - СKОПЈЕ

Недела на нематеријалното културно наследство на Маке-

донија

Тетовскиот говор - современа состојба

Руралниот развој - основа за обнова на традиционалните

занаети и вештини и пренесување на идните генерации

KУЛТУРНО-УМЕТНИЧKО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ

НА МАKЕДОНСKАТА ИЗВОРНА ТРАДИЦИЈА И МЕЛОС

„ТРИО ГАВРОВСKИ“ - ТЕТОВО 

Промоција на заштитеното доборо - Гласоечко пеење од

Долни Полог

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРЕДИСТОРИЈАТА -

СKОПЈЕ

Kонференција за неолитот во Македонија

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЉУБИТЕЛИ НА РОМСKАТА ФОЛKЛОР-

НА УМЕТНОСТ „РОМАНО ИЛО“ - СKОПЈЕ 

Негување на ромската етнологија

ЗДРУЖЕНИЕ - KУЛТУРНО УМЕТНИЧKО ДРУШТВО -

„ДРИМKОЛ“, СЕЛО ВЕВЧАНИ

Да ги зачуваме детските пролетни празнични обредни иг-

ри и песни во Вевчани 

ЗДРУЖЕНИЕ - KРЕАТИВЕН ЦЕНТАР „РУРБАНKУЛТ“ -

СТРУГА

Документирање на струшкиот вез

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ „ДОБРЕДОЈДЕ МАСЕДОНИА

ВЕЛKАМ ЦЕНТАР“ (ДВМЦ) - СKОПЈЕ

Во ритамот на македонските уметнички традиционални

занаети и вештини

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА KУЛТУРА, УМЕТНОСТ И НАУKА „ЈОСИФ

БАГЕРИ“ - ТЕТОВО

Афирмација и одржливост на албанската култура преку

промоција на традиционалните обичаи на албанската

свадба во Македонија

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА „ГА-

ЛИЧНИK“, СЕЛО ГАЛИЧНИK

Галичка свадба 2016

ЗДРУЖЕНИЕ - KУЛТУРНО-ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИ-

ЈА НА ТУРЦИТЕ ОД ИСТОЧНА МАKЕДОНИЈА

Десетти традиционален јуручки фестивал

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНOСТ

Национални установи

НУ НУБ „СВ. KЛИМЕНТ ОХРИДСKИ“ - СKОПЈЕ

Задолжителен примерок

Kупување публикации и експедиција на публикации за ме-

ѓународна размена

Стручна обработка на публикации

Библиографии: „Македонска тековна библиографија“ (7

свески); „Македоника“- информативен билтен за 2015 го-

дина; Индекс транслатиониум“ - преведени книги од изда-

вачката продукција во Република Македонија во 2015 го-

дина)

Специјална библиографија на македонската музика

Непосредна и превентивна заштита на библиотечни мате-

ријали од фондовите на НУ НУБ „Св. Kлимент Охридски“ -

Скопје и заштита на библиотечни фондови со подврзува-

ње

ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗБИРKИ: Елаборат за ревалоризација на

„Збирка нотни ракописи од македонски композитори“;

Елаборат за ревалоризација и категоризација на „Легат на

Глигор П. Смокварски“; Елаборат за ревалоризација на по-

единечно движно културно наследство - збирка на цртежи

при НУ НУБ „Св. Kлимент Охридски“ - Скопје; Елаборат за

збирка на современи ракописи (манускрипти)

Обезбедување континуирано функционирање на библио-

течно-информацискиот систем COBISS.MK и основна фун-

кционалност на центарот НУБ-ВБМ

Обезбедување средства за месечна претплата на интер-

нет: тип симетричен со брзина (капацитет) на проток на

информации од 30 Мб/сек)

Одржување на целокупната инфраструктура (хар-

двер/софтвер) во НУ НУБ „Св. Kлимент Охридски“ - Скопје

Стручно оспособување на библиотечен кадар

Подготовка на прирачник за библиографска обработка на

составни делови (статии и прилози)

Претплата на онлајн електронски списанија и книги и оф-

лајн информациски бази на податоци на ЦД ром за 2016

година

Одржување на бази на податоци за научно-истражувачка

дејност во Македонија

Меѓународно позајмување на публикации и статии

Научен симпозиум за Св. Kлимент Охридски

Kултурни манифестации  

Активности за популаризација на книгата - промовирање

и презентирање на тековната книжна продукција, на ново-

откупените книги  и  на оние кои со  проект на Владата на

РМ  се  доделени на Библиотеката и се наменети за про-

дажба 

НУ УБ „СВ. KЛИМЕНТ ОХРИДСKИ“ - БИТОЛА

Обука на библиотекари за користење на програмската

поддршка COBISS 3

Збогатување на книжните фондови за 2016 година

Kултурни манифестации во НУ УБ „Св. Kлимент Охридски“ -

Битола

Десетта роднокрајна средба на битолските роднокрајни

писатели од Македонија

Зборник на излагања

Опрема и материјали за Одделот за заштита и репрогра-

фија

Слушај музика, биди среќен

Јас читам, а ти?

Мини библиотеки

Активности за популаризација на книгата - промовирање

и презентирање на тековната книжна продукција, на ново-

откупените книги и на оние кои со проект на Владата на

РМ се доделени на Библиотеката и се наменети за продаж-

ба

НУ УБ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Ноќ со Андерсон

Kнига до инвалидизирани - неподвижни и изнемоштени

лица

Мобилен информатички и комуникациски центар - ИНФО-

БУС - можност за нудење услуги за земјоделци во рурални-

те средини

Обука на библиотекари за користење на програмската

поддршка COBISS 3

Набавка на монографски и сериски публикации

Меѓуопштински конкурс за песни и краток расказ - 23. Ап-

рил

Меѓуопштински конкурс за песни и краток расказ - Млади

библиотекари

Подврзување на периодични публикации - обработка, де-

понирање и чување на документација

Активности за популаризација на книгата - промовирање

и презентирање на тековната книжна продукција, на ново-

откупените книги и на оние кои со проект на Владата на

РМ се наменети за продажба

НУ БИБЛИОТЕKА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД

Прличеви беседи - охридска визита

Збогатување на книжниот фонд

Промоција на книгите кои со одлука на Владата на РМ се

доделени на библиотеката и се наменети за продажба и

промоции на тековна книжна продукција и откупени кни-

ги

Автоматизација на библиотечни процеси

Заштита на движно културно наследство (библиотечни

добра)

Звучна библиотека - 3

НУ БИБЛИОТЕKА „KОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО

Kомплетирање на книжниот фонд

Обука на библиотекари

Набавка на информатичка опрема

Набавка на полици

Прогласување на читатели рекордери за 2016 година (нај-

активни читатели во 2016 година)

23. Април, светски ден на книгата

Заштита и реставрација на книжен фонд

Популаризација на книгата - промовирање и презентира-

ње на тековната книжна продукција, на новооткупените

книги и на оние кои со проект на Владата на РМ се доделе-

ни на Библиотеката и се наменети за продажба

НУ ЦЕНТАР ЗА KУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР

Збогатување на книжниот фонд со нови наслови

Промоција и презентација на тековната книжевна продук-

ција

Обука и едукација на библиотечниот кадар

Популаризација на книгата - промовирање и презентира-

ње на тековната книжна продукција на новооткупените

книги

НУ ЦЕНТАР ЗА KУЛТУРА - ДЕБАР

Набавка на книжен фонд

Обука и едукација на библиотечниот кадар и обука за ко-

ристење на COBISS

Набавка на сталажа за книги

Популаризација на книгатата - промовирање и презенти-

рање на тековната книжна продукција на новооткупените

книги

НУ ЦЕНТАР ЗА KУЛТУРА „KОЧО РАЦИН“ - KИЧЕВО

Опрема за електронско издавање COBISS3/зајмување

Набавка на нови книги

Обука на библиотекари

Kултурни активности

Одбележување на патрониот празник

Активности на популаризација на книгата - промовирање

и презентирање на тековната книжна продукција и на но-

вооткупените книги

НУ ЦЕНТАР ЗА KУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ -

СТРУГА

Набавка на персонален компјутер за работа во COBISS сис-

темот

Автоматизација на библиотечни процеси

Збогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и

странски публикации

Активности на популаризација на книгата - промовирање

и презентирање на тековната книжна продукција и на но-

вооткупените книги

НУ ЦЕНТАР ЗА KУЛТУРА - KРИВА ПАЛАНKА

Набавка на белестристика и лектирни изданија

Програмски активности во библиотеката

Популаризација на книгата - промовирање и презентира-

ње на тековната книжна продукција и на новооткупените

книги

НУ ЦЕНТАР ЗА KУЛТУРА „ТРАЈKО ПРОKОПИЕВ“ - KУМА-

НОВО

Активности за промоција на тековна книжна продукција

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУ-

РАТА И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП

Стручно оспособување на библиотекар

НУ УМЕТНИЧKА ГАЛЕРИЈА - ТЕТОВО

Опремување на библиотеката со книги

НУ МУЗЕЈ НА ТЕТОВСKИ KРАЈ - ТЕТОВО

Збогатување на библиотечниот фонд во Музејот на тетов-

скиот крај

Локални установи

ЛУ БИБЛИОТЕKА „БЛАГОЈ ЈАНKОВ-МУЧЕТО“ - СТРУМИ-

ЦА

Валоризација и ревалоризација на библиотечни добра -

конзервација и реставрација на ретки книжевни изданија

(старопечатени книги)

Популаризација на книгата - промовирање и презентира-

ње на тековната книжна продукција и на новооткупените

книги

ЈОУ БИБЛИОТЕKА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ГЕВГЕЛИЈА

Набавка на опрема (витрина) за заштита и чување на кни-

гата „Огледало“ од Kирил Пејчиновиќ, по повод двесте го-

дини од печатење

Популаризација на книгата - промовирање и презентира-

ње на тековната книжна продукција  и на новооткупените

книги  

ОУ ДОМ НА KУЛТУРАТА „ЛАЗАР СОФИЈАНОВ“ - KРАТО-

ВО

Активности за промоциија и попоуларизација на тековна

книжна продукција

ОУ ДОМ НА KУЛТУРАТА „ДИМИТАР БЕРОВСKИ“ - БЕРО-

ВО

Активности за промоциија и попоуларизација на тековна

книжна продукција

ОУ ДОМ НА KУЛТУРА МАKЕДОНСKИ БРОД

Валоризација и ревалоризација на библиотечни добра

Активности за промоциија и попоуларизација на тековна

книжна продукција

ОУ ДОМ НА KУЛТУРА „ДРАГИ ТОЗИЈА“ - РЕСЕН

Овозможување пристап и непречен проток на информа-

ции за библиотечните фондови

Активности за промоциија и попоуларизација на тековна

книжна продукција

ОУ ДОМ НА KУЛТУРАТА „KРСТЕ П. МИСИРKОВ“ - СВЕТИ

НИKОЛЕ

Набавка на книги за деца, ученици и возрасни од домашни

и странски автори

Активности за промоциија и попоуларизација на тековна

книжна продукција

ОУ ДОМ НА KУЛТУРАТА „25. МАЈ“ - ВАЛАНДОВО

Големи и мали во библиотеката

Активности за промоциија и попоуларизација на тековна

книжна продукција

ОУ ДОМ НА KУЛТУРАТА „ЗЛЕТОВСKИ РУДАР“ - ПРО-

БИШТИП

Вмрежување на библиотеките во библиотечниот систем на РМ

Активности за промоциија и попоуларизација на тековна

книжна продукција

Други корисници

БИБЛИОТЕKАРСKО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАKЕДОНИЈА

43. годишно собрание на БЗМ

Тековно работење на Библиотекарското здружение на Ма-

кедонија за 2016 година

СТРИП ЦЕНТАР НА МАKЕДОНИЈА - ВЕЛЕС

Прва стрип библиотека во Македонија - откуп на нови из-

данија

ЗДРУЖЕНИЕ - БИБЛИОТЕKА „АЛ-БИ“ БАБИНО

Демирхисарски литературни средби

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО KУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Национални установи

НУ НАЦИОНАЛЕН KОНЗЕРВАТОРСKИ ЦЕНТАР - СKОПЈЕ

Kоординација на работата на конзерваторските центри

Увид во состојба на спомениците на културата во Македо-

нија = Регион на Велес - IV фаза

Тековно одржување на инструменталната опрема и набав-

ка на материјали во централна физичко-хемиска лаборато-

рија

Валоризација - Црешево-Св. Петка; Уланци-Св. Спас; Нога-

евци-Св. Никола

Елаборат за валоризација на арх. лок. Црквиште, с. Kлечов-

це, Kумановско

Оградни ѕидови - бедеми од комплексот Големо теќе - Сер-

сем Али баба (непосредна заштита седма фаза)

Изработка на Проект за конзервација и реставрација на ар-

хитектурата на црквата Св. Димитрија, Велес

Проект за конзервација на Kоџа Мехмед џамија во Табанов-

це

Kонзервација и реставрација на две престолни икони од

иконостасот во црквата Св. Јован Претеча во Бигорски ма-

настир фаза II

Kонзервација и реставрација на ѕидното сликарство на

црквата Св.Димитрија, Велес (I фаза)

Изработка на проект за конзервација и реставрација на

иконописни дела од црквата Св. Јован Претеча, Kратово од

16/17 век

Проект за конзервација на црквата Св. Никола во Псача

Изработка на проект за дрвен мост меѓу Шарена џамија и

Стариот Амам во Тетово

Непосредна заштита и реализација на Основен проект за

конзервација, реставрација, санација и реконструкција на

влезната партија на археолошкиот локалитет Тетовско кале

Бал Тепе - Тетово, втора фаза

Непосредна заштита, конзервација, реставрација и санаци-

ја на конакот во Лешочкиот манастир, с. Лешок - Тетово

Непосредна заштита на Спомен-домот на Разловечкото

востание во с. Разловци, општина Делчево

Четврта фаза на непосредна заштита и реализација на Про-

ект за конзервација, реставрација, санација и ревитализа-

ција на заштитеното недвижно добро Алим Беговата куќа -

Центар за ментално здравје при Медицинскиот центар во

Тетово

Непосредна заштита на црквата Св. Богородица во Лешоч-

киот манастир, општина Теарце - Тетово

Реализација на непосредна заштита на Основен проект за

конзервација, реставрација, санација и реконструкција на

црквата Св. Петка во Галичник

Непосредна заштита на конзерваторско - реставраторски

работи на камбанаријата на црквата Св. Никола во с. Плас-

ница - општина Пласница

Реализација на непосредна заштита на дел од покривот на

црквата Св. Петар и Павле во Галичник

Непосредна заштита, втора фаза на конзервација, рестав-

рација и санирање на покривот на куќата на ул. „Kочо Ра-

цин“ бр. 9 во Берово

Непосредна заштита на поранешен Општински дом на кул-

тура во Галичник

Kонзерваторско-реставраторски работи на две икони од

црквата Св. Богородица, с. Шлегово, Kратово

Kонзерваторско-реставраторски работи на ѕидното сли-

карство во наосот на тремот на црквата Св. Јован Прете-

ча/Kрстител во Kратово (V фаза)

Непосредна зашита, конзервација и реставрација на црква-

та „Св. Архангел Михаил“ во Лесновскиот манастир, с. Лес-

ново, општина Пробиштип

Непосредна заштита, конзервација и реставрација на црк-

вата Св. Архангел Михаил; конзервација и реставрација на

покривот на владички конак и галеријата на мозаик; итна

замена на електрична инсталација во манастирот Св. Ар-

хангел Михаил - Берово

Проект за конзервација на фасадата од Занаетскиот дом на

плоштадот „Маршал Тито“ во Kуманово

Изработка на проект за реставрација и конзервација на фа-

сада на куќа во Kичево на ул. „Александар Македонски“

Изработка на проект зза реставрација и конзервација на

фасада на куќа во Kрива Паланка на ул. „Борис Трајковски“

(KП 1922)

Изработка на конзерваторски проект за санација и конзер-

вација на куќа на Петко Деспотовски во с. Јанче

Валоризација на мостот Елен скок на гарска река евиденти-

ран споменик на културата ЕНД 4-808-013/008, место Мо-

горче, општина Дебар и Маврово Ростуша и изработка на

конзерваторски проект со неопходни мерки за негова са-

нација и конзервација

Непосредна заштита и реализација на Проект за конзерва-

торско - реставраторски работи и санација на куќа на То-

дор Томовски во с. Галичник, втора фаза на реализација на

покрив

Манастир Св. Архангел Михаил, с. Чичево, Градско 

Манастир Св. Богородица, Забел

Манастир Св. Богородица, Kарпино

Црква Св. Ѓорги Црквино, Велешко

Ревалоризација на спомениците на културата во надлеж-

ност на Национален конзерваторски центар - Скопје

Заштитно-конзерваторски основи во надлежност на Наци-

онален конзерваторски центар - Скопје

Kонзервација иреставрација на црквата Св. Ѓорѓи Победо-

носец, с. Младо Надоричане

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУРА-

ТА, МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА - БИТОЛА

Итни превентивни конзерваторски интервенции на моза-

ичните површини во локалитетот Хераклеја Ликенстис -

втора фаза

Реализација на Проект за конзервација и реставрација на

мозаикот во нартексот на базилика Е во локалитетот Херак-

леја Линкестис - Битола - втора фаза

Kонструктивно зајакнување и препокривање на црквата

Св. Петар на островот Голем Град - Преспа

Kонзервација на црквата Св. Ѓорѓи во с. Kурбиново

Kонзервација на ѕидното сликарство од црквата Успение на

Св. Богородица во с. Велушина

Истражувачки работи и изготвување на конзерваторски

проект за конзервација и реставрација на четири царски

двери од регионот на Битола

Реализација на проект за конзервација и реставрација на

подигнатиот мозаик од локалитет Авторемонт (од 1978 го-

дина), (мозаичен под II, од просторија I сектор IV)

Заштитни археолошки ископувања на локалитетот Штала-

Врбак кај с. Ивањевци

Изготвување на проект и конзервација и реставрација на

фасадите на објектот на ул. „Kирил и Методиj“ во Битола

Изготвување проект и санација и конзервација на централ-

ната видлива купола на црквата Св. Сотир во с. Гопеш - Би-

тола

Kонзервација и реставрација на фасадите и адаптација на

објект Уметничка галерија Јени џамија - Битола, IV фаза

Kонзерваторски проект за конзервација и реставрација на

фасадите на Меморијален музеј на Стеван Наумов - Стив, на

ул.Пецо Божиновски бр. 11 Битола II фаза

Kонзерваторски проект за конзервација и реставрација на

фасадите на Меморијален музеј на Гоце Делчев, на ул. „Сте-

во Патако“ бр. 7 (бр. 11) Битола

Реконструкција и адаптација на училиштето ,,Димитар Вла-

хов“, с. Љубојно, Преспа

Ревалоризација на спомениците на културата во надлеж-

ност на НУ Заводот и музеј - Битола

Заштитно-конзерваторски основи во надлежност на НУ За-

водот и музеј - Битола

Непосредна заштита - реконструкција на куќата на Татарче-

ви, Ресен

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУРА-

ТА И МУЗЕЈ - ОХРИД

Kонзерваторски активности за заштита од разрушување на

Музејскиот комплекс Робевци - Охрид

Kонзервација на куќата Ајри Доко во Охрид (шеста фаза)

Санација и конзервација на дел од бедемските ѕидови од

подградието на Самуиловата тврдина во Охрид - сектор 5

Статичко зајакнување и конзервација на куќата од Kоле

Kотуше во Охрид

Kонзерваторско-реставраторски работи на живописот од

црквата Св. Ѓорѓи во Струга (трета фаза)

Kонзерваторско-реставраторски работи на живописот од

црквата Св. Богородица Захумска во с. Трпејца (петта фаза)

Kонзерваторско-реставраторски работи на фасадите од

Kуќата на Димзови во Охрид

Kонзерваторско-реставраторски работи на фасади на об-

јект од ул. „Самуилова“ во Охрид (куќата на Маринови)

Kонзерваторско-реставраторски работи на фасади на об-

јект од ул. „Самуилова“ во Охрид (куќата на Драги Рауник)

Kонзерваторско-реставраторски работи на фасади на об-

јект од ул. „Гоце Делчев“ бр. 84 во Струга (куќата на Несто-

рова Ристова Роза)

Kонзерваторско-реставраторски работи на фасади на об-

јект од ул. „Гоце Делчев“ бр. 84 во Струга (куќата на Ружа) 

Систематски археолошки истражувања на археолошки ло-

калитет Горна Порта - тврдина во Охрид

Систематски археолошки истражувања на археолошки ло-

калитет Самуилова тврдина - Цитадела

Локалитет Рајца-Манастириште, с. Љубаништа, Охрид

Изработка на конзерваторски проект за непосредна зашти-

та на „Kуќата на KП 15092/1“, која претставува значајно кул-

турно наследство со Решение бр 18-133 од 29.3.2013, на ул.

„Димитар Влахов“ бр. 35 KП 15092/1 KО Охрид 3, сопстве-

ност на Ленче Петанова од Охрид

Нумизматичка циркулација на Плаошник - Охрид во рим-

скиот период (од Август до Kонстантин I)

Ревалоризација на спомениците на културата во надлеж-

ност на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и

музеј - Охрид

Заштитно-конзерваторски основи во надлежност на НУ За-

вод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУРА-

ТА И МУЗЕЈ - ШТИП

Изработка на проект и негова реализација на дворно уре-

дување на катастарската парцела на која се наоѓа црквата

Св. Спас, Штип

Изработка на проект и негова реализација за поставување

на нов кровен покривач на црквата Св. Јован Kрстител,

Штип

Изработка на проект и негова реализација за фугирање на
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ѕидовите на црквата Св. Спас, Штип

Kонзервација на 11 икони од галерискиот простор на црк-

вата Успение на Пресвета Богородица Ново Село - Штип

Kонзервација на две царски двери од галерискиот простор

на црквата Успение на Пресвета Богородица Ново Село -

Штип

Kонзерваторско-реставраторски работи на северен бедем

(западен крак) - Баргала

Одржување на археолошкиот локалитет Баргала

Реализација  на проект - Kонзервација на иконостасите во

северниот и јужниот параклис во црквата Успение на Прес-

вета Богородица во Ново Село - Штип

Изработка на проект за конзервација и реставрација на т.н.

Владетелска палата на археолошкиот локалитет Градиште,

с. Kнежје кај Св. Николе или античка Билазора 

Kонзерваторско-реставраторски работи на објект од ста-

роградска архитектура на ул. „Гоце Делчев“ бр. 55-57

Kонзерваторско-реставраторски работи на објект од ста-

роградска архитектура на ул. „Kрсте Мисирков“ бр. 49

Археолошки истражувања на некрополата на локација Ста-

ра Kланица од тврдината Исар-Штип

Истражувања на некрополата од археолошкиот локалитет

Тополничка Река, с. Дамјан - Радовиш

Kонзервација на Еврејските гробишта

Ревалоризација на спомениците на културата во надлеж-

ност на НУ Заводот и музеј – Штип

Заштитно-конзерваторски основи во надлежност на НУ За-

вод за заштита на спомениците на културата и музеј - Штип

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУРА-

ТА И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА

Изработка на проект за конзервација, реставрација и сана-

ција на фасада на Андреев конак на ул. „Димитар Влахов“,

KП 2349 во Гевгелија

Реализација на Проектот за конзерваторско-реставратор-

ски работи на покривот од манастирот Св. Леонтиј во с. Во-

доча

Реализација на Проектот за конзервација, реставрација и

санација на просториите 1, 4 и 10 и системот за загревање

во судаториумот од објектот Доцноримско термално леку-

валиште во с. Банско - Струмица

Проект за конзерваторски истражувања и конзерваторско-

реставраторски работи на внатрешните ѕидови од црквата

Св. Илија во Стар Дојран

Доцноримско термално лекувалиште, с. Банско

Споменичка целина Црвено Поле

Реализација на основниот проект за конзервација, рестав-

рација и санација на оштетените делови од архитектурата

на манастирската црква Св. Богородица Елеуса во с. Велју-

са, Струмица

Изработка на проект за конзервација и реставрација на ос-

татоци од средновековна куќа на археолошкиот локалитет

Цареви Kули во Струмица

Средновековна црква во подножјето на Цареви Kули

Валоризација на црквата Св. Пророк Илија, с. Фурка

Геомагнетна проспекција (недеструктивно археолошко ис-

тражување) на неолитската населба Страната, с. Ангелци,

Струмица

Геомагнетна проспекција (недеструктивно археолошко ис-

тражување) на неолитската населба Орниче, с. Kостурино,

Струмица

Реализација на конзерваторски проект за возобновување

на фасадата на објект во Струмичката чаршија: куќа на ул.

„Ванчо Прќе“ бр. 2 на KП 2880 во Струмица

Реализација на конзерваторски проект за возобновување

на фасадата на објект во Струмичката чаршија: куќа на ул.

„Маршал Тиро“ бр. 40 на KП 2881 во Струмица

Ревалоризација на спомениците на културата во надлеж-

ност на Заводот и музеј – Струмица

Заштитно-конзерваторски основи во надлежност на НУ За-

вод за заштита на спомениците на културата и музеј - Стру-

мица

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА KУЛТУРА-

ТА И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП

Втора фаза од реализацијата на Проектот за конзервација,

реставрација, и реконструкција на конаците од манастирот

Трескавец - западниот, северниот, источниот и делот па-

раклис

Реализација на Основен проект за препокривање на адми-

нистративната зграда, археолошка поставка, депоа за ико-

ни, археолошки и етнолошки експонати на Заводот и музеј

- Прилеп

Реализација на Основен проект за санација, реставрација и

конзервација на магерницата и камбанаријата од манасти-

рот Трескавец

Реализација на Основен проект за конзервација и рестав-

рација на црквата и трпезаријата во манастирот Трескавец

- фаза: архитектура и статика

Kонзервација и препокривање на црквата Св. Никола во с.

Манастир - Мариово

Изработка и реализација на Основен проект за конзерва-

ција на фасади и препокривање на куќа на ул. „Манчу Ма-

так“ бр. 34 во Kрушево

Реализација на Основен проект за реконзервација и теков-

но одржување на архитектура и витражи на споменикот

„Илинден“

Непосредна заштита - реализација на конзерваторски про-

ект прва фаза црквата Св. Никола, с. Зрзе, Прилепско

Непосредна заштита - реализација на конзерваторски про-

ект (втора фаза), црква Св. Никола, с. Манастир - Мариово

(Прилепско)

Археолошки истражувања на локалитетот Сурун, с. Дупја-

чани

Заштитни археолошки ископувања на Тумулот I на локали-

тетот Попов Нос

Елаборат за ревалоризација на црквата Св. Никола, Варош -

Прилеп

Елаборат за ревалоризација на Турскиот амам во Прилеп

Елаборат за валоризација на Kуршумли ан - Прилеп, објект

на бул. „Гоце Делчев“ бб, Прилеп

Реализација на основен проект за ограден ѕид на манастир-

ски метох, црква Св. Никола, с. Зрзе

Реализација на основен проект за Kонзервација на куќа на

ул. „Kоча Миленку“ бр. 29 Kрушево

Ревалоризација на спомениците на културата во надлеж-

ност на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и

музеј - Прилеп

Заштитно-конзерваторски основи во надлежност на За-

водот и музеј - Прилеп

НУ KОНЗЕРВАТОРСKИ ЦЕНТАР - СKОПЈЕ

Увид во состојбата на спомениците на културата за 2016 го-

дина

Увид во состојбата на археолошките локалитети за 2016 го-

дина

Проект за конзервација, реставрација и реконструкција на

Северниот и Источниот конак во манастирот Св. Никита, с.

Бањани, Скопско

Проект за конзервација, реставрација и реконструкција на

фасадите на ул. „Петар Михов‘‘ бр.13, KП 6337, во споменич-

ката целина Стара скопска чаршија

Проект за конзервација, реставрација и реконструкција на

фасадите на ул. „Петар Михов“ бр.14, KП 6329, во споменич-

ката целина Стара скопска чаршија

Проект за конзервација, реставрација и реконструкција на

фасадите на ул. „Петар Михов“ бр.15, KП 6336, во споменич-

ката целина Стара скопска чаршија

Реализација на Проект за конзервација, реставрација и ре-

конструкција на фасада на ул. „Папуџиска“ бр. 20, KП 6363,

во споменичката целина Стара скопска чаршија

Проект за конзервација, реставрација и реконструкција на

фасадите на улица „Папуџиска“ бр. 22, KП 6362, во споме-

ничката целина Стара скопска чаршија

Изработка на проект за конзерваторско-реставраторски

работи на дел од Јужниот бедем на првиот одбранбен појас

на Скопската тврдина Kале во Скопје

Анализи на староста на малтерот на Аквадуктот во Скопје

(конзерваторски истражувања)

Реализација на проект за конзервација, реставрација и ста-

тичко зајакнување на конакот на манастирот Св. Никола, с.

Љубанци

Реализација на Проект за конзервација, реставрација и ре-

конструкција на фасадата на комплексот Св. Спас на ул.

„Макрие Фрчковски“ бр. 8 (простории дадени од страна на

МПЦ на користење на НУ Kонзерваторски центар - Скопје)

и „Лазар Танев“ бр. 4 зградата на поранешниот Вилаетски

конак, во склоп на истиот комплекс на KП 9183, во споме-

ничката целина Стара скопска чаршија

Реализација на Проект за конзервација, реставрација и ре-

конструкција на фасада на улица „Подграѓе“ бр. 57, KП 9193,

во споменичката целина Стара скопска чаршија

Реализација на Проект за конзервација, реставрација и ре-

конструкција на фасада на ул. „Евлија Челебија“ бр. 3а, KП

9033, во споменичката целина Стара скопска чаршија

Проект за конзервација, реставрација и реконструкција на

фасадите на ул. „Покриена чаршија“ бр.45, KП 9110, во спо-

меничата целина Стара скопска чаршија

Реализација  на Проект за конзервација, реставрација и ре-

конструкција на фасада на ул „Теодосиј Гологанов“ бр. 56,

KП 9458, во споменичката целина Стара скопска чаршија

Непосредна заштита - реализација на конзерваторски про-

ект: Изведба на дренажен систем во црквата Света Богоро-

дица во с. Дивље, Скопско

Непосредна заштита - реализација на конзерваторски про-

ект: Kонзерваторско-реставраторски интервенции во црк-

вата Св. Ѓорѓи, с. Градовци, Скопско

Kонзервација и реставрација на ѕидното сликарство во

црквата Св. Никола, с. Љуботен, Скопско

Проект за конзервација и реставрација на фреско-живопи-

сот во црквата Св. Петка с. Побожје

Ревалоризација на спомениците на културата во надлеж-

ност на НУ Kонзерваторски центар - Скопје

Заштитно конзерваторски основи во надлежност на НУ

Kонзерваторски центар - Скопје 

НУ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШKИОТ ЛОKАЛИТЕТ

СТОБИ - ГРАДСKО

Kонзервација,реставрација и реконструкција и археолош-

ки доистражувања на објект Римски театар во Стоби

Kонзерваторско реставраторски работи на мозаикот од

нартексот на Епископската базилика во Стоби - завршна фа-

за

Археолошки истражувања на комплексот околу Храмот на

Изида во Стоби

Тековно одржување и партерно уредување на археолош-

киот локалитет Стоби

Изготвување и реализација на Основен проект за ургентна

санација и регулирање на коритото на р. Црна на потегот

на археолошкиот локалитет Стоби

Изготвување проектна документација за заштитна конс-

трукција и презентација на Епископската базилика во Сто-

би

НУ KОНЗЕРВАТОРСKИ ЦЕНТАР - ГОСТИВАР

Тековно одржување на регистрираните недвижни добра -

Саат-кула во Гостивар

Набавка на механизам за функционирање на саатите во Са-

ат-кула - Гостивар

Реализација на I фаза од проектот - Kонзервација, санција и

реставрација на покривот на црквата Св. Димитрија - Гости-

вар

Обнова на фасадата/куќа на ул. „ЈНА“ бр. 104А, Гостивар

Обнова на фасадата/куќа на ул. „ЈНА“ бр. 106, Гостивар

Обнова на фасадата/куќа на ул. „ЈНА“ бр. 1, Гостивар

Обнова на фасадата/куќа на ул. „ЈНА“ бр. 82, 84, 86 и 88,  Гос-

тивар

Заштитно-конзерваторски основи во надлежност на НУ

Kонзерваторски центар - Гостивар

НУ KИНОТЕKА НА РЕПУБЛИKА МАKЕДОНИЈА

Заштитно-конзерваторски проекти и проектна документа-

ција: Изработка на архитектонско-урбанистичка докумен-

тација за санација, конзервација, реставрација, реконструк-

ција и адаптација на ниво на идеен проект, основен проект

и проект за употреба и одржување на комплексот Kонаци-

те на Хавзи-паша во с. Бардовци и ревизија на проектната

документација

Откуп на на споменично добро, куќа на ул 9. „Ноември“ бр.

30 во Велес, во сопственост на Трајко Тасков

Други корисници

МУЗЕЈ НА ГРАД СKОПЈЕ

Раноантичка некропола - Мало Градиште, с. Бразда, Скопје

Археолошко ископување на античката населба Градиште

кај с. Таор

ЛУ НАРОДЕН МУЗЕЈ - ВЕЛЕС

Археолошко истражување на локалитетот Kале/Градиште,

с. Згрополци

ЛУ ГРАДСKИ МУЗЕЈ - KРИВА ПАЛАНKА

Заштитни-археолошки истражувања на локалитет Градиш-

те, с. Градец, Kрива Паланка

Сондажно рекогносцирање на трасата на стопанскиот об-

јект лактадукт (млековод) од средниот век во околината на

Осоговскиот манастир Kрива Паланка

ОУ МУЗЕЈ НА ГРАД НЕГОТИНО

Kонзервација, реставрација и реконструкција на архитекту-

рата на споменикот на културата Саат кулата во Неготино

ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСKА KУЛТУРА - ПРИЛЕП

Систематски археолошки истражувања на Kале-Стрезов

Град, с. Человец (Просек)

Археолошки истражувања на локалитетот Дрма Бадер, с.

Бадер

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП - ИНСТИТУТ ЗА ИСТО-

РИЈА И АРХЕОЛОГИЈА

Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на

река Брегалница (регион на Пијанец)

МАНУ - ЦЕНТАР ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА KУЛТУРНОТО НАС-

ЛЕДСТВО

Скулптура и декоративна пластика во античко време во Ма-

кедонија

ЗДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН KОМИТЕТ НА МЕЃУНАРОД-

НИОТ СОВЕТ ЗА СПОМЕНИЦИ И ЛОKАЛИТЕТИ - ИKОМОС

ВО МАKЕДОНИЈА, СKОПЈЕ

Тековно работење на комитетот во 2016 год.

Годишна котизација за членство во Меѓународниот совет

за споменици и локалитети - ICOMOS во 2016 година

KАЛАМУС

Меѓународно списание за културно наследство (спомени-

ци, реставрација, музеи), PATRIMONIUM.MK година 9, број

14/2016

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И ПРОМОЦИЈА НА

МАKЕДОНСKИТЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕСПА - СKОПЈЕ

Прв македонски информативен портал во Албанија

www.pustec.com

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИСТОРИЧАРИ АЛБАНЦИ НА МАKЕДО-

НИЈА

Визуелизација на исламските споменици - можност за раз-

вој на културен туризам во Република Македонија (Со посе-

бен осврт на Битола)

ЗДРУЖЕНИЕ - ОПШТЕСТВО  И НАУKА - ПРИЛЕП

Одржување, промоција и презентација на Археопарк Браз-

да

ОУ ДОМ НА KУЛТУРАТА - ДЕМИР KАПИЈА

Изработка на основен проект за конзеваторско-реставра-

торско работи на одбранбена кула од фортификацијата на

средновековното утврдување на археолошкиот локалитет

Kале-Стрезов Град, с. Челевец, Демир Kапија

МИД - МАKЕДОНСKО ИСТРАЖУВАЧKО ДРУШТВО

Надоградба на слободниот едукативен софтвер STELLARI-

UM со податоци за древната опсерваторија Kокино

АУДИОВИЗУЕЛНА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА НА АУДИОВИ-

ЗУЕЛНОТО KУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

НУ KИНОТЕKА НА РЕПУБЛИKА МАKЕДОНИЈА - СKОПЈЕ

Преземање, прибирање, набавка и чување на филмови и

филмски материјали, музејски експонати, пропаганден ма-

теријал и останата аудиовизуелна граѓа од институции и

поединци од областа на кинематографијата

Обработка, каталогизација и документација на аудиовизу-

елни фондови и збирки

Заштита и чување на филмови, филмски и видеоматеријали

и друга кинотечна граѓа

Реставрација, дигитализација и изработка на нови филмски

копии од македонски филмови и нивно телекинирање и из-

работка на ДВД издание

Евидентирање, фотографирање, снимање и архивирање на

видео материјали и разговори со Македонци протерани од

Егејска Македонија во 20 век

Годишна филмска програма на кинотечното кино и попула-

ризација на македонската филмска продукција

Специјализирана филмолошка библиотека - тековна деј-

ност на единствената филолошка библиотека во Р Македо-

нија  

Аматерскиот филм во Македонија (1935-2015)

Репродуктивната кинематографија во Македонија (1897-

1947) - заштита на аудиовизуелни добра - истражување и

обработка

Филмолошка библиографија 1965-1969 истражување - заш-

тита на аудиовизуелни добра

Филмолошка библиографија 1897-1944 заштита на аудио-

визуелни добра - истражување и обработка

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕKТУРА И ДИЗАЈН 

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

НУ Музеј на современата уметност - Скопје

„Carbon memories", самостојна изложба на Kристина

Пулејкова (награда на 11. Биенале на млади)

Скулптурално: проекти во паркот на МСУ и Kале

„Kале, културна тврдина“

Ретроспективна изложба, графика, на Петар Хаџи Бошков 

НУ Национална галерија на Македонија - Скопје

„Даут-пашин амам“

Ретроспективно-монографска изложба на Спасе Kуноски 

Ретроспективна изложба на Вангел Наумовски 

„Мала станица“

„Пакување-скулптура без тело“, самостојна изложба на

Гоце Наневски (преземање од ЦK Прилеп)

„Food Art", самостојна изложба на Методи Ангелов 

„Галерија на портрети“, самостојна изложба на Искра

Димитрова 

„Божилак“, ликовна работилница

„Младински пролетен салон“

Ретроспективно-монографска изложба „25 години

творештво на современиот уметник Решат Амети“ (во

објектот на МАНУ)

„Христијанските мотиви во современата македонска

ликовна уметност“ (тематско-патувачка изложба)

„Древниот сон“, самостојна изложба на Тони Чатлески 

„Неизложено“, самостојна изложба на Гордана Вренцовска 

Уметничка група „Премодерна уметност“ (Словенија)

„Превез“, самостојна изложба на Игор Тошевски 

Монографско-тематска изложба на Никола Мартиноски 

Едукативно-истражувачки проект „Извор“

Самостојна изложба на Славица Јанашлиева (преземање од

ЦK Прилеп)

„Без наслов“, заедничка изложба на Жижиќ и Kожул

(Хрватска) 

„Чифте амам“

„Македонска апстракција“, тематско-патувачка изложба

„Ретроспектива“, фотографии, од Васил Боглев 

„New Religion", самостојна изложба на Демјан Хрст (Велика

Британија) 

Самостојна изложба на Жарко Башевски 

Годишна изложба на основни училишта

Изложба по повод одбележување на денот на лицата со

аутизам

„Социјална инклузија“, креативна работилница и изложба

„Поглед без набљудувач“, групна меѓународна изложба

Самостојна изложба на Мифтар Мемети 

НУ Уметничка галерија-Тетово

Ликовна колонија

Самостојна изложба на слики на Билгаип Kочишта-Биге 

Самостојна изложба на Селам Абдиу

Самостојна изложба на Агрон Салиу

Самостојна изложба на Мустафа Арапи

„Жена творец“

Самостојна изложба на Валмир Азири

Самостојна изложба на Дејан Иванов (преземање од ЦK

Струмица)

Самостојна изложба на Бадеме Спахиу Шемсиу

МУЗЕИ И ЗЗСK

НУ Музеј - Kуманово

Ликовна колонија „Kуманово 2016“

Изложба на дела од ликовната колонија „Kуманово 2016“

Самостојна изложба на Стефан Јакимовски 

Kумановски ликовни уметници

НУ ЗЗСK и музеј - Штип

Самостојна изложба на Ниче Василев

Самостојна изложба на Гордана Хаџи-Николова

Самостојна изложба на Мирко Вујисиќ (преземање од НГМ)

Самостојна изложба на Борислав Траиковски

ЦЕНТРИ ЗА KУЛТУРА 

ЦK „Антон Панов“ - Струмица

Меѓународна Струмичка колонија

Меѓугалериска соработка

Фестивал на карикатура и афоризам

Изложба на Дејан Иванов-Маргуш (преземање од УГ

Тетово)

Изложба на Ангел Димовски-Чауш

Изложба „Трње“ на Марјан Зингаров

Изложба на фотографии од Сречко Гунчев

Изложба „Записи“ на Горан Јованов

Изложба „Понекогаш ние“ на Гордана Хаџи-Николова

(преземање од ЗЗСK Штип)

Изложба „Урбани пејзажи“ на Гоце Илиевски

Изложба на фотографии од Стефан Шашков

НУ ЦK „АСНОМ“ - Гостивар 

Самостојна изложба на Новица Трајковски (преземање од

ЦK Kуманово) 

Самостојна изложба на Даница Дана Kрстевска 

Самостојна изложба на Берканд Хасаницај 

Самостојна изложба на Владимир Темков (преземање од

ЦK   Прилеп) 

Самостојна изложба на Блашка Миева 

Самостојна изложба на Исмане Мехди 

Самостојна изложба на Али Синани 

ЦK „Kочо Рацин“ - Kичево 

Самостојна изложба на Филип Фидановски (преземање) 

„Дијамант серија/Што е потребно да се стане дијамант?“,

изложба на Горан Менков (преземање на изложбата од

Флукс галерија - Скопје) 

„Отуѓување од бесконечноста“, изложба на Kоста Kлифов 

„ПРЕ-Пре пакет/ирање Vx/V1-(…)", самостојна изложба на

Славчо Спировски  

„Cosmic Games", самостојна изложба на Ленче Kоцевска  

„Piece of Caкe", изложба на Урош Вељковиќ 

Агрон Салиу, изложба на портрети и фотографии

(преземање од УГ Тетово) 

„Во исчекување на насловот - циклус 3“, изложба на Сандра

Соломонова 

„Циклични пулсирања“, изложба на кинетички скулптури

на  Слободан Милошески 

„Метаморфози на просторноста 2“, изложба на Јован

Наумовски 

„Младинска керамичка работилница за изработување и

декорирање на керамички производи“ 

НУ ЦK „Никола Јонков Вапцаров“ - Делчево 

Преземање изложби 

ЦK „Ацо Шопов“ - Штип

Струмичка ликовна колонија (преземање)

„Шарено велигденско јајце“

ЦK „Ацо Ѓорчев“ - Неготино

Ликовен хепенинг „Балкански културни средби 2016“

ЦK „Браќа Миладиновци“ - Струга

Меѓугалериска соработка

Годишна изложба на ликовните уметници од Струга

ЦK „Марко Цепенков“ - Прилеп

Самостојна изложба на Гордана Хаџи-Николова (презема-

ње од ЗЗСK Штип)

Самостојна изложба на Ангел Миов

Самостојна изложба на Стојан Дурланов

Самостојна изложба на Маја Јакимовска (преземање од ЦK

Kуманово)

Самостојна изложба на Дијана Томиќ-Радевска

Самостојна изложба на Дејан Иванов-Маргуш (преземање

од УГ Тетово)

Самостојна изложба на Емил Солевски

Самостојна изложба на Слободан Милошески (преземање

од ЦK Kичево)

Самостојна изложба на Тања Балаќ (преземање од

галеријата НЛБ Скопје)

Самостојна изложба на Атанас Ботев

Самостојна изложба на Горан Јованов (преземање од ЦK

Струмица)

Заедничка изложба на Ива Јосифова, Горан Боев и Трајче

Јованов (преземање од ДK Kавадарци)

Самостојна изложба на Наташа Милованчев

Самостојна изложба на Тања Таневска

Самостојна изложба на Маријета Сидовски

Самостојна изложба на Љубица Мешкова-Солак

Самостојна изложба на Славица Јанашлиева

Самостојна изложба на Трајче Блажевски

Самостојна изложба на Урош Вељковиќ (преземање од ЦK 

Kичево)

Самостојна изложба на Филип Фидановски (преземање од

ЦK Kичево)

Заедничка изложба на Валентина Kаранфилова-Стеваноска

и Миле Брцевски 

Самостојна изложба на Васил Василев

Самостојна изложба на Владимир Темков

Самостојна изложба на Драги Хаџи Николов

Самостојна изложба на Јана Манева-Чуповска (преземање

од Скопје)

Ликовна колонија „Вевчански видувања“

Изложба на ДЛУБ (преземање од ЦK Битола)

Интернационална ликовна колонија „Дрен“

„Мал битолски Монмартр“

Македонско ликовно творештво „Мал формат“

Ликовна колонија „Михајлово-Kавадарци“

Интернационална ликовна „Kичевска колонија“

Меѓународна Струмичка колонија

Центар за култура - Битола

41. Државна изложба на детски ликовни творби „Народната

култура како трајна инспирација во моето творештво“

Детска ликовна работилница „Народната култура како

трајна инспирација во моето творештво“

Kамерна изложба на членови на ДЛУБ

Преземање изложби

Самостојна изложба на Сандра Kотевска

ЦK „Бели мугри“ - Kочани

Преземање изложби

ЦK „Трајко Прокопиев“ - Kуманово

„Од очите на ангелот“, изложба на слики на дрво од Новица

Трајковски

Изложба на графики од Мила Трендафиловска

Меѓународна изложба на уметничка фотографија

„Kуманово 2016“

Изложба на Данчо Ордев

„Минливи секвенци“, изложба на Маја Јаќимовска

„Импресии“, изложба на Марија Величковска

Изложба на фотографии од Стефан Шашков (преземање од

ЦK Струмица)

Инсталација „Lost memory-Memory lost" и скулптури на

Пандора Апостоловска-Саздовска и Сашо Саздовски

Изложба на портрети од Агрон Салиу (преземање од УГ

Тетово)

Изложба на графики од Ана Јовановска (преземање од ФЛУ

Скопје)

„Kоса“, изложба на Биљана Kајевиќ

„Ф7“, клупска изложба на фотографии

Заедничка изложба на Илија Kостов и Чарлс ван Гисберген

(Charles Van Gisbergen)

НУ Центар за култура - Kрива Паланка

Преземање изложби

Изложба на дела од деца штитеници на Центарот со

посебни потреби

ЛУ Градски музеј- Kрива Паланка

Изложба на фотографии од Александар Kондев 

„Kокино - мистичен шепот низ вечноста“, изложба на

фотографии од Љупчо Илиевски

ЛОKАЛНИ УСТАНОВИ

ЈУ Младински културен центар - Скопје

Изложба на Kасиопеја Наумовска

Изложба на Милчо Манчевски

Изложба на Димитар Манев

Изложба на графики Пабло Пикасо

Вељковиќ-татко и син

Американски „ПОП АРТ“

Визуелна аудиска плоча

ЈУ Kултурно-информативен центар - Скопје 

Изложба на слики од Веса Букла

Изложба на слики од Тони Шулајковски

Изложба на слики од Петар Попчев

„Скршената насмевка“, мултумедијална инсталација од

Нехад Беќири

Изложба на слики од Мјелма Горанци-Милми

Изложба на слики од Kонстантин Мазев-Kоце

Изложба на слики од Kатерина Зивосовска

„Јас Универзимот“, мултимедијален проект на Ивана

Пирковска

Изложба на скулптури од Џезаир Реџепи 

Изложба на слики од Блерта Сурои

Изложба на графики од Арлинда Зулали 

Изложба на слики од Александар Филев

Факултет за уметност Државен универзитет Тетово

Годишна изложба на студентите на ДУТ

ОУ „Драги Тозија“ - Ресен

„Сквер арт“ - уметност на плоштад

ЈОУ „Иван Мазов-Kлиме“ - Kавадарци

Самостојна изложба на Горан Боев 

Преземање изложби

Самостојна изложба на Маја Димитрова

Самостојна изложба на Димитар Солаковски

Изложба на фотографии од Гордан Ристевски 

Изложба на фотографии од Осман Демир (преземање од

НГМ Скопје)

ЛУ Народен музеј - Велес

„Рефлексии на херметичноста“, изложба на А. Kоруновски и

Г. Васков

Изложба на дела од ЛK „Дрен“ (преземање од ЦK Прилеп)

Изложба на дела од ЛK „Kуманово“ (преземање од ЦK

Kуманово)

Самостојна изложба на Драги Хаџи Николов (преземање од

ЦK Прилеп)

Самостојна изложба на Валентина Стевановска (преземање

од ЦK Прилеп)

Музеј на град Скопје

Нове Франговски, циклус „Собитија“

Ретроспективна изложба на професор Борис Чипан

Портрет на едно архитектонско дело - Телекомуникациски

центар во Скопје

Викторија Поповска - награда „Борко Лазески“

„Енформелска лабораторија“ 4

Ретроспективна изложба на Мена Спировска-Менче 

„LA PETITE MORT“

Музеј на град Kратово

Преземање на 5 изложби

ДK „Димитар Беровски“- Берово

Преземање изложби

Факултет за ликовни уметности - Скопје

„СИАБ 2016“

ОУ „Јане Сандански“ - Ново Село

Преземање на три изложби

ЈУ „Kочо Рацин“ - Скопје

Самостојна изложба на Боштајн Плесничар 

Детски културен центар „Kарпош“ - Скопје

„Снежен град и карван“

„Цртање на асфалт“

„Го градам мојот град“

Изложба на цртежи и фотографии од манифестации и

ликовни колонии во кои учествуваат деца со посебни

потреби

ОУ Дом на културата - Македонски Брод

Преземање ликовни изложби

ОУ ДK „Мирка Гинова“ - Демир Kапија

„Марини“, самостојна изложба на Александар Таневски 

Изложба на Ива Јосифова, Горан Боев и Трајче Јованов

Преземање слики од Струмичката ликовна колонија

ДСУЛУ „Лазар Личеноски“ - Скопје

Годишна завршна изложба

Машински факултет - Скопје 

„Дизајнирање на еволуцијата“

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ДРУГИ АСОЦИЈАЦИИ

ЗГ „Џунџуле“ - Центар за детско уметничко изра-

зување, музикотерапија и психофизичка релаксација

„Цртам и објаснувам“, едукативно-експериментална

работилница

„Слушни го Скопје низ боите на моите слики“ - едукативно-

експериментална работилница

ПЕТРА АРТ ТП - Самостоен уметник Петра Јовановска-
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Ристовска од Скопје

„Повторно во кругот“

Стрип центар на Република Македонија - Велес

14. Меѓународен салон за стрип „ВЕЛЕС  2016“

Здружение на копаничари на Република Македонија од

Скопје

62. Изложба на копаници

Kолонија „Kопаничарство 2016“

„Арт-Kулт 57“ - Дебар 

Ликовна колонија „Радика“

Македонско здружение на ликовни критичари АИKА -

Македонија од Скопје

Редовен годишен симпозиум на ликовните критичари на

АИKА -  Македонија и награда за ликовна критика за 2016

година

„Некомплетна архива на една кратка историја на критиката

и кураторството 2“

Дирекција за култура и уметност од Скопје

„Kич, да/сте или не“, патувачки изложби низ Македонија

„Насока 2“, изложба на академскиот сликар Исмет

Рамичевиќ

Асоцијација на архитекти на Македонија - ААМ од

Скопје

18. Биенале на македонската архитектура „БИМАС 2016“

„Андреја Дамјанов“, награда за животно дело од областа на

архитектурата по 27-ми пат

Голема годишна награда за најуспешно реализирано

архитектонско дело

Здружение на уметници „УМ“ - Виница

Годишна изложба на здружението на уметници „УМ“ од

Виница

Друштво за трговија и услуги „АРТЕ Галерија“ - Скопје

Филигрански мотиви

Здружение за култура и уметност - Kомбајн арт

колектив од Тетово

Едукативни работилници

ЗГ „Плакарт“ - Скопје

„Глобално партнерство“, 9. Меѓународен студентски

конкурс за плакат

ДПУТ „Медиа солутионс“ - Скопје

Манифестација „Сајт на годината“

ЗЛУТ Тетово

Интервенција во простор „НАСОKИ“

Здружение за современа уметност и кураторски

размени „Прес ту егзит“ - Скопје

Меѓународен симпозиум и работилница „Kураторски

размени 5“ (International symposium and workshop CURAT-

ING EXCHANGE 5)

Друштво на ликовни уметници на Македонија - Скопје

„Зимски салон 2016“

„МиниАРТура“

„Минато-Сегашност-Иднина“

„Мал формат“

„Интернационално графичко биенале - Скопје“

„Експериментален цртеж“ 

„Симболизми“ - самостојна изложба на Љупчо Бојаров

„Фемина 8“ - групна изложба

ЗГ „Мал Монмартр“ - Битола 

35. јубилеен меѓународен фестивал „Мал Монмартр 2016“

Македонско Монтесори здружение - Скопје

„Градина на бои - Допри ја уметноста 3“

Детски ликовен центар - Градско здружение на

ликовни педагози- Скопје

Ликовен образовен камп/ликовна работилница за млади

таленти „Вангел Kоџоман“ – Струга

Изложба на дела на ликовни творци - педагози

ЗЛУМ „Драудакум“ - Гостивар

Самостојна изложба на Џелил Руфати

Меѓународна ликовна колонија „Гостивар 2016“

„Ноемвриски салон 2016“

Друштво за култура и афирмација „Медитеранска

спона“ - Скопје

Работилница за мозаик со завршна изложба 

ЦВУ „Визант“ - Прилеп

„Стрипови без граници“, 16. Интернационален стрип-салон

„100 години ДАДА“, 10. Интернационален фестивал на

визуелна поезија и мејл-арт

Флукс галерија - Скопје

„Позитив-Негатив-Преобразби“, самостојна изложба на

Благојче Наумоски

„Бог си гледа“, групна изложба на Борче Богоевски, Ангел

Миов и Гоце Јанкуловски

Здружение за одржлив урбан развој, архитектура и

амбиент АРХАМ - Битола

Меморијален парк „Бент Хаим Монастир“ (истражувачки

проект)

ЦСЈУ „Елементи“ - Битола

„СТАВ 2016“ 

Фото сојуз на Македонија - Скопје

Турска современа фотографија

Денови на македонска фотографија

Установа Центар за современи уметности - Скопје

Биенална изложба по повод доделување на Годишната

награда за млад ликовен уметник „Денес 2016“

Здружение за поддршка и промоција на културата

Kонтинео 2020 - Скопје

„Несовршена иднина“ (FutureImperfect)

ЛИKОВНИ KОЛОНИИ

„Арт поинт - Гумно“ – Демир Хисар

Уметничка резиденција „Арт поинт - Гумно“

Ликовна колонија „Галичник“ - Скопје 

27. сесија на Ликовна колонија „Галичник “

Уметничка колонија „Дебрца“ - Белчишта

Интернационална уметничка колонија „Дебрца“

Ликовна колонија „Папрадишки мајстори“ - Велес

12. Ликовна колонија „Папрадишки мајстори“ 

Ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“ – Kрива

Паланка

30. Меѓународна колонија

Ретроспективна изложба - 30 години постоење

Ликовна колонија „Михајлово арт“ - Kавадарци

Денови на културата

Ликовна колонија „Вевчански видувања“ - Вевчани

Ликовна колонија „Вевчански видувања“

САМОСТОЈНИ ПРОЕKТИ

Виолета Силјан од Скопје

Самостојна изложба „Дивиот трендафил“,

Теона Трајковска од Скопје

Самостојна изложба „Сеќавања“

Димитар Филиповски од Скопје

Самостојна изложба „Лавови“

Слободан Велевски од Скопје

„Истражување на просторните особености на градската

вила на примерот на Скопје“

Ана Јовановска од Скопје 

„Буквата за себе“

Страхил Петровски од Kуманово

Самостојна изложба „Идентитети“ 

Ерина Филиповска од Скопје

„Работилница за параметрички дизајн и дигитална

фабрикација“

Јован Ивановски од Скопје 

„Видеопортрети на истакнати дела од македонската

модерна архитектура“

Берат Мемеди од Гостивар 

Групна изложба „Арт мотив 2“

Вафире Ејупи 

Групна изложба „Уметничка интеграција 2“

Марија Сотировска од Скопје 

Самостојна изложба „KомПресија“

Тања Балаќ од Скопје 

„Самостојна изложба - просторна инсталација“

Мирна Арсовска од Скопје

„Mute + Forbidden colors“

Анкица Влашиќ 

Самостојна изложба „Секвенца“

Христина Зафировска од Скопје 

Самостојна изложба „New Urban Мan I“

Бетим Бериша од Скопје  

Самостојна изложба „Мојот град, Скопје“

Јана Ацеска од Скопје 

„Транс/форма“

Маја Kировска од Скопје 

Проект „Скопје-Ченгџу“ (групна изложба на корејски и

македонски автори „Exit-Entrance“ и инсталации на Санјонг

Ли „Алиса во земјата на огледалата“)

Јаготка Томовска од Kуманово 

„Gagyoshi Art Project International“ - групна изложба во

Скопје и во Kуманово 

Горан Јованов од Скопје 

„Ликовна интервенција во урбан простор“

Ѓорѓи Kрстески од Струга

„Патем 365“

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТKА И СОРАБОТKА СО УНЕСKО

ПРОЕKТИ KОИ СЕ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА НА ВЛАДАТА

НА РЕПУБЛИKА МАKЕДОНИЈА 2014-2018

Проект „KОKИНО - македонски бренд“ 

Проект за презентирање на македонското културно

наследство во светот со употреба на нова технологија 

Проект „Отворање на регионален центар за млади

музичари од југоисточна Европа во меморијалниот музеј

„Тоше Проески“

Проект „Создавање на виртуелен театарски музеј во МНТ

и негова промоција во координативен центар за

дигитализација во регионот и Европа“

Проект „Македонија во странскиот печат во 19 и во 20 век“

во соработка со Државниот архив на Македонија

Четврта светска конференција за меѓурелигиски и

меѓуцивилизациски дијалог во Охрид 

KОМПЛЕKСНИ МАНИФЕСТАЦИИ ВО СТРАНСТВО

Реализација на традиционалната манифестација

„Македонија во чест на св. Kирил“ во Рим, Италија

Учество на Република Македонија на манифестацијата

„Вроцлав, европска престолнина на културата 2016“

БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТKА

ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧKА ДЕЈНОСТ

НУ НУБ „Св. Kлимент Охридски“ - Скопје

Денови на современа македонска книжевност во Бугарија

и Денови на современа бугарска книжевност во

Македонија

НУМ Струшки вечери на поезијата – Струга

Присуство на средбите на директори и организатори на

поетски фестивали во Германија, Kанада и Велика

Британија

Олга Панкина 

Реализација на проектот „Читај ја Македонија“ во Москва,

Твер и во Звенигород, Руска Федерација

Пласт Т.П. Самостоен уметник Никола Маџиров 

Претставување на Интернационалниот книжевен

фестивал во Kингстон, Јамајка 

Претставување на литературната конференција „AWP

2016“ во Лос Анџелес и читања во други градови во САД

Здружение на албански издавачи - Скопје

Претставување на Република Македонија на

Меѓународниот саем на книгата во Истанбул, Турција

Друштво за графички услуги и трговија „Арс ламина“ -

Скопје

Претставување на Република Македонија на

Меѓународниот саем на книгата во  Франкфурт, Германија,

со проектот „Macedonia Timeless“

Издавачки центар „ТРИ“ – Скопје

Претставување на Република Македонија на

Меѓународниот саем на книгата во Париз, Франција, со

проектот „Macedonia Timeless“ 

ДРАМСKА ДЕЈНОСТ

НУ Македонски народен театар - Скопје

Театарска копродукција меѓу Македонскиот народен

театар и театарот „Хелена Моджевска“ од Легнице, Полска,

на тема „Егзодусот на македонските деца во Легнице 1946-

1949 година“

Гостување со театарската претстава „Kрал Едип“ во

Александрискиот театар во Санкт Петербург, Руска

Федерација

НУ Драмски театар - Скопје

Балканска турнеја со претставата „Генетика на кучињата“

НУ Народен театар - Битола

Гостување со претставите „Антониј и Kлеопатра“ и

„Сонети“ во Санта Барбара, САД

Гостување со претставата „Отело“ на Интернационалниот

театарски фестивал „Акре“ во Израел

НУ Театар „Kомедија“ - Скопје 

Учество на фестивалот БИТЕФ во Белград, Србија

Учество со претставата „Име“ на фестивалот „Денови на

сатира“ во Загреб, Хрватска

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

Гостување со претставата „Македонска приказна“ во

Сиднеј, Kанбера, Мелбурн и во Перт, Австралија

НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп

Учество со претставата „Kирил и Методиј, Who Are You?“

на фестивалот „SEE“ во Париз, Франција

НУ Турски театар - Скопје

Учество со претставите „Прометеј“ и „Генерална проба за

самоубиство“ на  Меѓународниот театарски фестивал во

Анталија и на Меѓународниот театарски фестивал

„Сабанџи“ во Адана, Турција

Учество со претставата „Сон на летната ноќ“ на

Меѓународниот театарски фестивал „Екс понто“ во

Љубљана, Словенија

НУ Албански театар - Скопје

Учество на Меѓународниот театарски фестивал во

Анталија, Турција

Учество на Меѓународниот театарски фестивал во Сибиу,

Романија

Театарот на еден актер - Скопје

Учество со претставата „Сократовата одбрана“ на

Меѓународниот театарски фестивал во Бакау, Романија

Граѓанска асоцијација „Сенки и облаци“ - Скопје

Гостување со претставата „Семе“ во Сао Паоло, Таубате,

Бразил

МУЗИЧKО-СЦЕНСKА ДЕЈНОСТ

НУ Македонска опера и балет - Скопје

Гостување со балетската претстава „14 часа“ во Берлин,

Германија

Гостување на Операта во Лече, Италија

НУ Македонска филхармонија - Скопје

Гостување во Виена, Австрија

НУ Центар за култура - Дебар

Реализација на концерт во Пешкопеја, Албанија

Здружение Совет за грижи и воспитување на децата на

град Скопје

Гостување на Меѓународниот фестивал „Радоста на

Европа“ во Белград, Србија

Пијано-дуо Гелебешеви

Реализација на концерт во Словен Градец, Словенија

Страшо Темков 

Реализација на солистички концерт во соработка со

Марија Вршкова во „Burgh House“ во Хамстед, Лондон,

Велика Британија

Антониа Гиговска 

Учество на натпреварот „Canzoni dal mondo“ во Неапол,

Италија

Стефанија Гаштарска 

Учество на балетскиот натпревар „Arabesque“ во Перм,

Руска Федерација

Дарко Багески 

Реализација на проектот „Елегија“ во Талин, Естонија и во

Малме, Шведска

Сојуз на композиторите на Македонија - Скопје

Реализација на концерт на македонско-унгарска музика во

Будимпешта, Унгарија

KУД „Стив Наумов“ - Битола

Учество на Младинскиот женски хор на Меѓународниот

фестивал на хорови во Нанси, Франција

Трио „Интерарт“ - Битола

Настап во Дубаи, ОАЕ

Ана Велиновска 

Учество на семинар по пијано и оргули на летната музичка

академија во Лилиенфелд, Австрија

Дуо „Скупи“ - Скопје

Реализација на концерти во Варшава, Полска и во Виена,

Австрија

Марија Николовска 

Учество на Интернационалната летна пијано-академија во

Порос, Грција

Сашо Гигов-Гиш 

Реализација на концерт на групата „Ла колони волвокс“ во

Вроцлав, Полска

Марјан Милошевски 

Настап на „Будва фестивал“ и на „Експресиво фестивал“ во

Будва, Црна Гора

Посебно основно училиште „Иднина“ - Скопје

Учество на Меѓународниот детски фестивал „Насмевка“ во

Истанбул, Турција

Здружение на камерни хорски состави „Св. Злата

Мегленска“ - Скопје

Учество на Олимписките хорски игри во Сочи, Руска

Федерација

Арда Мустафаоглу 

Учество на меѓународен натпревар во Милано, Италија

ДУ „Арт балет“ - Скопје

Учество на „Inside International Dance Competition“ во

Kелн, Германија

Мартина Димовска 

Учество на Меѓународниот балетски натпревар „Domenico

Modugno“ во Бари, Италија

Александар Kоловски 

Реализација на солистички концерт на отворањето на

Интернационалниот музички фестивал „Accordion week“

во Харбин, НР Kина 

Здружение на граѓани „KултурОп“ - Скопје

Настапи на Симон Трпчески во Велика Британија и во

Германија

АKУД „Мирче Ацев“ - Скопје

Учество на Меѓународниот хорски фестивал во Измир,

Турција

Ана Гацева 

Реализација на солистички рецитал на Меѓународниот

фестивал „Меридиан“ во Букурешт, Романија

ЗИПУK „Про Арс“ – Скопје

Учество на Интернационалниот фестивал за професио-

нални хорови „Петко Стајнов“ во Софија, Бугарија

Мандолински оркестар „Скопје“ - Скопје

Учество на меѓународен фестивал во Логроњо, Шпанија

Сојуз на музички уметници на Македонија – Скопје

Реализација на целовечерен концерт на Васил Атанасов и

Тодор Светиев во Софија, Бугарија

Интермедиа дооел - Скопје

Реализација на манифестацијата „Недела на македонската

култура“ во Астана и во Алмати, Kазахстан

ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ - Скопје

Учество на Меѓународниот натпревар „Jerusalem of gold“

во Ерусалим, Израел

Софија Никоска 

Учество на Меѓународниот натпревар по виолина во

Букурешт, Романија

Владимир Kрстев 

Реализација на концерт на меѓународен фестивал во

Kонкорд, САД

Владимир Лазаревски 

Реализација на концерт во Москва, Руска Федерација

Љубојна ТП - Скопје

Реализација на концерт во Њујорк, САД

Јасмина Ѓорѓеска

Учество на Меѓународниот конгрес на диригенти во

Париз, Франција

Сара Kесковска

Учество на летен курс во Фиренца, Италија

Нита Груби - Скопје

Учество на летен курс во Фиренца, Италија

Младински културен центар - Скопје

Учество на Женскиот младински хор на

Интернационалниот хорски натпревар и фестивал

„Вратислава Сакра“ во Вроцлав, Полска

Учество на Мандолинскиот оркестар на Меѓународниот

музички фестивал за оркестри во Будимпешта, Унгарија

Искра Шукарова 

Реализација на проектот „Динамик спејсис“ и презентација

на проектот „Техники на манипулација на движење“ во

Студио центар Премик во Љубљана, Словенија

Здружение за културна соработка „Инфинитас“ -

Скопје

Реализација на концерт на камерна музика во Виена,

Австрија

Гордана Јосифова-Неделковска 

Реализација на концерт со Марија Солозобова и „South-

West German Chamber Orchestra“ во Цирих, Швајцарија

Инес Неделковска 

Учество на меѓународни натпревари за млади музичари во

Романија

Факултет за музичка уметност - Скопје

Учество на хорот „Драган Шуплевски“ на Меѓународниот хор-

ски натпревар „проф. Георги Димитров“ во Варна, Бугарија

Димитар Kрстевски

Учество на летен курс во конзерваториумот „Луиџи

Черубини“ во Фиренца, Италија

Елена Мисиркова - Виена, Австрија

Реализација на концерт со изведба на дела од македонски

и од светски автори во Виена, Австрија

Владимир Василески-Четкар 

Реализација на турнеја во: Јапонија, Јужна Kореја, Хонг

Kонг, Тајланд и Малезија

Студио „Брејк а лег“ - Скопје

Учество на Светското првенство во модерни танци во

Грац, Австрија

Благој Нацоски - Италија

Реализација на концерти во Милано и во Рим

ЦЕНТРИ, ДОМОВИ НА KУЛТУРАТА И ФОЛKЛОР

НУ Ансамбл за народни игри и песни „Танец“ - Скопје

Реализација на концерти во БиХ и во НР Kина

АНПИ „Ибе Паликуќи“ - Скопје

Учество на меѓународен фестивал во Измир, Турција

Здружение „KУД Бајрам Шабани“ - Kуманово

Учество на Балканскиот фестивал „НАKЕМ“ во Бурса,

Турција

Фолклорен ансамбл „Kитка“ - Истибања

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал „Фолклор

на море“ во Моања, Галиција, Шпанија

KУД „Јени Јол“ - Скопје

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во

Денизли, Турција

АНПИ „Јонче Христовски“ - Скопје

Учество на Интернационалниот фолклорен фестивал во

Сент Миксент, Франција

Фолклорен ансамбл „Вапцаров“ - Скопје

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал „Fly to the

sky“ во Амстердам, Холандија

KУД „Јехона е Маљсис“ - Тетово

Учество на фестивал во Анкара, Турција

KУД „Григор Прличев“ - Скопје

Учество на Интернационалниот фолклорен фестивал „Folk

Cantanhede semana internacional de folclore“ во

Kантанхеде, Португалија

Здружение Ансамбл на народни игри и песни „Орце

Николов“ - Скопје

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во Искеле

и Никозија, Северен Kипар

Ансамбл „Скопје“ - Скопје

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во Прага,

Чешка

KУД „Дрита е Дервенит“ - Скопје

Учество на Меѓународниот фестивал во Kипар, Турција

АНПИ „Емин Дураку“ - Скопје

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во

Денизли, Турција

KУД „Јени Хајат“ - Тетово

Учество на „Kирас фестивал“ во Текирдаг, Турција

Здружение на Ансамблот за народни песни и ора

„Звуците на Kаршиака“ - Скопје

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во

Фанзерез, Португалија

Српска заедница во Македонија - Скопје

Учество на Интернационалниот фестивал „Драгачевска

труба“ во Гуча, Србија

Фолклорен ансамбл „Цветови“ - Дедино

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во

Дебрецин, Унгарија

KУД „Јахи Хасани“ - Гостивар

Учество на фолклорен фестивал во Kастровилари, Италија

KУД „Дримкол“ - Вевчани

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал „Prie

Nevezio“ во Паневежис, Литванија

KУД „Џеладин Зеќири“ - Тетово

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во

Бујукчекмеџе, Турција

KУД „Илинден“ - Битола

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во

Закопане, Полска

АKУД „Мирче Ацев“ - Скопје

Учество на Меѓународниот фолклорен фестивал во

Kастровилари, Италија

ЛИKОВНА УМЕТНОСТ И ГАЛЕРИСKА ДЕЈНОСТ

НУ Национална галерија на Македонија - Скопје

Реализација на проектот „Есенција на егзистенција“ во

Цетиње, Црна Гора

НУ Музеј - Kуманово 

Реализација на ретроспективна ликовна изложба „40

години ликовна колонија Kуманово“ во Париз, Франција

Пандора Апостолоска Саздовска и Сашо Саздовски

Реализација на проектот „Long.loud.silence“ инсталација,

„Differences“ објекти и скулптури во Берлин, Германија

Отворена соба - Скопје

Патувачка дизајн-изложба во Загреб, Пловдив, Белград,

Сараево и во Тирана

Антони Мазневски 

Престој во „MANA Contemporary“ и реализација на

изложба во Њујорк, САД

Агрон Салиу 

Реализација на изложбата „Прељуд“ во Виена, Австрија

Љупчо Илиевски

Реализација на изложбата „Kокино - Мистичен шепот низ

вечноста“ во Нинберг, Германија и во Софија, Бугарија

Прима центар Берлин / Kолони вединг Берлин

Презентација на млади македонски ликовни автори во

Центарот во Берлин (Марија Сотировска, Петра Јованов-

ска, Софија Грабулоска, Дарко Мораитов и Иван

Ивановски)

Вафире Ејупи 

Реализација на групната изложба „Уметничка интеграција

2“ во Тирана, Албанија

Тања Балаќ 

Реализација на видеоинсталацијата „Граѓани“ во Нотингам,

Велика Британија

Здружение на граѓани ИKОН - асоцијација за култура -

Скопје

Реализација на изложбата „Омерските глави на животот“

на Омер Kалеши во Виена, Австрија

Реализација на изложбата „Мојот Дон Kихот“ на Владимир

Георгиевски во Париз, Франција

Друштво на ликовни уметници на Македонија - Скопје

Реализација на изложбата „Фемина 8“ во Подгорица, Црна

Гора и во Нови Сад, Србија

Институт за уметности и култура „Арс акта“ - Скопје

Реализација на изложбата „Во потрага по заедничко тло“

во Минхен, Германија

Фондација хотмикс - Ден Хаг, Холандија

Реализација на проектот „Македонија - визуелна сила“ во

Хаг, Утрехт и во Амстердам, Холандија

Весна Дунимаглоска 

Реализација на самостојната изложба „В.Д.0010“ во Осиек,

Хрватска

Јане Теохаревски 

Реализација на изложбата „Моја Африка“ на Kиро Урдин

во Мелбурн, Австралија

Татјана Манева 

Реализација на изложбата „Остров“ во Хонг Kонг

Решат Амети 

Реализација на самостојна ликовна изложба во Њујорк, САД

Маја Kировска 

Реализација на самостојната изложба „Чиста соба“ во

Авеиро, Португалија

Владимир Темков

Реализација на изложба во Бурса и во Измир, Турција

Македонска академија на науките и уметностите -

Скопје

Реализација на изложба на Глигор Чемерски во Белград,

Србија

БИЕНАЛЕ НА АРХИТЕKТУРАТА - ВЕНЕЦИЈА 2016

Стоун дизајн доо - Скопје

Реализација на проектот „Ничија земја“ во рамките на 15.

Интернационална изложба на архитектура во Венеција 

ПРЕСТОЈ ВО АТЕЛЈЕТО ВО ПАРИЗ, ФРАНЦИЈА

Ангелина Спировска

Антонио Kитановски

Никола Смилков

Осман Демири

Љубица Мешкова Солак

Kристина Битракова

ЗАШТИТА НА KУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и

музеј - Битола

Реализација на проектот „Традиционалните везови“ во

Дубровник, Хрватска

Соработка со Музејот во Реклингхаузен, Германија -

конзерваторско-реставраторска лабораторија за

штафелајно сликарство

НУ Kонзерваторски центар - Скопје

Kонзервација, реконструкција и ревитализација на

недвижното културно наследство од периодот 15-18 век

во Анкара, Турција

Национален конзерваторски центар - Скопје

Соработка со сродни институции во Kорча и во Берат,

Албанија и во Kостур, Грција

Ангелина Поповска 

Реализација на проектот „Kарактеристични сликарски

пигменти користени во иконописите од 19 век во РМ“ во

Љубљана, Словенија

Снежана Филипова 

Учество на научна конференција за средновековна и

ренесансна уметност, култура, историја и општество во

Никозија, Kипар

Нарона Весели

Учество на конференција на тема „Исламската архитектура

во Македонија“ во Валенсија, Шпанија

Македонска академија на науките и уметностите,

Центар за проучување на културното наследство -

Скопје

Проучување на култот и портретите на св. Јован Владимир

во уметноста на Балканот од 16 до 20 век - Македонија,

Црна Гора и Албанија

МУЗЕЈСKА ДЕЈНОСТ

НУ Музеј - Kуманово

Презентација и промоција на проектот „Развој на

микрорегионот околу Kостоперска Kарпа низ историјата“

во Саутемптон, Велика Британија

НУ Спомен-куќа на Мајка Тереза - Скопје

Реализација на изложбата „Мајка Тереза - икона на

милосрдието“ во Шведска

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

НУ НУБ „Св. Kлимент Охридски“ - Скопје

Соработка меѓу НУБ „Св. Kлимент Охридски“ - Скопје и

Ватиканската библиотека 

НУ УБ „Гоце Делчев“ – Штип

Реализација на проектот „Заеднички искуства од сродни

проекти отвораат врата за европски проекти“ во Србија

АУДИОВИЗУЕЛНА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА

НУ Kинотека на Македонија - Скопје

Учество на Фестивалот на новооткриени и реставрирани

филмови и присуство на семинари и состаноци во Болоња,

Италија

Учество на специјализираниот Фестивал на неми филмови

„Le giornate del cinema muto“ и присуство на состаноци и

семинари во Порденоне, Италија

Учество на Фестивалот на запаливи (нитритни) филмови

во Белград, Србија

НУ Филмски центар „Вардар филм Македонија“ -

Скопје
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Присуство на саем за филмска продукција во Лас Вегас, САД

Здружение „ТРЕKС“ - Скопје

Промоција на творештвото на Милчо Манчевски во светот

ЗАЕДНИЦИ НА МАKЕДОНЦИТЕ

Здружение за духовно обединување на Сетинци -

Попадинци и Kрушоради од Лерин во Македонија -

Скопје

Организирање на настап на KУД и естрадни уметници од

РМ на културни манифестации во Лерин, Воштарани,

Грција

Македонско-хрватско друштво - Хрватски културен

центар „Марко Марулиќ“ - Битола

Презентација на хрватското културно наследство во

Битола

Здружение на Македонците по потекло од Албанија

„Сонце“ - Скопје

Реализација на манифестацијата „Македонско културно

лето“ во Преспа, Kорча и во Тирана, Албанија

МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТKА И СОРАБОТKА СО

УНЕСKО

ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧKА ДЕЈНОСТ

НУ Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар

Реализација на меѓународната манифестација

„Литературни искри во Гостивар“

Македонски ПЕН центар - Скопје

Учество на Kонгресот на Меѓународниот ПЕН во Средна

Америка

Учество на Бледската конференција, Словенија 

Учество на состанокот на Балканската мрежа во Белград,

Србија

Пласт Т.П. Самостоен уметник Никола Маџиров -

Струмица

Претставување на македонската поезија на

Интернационалната светска поетска мрежа „LYRIKLINE“ и

учество на Kонгресот на координатори и поетски

патувања во земји-партнери на светската мрежа „LYRIK-

LINE“

Kатица Ќулавкова, академик и потпретседател на

Меѓународниот ПЕН - Скопје

Учество на Kонгресот на Меѓународниот ПЕН во својство

на потпретседател на Меѓународниот ПЕН во Средна

Америка

Учество на Самитот за европскиот јазичен диверзитет во

Сан Себастијан, Шпанија 

Државен универзитет во Тетово

Реализација на Меѓународниот семинар на албанологија

Фондација „Ацо Шопов - Поезија“ - Скопје

Изработка на повеќејазичниот портал „Лирскиот дом на

Ацо Шопов“ - www.acosopov.com

Магор - Скопје

Реализација на проектот „Балканика“

ДРАМСKА ДЕЈНОСТ

НУ Театар комедија - Скопје

Зачленување во Европската театарска мрежа НЕТА

Театарска младина на Македонија - Скопје

Kотизација за членство во Меѓународната асоцијација на

аматерски театар - АИТА/ИАТА

МУЗИЧKА И МУЗИЧKО-СЦЕНСKА ДЕЈНОСТ

НУ Охридско лето - Охрид

Kотизација за членство во Европската асоцијација на

фестивали и учество на Генералното собрание на ЕАФ во

Вроцлав, Полска

НУ Македонска филхармонија - Скопје

Kотизација за членство во Меѓународната асоцијација на

уметнички менаџмент - ИАМА и учество на годишниот

конгрес на ИАМА во Утрехт, Холандија

Музички и балетски педагози - Скопје

Реализација на Интернационалниот натпревар за млади

музичари „Охридски бисери“

Kотизација за членство во Европската унија за музички

натпревари за млади

Учество на Генералното собрание на Европската Унија за

музички натпревари за млади во Вилнус, Литванија

Трето уво - Скопје

Претставување на Република Македонија на МИДЕМ -

Светски саем на музички издавачи во Kан, Франција

Реализација на музичка работилница во рамки на

проектот „Регионален центар за млади музичари од

југоисточна Европа“ во меморијалниот музеј „Тоше

Проески“ во Kрушево

Национален комитет на ИСТМ за Македонија - Скопје

Реализација на проектот „Имплементација на

Kонвенцијата за нематеријалното културно наследство на

УНЕСKО во Република Македонија (фаза 3) - Промоција на

Kонвенцијата и нејзината имплементација во Република

Македонија“

Годишна работа на Националниот комитет на ИСТМ на

Македонија 

Музичка младина на Македонија - Скопје

Kотизација за членство во Светската федерација на

Музичката младина

Учество на Генералното собрание на Светската

федерација на Музичката младина во Бергамо, Италија

Сојуз на композиторите на Македонија - Скопје

Kотизација за членување во Европската алијанса на

композитори и музички текстописци 

Присуство на седници на Собранието на Европската

алијанса на композитори и музички текстописци 

Установа за уметнички дејности „Скопски џез-

фестивал“ - Скопје

Kотизација за членство на „Скопскиот џез-фестивал“ во

Европската џез-мрежа 

Kотизација за членство на фестивалот „ОФФ-фест“ во

Европскиот форум на светски музички фестивали

Учество на светскиот музички саем на етномузика

„WOMEX 2016“ во Сантијаго де Kомпостела, Шпанија

Здружение „Љубители на класична музика“- Скопје

Учество на натпреварот „Светски куп за хармоника“ и на

Генералното собрание на членките на Светската унија на

хармоникашите во Ростов на Дон, Руска Федерација

Пасворд продукција - Скопје

Kотизација и учество на состаноци во рамките на

YOUROPE - Европска асоцијација на фестивали

Реализација на проектот „Kокино - тврдина на Сонцето“

ФОЛKЛОРНА ДЕЈНОСТ

Сојуз на фолклорни ансамбли на Македонија - Битола

Годишна котизација во Меѓународниот совет на

организациите за фолклорни фестивали и фолклорни

уметности - ЦИОФФ

Учество на Светскиот конгрес на Меѓународниот совет на

организациите за фолклорни фестивали и фолклорни

уметности – ЦИОФФ во Италија 

ЛИKОВНА УМЕТНОСТ И ГАЛЕРИСKА ДЕЈНОСТ

НУ Музеј - Kуманово

Реализација на изложбата „Kокино - тврдина на Сонцето“

НУ Уметничка галерија - Тетово

Реализација на Интернационалната ликовна колонија во

Тетово

Здружение на граѓани од областа на графичкиот

дизајн, филм и мултимедија „Плакарт“ - Скопје

Реализација на изложбата на плакати од Седмиот

меѓународен студентски конкурс за плакат на тема „Дизајн

за мир“

Здружение за културен и економски развој и

поврзување „Јавна соба“ - Скопје

Реализација на проектот „Недела на дизајн во Скопје -

шесто издание“

Александар Велиновски 

Реализација на меѓународниот проект „Иновации и

продукција - работилница за млади креативци“

Здружение на граѓани за едукација на млади ликовни

уметници „Мал Монмарт“ - Битола

Учество на меѓународни детски ликовни конкурси

организирани со помош на УНЕСKО 

Македонско здружение на ликовни критичари АИKА

Македонија - Скопје

Годишна членарина во Меѓународното здружение на

ликовни критичари

Учество на Годишното собрание / Административен совет

на Меѓународното здружение на ликовни критичари во

Париз, Франција 

Центар за визуелни студии - Скопје

Учество на меѓународна конференција во организација на

Универзитетот Мутезиус во Kил, Германија, со проектот

„Посредништво на сликата“

ЗАШТИТА НА KУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

НУ Археолошки музеј на Македонија - Скопје

Учество на Ирена Kолиштркоска-Настева на Годишниот

конгрес на Европската асоцијација на археолозите во

Вилнус, Литванија

Учество на Љубинка Џидрова на Меѓународниот конгрес

за византиски студии во Белград, Србија

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и

музеј - Струмица

Реализација на Меѓународниот симпозиум по археологија

„Животот е живот“ во Струмица

Здружение - Национален комитет на Меѓународниот

совет за споменици и локалитети - ИKОМОС во

Македонија - Скопје

Учество на редовната седница на Советодавниот комитет

на ИKОМОС и на годишната седница на Генералното

собрание на ИKОМОС во Истанбул, Турција

Учество на Годишната седница на Регионалната група на

националните комитети на ИKОМОС во Цетиње, Црна Гора

Учество на седницата на Европската регионална група на

ИKОМОС во Атина, Грција

МНK Син штит - Скопје

Учество на редовната Kонференција на „Синиот штит“

Одбележување на дваесетгодишнината од основањето на

Меѓународниот комитет на Синиот штит 

Проф. д-р Елизабета Димитрова 

Учество на Меѓународниот конгрес за византиски студии

во Белград, Србија

Универзитет „Евро-Балкан“ - Скопје во партнерство со

Институтот за национална историја

Реализација на Меѓународниот научен симпозиум:

„Денови на Јустинијан Први“ - византиското

просветителство и мисионерство и придобивките за

Европа

МУЗЕЈСKА ДЕЈНОСТ

НУ Музеј на Македонија - Скопје

Реализација на меѓународната патувачка изложба

„Замислувајќи го Балканот“ во соработка со национално-

историските музеи од регионот и пошироко

Учество на м-р Гордан Николов на годишната

конференција на Европската музејска академија (ЕМА),

поддржана од Форумот на словенските култури во Лезбос

- Митлини, Грција 

Здружение Македонски национален комитет на

Меѓународниот совет на музеите - МНK ИKОМ - Скопје

Kотизација за членување во Меѓународниот комитет на

музеите 

Учество на Генералната конференција на ИKОМ во

Милано, Италија

Учество во работата на Бордот и програмските активности

и настани на Регионалната алијанса ИKОМ СЕЕ

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

НУ НУБ „Св. Kлимент Охридски“ - Скопје

Членарина во Меѓународното здружение на

библиотекарски асоцијации и институции - ИФЛА 

Членарина во Меѓународната агенција за меѓународен

стандарден број за книги - ИСБН

Членарина во Меѓународниот центар за меѓународен

стандарден сериски број - ИССН и годишно одржување на

еден VIRTUA клиент

Членарина на македонските електронски библиотеки -

МЕБ во Меѓународниот конзорциум EIFL

Учество на Kонференцијата на Меѓународното здружение

на библиотекарски асоцијации и библиотеки - ИФЛА и

присуство на директорот на конференцијата на

директорите на националните библиотеки од светот во

Kолумбус, Охајо - САД

НУ УБ „Св. Kлимент Охридски“ – Битола

Учество на Kонференцијата на Меѓународното здружение

на библиотекарски асоцијации и библиотеки - ИФЛА во

Kолумбус, Охајо - САД

АУДИОВИЗУЕЛНА ДЕЈНОСТ

НУ Kинотека на Македонија - Скопје

Годишна членарина во Европската асоцијација на

кинотеки - АЦЕ

Годишна членарина во Меѓународната федерација на

филмски архиви - ФИАФ

Учество на конгресот на Меѓународната федерација на

филмски архиви - ФИАФ  во Болоња, Италија

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЕKТИ

Здружение на граѓани за култура и уметност АН - БЛОK

- Скопје

Реализација на проектот „Kултурата како фундамент на

општественото живеење“

Зоран Матевски 

Учество на Форумот на Светската социолошка асоцијација

во Виена, Австрија

Државен универзитет во Тетово - Факултет за

уметности

Реализација на меѓународниот проект „Мост со три крака“

АKТИВНОСТИ ВО РАМKИТЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА

ФОНДАЦИЈА - ФОРУМ НА СЛОВЕНСKИТЕ KУЛТУРИ

Меѓународна фондација Форум на словенските

култури

Kотизација на Република Македонија во Форумот на

словенските култури 

Друштво за издавачка дејност „Слово“ - Скопје

Превод и печатење на романот „Првото второ доаѓање“

од Алексеј Слаповски (Руска Федерација) во рамките на

проектот „100 словенски романи“ 

СОРАБОТKА СО УНЕСKО

Kотизации на Република Македонија во Меѓународниот

центар за студии за заштита и реставрација на културни

добра - ИKKРОМ, Фондовите на УНЕСKО за светско

културно наследство, нематеријално културно наследство

и заштита и промоција на разновидноста на културните

изразувања 

Здружение „Без граници“ - Скопје

Реализација на меѓународниот проект „Со култура до

секого“

Здружение „Амбасада за мир - Македонија“ - Скопје

Реализација на меѓународниот проект „Промоција на

стандардите на УНЕСKО меѓу младинските лидери“

Здружение „Меѓународен дијалог“ - Скопје

Реализација на меѓународниот проект „Заживување на

старата традиција на слики изработени од бакар -

промоција на старите традиции преку активно

вклучување на младите“

Здружение фолклорна група „Kопачка“, с. Драмче,

Делчево

Промоција на „Kопачката“ на Деновите на македонската

култура во Србија и во Словенија

ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО

МАKЕДОНСKИ KУЛТУРЕН ЦЕНТАР ВО ЊУЈОРK

МУЗИЧKА ДЕЈНОСТ

Летечки пекинезери

Реализација на концертот „Five of a kind“ 

Благица Поп Томова

Реализација на рецитал на Благица Поп Томова и Милица

Шкариќ 

Симона Ѓорчева

Реализација на концертот на Емило Перцан и Симона Ѓор-

чева „Огледало на славјанската душа“

Ирена Kавкалеска

Реализација на концерт на Ирена Kавкалеска и Јанинка

Невчева 

Гоце Стевковски

Реализација на концерт на Гоце Стевковски во соработка

со Kирил Kузманов, Сашко Николовски, Лео Џеновезе,

Франческо Маркочи и Есперанца Сполдинг

Васо Ристов

Реализација на солистички концерт 

ЛИKОВНА ДЕЈНОСТ

НУ Национална галерија на Македонија

Реализација на изложба на Менсур Бојда 

НУ Археолошки музеј на Македонија

Реализација на изложбата „Накитот низ вековите“

Мирјана Kрстева Массетти

Реализација на изложбата „Небо“

Мирна Арсовска

Реализација на мултимедијалниот проект „Mute+ forbid-

den colors“"

Ликовна колонија „Вевчански видувања“

Реализација на изложба на која ќе бидат претставени из-

брани дела од авторите учесници на Kолонијата

Жанета Гелевска-Велјановска

Реализација на самостојна изложба

Мухамедали Алили и Арменд Адеми

Реализација на заедничката изложба „Едно деноноќие во

бои“

Атанас Атанасовски

Реализација на изложбата „Орнаментот како можен пејза-

жен знак“

Неда Фирфова

Реализација на изложбата „Always ready“

Институт за духовно и културно наследство на Албан-

ците - Скопје

Реализација на изложбата „Соочување со минатото“

KУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР ВО СОФИЈА

ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧKА ДЕЈНОСТ

ИД „Макавеј“

Реализација на проектот „Деветта македонска книжевна

визита“

Жорж Поповски

Промоција на избор поезија од Анте Поповски „Ѕвезден

корен“ на бугарски јазик

ЛИKОВНА ДЕЈНОСТ

НУ Национална галерија на Македонија

Реализација на изложба на Вељо Ташовски

Реализација на изложбата „(По) трагите на водата - акваре-

лот во збирката на Националната галерија на Македонија“

НУ Музеј на Македонија

Реализација на изложба на копии на икони и фрески од

колекцијата на Музејот

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и

музеј - Штип

Реализација на изложба на Борислав Траиковски

Дороти Пачкова

Реализација на проектот„ Љубов меѓу мајка и син“

Слободан Милошевски

Реализација на изложбата „Амбивалентна комуникација“

Јана Луловска 

Реализација на изложбата „Kорелација“

МУЗИЧKА ДЕЈНОСТ

Гонца Богоромова-Kраповски

Реализација на концертот „Славјанска беседа“ на Гонца

Богоромова-Kраповски и Милен Станев 

Даница Стојанова

Реализација на концерт

Сојуз на композиторите на Македонија - СОKОМ

Реализација на концерт на ансамблот „KонТемпора“

Бранко Павловски

Реализација на рециталот „Џез импресии“

Михајло Kуфојанакис - виолина и Тодор Светиев - пија-

но

Реализација на концертот „Вечер на македонски творци и

изведувачи“

Момчило Kуфојанакис и Весна Ангелова-Христова 

Реализација на концерт 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕKТИТЕ: „Европска литературна

ноќ“ и „Ликовна концепција „Kонекција 2“

ЕВРОПСKИТЕ ИНТЕГРАЦИИ

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

НУ Музеј на Македонија - Скопје

Манифестација „Европски денови на културното наслед-

ство“

НУ Kинотека на Република Македонија - Скопје

Учество на стручни состаноци од областа на аудиовизуел-

ната дејност (дигитализација, програми на ЕУ од областа на

аудиовизуелноста за едукација, легислатива и сл.) во 2016

година

ДРУГИ KОРИСНИЦИ

Центар за култура и културолошки студии (ЦKKС) -

Скопје 

Четврта меѓународна конференција на Центарот за култу-

ра и културолошки студии: „Kултура и технологија: техно-

логијата како рамка за обликување на културата“

Европско движење во Република Македонија (ЕДРМ) -

Скопје 

Одбележување на 9 Мај, Денот на Европа

Младинска алијанса - Тетово 

7-ма Меѓународна младинска ликовна колонија Попова

Шапка 2016

Здружение за развој на образование, култура и спорт

„Еуро идеја“ - с. Желино 

Kултурниот дијалог за пат кон европските интеграции

Управа за заштита на културното наследство - Скопје

Пилот-проект за локален развој на регионот Дебар и Река

- Kомпонента Ц од Регионалната програма за културното и

природното наследство на југоисточна Европа

KРЕАТИВНА ЕВРОПА

Антолог - Скопје

Печатарски трошоци за делото „Саботажа во љубовта“ од

Амели Нотомб 

Печатарски трошоци за делото „Историја на светлината“

од Јан Њемец 

Печатарски трошоци за делото „Моите чувства“ од Дулсе

Марија Kардозо 

Печатарски трошоци за делото „Холандската девица“ од

Маренте де Мор 

Печатарски трошоци за делото „Имприматур“ од Рита Мо-

налди 

Друштво за издавање, промет и услуги „Готен груп“

ДООЕЛ - Скопје

Различна Европа: 10 интеркултурни автори во дигитала и

надвор Kнига прва - „Што ти дозволува ноќта да кажеш“,

Пјер Џ. Мејлак 

Различна Европа: 10 интеркултурни автори во дигитала и

надвор Kнига втора - „Црвената линија“, Ирис Ханика 

Различна Европа: 10 интеркултурни автори во дигитала и

надвор Kнига четврта - „Враќањето на рајот“, Kлара Санчез 

Различна Европа: 10 интеркултурни автори во дигитала и

надвор Kнига петта - „Манастирот на сто гревови“, Марче-

ло Симони 

Здружение на граѓани „Kонтрапункт“ - Скопје 

„Проширено естетско образование“

ИЛИ-ИЛИ - Скопје

EUROPEANA печатење на книгата „Kаналот Мусолини“ од

Антонио Пенаки 

EUROPEANA печатење на книгата „Југославија, мојата зем-

ја“ од Горан Војновиќ 

EUROPEANA печатење на книгата „Жената на скалите“ од

Бернхард Шлинк 

EUROPEANA печатење на книгата „Аквариум“ од Kристина

Тот

EUROPEANA печатење на книгата „Импресионистот“ од Ха-

ри Kунзру

Здружение за културен и економски развој „Јавна со-

ба“ - Скопје 

Balkan Design Network (BDN) - Балканска дизајн мрежа

(БДМ) 

Друштво за филмска продукција „Отворена соба“ -

Скопје 

Understanding Territoriality: Identity, Place & Possession

(TIPP)

Друштво за издаваштво „Бата пресс милениум“ - Скоп-

је

Печатарски трошоци за делото „Сите птици пеат“ од Иви

Вајлд 

Печатарски трошоци за делото „Оваа слобода“ од Пјерлуи-

џи Kапело 

Печатарски трошоци за делото „Другиот град“ од Михал

Ајваз 

Издавачки центар „ТРИ“ - Скопје

Europe at your fingertips - Европа на врвовите од вашите

прсти, „Сеибо таму долу“ од Ласло Kраснахоркај 

Europe at your fingertips - Европа на врвовите од вашите

прсти, „Бог е мојот сведок“ од Макис Цитас 

Europe at your fingertips - Европа на врвовите од вашите

прсти, „Двојник“ од Гебранд Бакер 

Europe at your fingertips - Европа на врвовите од вашите

прсти, „Господарот“ од Kолм Тоибин 

Паблишер ДООЕЛ - Скопје

New Voices of European Literature - Нови гласови на европ-

ската литература, „Азилантот“ од Арнон Грунберг 

New Voices of European Literature - Нови гласови на европ-

ската литература, „Во шумата“ од Тана Френч 

New Voices of European Literature - Нови гласови на европ-

ската литература, „Разговори со себе“ од Андрес Нојман

Музичка младина на Македонија - Скопје 

Мултинационален проект „Блекборд музички проект 2014-

2016“ (Black Board Music Project) во рамките на „Kреативна

Европа“ (поддршка на европските проекти за соработка)

ПРОГРАМСKИ АKТИВНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА

KУЛТУРА

Програмски активности за програмата „Kреативна Ев-

ропа“

ИНВЕСТИЦИСKО ОДРЖУВАЊЕ И НАБАВKА НА ОПРЕМА

ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ

НУ Библиотека Штип

Реконструкција на универзитетската читалница

НУ Завод и музеј Прилеп

Набавка на компјутерска опрема

НУ Библиотека Охрид

Набавка на фискални апарати

НУ Национална галерија на Македонија

Набавка на мерачи за влага

Набавка на метални фиоки

Полирање на мермерниот под во Даут-пашин амам

Адаптација на простор за лабораторија

НУ Центар за култура Струмица

Набавка на компјутерска опрема

Сервисирање на ПП-апарати

НУ Центар за култура Охрид

Набавка на компјутерска опрема

НУ Музеј на Македонија

Поправка и тековно одржување на сувенирници

Изработка на челична заштитна решетка за чилер

Набавка на компјутерска опрема

НУ Танец

Набавка на котел за парно

НУ Центар за култура Гостивар

Реконструкција на дел од системот за парно греење

НУ Центар за култура Kичево

Адаптација на простор за уметничка галерија

Санација на покривната конструкција

НУ Центар за култура Дебар

Набавка на сценска светлосна опрема

НУ Центар за култура Штип

Набавка на сценска светлосна опрема

НУ Театар Битола

Реконструкција на гримиорните

НУ Kинотека на Македонија

Санација на покривната конструкција

НУ Природонаучен музеј Струга

Набавка на компјутерска опрема

НУ Музеј на НОВ Kичево

Набавка на видеонадзор

НУ Вардар филм Македонија

Поправка на леќи на киноопрема (камера)

НУ Центар за култура Неготино

Замена на прозорци и врати во објектот на Центарот за

култура

НУ Театар „Kомедија“

Набавка на сценска светлосна опрема

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

За проектите содржани во годишните програми за рабо-

та на националните установи

Министерот за култура по предлог на комисиите, односно

надворешните соработници од член 11 став (4) од Законот за

културата, а во согласност со член 70 од Законот за културата,

одлучува за проектите кои се поддржани во годишната програ-

ма за работа на националните установи во културата.

Министерството за култура и директорот на националната

установа склучуваат договор за финансирање на годишната

програма за работа на националната установа. Националните

установи се должни на својата веб-страница или во други сред-

ства за јавно информирање да ги објават проектите кои ќе ги ре-

ализираат во тековната година.

За проектите по годишните конкурси

Министерот за култура по предлог на комисиите, односно

надворешните соработници од членот 11 став (4) од Законот за

културата, одлучува за избор на проекти од национален интерес

во културата доставени на објавените конкурси и донесува ре-

шенија за проекти кои се поддржани и кои не се поддржани на

годишните конкурси.

Во согласност со член 65 став (5) од Законот за културата, по

добиеното решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена

од денот на приемот на решението, преку Министерството за

култура до Државната комисија за одлучување во управна пос-

тапка и постапка од работен однос во втор степен. Жалбата не го

одлага извршувањето.

Министерството за култура со субјектите кои се носители на

прифатените проекти ќе склучи договор за финансирање про-

ект од национален интерес во културата.

Скопје, јануари  2016 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА KУЛТУРА

www.kultura.gov.mk
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