
МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА СО УНЕСКО 
ЛИТЕРАТУРНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
Македонски ПЕН центар - Скопје 
Организирање на Регионалната конференција на Македонскиот ПЕН во Охрид 
Учество на Конгресот на Меѓународниот ПЕН во Лавов, Украина 
  
Т.П. Никола Петар Маџиров - Самостоен уметник Пласт ТП - Струмица 
Претставување на македонската поезија на Интернационалната светска поетска мрежа 
„Lyrikline“, учество на Kонгресот на координатори и поетски патувања во земји партнери на 
светската мрежа „Lyrikline“ 
Државен универзитет во Тетово 
Реализација на Меѓународниот семинар на албанологија 
Магор ДОО - Скопје 
Избор на национален претставник за книжевната награда Балканика и учество на 
Меѓународната книжевна манифестација „Балканика“ 
Организирање на Меѓународната книжевна манифестација „Балканика“ во Скопје 
Друштво на писателите на Македонија – Скопје 
Реализација на манифестацијата „Балкански поетски вавилон“ 
ДРАМСКА ДЕЈНОСТ 
НУ Македонски народен театар - Скопје  
Котизација за членство во Европската театарска конвенција 
Театарска младина на Македонија - Скопје 
Котизација за членство во Меѓународната асоцијација на аматерски театар - АИТА/ИАТА 
Здружение на уметници - Македонски центар на Интернационалниот театарски 
институт/Продукција – Скопје 
Годишна членарина на Македонскиот центар на ИТИ 
МУЗИЧКА И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ 
НУ Охридско лето - Охрид 
Котизација за членство во Европската асоцијација на фестивали и учество на Генералното 
собрание на ЕАФ во Визбаден, Германија 
НУ Македонска филхармонија - Скопје 
Котизација за членство во Меѓународната асоцијација на уметнички менаџмент - ИАМА и 
учество на годишниот конгрес на ИАМА во Париз, Франција 
Музички и балетски педагози - Скопје 
Реализација на Интернационалниот натпревар за млади музичари „Охридски бисери“ 
Котизација за членство во Европската унија за музички натпревари за млади 
Трето уво - Скопје 
Претставување на Република Македонија на МИДЕМ - Светски саем на музички издавачи 
во Кан, Франција 
Реализација на проектот „Регионален центар за млади музичари од Југоисточна Европа во 
Меморијалниот музеј „Тоше Проески“ во Крушево“ 
Музичка младина на Македонија - Скопје 
Котизација за членство во Светската федерација на Музичката младина 
Учество на Генералното собрание на Светската федерација на Музичката младина во 
Осло, Норвешка 
Сојуз на композиторите на Македонија - Скопје 
Котизација 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 
Котизација за членство на „Скопскиот џез-фестивал“ во Европската џез-мрежа  



Котизација за членство на фестивалот „ОФФ-фест“ во Европскиот форум на светски 
музички фестивали 
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 Осимо, Италија 
Пасворд продакшн - Скопје 
Реализација на мултимедијалниот фестивал „Кокино“ 
ФОЛКЛОРНА 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 Џакарта, Индонезија  
ВИЗУЕЛНИ  УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 
Здружение за културен и економски развој и поврзување „Јавна соба“ - Скопје 
Реализација на седмото издание на манифестацијата „Скопје, недела на дизајн“ 
Александар Велиновски  
Реализација на проектот „Креативна пракса“ 
Македонско здружение на ликовни критичари АИКА Македонија - Скопје 
Годишна членарина во Меѓународното здружение на ликовни критичари 
Учество на Годишното собрание / Административен состанок на Меѓународното здружение 
на ликовни критичари во Париз, Франција  
Центар за визуелни студии - Скопје 
Годишна работна средба на „Мрежата за визуелна култура во Европа“ во Варшава, Полска 
Здружение на граѓани за едукација на млади ликовни уметници „Мал Монмартр“ - 
Битола 
Учество на меѓународни детски ликовни конкурси организирани со помош на УНЕСКО  
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид 
Реализација на Меѓународната летна школа за архитектура 
Здружение - Национален комитет на Меѓународниот совет за споменици и локалитети 
- ИКОМОС во Македонија - Скопје 
Учество на Генерално собрание на ИКОМОС во Њу Делхи, Индија 
Реализација на работилницата „Искуства и предизвици во спроведување на Европската 
конвенција за предел“ во Скопје  
Реализација на регионалниот форум „Традиционални и нови материјали за конзервација и 
реставрација на недвижното културно наследство“ во Скопје 
МНК „Син штит“ - Скопје 
Учество на редовната конференција на „Синиот штит“ 
Универзитет „Евро-Балкан“ - Скопје во партнерство со Институтот за национална 
историја 
Реализација на Меѓународниот научен симпозиум: „Денови на Јустинијан Први“ - Византија 
и Словените: Средновековна и модерна рецепција 
Љулзиме Пруси Агаи – Скопје 
Реализација на стручна обука за определување на староста (датирање) на предмети од 
културното наследство со примена на метод за оптички стимулирана луминисценција во 
Глазгов, Шкотска 
МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ 
НУ Музеј на Македонија - Скопје 
Презентација на меѓународната изложба „Замислувајќи го Балканот“ преку 3Д 
претставување во Загреб, Хрватска 



НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност, Музеј на ВМРО и Музеј 
на жртвите на комунистичкиот режим - Скопје 
Организирање на Меѓународниот музеолошки семинар и церемонијата на доделување на 
наградата „Микелети“ на Европската музејска академија - ЕМА  
Национална установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби – Градско 
Учество на Меѓународната конференција за обработена коска во Гранада, Шпанија 
Здружение Македонски национален комитет на Меѓународниот совет на музеите - 
МНК ИКОМ - Скопје 
Котизација за членување во Меѓународниот комитет на музеите  
Учество во работата на Бордот и програмските активности и настани на Регионалната 
алијанса ИКОМ СЕЕ 
Учество на Конференцијата на Меѓународниот комитет за конзервација на мозаици во 
Барселона, Шпанија 
3дружение на граѓани - Институт за археолошки истражувања - Скопје 
Прослава на Светскиот ден на археологијата 
Даниела Николова – Скопје 
Учество на Конференцијата на ЕУРОКЛИО - Асоцијација на историчари на Европа во Сан 
Себастијан, Шпанија 
БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ 
НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје 
Организирање на Конференција на директорите на националните библиотеки од 
Југоисточна Европа во 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 виртуа-клиент 
Членарина на македонските електронски библиотеки - МЕБ во Меѓународниот конзорциум 
ЕИФЛ 
Учество на Конференцијата на Меѓународното здружение на библиотекарски асоцијации и 
библиотеки - ИФЛА и учество на директорот на Конференцијата на директорите на 
националните библиотеки од светот во Вроцлав, Полска 
Одбележување на Светскиот ден на книгата и авторското право 
НУ УБ „Св. Климент Охридски“ – Битола 
Учество на Конференцијата на Меѓународното здружение на библиотекарски асоцијации и 
библиотеки - ИФЛА во Вроцлав, Полска 
НУ Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип 
Учество на Конференцијата на Меѓународното здружение на библиотекарски асоцијации и 
библиотеки - ИФЛА во Вроцлав, Полска 
АУДИОВИЗУЕЛНА ДЕЈНОСТ 
НУ Кинотека на Македонија - Скопје 
Годишна членарина во Aсоцијацијата на европски кинотеки – АЦЕ 
Учество на Генералното собрание на Асоцијацијата на европски кинотеки – АЦЕ во 
Болоња, Италија 
Годишна членарина во Меѓународната федерација на филмски архиви - ФИАФ 
Учество на конгресот на Меѓународната федерација на филмски архиви - ФИАФ  во Лос 
Анџелес, САД 
 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЕКТИ 
Здружение на граѓани за култура и уметност „АН – БЛОК“ - Скопје 
Реализација на проектот „Културните вредности низ времето и просторот“ 



Здружение на социолози на Република Македонија – Скопје 
Учество на Конференцијата на Советот на националните асоцијации на Меѓународната 
социолошка асоцијација во  Алма Ата, Казахстан 
Здружение - Центар за креативен меѓународен дијалог – Скопје 
Реализација на проектот „Заживување на старата традиција на предмети изработени од 
бакар - промоција на стари традиции преку активно вклучување на младата популација“ 
Зоран Матевски  
Учество на Меѓународната конференција за социолошки науки на Бали, Индонезија 
АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЈА - ФОРУМ НА 
СЛОВЕНСКИТЕ КУЛТУРИ 
Меѓународна фондација Форум на словенските култури 
Котизација на Република Македонија во Форумот на словенските култури  
Друштво за издавачка дејност „Слово“ - Скопје 
Превод и печатење на романот „Накитот на Мадона“ од српскиот автор Ласло Блашковиќ 
во рамките на проектот „100 словенски романи“  
Организирање на 4. Музејска работилница и промоција на активностите на Форумот 
на словенските култури 
СОРАБОТКА СО УНЕСКО 
Котизации на Република Македонија во Меѓународниот центар за студии за заштита и 
реставрација на културни добра - ИККРОМ, Фондовите на УНЕСКО за светско културно 
наследство, нематеријално културно наследство и заштита и промоција на разновидноста 
на културните изразувања  
Национален комитет на ИСТМ за Македонија - Скопје 
Организирање на регионални семинари за имплементација на Конвенцијата за заштита на 
нематеријалното културно наследство  
Годишна работа на Националниот комитет на Македонија во рамките на членувањето во 
Интернационалниот совет за традиционална музика 
Здружение „Без граници“ - Скопје 
Реализација на меѓународниот проект „Наш свет“ 
Здружение „Амбасада за мир - Македонија“ - Скопје 
Реализација на меѓународниот проект „Промоција на стандардите на УНЕСКО меѓу 
младинските лидери“ 
 


