БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА
LIBRARY ASSOCIATION OF MACEDONIA
„Гоце Делчев“ 6, 1000 Скопје, тел. 38978208449 www.bzm.nuub.mk e-mail bzm@nuub.mk
„Goce Delchev“ 6, 1000 Skopje, tel. 38978208449 www.bzm.nuub.mk e-mail bzm@nuub.mk
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Скопје

Предмет: Извештај за Меѓународна стручно-научна конференција која се одржа во
Штип на 17 и 18 октомври 2019 година

Почитувани членови на БЗМ,
Со одлука на Извршниот одбор на БЗМ е утврдена потребата од организирање
на Меѓународна стручно-научна конференција во чии рамки се одржа и 46-годишно
собрание, при што беа формирани Програмски и Организациски одбор.
Библиотекарското здружение на Македонија на 17 и 18 октомври во
Мултимедијалниот центар „Киро Глигоров“ во Штип организираше дводневни настани
од областа на библиотекарската дејност.
На 17 октомври се одржа Меѓународна стручно-научна конференција на
библиотекари на која со стручни трудови, предавања и презентации зедоа учество над
160 учесници од Македонија, Србија, Турција, Словенија и Црна Гора.
Модератор на конференцијата беше д-р Марина Мијаковска.
Теми на меѓународната конференција беа:
1. „Јубилеј 70 години Библиотекарско здружение на Македонија“;
2. „30 години COBISS во Македонија – придобивки и значење за развојот на
библиотеките и библиотечната дејност“
3. „Професионализација и заштита на библиотекарската професија“
На свеченото обраќање говореа: г. Афет Јашари од Кабинетот на министерот за
култура на Република Северна Македонија; г-ѓа Билјана Казанџиска, претставник од
Општина Штип; г-ѓа Блага Спиридонова од НУ-УБ „Гоце Делчев“ во Штип; и д-р Јана
Михајловска-Иванов, претседател на Библиотекарското здружение на Македонија.
Исто така свое обраќање имаше и претседателот на БЗМ во периодот од 2012 до 2016
година, г. Благој Николов.
Пред почетокот на конференцијата на гостите и останатите присутни им беше
претставена PowerPoint презентација, со краток осврт на историскиот развој на

Здружението и информации за контакт, изработена од м-р Милка Котевска - НУУБ
„Св. Климент Охридски “ – Битола, како дел од трудот „Издавачката дејност на
Библиотекарското здружение на Македонија“.
Во рамките на пленарната сесија со наслов „Јубилеј 70 години Библиотекарско
здружение на Македонија“ свои излагања имаа: „Улогата на библиотекарските
здруженија во насока на глобалните промени“ - д-р Билјана Кочишка (библиотекарсоветник), Гордана Андреева (библиотекар-советник), Андријана Апостоловска (виш
библиотекар), Ивона Џамтовска Јанкуловска (библиотекар) – ЈУ Градска Библиотека
„Браќа Миладиновци“ - Скопје; „Библиотекарите и нивната видливост во
општеството“ - Елена Никодиновска (виш библиотекар) – НУБ „Св. Климент
Охридски“ - Скопје; „Зачетоците на библиотекартството во Штип“ - Блага
Спиридонова (библиотекар-советник) - НУ-Универзитетска Библиотека „Гоце Делчев“
- Штип ; „Развој на библиотекарството и библиотеката во Штип со посебен осврт
на Роднокрајното одделение“ - Соња Манева (библиотекар) - НУ Библиотека „Гоце
Делчев“ - Штип ; „Шест децении библиотечна дејност во Радовиш“ - Станој Петров
(библиотекар) - ОНБ „Браќа Миладиновци“ - Радовиш ; „Библиотекарско друштво
Србије: изазови данашњице и промене“ - Богдан Трифуновиќ - претседател на БДС
Србија; и „Одгласот на македонската жена во ретката периодика“ - д-р Марина
Мијаковска - НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје.
По првата пленарна сесија во холот на меморијалниот центар имаше Изложба
на иновативни ракотворби инсписрирани од културното наследство“.
Втората сесија беше посветена на „30 години COBISS во Македонија –
придобивки и значење за развојот на библиотеките и библиотечната дејност“ којашто,
на наша голема чест ја отворија и еден час ја водеа: Поздравен говор од д-р Алеш
Бошњак - директор на Институт информациских знаности – Марибор, Словенија;
„Презентација на новините кои ги донесува COBISS+ во споредба со
COBISS/OPAC“ - м-р Сергеј Лах - Институт информациских знаности - Марибор,
Словенија; и „Презентација на демо верзијата на мобилната апликација
mCOBISS“ - Наташа Мурковиќ - Институт информациских знаности – Марибор,
Словенија. Потоа во оваа сесија свои излагања имаа: „Континуираното образование
како основа за квалитет на системот COBISS mk“ - м-р Жаклина Ѓалевска
(библиотекар-советник) - НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје; „Каталогизација на
магистерски трудови и докторски дисертации и поврзување на библиографските
записи со податоците за набавка“ - Гордана Кроткова (библиотекар) - НУБ „Св.
Климент Охридски“ - Скопје; „Придобивки и значење од COBISS за развојот на
библиотеките на Филозофскиот факултет – Скопје и нивната библиотечна
дејност“ - Илина Смоковска (библиотекар соработник) - Филозофски факултет –
Скопје; „15 години COBISS во НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово –
предизвици и искуства“ - м-р Елизабета Трпческа Петрушева (виш библиотекар) НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово; „Значење и ефекти на системот COBISS за
библиотеката во Гостивар: предности проблеми и придобивки“ - м-р Теута Османи
(виш библиотекар) – НУЦК „АСНОМ“ - Гостивар; „Библиотечко-информациони
систем COBISS на Црна Гора – резултати и перспективе“ - м-р Вјенцеслава
Шеваљевиќ (библиотекар-советник) – Национална библиотека Црне Горе „Ѓурѓе
Црнојевиќ“ - Цетиње, Црна Гора; „Изготвување на CIP запис: една од придобивките
на системот COBISS“ - Габриела Крстевска (библиотекар) - НУБ „Св. Климент

Охридски“ - Скопје; „Пренос мултимедијалне граџе у COBISS“ - Мирољуб
Стојановиќ – раководител на ИТ Одделението во Народна Библиотека Србије, Србија.
По овие излагања кратки презентации имаа и претставници од Телесмарт и
Инфокод.
Последната, трета сесија што се одржа на 17 октомври беше посветена на
„Професионализација и заштита на библиотекарската професија“ и овде зедоа учество
15 излагачи: „Професионализација и заштита на библиотекарската професија“ Васка Кирова (библиотекар) – ЛУ Библиотека „Благој Јанков-Мучето“ - Струмица;
„Современото библиотекарство како професија“ - Гордана Пешевска (библиотекарсоветник) - НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола; „На којој адреси је
библиотека?“ - Славица Младеновиќ и Гордана Ивковиќ – Народна Библиотека
„Стеван Стремац“ - Ниш, Србија; „Професија библиотекар – да се биде или не!?“ м-р Мариче Боздоганова (библиотекар-советник) – НУ-Библиотека „Григор Прличев“ Охрид; „Етичкиот кодекс на библиотекарите“ - Тања Гошева (библиотекарсоветник) – ЛУ Библиотека „Благој Јанков-Мучето“ - Струмица; „Професионални рад
у референсној служби и задовољство корисника у Националној Библиотеци Црне
Горе „Ѓурѓе Црнојевиќ“ - м-р Анџелка Мартиновиќ (библиотекар-советник)Национална Библиотека Црне Горе „Ѓурѓе Црнојевиќ“ - Цетиње, Црна Гора ;
„Професионализација на библиотекарската професија“ - Лидија Мирчевска (виш
библиотекар) НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола; „За професијата,
стереотипите и професионализмот во библиотекарството“ - Ивона Џамтовска
Јанкуловска (библиотекар) ЈУ Градска Библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје;
„Модернизација и заштита на библиотекарската професија“ - м-р Жаклина
Угриновска (библиотекар) - ЈУ Градска Библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје;
„Професионализација и заштита на библиотекарската професија“ - м-р Аница
Глигорова (библиотекар-советник) - ЛУ Библиотека „Благој Јанков-Мучето“ Струмица; „Библиотерапевтски работилници во библиотеките“ - Елена ЏимревскаБорисова (библиотекар) - НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје; „Во чекор со
времето - Библиотеката Макс ван дер Стоел“ - м-р Елмедина Абдулаи - Библиотека
„Макс ван дер Стоел“ при Универзитет на Југоисточна Европа – Скопје;
„Библиотекар-футурист: новите компетенции и професионализација на струката“
- Јелена Петровска (библиотекар-советник) – НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола;
„Информациска писменост: значајна компонента во современото библиотечно
работење“ - Магдалена Кочоска-Салтирова (виш библиотекар) – ЈОУ Библиотека
„Искра“ - Кочани; „Читко во битолската детска библиотека“ - м-р Филиз
Мехмедоглу - Универзитет „Истанбул“ - Истанбул, Турција.
На 18 октомври имаше предавања за „Матичната улога на НУБ „Св. Климент
Охридски“ - Скопје: предизвици, проблеми и решенија“ од секторот: Комплетирање и
обработка на библиотечен материјал, Библиографски центар и Реферален центар при
НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје во кој беа вклучени излагања од: „Како
постапуваме со подарокот во книги како начин на комплетирање на фондовите?“
- Магдица Шамбевска (виш библиотекар и раководител на секторот); „Книжевност за
деца, книжевност за возрасни, книжевност за деца и возрасни - код за намена и
УДК?“ - Снежана Рогановиќ (библиотекар); „Кога се отвара нов запис за сериска
публикација?“ - м-р Владимир Илиевски (виш библиотекар); „Кој и како определува
типологија на составни делови?“ - Валентина Дојчиновска – Илиоска, (библиотекарсоветник); и „Како најлесно до целосен текст на статија на интернет?“ - м-р

Миодраг Дадасовиќ (библиотекар-советник). Во рамките на овој дел со свои
презентации зедоа учество и од секторот Библиотечни фондови и услуги, заштита при
НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје и тоа со усни презентации „Музиката, зборот
и шумот во библиотеките“ - м-р Елени Новаковска (библиотекар-советник);
„Библиотеките и дигитализацијата“ - Драган Кумев, Елена Манеска, Милица
Ивановска; и „Заштита: внатрешноста на библиотечните колекции“ - м-р Зорица
Јаковлеска Спировска (виш конзерватор и раководител на секторот), а со постерски
презентации беа „Научно - книжевни блесоци” - д-р Марина Мијаковска; „Мис
Стон и Божиќните приказни“ - м-р Иво Митев; „Кабикаџ – заштитник на
ракописи“ - м-р Маријана Кавчиќ; и „Словенски ракописи од Македонија на
микрофилм“ - Гордана Кроткова. По последната презентација Конференцијата се
заокружи со доделувањето на благодарници за сите учесници, а на крајот се одржа и
46. годишното Собрание на Библиотекарското здружение на Македонија.
Конференцијата отвори бројни значајни прашања
библиотекарството и предизвиците пред кои е тоа исправено.
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Од работата на конференцијата, пред сè како резултат на излагањата на
учесниците, а понатаму и од произлезените активни дискусии, како и интензивната
меѓусебна комуникација, произлегоа и заклучоци коишто Здружението секако ќе ги
земе предвид.

Претседател на ИО на БЗМ
д-р Јана Михајловска-Иванов

