Одлука на Комисијата во состав:
Претседател - Соња Стрезоска Велјановска. Член - Гордана Пешевска. Член Соња Манева. Член - Драган Ристевски. Член - Елена Џимревска Борисова.
Во конкуренцијата за овогодишната најпрестижна награда во областа на
библиотекарството „Климентова повелба“ - награда за животно дело влегоа
исклучително професионални и докажани кандидати во библиотечната дејност.
Ако некогаш ИО во Правилникот за доделување на наградата воспостави
критериум да може да се дели оваа награда на повеќе кандидати тогаш тоа треба
да биде оваа година.
Кандидатите Сузана Данаилова, Наде Караџоска, Ленче Андоновска и
Миодраг Дадасовиќ испратија обемен и вреден материјал до Kомисијата за сé што
постигнале во текот на нивната библиотечна дејност за развој на
библиотекарството воопшто. Откако темелно ги разгледавме материјалите
воочивме дека сите кандидати во својата област се исклучително големи
професионалци и секој кандидат заслужува да ја понесе оваа награда. Многу
тешка задача и се наметна на Kомисијата да го обележи најдобриот од најдобрите.
Затоа ние како комисија одлучивме секоја активност на апликантите во сите
области да ја бодуваме поединечно. Врз основа на тие бодови Kомисијата се
определи за Миодраг Дадасовиќ да го предложи пред ИО на БЗМ како кандидат за
доделувње на наградата „Климентова повелба“ за животно дело за 2020 година.
Магистер и библиотекар советник Миодраг Дадасовиќ во својата
документација во која се содржат сите негови активности прикажа најголем
допринос за развој и унапредување на библиотечната дејност. Своето
професионално знаење го надградува преку едукации во Лондон, Белград,
Будимпешта.
Тој учествува во основање на служби и фондови во НУБ Св. Климент
Охридски: Читална периодика (1984), Службата за увоз на книги и списанија
(1994), како и креирање на набавната политика на Библиотеката, потоа формирање
на Гранд Инфо – Центар (2010), во 2019 година формирање на DOI Центар во
Македонија кој центар е од извонредно значење за библиотечната дејност. Работи
во Рефералниот центар како информациски специјалист и како раководител на
истиот од 2006 година. Работејки на информациските услуги во 2009 г. го
одбранува магистерскиот труд „Analiza vrednovanja online informacijskih usluga u
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici “Sv. Kliment Ohridski” - Skoplje, 2000. - 2008.
godina“ во Марибор, Словенија. Во текот на неговата професионална кариера го
пренесува своето знаење преку едуцирање на библиотекари, корисници, научни
работници, студенти и ученици. Сето тоа го реализира преку организирање на
предавања, работилници, округли маси и презентации. Организира средби,
конференции, собранија. На многу од нив тој самиот е модератор. Како самостоен
поднесител на многу проекти успешно ги реализира, а воедно се јавува и како

учесник во изработка на проекти. Миодраг Дадасовиќ зема учество на многу
конференции од библиотечната дејност во Македонија, Турција, Полска, Велика
Британија, Јордан, Словенија, Египет, Шведска, Белорусија, Ерменија, Латвија,
Грузија. Своето знаење од библиотечно-информациската дејност го презентира на
многубројни стручни и научни собири во Македонија и во светот. Се истакнува со
голем број на објавени трудови - статии во стручни и научни, домашни и
меѓународни списанија, монографски публикации, како и многубројни
презентации одржани во Македонија и надвор од неа. Афирмација на
библиотечната дејност врши со неговото членство во бројни асоцијации како БЗМ
(член на ИО), член на Бордот на библиотекари на Сорос фондацијата, национален
координатор на Националниот конзорциум на библиотеки: Македонски еБиблиотеки – МЕБ, како и национален координатор на ЕIFL IP програмата за
заштита на интелектуална сопственост во библиотеките.
Комисијата многу внимателно ја разгледа неговата целокупна дејност која се
состои од следниве области: Презентирани трудови. Статии во списанија
(домашни и меѓународни). Печатени публикации - магистерски труд, прирачник,
каталог и статии во книги. Презентации. Авторство на програми. Авторство на
проекти. Извештаи до меѓународни организации. Печатени / електронски
промотивни материјали, Учество на конференции, Подготовка на изложби.
Модераторство.Членство во стручни тела. Изработка на стручни упатства за
работа (предавања) лиценца КОБИСС, менторство, Членство на организациски
одбор на меѓународен стручен собир (АСОЦИЈАЦИИ). Според сета оваа негова
активност и според бројот на сите авторства, презентации, едукации и т.н.
Комисијата одлучи м-р Миодраг Дадасовиќ да ја понесе титулата носител на
„Климентова повелба“ за животно дело за 2020 година.

