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ВОВЕД 

 

Информаторот за студентите ги содржи 
студиските и предметните програми според кои се 
одвива наставата на Педагошкиот факултетот „Св. 
Климент Охридски“, како и начинот на кој се 
одвива вреднувањето на постигнатите резултати. 
Исто така, има и извадок од Статутот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ кои 
понепосредно се однесуваат на студентите, а 
објавен е и Етичкиот кодекс на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“-Скопје. Основната цел на 
Информаторот е да ве води во студирањето, 
односно да ве упатува во структурата на 
програмата, содржината и литературата на пред-
метните програми за задолжителните и за избор-
ните предмети.  

Педагошкиот Факултет „Св. Климент Охридски“ е основан во 1995 година. 
Првата генерација со четиригодишни студии се запиша во учебната 1995/96 
година. Но, почитувани наши студенти,  сметаме дека и во оваа прилика, во овој 
вовед, можеме да дадеме краток осврт за формирањето на наставниот кадар во 
минатото. Тоа го правиме за да ве информираме дека нашиот Факултетет и 
неговата мисија почиваат на една долга традиција, започната со Климентовата 
просветителска дејност во неговата школа во Охрид, познат како прв Словенски 
универзитет, низ кој поминале околу 3500 ученици. Исто така, се продолжува 
традицијата на Вишата педагошка школа „Климент Охридски“- Скопје, која е 
отворена со Уредба на владата на Народна Република Македонија, во 1947 год. 
На почетокот во Вишата педагошка школа наставата се изведуваше на пет 
студиски групи. Со текот на времето се зголемува бројот на студиските групи, така 
што во 1952 год. се изведува настава на 13 студиски групи, меѓу кои се и 
студиските групи на албански и на турски јазик, а во 1953 год. бројот на 
студиските групи се зголемува на 17. Следната година нивниот број се менува во 
зависност од интересот за студирање и од општествените потреби. 

Вишата педагошка школа, согласно Законот за високошколските 
институции, од 1961 год., прераснува во Педагошка академија, на која покрај 
предметната настава се отвора и група за Одделенска настава. Од формирањето 
на Педагошката школа (1947) до започнувањето со работа на Педагошкиот 
факултет (1995), своето образование за наставници на македонски, на албански и 
на турски наставен јазик го оформиле 13000 студенти. 

Денес Педагошкиот факултет „Св Климент Охридски“ е единица во 
рамките на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ – Скопје, и е модерна наставно-
научна институција која ги следи современите достигнувања во научните 
дисциплини и методиките кои се релевантни за формирањето на професори по 
Одделенска настава и Предучилишно воспитание.  

Постојано се работи на иновирање на програмите и подобрување на 
условите за работа. Имено факултетот започна да работи во учебната 1995/96 
година според наставниот план и програма донесена од Матичната комисија за 
основање на Факултетот. Во учебната 2004/05година започнавме да ги 
применуваме новите студиски и предметни програми според Европскиот кредит 
трансфер систем. Студиската програма е составена од задолжителни, изборни и 
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факултативни предмети. Во овој период на реализација ние како професори 
заедно со нашите студенти, стекнавме определено искуство во сите сегменти на 
тој систем. Тековно правевме и некои промени во предметните програми. 
Учебната 2010/2011 година наставата започна да се реализира според новите 
програми кои се акредитирани од Одборот за акредитација. 

Педагошкиот факултет својата наставно научна дејност ја остварува 
преку три наставно научни студиски групи (одделенија): 
1. Одделенска настава; 
2. Предучилишно воспитание; 
3. Библиотекарство. 

Наставата на студиските групи за одделенска настава и за предучилишно 
воспитание се изведува на македонски, на албански и на турски наставен јазик. 
Во реализацијата на наставата, покрај професорите и асистентите од нашиот 
Факултет, учествуваат и професори од други факултети со кои имаме соработка.  

Студиската група за библиотекарство започна со работа во учебната 
2010/2011 година. 

Во учебната 2010/2011 година, исто така, започна да се реализира и 
настава на втор циклус (последипломски студии). Наставата се изведува на 
македонски, на албански и на турски наставен јазик. 

Во учебната 2013/2014 година ќе се реализираат студиските и 
предметните програми за прв кои се усогласени согласно измените од Законот за 
високото образование и се акредитирани од Одборот за акредитација. 

Во учебната 2015/2016 ќе започне реализацијата на студиските програми 
од втор циклус. 

Нашиот Факултет остварува меѓународна соработка со повеќе факултети 
и асоцијации чиј предмет на интересирање е образованието. Организираме и 
учествуваме на повеќе меѓународни собири. Вклучени сме во меѓународни 
проекти, а нашите професори биле и раководители на неколку значајни научно-
истражувачки проекти. 

На крајот, на студентите, на професорите, на асистентите и на останатите 
вработени на Факултетот, како и на нашите соработници од другите факултети, 
им посакувам добра меѓусебна соработка и успешно да ги реализираат 
предвидените содржини за формирање на кадри за Предучилишно воспитание и 
за Оделенска настава, остварувајќи и продолжувајќи ја, на тој начин, благород-
ната мисија на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“. 
   

 
                   ДЕКАН, 

           проф. д-р Владо Тимовски 
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ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Во современиот свет незамисливо е успешно функционирање на 
образовниот систем, посебно на Универзитетот и целокупниот образовен и 
научно-истражувачки процес без целосен синхронизиран и комплементарен 
развој на современото библиотекарско работење и развој на современи 
библиотеки како вечни храмови на мудроста и знаењето. 

Во насока на развојот на современото библиотекарство од неопходна 
важност е профилирањето на соодветен едуциран кадар во рамките на  
институционалното образование. Со оглед на фактот дека Педагошкиот факултет 
„Св. Климент Охридски“ – Скопје својата дејност ја развива во согласност  со 
најновите светски научни и образовни достигнувања и текови, што се усогласени 
со стандардите на Болоњската декларација, во академската учебна 2010-2011 
година својата дејност ја прошири  со отворање на нова студиска група за 
библиотекарство, чие научно – истражувачко подрачје се  хуманистичките науки. 

Имајќи ги предвид  промените во сферата на  образованието, евидентна 
беше потребата од измени и дополнувања на студиската програма. За таа цел, во 
учебната 2013-2014 година, акредитирана е новата студиска програма за 
Библиотекарство. Новата студиска програма е  осовременета и усогласена  
според Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат 
студиските програми од прв циклус студии (Сл. Весник бр. 25/2011 и Сл. весник, 
бр. 146/2011). 

Студиската програма е во траење од четири години, односно осум 
семестра и содржи задолжителни и изборни предмети. Задолжителните предмети 
се од соодветната област на Институтот, при што нивното учество е до 60% од 
вкупниот број на предмети, 30% се изборни предмети од рамките на Факултетот и 
10% се изборни предмети кои студентот ги избира од листата на слободни  
изборни предмети на Универзитетот „Св. Кирил и Методи“ - Скопје.  

По завршувањето на студиите, студентот се стекнува со 240 ЕКТС- 
кредити. 

Задачата на студиите по Библиотекарство е подготвување на современ 
профил на библиотекари – профил кој е целосно дефицитарен во нашата држава. 
Новиот профил на дипломираните студенти, во голема мера, ќе биде 
детерминиран од современите трендови во библиотекарството, од новите светски 
стратегии за развој на библиотеките, од потребите за развој на дигиталните 
библиотеки, од современиот менанџмент на библиотекарското работење, од 
Манифестот на УНЕСКО за народните библиотеки, Манифестот на УНЕСКО за 
училишните библиотеки, Етичкиот кодекс на библиотекарите и многу други 
меѓународни и национални документи, неопходни за функционирањето на 
успешно и современо библиотекарство.  

 Главната и суштинска цел на Институтот за библиотекарство е  
профилирање на современи високообразовни кадри за потребите на новиот век, 
кадри кои ќе бидат главни носители и двигатели на сите современи текови и 
тенденции во библиотечните процеси, односно во целокупното библиотечно 
работење. 

 
Д-р Сузана Котовчевска 

раководител  
на Институтот по библиотекарство 
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1.  ОПИС НА ОБРАЗОВНИОТ ПРОФИЛ 
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1.1. Стручен  назив 

По завршувањето на студиската програма за библиотекарство студентот 
се стекнува со стручен   назив дипломиран библиотекар 

1.2. Општи дескриптори на квалификациите 

Знаења 
и разбирање 

 Покажува знаења и разбирања на социјалната и културната димензија 
на воспитно-образовната / културно-образовната установа. 

 Познава, разбира и разликува воспитно-образовни и функционални 
цели во реализирање на дејноста на воспитно-образовната / културно-
образовната установа. 

Примена  
на знаењето  
и разбирањето 

 Оспособен е за академско читање и пишување, умее да ги применува 
нормите на правописот и правоговорот, умее да ја применува 
функционалната јазична писменост, ги препознава различните јазични 
стилови и е носител на јазичната норма на сите јазични рамништа. 

 Поседува базична математичка писменост (на различни нивоа на 
умешност за различни компоненти на математичката писменост, 
дефинирана во меѓународно прифатени документи). 

 Умее да применува истражувачки методи, техники и инструменти и 
поседува умеења за вклучување во акциони  истражувања. 

Способност  
за проценка 

 Ги препознава, ги разликува и ги уважува различните етички норми и 
умее да избира и користи содржини и активности за поттикнување на 
етичките доживувања и вреднувања. 

 Ги познава, ги прифаќа и селектира стратегии за поддршка на 
мултикултурни вредности, мултикултурна и религиска толеранција, 
јазичен и конфесионален плурализам. 

 Умее да избира и користи содржини и активности за поттикнување  на 
креативноста, на позитивни чувства кон уметничкото творештво и кон 
естетското вреднување. 

Комуникациски 
вештини 

 Умее да комуницира на стандардната јазична норма на државниот 
(македонски) јазик и на својот мајчин јазик. 

 Ја познава и користи терминологијата што е карактеристична за 
професијата. 

 Умее да избира содржини и активности за развој на еколошката свест и 
еколошката култура, како облик на комуникација на човекот со 
природата. 

 Ги познава основните карактеристики и предности на тимската работа, 
умее да применува современи кооперативни техники за учество и 
координирање на тимски активности. 

 Ги познава придобивките и селектира современи техники на соработка 
со сродни установи и со локалната заедница. 

 Ги познава и ги разбира принципите за создавање стимулативна 
средина за учење и применува стратегии за поттикнување позитивна 
социо-емоционална клима во установата / групата. 

Вештини  
на учење 

 Ја познава, ја разбира и ја прифаќа својата професионална улога во 
современото општество, ги знае компетенциите кои треба да ги 
поседува и ја разбира потребата од континуиран професионален 
развој. 

 Умее да наоѓа, обработува, користи и разменува стручни и научни 
информации од својата област. 

 Користи информатичко-комјутерска технологијата во размена на 
информации од стручен карактер и умее да селектира и да користи 
информации во интерес на осовременување на образовниот процес. 
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1.3. Специфични дескриптори на квалификациите 

Знаења  
и разбирање 

 Покажува знаење и разбирање од областа на библиотекарството. 

 Покажува познавање и разбирање на институционалната 
поставеност на библиотеките. 

 Покажува знаење за традиционалното и електронското издаваштво. 

 Покажува знаење и разбирање на социјалната и културната 
димензија на библиотекарството. 

 Познава, разбира и разликува образовни и функционални цели во 
реализирањето на содржините на библиотекарството. 

 Знае и поседува вештини по ИКТ и други современи стратегии / 
средства во библиотекарската дејност. 

Примена  
на знаењето  
и разбирањето 

 Поседува вештини за организирање, пребарување и пронаоѓање на 
библиотечна граѓа. 

 Умее да применува знаење за каталогизација на  библиотечна граѓа 
(книжни фондови, музикалии и сите други видови на библиотечна 
граѓа). 

 Умее да применува знаење за класификација на библиотечната 
граѓа. 

 Умее да применува знаење за дигитализација на библиотечна граѓа. 

 Поседува умешност за формирање, организирање и управување со 
библиотечните фондови. 

 Умее да применува знаење за користење на информатичката 
технологија во библиотеката. 

 Поседува вештини за заштита на библиотеката и библиотечната 
граѓа. 

 Поседува вештини за организирање, пребарување, толкување и 
презентирање на библиотечни информации. 

 Поседува вештини за соработка со читателите и корисниците на 
библиотечните услуги. 

 Поседува умешност за развивање на позитивните чувства кај децата 
и учениците за вредноста на книгата и нивно поттикнување, т.е. 
мотивирање за читање. 

 Умее да применува знаење за водење на збирки и фондови; 

 Поседува умешност за флексибилна употреба на знаењето во 
практиката. 

 Умее да применува  аналитичко - синтетички  методи во учењето  и 
при решавањето проблеми. 

Способност  
за проценка 

 Поседува знаење за наоѓање, обработување, користење и 
разменување на стручни и научни информации. 

 Поседува знаење за самоорганизирање и планирање. 

 Поседува знаење за (само)иницијативност, (само)критичност и 
сигурност. 

 Поседува умешност за етичност и уважување на постоењето на 
различните етички норми. 

 Поседува умешност за естетско доживување и вреднување. 

 Поседува умешност и вештини на рефлексивен практичар – примена 
на специфични истражувачки методи, техники и инструменти во 
библиотечната дејност. 

 Поседува знаење за истражување, анализирање, реализирање и 
презентирање на стручна научна и друг вид литература. 

Комуникациски 
вештини 

 Има умешност за соработка, размена на искуства и тимска работа. 

 Има познавања за комуникација на стандардна јазична норма 
(македонска, албанска и турска). 
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 Има познавања за одржување на академско ниво во стручната 
комуникација со лица од исти и други стручни профили. 

 Има познавања за комуникација  на странски јазик. 

 Има умешност за соработка со локалната заедница, основните 
училишта, средните училишта, факултетите и други сродни 
институции. 

 Умее да избере содржини и стратегии за воспоставување на 
позитивна комуникациска клима при реализација на својата 
библиотечна дејност. 

 Има умешност за разбирање и за промовирање на мултикултурни 
вредности и мултикултурна толеранција кај читателите и корисниците 
на библиотечните услуги. 

 Има познавања за разбирање на односите помеѓу произведувачите, 
посредниците и корисниците на библиотечните  информации. 

 Има познавања за организирање и реализирање на дополнителни 
форми на работа во библиотеката (популаризација на книгата, 
доближување на книгата до најмладите итн.). 

Вештини  
на учење 

 поседува вештини за учење. 

 поседува свест за континуиран професионален развој. 

 има позитивен став кон иновации. 
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1.4. Правно - нормативна регулатива за конципирање 
и заснованост на  студиската програма 

 
Креирањето на студиската програма, детерминирањето на нивната 

суштина и потреба, општествената и стручна корисност и оправданост, целите и 
задачите недвосмислено произлегуваат од позитивните правни прописи на 
Република Македонија.  

Студиската програма по Библиотекарство се заснова врз следната правно 
– нормативна регулатива (законски и подзаконски акти и документи): 

- Закон за високото образование (Сл. весник на Република Македонија, бр. 

35, од 14. 3. 2008 година); 

- Закон за култура (Сл. весник на Република Македонија, бр. 66/03 - 

пречистен текст, 82/05, 24/07, 116/10, 51/11 и 136/12); 

- Закон за библиотеки (Сл. весник на Република Македонија, бр. 66/2004, 

89/2008, 116/10, 51/11); 

- Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 2008 година; 

- Национална програма за развој на образованието во Република 

Македонија до 2015 година; 

- Национална стратегија за развој на културата на Македонија во периодот 

2013 – 2017 година. 

 
1.5. Вработливост, проодност кон повисок циклус на студии 

и мобилност 
 
Студентите кои ќе дипломираат на  студиите по Bиблиотекарство ќе имаат 

широк спектар на можности за креативно вработување во националните и 
универзитетски библиотеки, во специјализираните, во јавните библиотеки, во 
училишните, високошколските, како и во други определени културно – образовни 
и информациски институции. Во националните и јавните библиотеки новите кадри 
ќе претставуваат идни креатори и реализатори на библиотечната политика, 
стратегија и библиотечeн развој и функционирање  во Република Македонија. 

Со освојувањето на 240 кредити од првиот циклус студии се овозможува  
проодност кон студии од втор циклус, кои ќе  се организираат и спроведуваат во 
следната академска  година. Исто така, се овозможува и запишување на  втор 
циклус студии на другите студиски програми на високо-образовните установи во 
Република Македонија и во други држави. 

Меѓу студиските програми на Факултетот е овозможена висока мобилност 
преку еквиваленциите на предметите, а истата се зголемува со соодветен избор 
на предмети од Универзитетската листа на слободни изборни предмети. Во 
согласност со ЕКТС е овозможена и мобилност на студентите од студиските групи 
на Факултетот кон сродни студиски групи на Универзитеот и на други 
универзитети во државата и во странство. 
 

1.6. Наставно – научен и соработнички кадар 

Во реализацијата на наставата (на една или повеќе предметни програми) 
се вклучени наставно-научни работници и асистенти од соодветната научна 
област, што претставува основа за интердисциплинарен пристап во иницијалното 
образование на идниот библиотекар. 
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Редовни професори 

1. д-р Мирослава Николоска 

2. д-р Владо  Тимовски 

3. д-р Благица  Петковска 

4. д-р Розалина Попова – Коскарова 

5. д-р Билјана Маленко 

 

Вонредни професори 

1. д-р Емиљ Сулејмани 

2. д-р Светлана Камџијаш 

3. д-р Слаѓана Јакимовиќ 

4. д-р Мариета Петрова 

5. д-р Зоран Михајловски 

 

Доценти 

1. д-р Хулија Скука 

2. д-р Лулзим Алиу 

3. д-р Елизабета Ралповска 

4. д-р Љуљзим Адеми 

5. д-р Сузана Котовчевска 

6. д-р Виолета Мартиновска 

 

Асистенти 

1. м-р Анита Штерјоска 

2. м-р Јасмина Арменска 
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2. СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО БИБЛИОТЕКАРСТВО 
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БИБЛИОТЕКАРСТВО 

  

II  ССЕЕММЕЕССТТААРР  

Код на 
предмет 

 ПРЕДМЕТ 
Седмични 

часови 

Фонд 
на 

часови 
Кредити 

Испит  
се полага 

ЗПБ101м 
Историја на писмото  
и библиотеките 

3+2 75 7 

по I 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ102м 
Историја на писменоста  
во Македонија 

3+1+1* 75 7 

по I 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ103м 
Книгата и теориите  
на читањето 

2+2 60 6 

по I 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ104м Англиски јазик 2+2 60 6 

по I 
семестар 
завршна 
оценка 

 
Изборен предмет од листа 
бр.1  

2+1 45 4  

 ВКУПНО: A 12+8+1 315 30  

 

 

ЛИСТА БР. 1 

ИПБ105м Социологија  
на културата 

2+1 45 4 

по I 

семестар 

завршна 

оценка 

ИПБ106м 
 Психологија на личноста 

2+1 45 4 

по I 

семестар 

завршна 

оценка 

 

*Фонд на часови предвидени за практична настава.  
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БИБЛИОТЕКАРСТВО 

 

IIII  ССЕЕММЕЕССТТААРР  

Код на 
предмет 

 ПРЕДМЕТ 
Седмични 

часови 
Фонд на 
часови 

Кредити 
Испит  

се полага 

ЗПБ107м 
Културна историја  
на Македонија 

3+2 75 7 

по II 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ108м Палеографија 3+1+1 75 7 

по II 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ109м 
Информатичка 
писменост 

2+2 60 6 

по II 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ110м Македонски јазик 2+2 60 6 

по II 
семестар 
завршна 
оценка 

 
Изборен предмет од 
листа бр. 2 

2+1 45 4  

 ВКУПНО: A 12+8+1 315 30  

 

  

ЛИСТА БР. 2 

ИПБ111м Филозофија 2+1 45 4 

по II семестар 

завршна 

оценка 

ИПБ112м Естетика 2+1 45 4 

по II семестар 

завршна 

оценка 

ИПБ113м Педагогија  2+1 45 4 

по II семестар 

завршна 

оценка 
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БИБЛИОТЕКАРСТВО 

  

IIIIII  ССЕЕММЕЕССТТААРР  

Код на 
предмет 

 ПРЕДМЕТ 
Седмични 

часови 

Фонд  
на 

часови 
Кредити 

Испит  
се полага 

ЗПБ201м Библиотекарство 3+2 75 7 

по III 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ202м 
Македонска, албанска и 
турска книжевност 1 

3+2 75 7 

по III 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ203м 
Лексикографија  
и енциклопедистика 

2+1+1 60 6 

по III 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ204м 
Ракописната традиција  
во Македонија 

3+1 60 6 

по III 
семестар 
завршна 
оценка 

 
Изборен предмет од листа 
бр. 3 

2+1 45 4  

 ВКУПНО: A 12+7+1 315 30  

 

  

ЛИСТА БР. 3 

ИПБ205м 
Теорија и историја  
на библиографијата 

2+1 45 4 

по III 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ206м Литература за деца 2+1 45 4 

по III 
семестар 
завршна 
оценка 
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БИБЛИОТЕКАРСТВО 

  

IIVV  ССЕЕММЕЕССТТААРР  

Код на 
предметот 

 ПРЕДМЕТ 
Седмични 

часови 

Фонд 
на 

часови 
Кредити 

Испит  
се полага 

ЗПБ207м 
Историја  
на библиотекарството  
во Македонија 

2+2 60 6 

по IV 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ208м Раритетни збирки 2+2 60 6 

по IV 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ209м 
Македонска, албанска  
и турска книжевност 2 

3+2 75 7 

по IV 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ210м 
Каталогизација  
на библиотечниот фонд 

2+2+1 75 7 

по IV 
семестар 
завршна 
оценка 

 
Изборен предмет од листа 
бр. 4 

2+1 45 4  

 ВКУПНО: A 11+9+1 315 30  

 

  

ЛИСТА БР. 4 

ИПБ211м 

Примена  
на методологијата  
во библиотекарството  
и архивистиката 

2+1 45 4 

по I V 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ212м  Архивистика 2+1 45 4 

по I V 
семестар 
завршна 
оценка  
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БИБЛИОТЕКАРСТВО 

  

VV  ССЕЕММЕЕССТТААРР  

Код  
на предметот 

 ПРЕДМЕТ 
Седмични 

часови 

Фонд 
на 

часови 
Кредити 

Испит  
се полага 

ЗПБ301м 
Класификација  
на библиотечниот фонд 

2+2+1 75 6 

по V 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ302м Светска книжевност 1 3+2 75 6 

по V 
семестар 
завршна 
оценка 

 
Изборен предмет од листа 
бр. 5 

2+2 60 6  

 
Изборен предмет од листа 
бр. 5 

2+2 60 6  

 
Изборен предмет од 
листата на УКИМ 

2+2 60 6  

 ВКУПНО: A 11+10+1 330 30  

 

ЛИСТА БР. 5 

ИПБ303м Основи на статистиката 2+2 60 6 

по V 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ304м 
Историја на книгата  
и читањето 

2+2 60 6 

по V 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ305м 

Странски јазик 
(француски, германски, 
руски) 
  

2+2 60 6 

по V 
семестар 
завршна 
оценка 
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БИБЛИОТЕКАРСТВО 

  

VVII  ССЕЕММЕЕССТТААРР  

Код  
на предметот 

 ПРЕДМЕТ 
Седмични 

часови 

Фонд  
на 

часови 
Кредити 

Испит  
се полага 

ЗПБ307м Светска книжевност 2 3+2 75 7 

по VI 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ308м 
Традиционално  
и електронско издаваштво 

3+1+1 75 7 

по VI 
семестар 
завршна 
оценка 

 
Изборен предмет од листа 
бр. 6 

2+1 45 4  

 
Изборен предмет од листа 
бр. 6 

2+1 45 4  

 
Изборен предмет од листа 
бр. 6 

2+1 45 4  

 
Изборен предмет од 
листата на УКИМ 

2+1 45 4  

 ВКУПНО: A 14+7+1 330 30  

 

ЛИСТА БР. 6 

ИПБ309м 
Специјализирани 
библиотеки и збирки 

2+1 45 4 

по VI 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ310м 
Методика на работење  
во училишните библиотеки 

2+1 45 4 

по VI 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ311м Пребарување низ податоци  2+1 45 4 

по VI 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ312м 
Етика  
во библиотекарството 

2+1 45 4 

по VI 
семестар 
завршна 
оценка 
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БИБЛИОТЕКАРСТВО 

  

VVIIII  ССЕЕММЕЕССТТААРР  

Код  
на предметот 

 ПРЕДМЕТ 
Седмични 

часови 

Фонд 
на 

часови 
Кредити 

Испит  
се полага 

ЗПБ401м 
Дигитализација  
на библиотечната граѓа 

2+2+1 75 6 

по VII 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ402м 
Комуникација со култура  
на изразувањето 

3+2 75 6 

по VII 
семестар 
завршна 
оценка 

 
Изборен предмет од листа 
бр. 7 

2+2 60 6  

 
Изборен предмет од листа 
бр. 7 

2+2 60 6  

 
Изборен предмет од 
листата на УКИМ 

2+2 60 6  

 ВКУПНО: A 11+10+1 330 30  

 

ЛИСТА БР. 7 

ИПБ403м 
Библиотечни фондови, 
формирање и организација 

2+2 60 6 

по VII 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ404м 
Менаџмент  
во библиотекарството 

2+2 60 6 

по VII 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ405м 
Јазик на средината  
(на доминантната 
националност) 

2+2 60 6 

по VII 
семестар 
завршна 
оценка 
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БИБЛИОТЕКАРСТВО 

  

VIII СЕМЕСТАР 

Код на 
предметот 

 ПРЕДМЕТ 
Седмични 

часови 

Фонд 
на 

часови 
Кредити 

Испит  
се 

полага 

ЗПБ407м 
Основи на информациска 
писменост 

3+1+1 75 6 

по VIII 
семестар 
завршна 
оценка 

ЗПБ408м Дипломска работа* - 60 6  

 Изборен предмет од листа бр. 8 3+1 60 6  

 Изборен предмет од листа бр. 8 3+1 60 6  

 
Изборен предмет од листата  
на УКИМ 

3+1 60 6  

 ВКУПНО: A 12+4+1 315 30  

 

ЛИСТА БР. 8 

ИПБ409м 
Јавни, училишни  
и високошколски библиотеки 

3+1 60 6 

по VIII 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ410м Библиотечна безбедност 3+1 60 6 

по VIII 
семестар 
завршна 
оценка 

ИПБ411м 
Односи на библиотеките  
со јавноста 

3+1 60 6 

по VIII 
семестар 
завршна 
оценка 

 

 Бројот на часови, што се неопходни за изработка на дипломската работа не е 
пресметан во вкупниот број на часови за VIII семестар.  

 Практичната настава ќе се реализира најмалку еден ден седмично во библиотеката на 
факултетот и други соодветни институции, преку практичните часови предвидени во 
рамките на предметите. 

 Клиничката настава  во текот на студиите ќе се реализира од страна на стручњаци од 
практиката со одржување на 10% од предавањата или вежбите во рамките на 
факултетот или во други соодветни институции 
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2.1. Универзитетска листа на слободни изборни предмети понудени од 
Факултетот 

За информирано донесување одлуки во поглед на изборните предмети од 

Универзитетската листа, а со цел зголемување на мобилноста меѓу програмите, 

се наведени значењата на кодовите: 

 

ЗПОН – задолжителен предмет на Одделенска настава 

ИПОН – изборен предмет за Одделенска настава 

ЗППВ – задолжителен предмет за Предучилишно воспитание 

ИППВ – изборен предмет за Предучилишно воспитание 

ЗПБм – задолжителен предмет на Библиотекарство 

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 

Код на 
предметот 

 ПРЕДМЕТИ Кредити 
Наставен 

јазик 

101 ЗПОН 
МАКЕДОНСКИ/АЛБАНСКИ/ТУРСКИ  ЈАЗИК СО 
КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО 1 

5 македонски 

103 ЗПОН СОЦИОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 5 македонски 

ЗПБ 101м ИСТОРИЈА НА ПИСМОТО И БИБЛИОТЕКИТЕ 7 македонски 

ЗПБ 102м 
ИСТОРИЈА НА ПИСМЕНОСТА ВО 
МАКЕДОНИЈА 

7 македонски 

105 ИППВ ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЧНОСТА 3 
македонски, 

албански 

108 ИПОН ЛЕКСИКОЛОГИЈА СО ФРАЗЕОЛОГИЈА 3 
македонски, 

албански 

109 ИПОН РЕЛИГИСКИ СИСТЕМИ 3 
македонски, 

албански 

202 ЗПОН МАТЕМАТИКА 2 5 македонски 

202 ЗППВ ДИДАКТИКА 9 
македонски, 

албански 

ЗПБ 203м ЛЕКСИКОГРАФИЈА И ЕНЦИКОЛОПЕДИСТИКА 6 македонски 

203 ЗПОН СЕМЕЈНА ПЕДАГОГИЈА 5 
македонски, 

албански 

203 ЗППВ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 6 
македонски, 

албански 

206 ИПОН ЕТИКА 3 македонски 

209 ИПОН МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 3 македонски 

301 ЗПОН 
МЕТОДОЛОГИЈА НА ПЕДАГОШКИТЕ 
ИСТРАЖУВАЊА 

6 албански 

302 ЗПОН 
ОСНОВИ НА МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
СО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

8 
македонски, 

албански, 
труски 
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303 ЗПОН ОСНОВИ НА ЛИКОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 5 
македонски, 

албански 

307 ИПОН 
АКЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ВОСПИТНО-
ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

3 македонски 

309 ИПОН МЕТОДИКА НА РАБОТА СО НАДАРЕНИ ДЕЦА 3 
македонски, 

албански 

401 ЗПОН 
МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ 
/ АЛБАНСКИ  ЈАЗИК 1 

5 
македонски, 

албански 

402 ЗПОН 
МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 
2 

5 
македонски, 

албански 

403 ЗПОН 
МЕТОДИКА НА  НАСТАВАТА ПО 
ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА 
И ОПШТЕСТВОТО 2 

5 
македонски, 
албански, 

турски 

404ЗПОН ОСНОВИ НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 5 
македонски, 

албански 

ИПБ 405м 
ЈАЗИК НА СРЕДИНАТА (на доминантната 
националност) 

6 албански 

406 ИППВ КУКЛАРСТВО И СЦЕНОГРАФИЈА 3 
македонски, 

албански 

409 ИПОН ЕКОЛОШКО ВОСПИТАНИЕ 3 Македонски 
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ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 

Код на 
предметот 

 ПРЕДМЕТ Кредити 
Наставен 

јазик 

ЗПБ 107м КУЛТУРНА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 7 македонски 

ЗПБ 108м ПАЛЕОГРАФИЈА 7 македонски 

110 ЗППВ ОПШТА ПЕДАГОГИЈА 5 албански 

118 ИПОН 
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА  ГРАМАТИКА НА 
МАКЕДОНСКИОТ/АЛБАНСКИОТ/ТУРСКИОТ ЈАЗИК 

3 албански 

113 ЗПОН МАТЕМАТИКА 1 5 македонска 

210 ИППВ МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 3 
македонски, 

албански 

210 ЗПОН УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА 6 
македонски, 

албански 

213 ИППВ 
ПСИХОЛОГИЈА НА ХУМАНИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ 
ПОЛОВИТЕ 

3 македонски 

214 ИПОН СЛЕДЕЊЕ НА НАПРЕДУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА 3 
македонски, 

албански 

215 ИПОН 
ПСИХОЛОГИЈА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТА  
И УМСТВЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ 

3 македонски 

217 ИПОН ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 3 македонски 

218 ИПОН МЕДИУМСКА КУЛТУРА 3 албански 

308 ИППВ ЕСТЕТИКА 3 македонски 

311 ЗПОН 
МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ПОЧЕТНО 
ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ 

5 
македонски, 

албански 

312 ЗПОН 
МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 
1 

5 
македонски, 

албански 

313 ЗПОН 
МЕТОДИКА НА  НАСТАВАТА ПО 
ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА 
И ОПШТЕСТВОТО 1 

5 
македонски, 
албански, 

турски 

315 ЗПОН МУЗИЧКО  ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА 5 
македонски, 

турски 

316 ИПОН ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА 5 македонски 

412 ЗПОН ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА 5 
македонски, 

албански 
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3.  ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  ПО 
БИБЛИОТЕКАРСТВО 
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3.1. Предметни програми од прв семестар 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Историја на писмото и библиотеките 

2. Код  ЗПБ 101м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година /  
прв семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

7 

8. Наставник  доц. д-р Сузана Котовчевска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Стекнување на теоретски знаења од областа на историјата на писмото и историјата 
на библиотеките. Паралелна цел ќе претставува и оспособувањето на студентите за 
самостојно истражување и препознавање на писмата, нивните карактеристики и 
симболи (пиктографско, идеографско, фонографско, клинесто, египетско, писмото на 
Античките Македонци, кинеско писмо, алфабетски писма, латинско и словенско 
писмо). Стекнување со знаење за развојот на најрепрезентативните библиотеки кои 
оставиле силен печат врз  културната историја. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 
Преглед на историјата на писмото (пиктографско, идеографско, клинесто, египетско и 
др.); Писмени споменици на старословенски јазик; Зачетоци на библиотекарството 
како високо вредна, незаменлива и универзална придобивка на културата; 
Александриската библиотека; Развојот на библиотеките во Антиохија и Пергам; 
Библиотеките во Римската империја; Развојот на библиотеките во средниот и новиот 
век. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
100 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 
45 
часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 
часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 
30 
часа 

16.2. самостојни задачи 
25 
часа 

16.3. домашно учење 
45 
часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                              

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

редовно посетување на настава и вежби 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење  
на квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Котовчевска Сузана 

Писмата  
и библиотеките 
во стариот  
и средниот век 

Бомат 
графикс 

2008 

2. Котовчевска Сузана 
Библиотеките  
во средниот  
и новиот век 

Бомат 
графикс 

2011 

3. 
 

Lajonel Kason 
Biblioteke starog 
sveta 

Clio 2004 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Bugarski, R. Pismo 
 
 

1997 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Историја на писменоста во Македонија 

2. Код  ЗПБ 102м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година / 
прв семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

7 

8. Наставник  доц. д-р Виолета Мартиновска 

9. 
Предуслови  
за запишување  
на предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Стекнувања на знаења за: почетоците и развојот на словенската писменост во 
Македонија, книжевните и биографски профили на св. Климент Охридски и св. Наум 
Охридски.  

11. 

Содржина на предметната програма:  
 
1. Услови, појава и развој на  словенската писменост во Македонија.  
2. Просветителите св. Кирил и Методиј - живот и дејност; Значење на мисиите; 

Оригиналната и преведувачката дејност на св. Кирил и св. Методиј.  
3. Св. Климент Охридски- живот, творештво, дејност; Словата на св. Климент 

Охридски (пофални и поучни).  
4. Св. Наум Охридски- живот, творештво, дејност; Св. Наум Охридски како поет, 

химнограф (најнови сознанија во науката); Канон на апостол Андреј; Примери 
со текстови. 

12. Методи на учење: самостоен, компаративен 

13. Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
100 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активност 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска рабoта 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 40 часа 

 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                              

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 15 % од 
бодовите за активност и учество.  
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51% од максимумот број на бодови од 
двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење  
на квалитетот на наставата: 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Виолета Мартиновска 

Поетот и 
просветителот 
св. Наум 
Охридски 

Современост 
 
2006 

2. Виолета Мартиновска 
Свети Климент 
Охридски 

Педагошки 
факултет „Св. 
Кл. Охридски“, 
Скопје 

2010 

3. 
 

Радмила Угринова-
Скаловска 

Климент 
Охридски, 
Похвали и поуки 

Табернакул 2006 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. / 
Панонски 
легенди 

Наша книга 1987 

2. / 
Книга за 
Климент 
Охридски 

Кочо Рацин 
 
1966 

3. 
 

Зборник 
Св. Климент 
Охридски-живот  
и дејност 

НУБ „Св.Кл. 
Охридски“, 
Скопје 

2007 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Книгата и теориите на читањето 

2. Код  ЗПБ 103м 

3. Студиска програма Институт за Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година / 
прв семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  
проф. д-р Благица Петковска,  
ас. м-р Анита Штерјоска 

9. 
Предуслови  
за запишување  
на предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да стекнат знаења за: традиционалната vs. писменоста во 
информациското општество; читањето во светлината на теоријата на 
информацијата; историјата на читањето и иднината на читањето во информа-
циското општество; книгата како продукт на пазарот; пристапите кон книгата и 
нејзината цензура. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Предмет на изучување; Модерната антропологија, нејзините цели и нејзината 
филозофска димензија; Појава на писмото; Различните вреднувања на книгата (во 
стара Грција, античкото римско општество, средниот век); Печатената книга; 
Ставови за книгата и читањето: функциите на книгата и современите културни 
потреби; Функционални и нефункционални книги; Феноменот читање (Психо-
физиолошки основи на читањето; Читањето во светлината на теоријата на 
информацијата); Познатите и признатите за книгата; Библиотеките – куќа за 
помнење; Библиотекарот; Електронско пишување; Книгата во 21 век; Функцијата на 
книгата; Академско читање (чекори и стратегии на читањето; критичко читање; 
Како се читаат академски текстови?; Како се читаат учебници?); Академско 
пишување (есеј, семинарски, дипломски, магистерски, докторски труд – пишувањето 
како процес – од идеја до реализација); Усна презентација на академски и научни 
трудови; Постер – презентација. 

12. Методи на учење: вежби, дискусии, консултации, практично-апликативни активности 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. устен испит 70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. Критериуми за оценување до 50 бода 5 (пет) (F)  
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(бодови / оценка) од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

освоени минимум 20 поени. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење  
на квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ј. Божиќ,  
Антропологија књиге 
и читања, (превод  
на македонски јазик). 

 1999 

 2. 
Мр А. Јурчиќ, мр А. 
Фејос, мр М. Диниќ, 
мр М. Чупиќ, 

Приручник за успешно 
читање и писање, 

(превод на македонски 
јазик) 

 2010 

  Бл. Петковска, 

Читање; Психо-
физиолошки основи на 
читањето; Читањето во 
светлината на 
теоријата на 
информацијата, (проф. 
д-р Бл. Петковска, 
Предавања за интерна 
употреба). 

  

 
22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 

2. Код  ЗПБ 104 м A 

3. Студиска програма Институт за Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година / 
прв семестар 

7. 
број на ЕКТС 
-   
кредити 

6 

8. Наставник   

9. 
Предуслови  
за запишување  
на предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
- Да ги воведе студентите во специфичноста на стручното подрачје за да се 

здобијат со потребното јазично и практично искуство, преку автентични 
примери од јазикот на струката (библиотекарство); 

- да ги вклучи студентите во современиот англиски јазик, во различен контекст на 
говорена и писмена форма; 

- да ги одвои и увежба јазичните елементи со фреквентна научна и стручна 
лексика, термините и моделите од областа на морфологијата и да ги пре-
зентира синтаксичките и граматичките конструкции; 

- да ги мотивира и да ги оспособни студентите за индивидуално и групно, усно и 
писмено изразување и комуникаицја; 

- да ги мотивира и да ги оспособи студентите за индивидуално и групно, усно и 
писмено изразување и комуникација; 

- да го претстави јазикот како средство за комуникација и да ги насочи 
студентите кон полесен пристап во специфичноста на структурата по пат на 
користење на интернет и други средства, сè со цел самостојно да ги 
презентираат најновите достигнувања од областа на библиотекарството. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Изборот на тематските содржини опфаќа селектирани текстови од научно-стручните 
педагошки науки. 
Опфатени се следните наслови: 

1. Библиотекарството денес; 
2. Улогата на библиотекарот и неговата професија во образовниот процес; 
3. Животот во библиотеката; 
4. Услуги; 
5. Меморијата - складиште на информации. 

Граматички содржини: 
- лексички елементи:  

- стручни термини; 
- полисемантички термини (општо, специфично, пренесено и др. значење); 
- деривативи. 

- морфо-синтаксички елементи: 

- збор; градба и вид; 
- именки: број, падеж и функција во реченицата; 
- именски фрази; 
- заменки: вид и функција во реченицата; 
- степување на придавките и прилозите; 
- глаголи: модалност, состојба, начин и време. 

12. 
Методи на учење: Предавања, вежби, тимска работа, дискусии на различни теми, 
индивидуална работа, пишување експозеа  
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13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. тестови  70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

освоени минимум 20 поени. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски / англиски 

21. 
Метод на следење  
на квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и/или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов Издавач Година  

1. Murphy, Raymond 
English Grammer 
in Use 

Cambridge 
University 
Press 

1991 

2.  
Oxford Advanced 
Learner’s  

 1993 

3.  
Encyclopedic 
Dictionary 

 1994 

4. 
Томиќ - Мишеска, 
O. et. al 

English 
Macedonian 
Dictionary/ 
Англиско-
македонски 
речник 

„Култура“, 
Скопје 

1994 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Социологија на културата 

2. Код ИПБ 105м 

3. Студиска програма библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година /  
прв семестар 

7. 
број на ЕКТС - 
кредити 

4  

8. Наставник 
проф. д-р Владо Тимовски 
проф. д-р Емиљ Сулејмани 

9. 
Предуслови за запишување  
на предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите да стекнат знаења за основните правци и анализа на структуралните 
елементи на културата во пошироката смисла; да бидат запознаени со современите 
теми и пристапи во социологијата на културата; да се оспособат студентите за 
анализа на секојдневните социокултурни феномени, со примена на современите 
теориски модели и методолошки пристапи. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Структурални елементи на културата; Значењето на културата во општествениот 
живот; Суштинска анализа на културолошките елементи и нивна динамика; 
Социолошкиот поим на културата; современите промени во сферата на комуникаци-
јата и влијанието на масмедиумите и нивно влијание во секојдневниот живот; 
Универзални вредности во културата и културните разлики; Масовна култура; 
Мултикултурата и интеркултурата; Субкултура и контракултура; Вредности, норми и 
обичаи; Модерна и постмодерна култура. 

12. 
Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во групи (вежби), и 
други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС 

13. Вкупен расположив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 
45 часа наставни активности 
55 часа други форми на активности 

15. 
Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 30 часа 

15.2. 
Вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

15 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часа 

16.2. Самостојни задачи 20 часа 

16.3. Домашно учење 25 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                              

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност на предавањата и вежбите и 
сите задолженија да се исполнат во 
текот на летниот семестар. Услов за 
полагање завршен испит: освоени 
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најмалку 50% од бодовите предвидени 
за двата практични теста (кои можат да 
се заменат со бодови од писмен испит 
кој се администрира во испитна сесија 
пред завршниот испит) како и обработка 
на семинарска работа, активност и 
учество. Испитот се полага во 
февруарска испитна сесија. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

самоевалуација од страна на 
наставникот и / или евалуација од 
страна на студентите. 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач   Година 

1. Bruner, Dz. Kultura obrazovanja EDUCA 2000 

2. Bauman, Z. Kultura i društvo Prosveta 1984 

3. Peroti, A. 
Interkulturnost – odgoj 
vaspitanje i 
obrazovanje 

EDUCA 2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач   Година 

1. Сулејмани Емиљ 
Културата како 
општествен и 
социјален феномен 

Педагошки 
факултет, 
Зборник на 
трудови 

2008 

2. Гр. автори Социологија 
Студентски 
збор 

1998 

3. Gelner, E. Razum i kultura Slovo 2003 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Психологија на личноста 

2. Код  ИПБ 106м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година /  
прв семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

4 

8. Наставник  
проф. д-р Мирослава Николоска,  
проф. д-р Зоран Михајловски 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да стекнат научни 
знаења за основните поими и проблеми на психологијата на личноста, да умеат да 
направат разлика помеѓу научните и ненаучните концепти за личноста и да 
формираат позитивен став за различностите и специфичностите на секоја личност. 

11. 

Содржина на предметната програма: Поим за личност; Личност и слични поими; 
Структура на личноста - црти на личноста, ставови, вредности, интересирања; 
Динамика на личноста - потреби, мотиви; Фрустрации и конфликти на мотивите; 
Реакции на фрустрациите и конфликтите; Развој на личноста; Теории за личноста.  

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, индивидуална работа, групна 
работа, самостојно учење. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 
45 часа наставни активности 
55 часа други форми на активности  

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби ( лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

15 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 20 часа 

16.2. самостојни задачи 20 часа 

16.3. домашно учење 15 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                              

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми  
за оценување(бодови / оценка) 

До 50 бода 5 (пет) (F)  

Од  51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

Од  61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од  71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

студентот да освои минимум 20 бода по која 
било основа. 
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20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и/или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Hrnjica,S. 

Opšta 
psihologija sa 
psihologijom 
ličnosti 

Naučna knjiga 
Beograd 

2000 

2. Јанаков, Б. 
Современа 
психологија  
на личност 

Филозофски 
факултет, 
Скопје 

2009 

Дополнителна литература 

22.2. 
 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Rot, N. 
Psihologija 
licnosti 

Zavod za 
udžbenike i 
nastavna 
sredstva 
Beograd 

1994 
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3.2. Предметни програми од втор семестар 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Културна историја на Македонија 

2. Код  ЗПБ 107м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар прва година  /  
втор семестар 

7. број на ЕКТС - 
кредити 

7 

8. Наставник  доц. д-р Сузана Котовчевска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да се здобијат со теоретски сознанија за континуитетот на севкупниот 
цивилизациско-културен развој на Македонија во текот на сите историски епохи: да 
ги распознаваат белезите на различните епохи (бронзена, железна...); да стекнат 
пошироки знаења за древната македонска држава; да го прошират својот хоризонт 
на знаења во континуиран развој на уметноста, воопшто, на музичката уметност, на 
архитектурата, на библиотекарството...). 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Историскиот развој на Македонија и развојот на културниот комплекс на неолитскиот 
период, бронзената и железната епоха; Културата и културата на живеење во 
периодот на создавањето и развојот на древната македонска држава; Писмото и 
писменоста во Античка Македонија и формирањето на Александриската библиотека; 
Населувањето на Словените, раната христијанизација и почетоците-континуитетот 
на словенската писменост; Формирањето на Охридската книжевна школа; 
Културниот развој и културата на живеење во Самоиловата држава; Културните 
прилики во Македонија до крајот на XIV век  и во периодот од XIV до XVIII век 
(литература и уметност); Охридската архиепископија, нејзиното формирање, подем 
и значење за развојот на верското и културното живеење во Македонија; Развојот на 
книжевноста и библиотекарството со посебен акцент на манастирските библиотеки и 
книжевните школи во Македонија; Исламската култура во Македонија; Почетоците 
на преродбата во Македонија во првата половина на XIX – просвета, црковно-
училишни општини, книжевност и уметност; Народна просвета и култура – 
учебникарство, училишта и читалишта, литература и уметност; Просветата, 
културата и уметноста во XIX век, со посебен акцент на периодот од 1870 до 1893 
год.; Културнопросветниот живот во Македонија во периодот 1908-1912 год. и во 
периодот на Првата светска војна; Културата, културните дејности и институции на 
Македонија во втората половина на XX и почетокот на XXI век; Знаменити личности 
од областа на културата, просветата и уметноста во сите историски епохи во 
развојот на Македонија. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
100 часа други форми на активности 

15. Форми на наставните активности 

15.1. 
предавања-теоретска 
настава 

45 часа 

15.2. 

вежби (лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часа 
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16. Други форми на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 25 часа 

16.3. домашно учење 45 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                              

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект  
(презентација: писмена и усна) 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  
на двата теста. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Р.б Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Група автори 

Историја  
на македонскиот 
народ-книга прва, 
втора и трета 

Нова 
Македонија 

1969 

2. Група автори 
Македонски 
деветнаесетти 
век 1800-1902 

МИ-АН 2007 

3. 
 

Група автори 
Македонски 
среден век VI-
XVIII  

МИ-АН 
2007 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Р.б Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Шукарова, Анета 
Историја на 
македонскиот 
народ 

ИНИ 2008 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Палеографија 

2. Код  ЗПБ 108м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охрдиски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година /  
втор семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

7 

8. Наставник  доц. д-р Виолета Мартиновска 

9. 
Предуслови за запишување  
на предметот 

нема 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнувања на знаења за: кирилската палеографија, најстарите оригинални 
зачувани ракописи во археографските збирки во светот и нивните карактеристики. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Предмет на палеографијата; Најстари зачувани споменици со глаголско писмо; 
Најстари зачувани споменици со кирилско писмо; Карактеристики; Место на нивно 
чување; Зачувани кирилски ракописи во Македонија; Примери со текстови. 

12. Методи на учење: самостоен, компаративен 

13. Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
100 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања-теоретска настава  45 часа 

15.2. 
вежби ( лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

 30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи  30 часа 

16.2. самостојни задачи  30 часа 

16.3. домашно учење  40 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                              

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 15 % од 
бодовите за активност и учество. Услов за 
полагање на завршен испит: освоени минимум 
51% од максимумот број бодови на двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 
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21. 
Метод на следење  
на квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и/или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Виолета Мартиновска 
Албум на водени 
знаци 

Феникс 2003 

2. Виолета Мартиновска 
Палеографски 
албум 

НУБ „Св. Кл. 
Охридски“ 

2008 

3. 
 

Виолета Мартиновска 
Охридско 
книжевно 
наследство 

Охрид 2008 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Р. У. Скаловска 
Старословенски 
јазик 

УКИМ 1979 

2. В. Мошин 

Палеографски 
албум на 
јужнословенското 
кирилско писмо 

Кочо Рацин 1966 

3. 
 

В. Десподова 
Македонски 
средновековни 
ракописи 

Матица 
македонска 

2003 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Информатичка писменост 

2. Код  ЗПБ 109м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  прв циклус 

6. Академска година/семестар  
прва година/ 
втор семестар 

2 
број на ЕКТС 
- кредити 

6 

8. Наставник 
проф. д-р Арјан Скука 
асс. м-р Јасмина Арменска 

9. 
Предуслови за запишување  
на предметот 

нема 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Оспособување на студентите за користење на апликативен софтвер и интернет.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
 

1. Вовед во интернет; 
2. Деструктивен софтвер и заштита; 
3. Текст процесори; 
4. Табеларни пресметувачи; 
5. Вовед во создавање и управување на бази на податоци; 
6. Архивирање и објавување на податоци. 

 

12. Методи на учење: предавања со дискусија, лабораторсики вежби, домашно учење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположливото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања-теоретска настава 
30 
часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа  

30 
часа 

16. 
Други форми  
на активности  

16.1. проектни задачи нема 

16.2. самостојни задачи  
40 
часа 

16.3. домашно учење  
50 
часа 

17. 

Начин на оценување  

17.1.  тестови  70 бода 

17.2.  семинарска работа / проект презентација: писмена или усна 20 бода 

17.3.  активност и учество  10 бода 

18. Критериуми за оценување (бодови / оценка) 

0 до 49 бода 
5 (пет)        

(F) 

50 х до 59 бода 
6 (шест)     

(E) 

60 х до 69 бода 
7 (седум)   

(D) 

70 х до 79 бода 
8 (осум)     

(C) 

80 х до 89 бода 
9 (девет)    

(B) 

90 х до 100 бода 
10 (десет)   

(A) 
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19. Услови за потпис и полагање на завршен испит 
редовност во посетувањето  
на наставата,  вежбите и 
домашни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21 
Метод на следење на квалитетот  
на наставата  

самоевалуација од страна  
на наставникот и / или од страна  
на студентите 

22. 

Литература 

            Задолжителна литература  

22.1. 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојанов, Н. 
Електронски учебник 
(www.nacestojanov.net) 

/ / 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Preston Gralla, 
Michael Troller 

How the Internet Works Que 2006 

2. 

John 
Walkenbach, 
Herb Tyson, 
Faithe Wempen, 
Cary N... 

Office 2007 Bible 

John 
Wiley 
and 
Sons 

2007 

http://www.nacestojanov.net/
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Македонски јазик 

2. Код  ЗПБ 110м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охрдиски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година / 
втор семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Елизабета Ралповска 

9. 
Предуслови  
за запишување  
на предметот 

нема 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање на студентите со основните поими од науката за јазикот, правописот и 
правоговорот, како и запознавање со морфосинтаксичката структура на јазикот. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 
Што е јазик (дефиниции, природа, функции); јазик и говор, јазик и стил, видови стил. 
Основни поими од фонетиката и фонологијата (вокален и консонантски систем, 
гласовни промени и акцент). Правопис и правоговор. Запознавање со 
морфолошката структура на македонскиот јазик (зборовни групи и нивните грама-
тички значења). Основни поими од синтаксата: структура на простата реченица, 
видови реченици, редот на дел-речениците во сложената реченица, како и 
употребата на знаците во реченицата (интерпункција). 

12. Методи на учење: аналитичко-синтетички метод, индукција, дедукција. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часа 

16. 
Други форми 
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. тестови  70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување  
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. 
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Услов за потпис: редовно присуство 
на предавања и вежби. 
Услов за полагање завршен испит: 
студентот кој добил потпис и освоил 
најмалку 20 бода од семинарска 
работа, активност и учество. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот  
на наставата 

самоевалуација од страна на 
наставникот и/или евалуација  
од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 

Стојка Бојковска, 
Лилјана Минова-
Ѓуркова, Димитар 
Пандев, Живко 
Цветковски 

Македонски 
јазик за 
средно 
образование 

Просветно 
дело 

1998 

2. 

Божидар Видоески, 
Тодор Димитровски, 
Кирил Конески, 
Радмила Угринова-
Скаловска 

Правопис на 
македонскиот 
литературен 
јазик 

Просветно 
дело 

1998 

3. 
 

Кирил Конески 

Правописен 
речник на 
македонскиот 
јазик 

Просветно 
дело 

1999 

 
 
 
 
22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  
Наслов  
 

Издавач 
 

Година  
 

1. 
Лилјана Минова-
Ѓуркова 

Синтакса на 
македонскиот 
стандарден 
јазик 
 

Радинг 1994 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Филозофија 

2. Код  ИПБ 111м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охрдиски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година /  
втор семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

4 

8. Наставник  проф. д-р Светлана Камџијаш 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да се оспособат критички да размислуваат, да ги користат аналитичкиот 
и синтетичкиот метод, да развиваат творечки дух - преку запознавање со: основните 
филозофски категории;  изворите и проблемите на филозофијата од нејзиното 
настанување до денес како и нејзиното влијание во општиот цивилизациски 
контекст, формирањето на погледот на светот и во образовно-воспитниот процес. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Предмет на филозофијата; Гранки на филозофијата; Античка филозофија; 
Средновековна филозофија; Филозофија на новиот век: Филозофија на 
ренесансата; Рационализам и емпиризам; Француски просветители материјалисти; 
Германски класичен идеализам; Современа филозофија. 

12. 
Методи на учење: интерактивна теорија, заеднички проекти и останати методи 
предвидени со ЕКТС. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа  

14. Распределба на расположивото време 
 45 часа  наставни активности  
 55 други форми на активности  

15. 
Форми на наставните 
активности 
 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

15 часа 

16. 

 
Други форми на 
активности 
 
 

16.1. проектни задачи 20 часа 

16.2. самостојни задачи 20 часа 

16.3. домашно учење 15 часа 

17. 

Начин на оценување  

17.1. тестови - завршен устен испит -  максимум 70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

напишана семинарска работа и прочитано дело 
од областа 

20. Јазик на кој се изведува македонски 
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наставата 

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. д-р Ферид Мухиќ 
Смислата  
и доблеста 

 „Киро 
Дандаро“, 
Битола. 

1997 
 

2. д-р Јонче Јосифовски Филозофија 
„Просветно 
дело“, Скопје   

 2002 

3. 
 

Платон 

Гозба (за 
љубовта) и 
Федар (за 
убавината) 

„Култура“, 
Скопје 

1979 

22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Платон 

Одбраната 
Сократова, 
Критон и 
Фајдон 

„Македонска 
книга“, Скопје  

1983. 

2. Аристотел Метафизика 
 „Култура“, 
Скопје  

1981 

3. 
 

Ерих Фром 
Умешноста  
на љубовта 

„Ѓурѓа“, Скопје 2002 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Естетика 

2. Код  ИПБ 112м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охрдиски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година /  
втор семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

4 

8. Наставник  проф. д-р Светлана Камџијаш 

9. 
Предуслови  
за запишување  
на предметот 

нема  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите да стекнат поим за уметничката вредност, воопшто, како и за 
влијанието на уметноста врз духот, доживувањето на светот и воспитниот процес; 
да прават разлика меѓу уметничко дело и кич; да умеат да ги разликуваат поетиките 
на различните епохи и нивните основни стилски определби.  

11. 

Содржина на предметната програма:  
Поим за убавото; настанување на уметноста (синкретизам) теорија на играта и 
теорија на ритуалот; најстарата уметност (митологијата и архетипот); естетските 
категории: трагично (катарза), комично (хумор), возвишено; поетиката на античката 
уметност, поетиката на средниот век, ренесансата, барокот,  класицизмот, 
романтизмот, реализмот, модерната и пост-модерната; поим за кич. 

12. 
Методи на учење: интерактивна теорија, заеднички проекти и останати методи 
предвидени со ЕКТС 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа  

14. Распределба на расположивото време 
 45 часа  наставни активности  
 55 други форми на активности  

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

15 часа 

16. 

 
Други форми  
на активности 
 

16.1. проектни задачи 20 часа 

16.2. самостојни задачи 20 часа 

16.3. домашно учење 15 часа 

17. 

Начин на оценување  

17.1. Тестови - завршен устен испит максимум   70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект  
(презентација: писмена и усна) 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање редовност на часовите и презентација  
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на завршен испит на вредносниот систем на еден етичар 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Ј. Борев Естетика 
 „Македонска 
реч“, Скопје. 

2008 

2. И. Џепароски 
Уметничкото 
дело 

„Култура“, 
Скопје   

 2000 

3. 
 

Фридрих Ниче 
Раѓањето  
на трагедијата 

„Култура“, 
Скопје   

1989 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Лајбниц За возвишеното „Магор“, Скопје 2004 

2. И. Џепароски 
Убавина  
и уметност 

 „Магор“, Скопје 2005 

3. Ханс Г. Гадамер 
Актуелноста  
на убавото 

„Магор“, Скопје 2005 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет  Педагогија 

2. Код  ИПБ  113м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охрдиски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
прва година / 
втор семестар 

7. 
број на ЕКТС 
-   
кредити 

4 

8. Наставник  проф. д-р Розалина Попова-Коскарова  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Студентите да стекнат научни знаења од општа педагогија и да се оспособат 
стекнатите знаења да ги применат во извршувањето на својата идна професија- 
библиотекар. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 
Педагогијата, нејзиниот предмет на проучување и научното определување на 
педагогијата; Функции и задачи на педагошката наука; Систем и содржина на 
педагошките дисциплини; Педагогијата во системот на науките; Развојот на 
педагошката мисла; Воспитанието и образованието низ историските епохи; Основни 
педагошки категории и поими; Фактори за развојот на личноста (биолошки, 
средински, активноста на личноста), Детерминантите на развојот на современата 
педагошка наука; Воспитно-образовната цел; Подрачја на педагошко делување во 
процесот на развој на личноста (интелектуален аспект, работно-технички, физичко-
здравстевен, морален, естетски и емоционален); Општи карактеристики на 
воспитно-образовниот (училишен) систем, Системот на образованието во Р. Маке-
донија; Странски, европски воспитно - образовни системи; Критика на школскиот 
систем во светски размери и појавата на  алтернативни училишта. 

12. 

Методи на учење:  
 
Разговор, дискусија, дебати, презентации (усни, писмени), позитивни примери, 
демонстрација, критички осврти, компарација, текст- анализа (анализа, синтеза, 
евалуација).  

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 
45 часа наставни активности 
55 часа др. активности 

15. 
Форми на наставните 
активности: 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

15  
часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 15 часа 

16.2. самостојни задачи 
25  
часа 

16.3. домашно учење 
25  
часа 
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17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
(2 теста) - најмногу до 70 бода заедно или устен испит 

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект  (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување (бодови 
/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Студентот да освои минимум 20 бода по која 
било основа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Розалина Попова - 
Коскарова 

Општа 
педагогија 

Универзитет 
„Св.Кирил и 
Методиј“ 
Скопје 

2011 

2.  
Aтанасоска, Т, Петрова, 
Ѓорѓева,Е., 

Oпшта 
педагогија 

  

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Розалина Петрова-
Коскарова 

Вовед во 
педагогијата 

Јофи - скен 2004 

3. 
 

Gudjons, H. 
Pedagogija- 
temeljna znanja 

Educa 1995 

 



65 

 

3.3.  Предметни програми од трет семестар 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Библиотекарство 

2. Код  ЗПБ 201м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридиски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
втора година /  
трет семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

7 

8. Наставник  доц. д-р Сузана Котовчевска 

9. 
Предуслови  
за запишување на предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 

- студентите да се мотивираат за библиотечно образование; 
- студентите да планираат, организираат, реализираат и евалуираат облици 

на образование за библиотечно работење; 
- да се оспособат студентите за практикување на вештини за избор на  

демократски облици на  образование; 
- избор и практикување на концептите за библиотечно работење; 
- способност за селекција, избор и адаптација на знаењето; 
- оспособеност за изработка на индивидуални курикулуми за библиотечно 

образование; 
- оспособеност на студентите за евалуација на сопственото и  

образованието на другите. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 
Библиотекарството како посебна научна дисциплина; Библиотечни цели (културни, 
образовни и информативни); Видови библиотеки (национални и универзитетски 
библиотеки, јавни, училишни, високошколски и специјализирани библиотеки); 
Претпоставки за успешно работење на секоја библиотека (простор, кадар, опрема, 
материјал, корисници); Општо запознавање со техничката и стручната обработка на 
библиотечниот материјал. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
100 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 25 часа 

16.3. домашно учење 45 часа 

17. Начин на оценување 
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17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект  
(презентација: писмена и усна) 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми  
за оценување (бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени мин. 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: 
освоени мин. 51%  од  максималниот број 
на бодови на двата теста. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

самоевалуација од страна на наставникот 
и / или евалуација од страна на 
студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Р.бр. Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Клејтон Питер 

Управување со 
изворите на 
информациите 
во 
библиотеките 

Нампрес 2009 

2. Група автори 

Unapredivanje 
bibliotečkih 
usluga za osobe 
s invaliditetom 

Norodna 
biblioteka 
Sirbije 

2009 

3. 
Miler Zoel I Miler Zan-
Luj 

Menadzment 
biblioteka 

Clio 2006 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Р.бр Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Dardulo Antonio 
Zaštita I 
ckonzervacija 
knjiga 

Clio 2005 

2.     

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Македонска, албанска и турска книжевност 1 

2. Код  ЗПБ 202м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
втора година/ 
трет семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

7 

8. Наставник  проф. д-р Мито Спасевски 

9. 
Предуслови  
за запишување на предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Целта е студентите да се здобијат со неопходните сознанија од историјата и 
теоријата на македонската, албанска и турска народна литература и нивните 
книжевни специфичности, како и да се стекнат со сознанија за значењето на 
народната литература како основа за развој на современата литература.     

11. 

Содржина на предметната програма:  
Појава и развој на македонската, албанската и турската народната поезија и проза; 
Книжевни родови и жанрови на народна поезија и проза; Книжевно-уметнички 
специфики на народната поезија и проза; Народната литература како база и 
основоположна творечка почва на современата македонска, албанска и турска 
книжевност. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
100 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби ( лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 40 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна); 
изработена библиографија; изработка на есеј 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување  
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  на 
двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење  
на квалитетот  
на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
од страна на студентите 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. К. Пенушлиски 
Одбрани 
фолклористички 
трудови 

Македонска 
книга 

1988 

2. Т. Саздов 

Историја на 
македонската 
книжевност, 
Усна народна 
книжевност 

Детска 
радост 

1997 

3. 
 

Z. Neziri 
 
Z. Neziri 

Letërsia gojore 
shqiptare  
Historia e 
letěrsisē 
shqiptare I 

Shkup 
 
Shkup 

1997 
 
1998 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Лексикографија и енциклопедистика 

2. Код  ЗПБ 203м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
втора година / 
трет семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Елизабета Ралповска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да стекнат знаења за делата во писмена форма во коишто граѓата се 
обработува на два јазични пристапи - лингвистички и енциклопедиски; да се 
оспособат да разликуваат речничка од енциклопедиска статија; да се запознаат со 
историскиот развој на речничките и на енциклопедиските дела и со современата 
состојба во македонската лексикографија. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Лексикографија: видови и структури на лексикографски дела; лексикографска 
статија, дескриптори; традиционалната и современата лексикографија; маке-
донската историска и современа лексикографија; создавање асоцијативен поим за 
одделни зборови и обид за лексичко-лексикографска обработка на таквите зборови. 
Енцикопедистика: општи енциклопедии; национални енциклопедии; 

специјализирани енциклопедии; форми на енциклопедии - книжни, електронски, 
интернет-енциклопедии; енциклопедиска статија (видови делови, поврзани статии); 
дескриптори (леми); енциклопедиски речници; енциклопедиски атласи, 
енциклопедиски трудови во Република Македонија. 

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми 
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. тестови  70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: редовно присуство на 
предавања и вежби. 
Услов за полагање завршен испит: студентот кој 
добил потпис и освоил најмалку 20 бода од 
семинарска работа, активност и учество. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература   

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 

Стојка Бојковска, 
Лилјана Минова-
Ѓуркова, Димитар 
Пандев, Живко 
Цветковски 

Македонски 
јазик за средно 
образование 

Просветно 
дело 

1998 

2. Снежана Велковска 

Студии од 
македонската 
лексикологија и 
лексикографија 

ИМЈ „Крсте 
Мисирков“ 

2011 

3. 
 

Трајко Стаматоски 
На ономастички 
теми 

ИМЈ „Крсте 
Мисирков“ 

2002 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  
Наслов  
 

Издавач 
 

Година  
 

1. Рајна Драгићевић 
Лексикологија 
српског језика 

Завод за 
уџбенике 

2007 

2. Danilo Šipka 
Osnovi 
leksikologije I 
srodnih disciplina 

 1998 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Ракописна традиција во Македонија 

2. Код  ЗПБ 204м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
втора година /  
трет семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Виолета Мартиновска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Стекнувања на знаења за: историјата и карактеристиките на ракописната традиција 
во Македонија, скрипторските школи, книжевните центри, апокрифната книжевност. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
1. Почетоци на ракописната традиција во Македонија; Манастирски библиотеки; 2. 
Средновековни книжевни жанри; Скрипторски центри; 3. Книжевни школи 
(Охридска. Кратовска); Карактеристики; Ракописи создадени во овие книжевни 
школи; 4. Апокрифи (старозаветни и новозаветни); Книжевното творештво на 
Висарион Дебарски; Примери со текстови. 

12. Методи на учење: самостоен, компаративен 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања -теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

 30 часа 

16. 
 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи  25 часа 

16.2. самостојни задачи  25 часа 

16.3. домашно учење  40 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 15 % од 
бодовите за активност и учество. Услов за 
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полагање на завршен испит: освоени минимум 
51% од максимумот број бодови на двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Виолета Мартиновска 

Апокрифите во 
македонската 
писмена 
традиција, кн. 
прва 

 
Македонска 
реч 

 
2008 

2. Виолета Мартиновска 

Апокрифите во 
македонската 
писмена 
традиција, 
кн.втора 

Авторско 
издание 

2011 

3. 
 

Виолета Мартиновска 
Охридско 
книжевно 
наследство 

Охрид 2008 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Д. Ќорнаков 
Македонски 
манастири 
 

Матица 
македонска 
 

2005 
 

2. / 
Средновековен 
збороплет 

Мисла 
1996 
 

3. 
 

/ Свето  писмо / 1990 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Теорија и историја на библиографијата 

2. Код  ИПБ 205м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
 втора година / 
 трет семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

4 

8. Наставник  
доц. д-р Сузана Котовчевска 
доц. д-р Виолета Мартиновска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски и практични знаења за библиографијата како важно 
помагало за корисниците во библиотеките; запознавање со историскиот развој на 
библиографијата; општи знаења за правилата на библиографијата; стекнувања на 
знаења за изработка на библиографии; запознавање со повеќе видови на 
библиографии - начинот на истражување и селекција на библиотечната граѓа  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Библиографија – поим; Краток историски приказ и развој; Македонска национална 
библиографија; Македонска тековна библиографија; Специјални библиографии; 
Истражување и селекција; Библиографска обработка на електронската граѓа; 
Елементи на библиографски запис; Подредување на обработените и 
библиографските единици; Изработка на помошни информативни алатки (регистри); 
Изработка на библиографии во КОБИСС – системот. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 
45 часа наставни активности 
55 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

15 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 15 часа 

16.2. самостојни задачи 15 часа 

16.3. домашно учење 25 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од бодовите за 
активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени минимум 
51%  од  максимумот на број на бодови  на двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Бошески, Миле  
 

Каталогизација 
и 
систематизација 
на библиотечен 
материјал  

Библиотекарско  
друштво на 
Македонија 
/БороГрафика 

2001 

2. Verona, Eva 

Pravilnik i 
priručnik za 
izradu abecednih 
kataloga 

Zagreb 1986 

3. 
 

Група автори 

Библиотечно 
работење во 
народните 
библиотеки 

НУБ „Св. 
Климент 
Охридски" 

1991 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.     

2.     

3. 
 

    

 



77 

 

 

Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Литература за деца 

2. Код  ИПБ 206м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
втора година / 
трет семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

4 

8. Наставник  доц. д-р Лулзим Алиу 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите треба да се здобијат со знаења од литературата за деца, да се 
профилираат за наставна примена на стекнатите знаења од областа на литературата 
за деца, како и за аналитички разработки на литературното творештво.     

11. 

Содржина на предметната програма:  
Предметот на литературата за деца, одбрани аспекти од теоријата на литературата, 
со акцент на литературата за деца; појава и развој на литературата за деца (развојни 
текови на светската, европската, јужнословенската, и македонската литература за 
деца; видови, родови и жанрови на литература за деца; народната литература низ 
призмата на литературата за деца; современа литература за деца; други книжевни 
текстови како книжевен опус за деца и аналитичка обработка на најзначајни (автори и 
дела) претставници на европската, јужнословенската, балканската и македонската 
литература; воспитните и сознајните можности и потенцијали на литературата за 
деца. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 
45 часа наставни активности 
55 часа други форми на активности 

15. 
Форми на 
наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

15 часа 

16. 

 
Други форми  
на активности 
 

16.1. проектни задачи 20 часа 

16.2. самостојни задачи 20 часа 

16.3. домашно учење 15 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна); 
изработена библиографија; изработка на есеј 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување (бодови / 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  
на двата теста. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или од страна на студентите 

22. 
 

Литература  

22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  
Наслов  
 

Издавач 
 

Година  
 

1. Спасовски, М. 
Литература за 
деца со 
практикум 

Студентски 
збор 

2006 

2. Спасевски, М. 

Аналитички 
студии и 
опсервации за 
литературата за 
деца 

Студентски 
збор 

2004 

3. 
 

Köksal, H. 

Mıllĭ 
Destanlarımız ve 
Türk Halk 
Edebıyatı 

Üçdal 
Neşrıyatç 
Istanbul 

1985 

22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Спасевски, М. 

Фолкорни и 
книжевни 
огледи за 
литературата 
за деца 

Педагошки 
факултет 

1998 

2. Солар, М. 
Теорија 
књижевности 

Школска 
књига 

1977 

3. 
 

Karaalıoğluö 
Seyıt, Kemal 

Türk 
Romanları 

Inkılap ve 
Aka 
Yayınları 

1983 
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 3.4.  Предметни програми од четврти семестар
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Историја на библиотекарството во Македонија 

2. Код  ЗПБ 207м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
 втора година / 
 четврти семестар 

7. 
број на ЕКТС 
-  
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Сузана Котовчевска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски знаења од областа на историјата на библиотекарството во 
светот, со посебен осврт на библиотекарството во Македонија; Стекнување на 
знаења за современите процеси, тенденции и перспективи од областа на 
библиотекарството, како и за процесот на осовременување на библиотечно-
информациската дејност во Р. Македонија. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Појавата и развојот на библиотекарството во светот, со посебен осврт на развојот на 
библиотекарството во Македонија: 
Генезата – првите корени на македонското библиотекарство во IX век; „Златниот 
период“ на културата, просветителството и библиотекарството во XI, XII и XIII век; 
Развој на библиотекарството во периодот од XIV до XVIII век; Крајот на XVIII век и 
почетокот на XXI век – нов поттик за библиотекарството во Македонија; Развојот на 
библиотекарството меѓу двете светски војни; Библиотекарството во Р. Македонија од 
1944 до денес; Современи процеси и тенденции во развојот на библиотекарството во 
Македонија. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања -теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми на 
активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 25 часа 

16.3. домашно учење 35 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од бодовите за 
активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит; Усвоени минимум 
51%  од  максимумот број на бодови на двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Котовчевска, 
Сузана 

Македонското 
библиотекарство низ 
вековите 

Bomat 
grafiks 

2007 

2. 
Георгиевски, 
Михајло 

Библиотекар¬ство¬то 
во Вардарска 
Македонија меѓу 
двете светски војни 

Култура 1989 

3. 
 

Георгиевски, 
Михајло 

Манастирските 
библиотеки и 
читалишта во 
Македонија до 1912 

Мисла 
1975 
 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.  
 
 

 
 
 

2.     

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Раритетни збирки 

2. Код  ЗПБ 208м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
втора година /  
четврти семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Виолета Мартиновска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнувања на знаења за: раритетните збирки во Македонија и светот, 
запознавање со нивните карактеристики. 

11. 
Содржина на предметната програма:  
Вовед во поимот раритетна збирка, формирање на раритетни збирки, услови, 
развој, специфики; Археографски збирки во Македонија и светот, компарација. 

12. Методи на учење: самостоен, компаративен 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
90 часа наставни активности 
60 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 

 
Други форми  
на активности 
 
 

16.1. проектни задачи 25 часа 

16.2. самостојни задачи 25 часа 

16.3. домашно учење 
 40 
часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Услов за потпис: освоени минимум 15 % од бодовите 
за активност и учество. Услов за полагање на завршен 
испит: освоени минимум 51% од максимумот број на 
бодови на двата теста. 
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20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Виолета Мартиновска 
Палеографски 
албум 

НУБ „Св. Кл. 
Охридски“ 

2008 
 

2. Виолета Мартиновска 
Албум на 
водени знаци 

Феникс 
2003 
 

3. 
 

Виолета Мартиновска 
Охридско 
книжевно 
наследство 

Охрид 2008 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. В. Мошин 

Словенски 
ракописи во 
Македонија 
 

Архив на 
Македонија 
 

1971 
 

2. В. Мошин 
Палеографски 
албум 

К. Рацин 
1966 
 

3. 
 

Виолета Мартиновска 

Приватните 
библиотеки во 
Охрид и 
Охридско 

Охрид 2008 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Македонска, албанска и турска книжевност 2 

2. Код  ЗПБ 209м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
втора година  / 
четврти семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

7 

8. Наставник  
проф. д-р Мито Спасевски, 
доц. д-р Љуљзим Алиу 

9. 
Предуслови за запишување  
на предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Целта е студентите да се здобијат со неопходните сознанија од историјата и 
теоријата на македонската, на албанската и на турската авторска литература и 
нејзините книжевни специфичности, како и да се стекнат со сознанија за 
претставниците на современата македонска, албанска и турска литература 
литература.     

11. 

Содржина на предметната програма:  
Историски развојности на македонската, на албанската и на турската  книжевност; 
Уметнички и естетски одлики, родови и жанрови на современата македонска, 
албанска и турска поезија; Книжевни одлики, родови и жанрови на современата 
македонска, албанска и турска проза; Современата македонска, албанска и турска 
книжевност во контекст на соврeмената светска книжевност. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
100 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
 
Други форми на 
активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 40 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа  / проект (презентација: писмена и усна); 
изработена библиографија; изработка на есеј 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51% од  максимумот број на бодови  на 
двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
од страна на студентите 

22. 
 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Миодраг 
Друговац 

Историја на 
македонската 
книжевност 20 век 

Култура 1995 

2. 
Венко 
Андоновски 

Структурата на 
македонскиот 
реалистичен роман 

Детска 
радост 

1997 

3. 
 

Elsie, R Historia e letērsisē shqipe Pejë 2001 

22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Јелена 
Лужина 

Историја на 
македонската драма 
(македонскса битова 
драма) 

Култура 1995 

2. Hamiti, S Letěrsia moderne shqipe Prishtinë 2002 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Каталогизација на библиотечниот фонд 

2. Код  ЗПБ 210м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
втора година / 
четврти семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

7 

8. Наставник  доц. д-р Сузана Котовчевска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретско и практично запознавање на студентите со начелата на 
каталогизацијата; Оспособување на студентите за техничка (сигнирање, 
инвентарирање и други процеси) обработка  на библиотечната граѓа; Да се оспособат 
за користење на Меѓународните стандарди за библиографски опис за секаков вид на 
библиотечна граѓа (монографски публикации, периодични публикации, електронски 
изданија, картографски материјали, музикалии, итн.). 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед во класификацијата како процес и метод на логично размислување и 
организација на знаењето. Појмовно определување на термините каталогизацијa; 
Целите и задачите на каталогизацијата; Детални анализи на националните и 
меѓународните стандарди (ISBD, ISO) за сите видови на библиотечна граѓа 
(монографски и сериски публикации), сите облици на некнижна граѓа и сите облици 
на електронски извори. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
100 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми на 
активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 25 часа 

16.3. домашно учење 45 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



88 

 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис  
и полагање на завршен 
испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од бодовите за 
активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени минимум 
51%  од  максимумот број на бодови на двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Srđan, 
Slavnić 

Uputstvo za 
katalogizacija 
elekronskih izvora 

Narodna 
biblioteka Srbija 

2011 

2. Verona, Eva 

Pravilnik I 
priručnik za 
izradu abecednih 
kataloga, Drugi 
dio 

Društvo 
bibliotekara 
Hrvatske 

1983 

3. 
 

Verona, Eva 

Pravilnik I 
priručnik za 
izradu abecednih 
kataloga, Prvi dio 

Društvo 
bibliotekara 
Hrvatske 

 
1986 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

рб Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Котовчевска, 
Сузана 

Библиотечно 
работење во 
училишните 
библиотеки 

Градска 
библиотека 
„Браќа 
Миладиновци“ - 
Скопје 

2012 
 

2. Бошески, Миле 

Каталогизација и 
систематизација 
на библиотечен 
материјал 

Библиотекарско 
друштво на 
Македонија 

2001 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет 
Примена на методологијата  
во библиотекартството и архивистиката 

2. Код  ИПБ 211м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охрдиски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
втора година / 
четврти семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

4 

8. Наставник  проф.  д-р  Мариета Петрова 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

поседување на основни знаења од предметите 
(положени испити): 

- Информатичка писменост и  
- Библиотекарство. 

10. 

Цели на предметната програма ( компетенции): 
- способност за активна примена на основните методолошки правила во својата 

професија (примена на стандарди, методи  итн.); 
- користење на средства за научна комуникација (научни списанија, извештаи, 

конференции, курсеви); 
- познавање на информациско – комуникациска технологија (електронски извори 

и база на податоци); 
- иницијативност, смисла за организација, правилна процена на ситуација и 

донесување на решенија. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
- воведување во методологијата на истражувањето; 
- совладување на истражувачки техники и инструменти и на подрачјето на 

библиотекарството и архивистиката; 
- нивно применување и подобрување, како и  креирање на нови алатки и 

производи,  преку изведување на проектни активности од областа на 
библиотекарството и архивистиката. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

14. 
Распределба на расположивото 
време 

45 часа наставни активности 
55 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби, проектни и 
информациски презентации, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. проектни задачи 20 часа 

16.2. самостојни задачи 10 часа 

16.3. домашно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 

информациска писменост 
- проектна активност (Power Point 
презентација)   
- библиографија   

20 бода 
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17.3 активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за полагање завршен испит:  
недоволно освоени поени  на тестови од 
изведените два колоквиума за време на 
семестарот. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Muzić, V. 

Uvod u 
metodologiju 
istraživanja 
odgoja i 
obrazovanja 

Educa: Zagreb 
 
1999 
 

2.    
 
 

3. 
 

    

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Gojkov, G., Krulj, R., 
Kundačina,  M. 

Leksikon 
Pedagoške 
metodologije 

Vršac,  Viša 
škola za 
obrazovanje 
vaspitača 

2007 

2.    
 
 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Архивистика 

2. Код  ИПБ 212м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
 втора година / 
 четврти семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

4 

8. Наставник  стручњак од практиката 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски знаења од областа на архивистиката; Запознавање  со 
историскиот развој на архивата во библиотеките; Општи знаења за архивските 
правила, архивскиот фонд во библиотеката, изработка на информациски помагала за 
опис на архивската граѓа во библиотечната дејност, како и нејзина методологија и 
практика. Стекнување на теоретски и практични знаења за селекција, оформување 
(обликување), одржување, конзервација и реставрација на граѓата, согласно 
оперативните, управните, законските, финансиските и истражувачките потреби на 
библиотеките.   

11. 

Содржина на предметната програма:  
Архивистика: поим за архивирање проучување за архивската техника и теорија; Што 
е архива, архивски фонд во библиотеките, средување на архивската граѓа; селекција 
на документите; превентивна – конзервација и реставрација на архивската граѓа; 
Управување (менаџмент) со документи (записите); Нивна заштита; Примена на нова 
технологија во обработка на архивската граѓа, електронско работење и управување 
со електронски документи во библиотеките како и заштита на електронските 
документи во подолг рок. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 
45 часа наставни активности 
55 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 
30 
часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

15 
часа 

16. 

 
Други форми  
на активности 
 

16.1. проектни задачи 
15 
часа 

16.2. самостојни задачи 
15 
часа 

16.3. домашно учење 
25 
часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект  
(презентација: писмена и усна) 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување  
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови на 
двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов Издавач Година  

1. 

Вера 
Радосављевич 
Радмила 
Петровиќ 

Конзервација и 
рестаурација 

Архив 
Србије 

2000 

2. Antonio Dardulo Zaštita I konzervacija CLIO 2005 

3. 
 

 
Rječnik arhivske 
terminologije Jugoslavije 

Zagreb 1972 

 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

 

 



93 

 

3.5.  Предметни програми од петти семестар 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Класификација на библиотечниот фонд 

2. Код  ЗПБ 301м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
трета година / 
петти семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Сузана Котовчевска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски и практични знаења за целокупниот библиотечен процес; 
Запознавање со информативните инструменти - каталози и видови на каталози; 
Оспособување на студентите за формирање, одржување и користење на каталозите; 
Стекнување на знаења за историскиот развој на универзалната децимална 
класификација-УДК, како и на нејзините карактеристики и структура. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Историски развој на системите на библиотечни класификации; Преглед на некои 
позначајни класификациони системи; Примена на различните класификациски 
системи (Класификацијата на Конгресната библиотека Вашингтон, Браунова 
класификација, Блисова класификација; Deweyeva децимална класификација; 
Универзална децимална класификација; Улогата на класификацијата во 
пребарувањето; Историски развој на Универзалната децимална класификација – 
УДК; Карактеристики на УДК; Структурата на УДК; Знаци и симболи што се користат 
во УДК; Дополнителни броеви во УДК (Специјални и општи дополнителни броеви); 
Улогата на класификацијата во електричното опкружување; Информативни 
инструменти – каталози; Видови на каталози, нивно формирање и користење. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
75 часа други форми на активности 

15. 
Форми  
на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 20 часа 

16.3. домашно учење 25 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа  / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови  / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од бодовите 
за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  на 
двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и /или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Булајик, Весна 
УДК у теорији и 
пракси 

Hesperiaedu 2009 

2. Група автори 
UDK, Универзална 
децимална 
класификација 

НУБ „Св. Климент 
Охридски“ - Скопје 

1986 

 

 
 
 
 
22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 

Котовчевска, 
Сузана, 
Ивановска, 
Љиљана 

Извод од 
меѓународната 
децимална 
класификација 

Градска 
библиотека „Браќа 
Миладиновци“ - 
Скопје 

2006 

2. Бошески, Миле 

Каталогизација и 
систематизација на 
библиотечен 
материјал 

Библиотекарско 
друштво на 
Македонија 

2001 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Светска книжевност 1 

2. Код  ЗПБ 302м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
трета година / 
петти семестар 

7. 
број на ЕКТС 
- кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Виолета Мартиновска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање на студентите со историските развојности и уметничко - естетските 
остварувања во контекст на светската литература и овладување со практична 
примена на знаењата врз литературни дела од опусот на светската книжевност. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Историски развојности и специфики на светската книжевност; Преглед на најстарите 
литератури во светот со основни книжевно уметнички специфики на најзначајните 
претставници на светската книжевност. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
75 часа други форми на активности 

15. 
Форми  
на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 25 часа 

16.2. самостојни задачи 25 часа 

16.3. домашно учење 25 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна); 
изработена библиографија; изработка на есеј 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

Услов за потпис: oсвоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество.  
Услов за полагање на завршен испит: oсвоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  на 
двата теста. 
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20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
од страна на студентите 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Група автори 
Повјест свјетске 
кнјижевности (1 - 4) 

Младост 1982 

2. Милош Ѓуриќ 
Историја хеленске 
книжевности 

Завод за 
издавање 
уџбенике  
и наставна  
средстава 

1986 

3. 
 

Милан Будимир, 
Мирон Флашар 

Преглед римске 
књижевности 

Научна књига 1986 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.     

2.     

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Основи на статистиката 

2. Код  ИПБ 303м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
трета година / 
петти семестар 

7. 
Број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  проф. д-р Слаѓана Јакимовиќ 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 

- Разбирање на  поимот и улогата на статистиката во современиот живот и во 
библиотекарството; 

- Познавање и разбирање на основните статистички поими и методи; 
- Претставување податоци со помош на табели и графикони; 
- Споредување различни репрезентации на истите статистички податоци, 

процена, избор и примена на најсоодветно претставување во конкретна 
задача / проект; 

- Анализа и евалуација на статистички податоци; 
- Откривање, користење и интерпретација на мерите на центарот; 
- Употреба и интрепретација на стандардната девијација и нормалната 

распределба во конкретна задача / проект; 
- Собирање податоци користејќи набљудувања, анкети и експерименти; 
- Формулирање прашања и собирање податоци за заедничка карактеристика 

на две популации или различни карактерисики во една популација. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 

- Вовед во статистика, историски преглед; 
- Статистички графикони и табели: столбести дијаграми, пиктографи, 

хистограми, кружни гарфикони, линиски графикони, точкести графикони; 
- Графикони, проценти, математички јазик, намерни пропусти и временски 

интервали кои наведуваат кон погрешни заклучоци; 
- Мери на центарот: мода, медиана, средна вредност; 
- Процентили, стандардна девијација и нормална распределба; 
- Примероци; 

12. 
Методи на учење: интерактивни предавања, учење по пат на решавање проблеми, 
практични вежби, индивидуална работа, групна работа, самостојна работа, консулта-
ции 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположливото време 
60 часа за наставни активности 
90 часа за други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 
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17. 

Начин на оценување 

17.1. тестови  70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување  
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за полагање завршен испит: освоени 
најмалку 21 бод од проектни задачи и 
активност и учество, вкупно. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов  Издавач Година  

1. Petz, B.  
Osnove statistike za 
nematematičare, 
3. dopunjeno izdanje  

Jastrebarsko: 
“Slap” 

1997 

2. 

Žužul, J., 
Šimović, V., 
Leinert – 
Novosel, S. 

Statistika u 
informacijskom društvu 
(za nematimatičare) 

Zagreb: ECNSI 2008 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов  Издавач Година 

1. 

Митевска, 
Грибовска-
Поповиќ, 
Манова-
Ераковиќ, 
Митрушева 

Математика за IV 
година на 
реформираното 
гимназиско 
образование 

Скопје: 
Просветно дело 
АД 

2009 

2. Stephens, L. J. 
Beginning statistics 
(Shaum’s Outline 
Series)  

New York: 
McGraw-Hill 

1998 

3. Bluman, A. G. 
Elementary statistics - 
A Step by Step 
Approach 

Boston : 
McGraw-Hill 

1997 

4. Sonnabend, T. 
Mathematics for 
teachers (III edition) 

Brooks Cole 2004 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Историја на книгата и читањето 

2. Код  ИПБ 304м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
трета  година / 
петти семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Виолета Мартиновска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски знаења за историјата на писмото, инкунабулите, нивните 
карактеристики. 

11. 
Содржина на предметната програма: 
Историја на писмото; Создавање, развој, видови на книги; Инкунабули; Содржина; 
Апликативни текстови. 

12. Методи на учење:самостоен, компаративен 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 
 30 
часа 

15.2. 
вежби ( лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

 30 
часа 

16. 

 
Други форми  
на активности 
 
 

16.1. проектни задачи 
 25 
часа 

16.2. самостојни задачи 
 25 
часа 

16.3. домашно учење 
40 
часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 
бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 
20 
бода 

17.3. активност и учество 
10 
бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 15 % од 
бодовите за активност и учество. Услов за 
полагање на завршен испит: освоени минимум 
51% од максимумот број на бодови на двата теста. 
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20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Виолета 
Мартиновска 

Палеографски 
албум 

НУБ 
„Св.Кл.Охридски“ 

2008 

2. Р. Бугарски Писмо М. Српска 1996 

3. 
 

З. Кулунџиќ 
Хисторија 
писама 

Загреб 1957 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. З. Кулуџиќ 
Како је постала 
књига 

Београд 1955 

2. Љ. Б. Деспотовиќ 
Историја писма, 
књиге  
и библиотека 

Стручна књига 1980 

3. 
 

П. Хр. Илиевски 
Појава и развој 
на писмото 

МАНУ 2001 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Странски јазик (француски) 

2. Код  ИПБ 305 м Ф 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
трета  година / 
петти 
семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  / 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Да се овозможи развивање на јазичната компетенција вертикално поврзана со 
средното образование, со што обезбедува континуитет во изучувањето на јазикот, 
како и примена на јазичната материја од сите дисциплини што се предмет на 
изучување кај ваков профил на кадри. 

11. 

Содржини: 
Предавањата и вежбите ги третираат следниве тематски подрачја: 
 

1. Личноста на библиотекарот; 
2. Улогата на библиотекарот; 
3. Јазични содржини од областа на библиотекарството; 
4. Јазичните содржини од поширокото културно општење; 
5. Пригодни текстови за совладување на содржини од библиотекарството; 
6. Содржини од областа на библиотекарството како професија; 
7. Граматички содржини: 

 
Фонетика: 

Вокалниот и консонантскиот систем на францускиот јазик; 
Акцентот, ритамот и интонацијата во реченицата; 
Фонетско поврзување и елизија. 
Овој наставен материјал се обработува низ корективна фонетика. 
 
Морфологија: 

Граматички категории: падеж во класата на именките и заменките; род во класата на 
именките, заменките и придавките; бројот кај именките, придавките и глаголите; лице 
кај личните заменки; глаголските категории начин, време и состојба; компарација. 
 
Супститути: 

Именки (член); заманки (лични, повратни, прилошки, посесивни, демонстративни и 
прашални); придавки (видови, род, број, степенување); броеви (основни, редни, 
апроксимативни, мултипликативни); предлози; прилози. 

12. 
Методи на учење: Предавања, вежби, тимска работа, дискусии на различни теми, 
индивидуална работа, пишување експозеа. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби ( лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
 
Други форми  

16.1. проектни задачи 30 часа 
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на активности 
 
 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект 
(презентација: писмена и усна) 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 15 % од 
бодовите за активност и учество. Услов за 
полагање на завршен испит: освоени минимум 51% 
од максимумот број на бодови на двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски / француски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Dominique Berger / 
Nerina Spicacci:  

„Accord“, méthode 
de français, niveau 1 

Didier  

2. Edita Horetzky 
„Précis pratique de 
grammaire 
française“ 

  

3. 
 

Одбрани текстови од 
стручни списанија. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Странски јазик (германски) 

2. Код  ИПБ 305 м Г 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
трета  година / 
петти семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  / 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Студентите да се анимирааат кон: развој на комуникативната и социјалната 
способност; сензибилизација за односите меѓу сопствената и туѓата култура; стекну-
вање на основни способности  за читање, слушање, пишување и зборување на 
германски јазик, кои што ќе градат квалитетна основа за нивно понатамошно разви-
вање; запознавање со основните морфолошки и синтаксички структури, кои што се 
потребни во секојдневните јазични ситуации од областа на библиотекарството.    

11. 

Содржина на предметната програма: 
Исказни реченици; Прашални реченици; Времиња на глаголите (презент, перфект и 
футур); Модални глаголи; Помошни глаголи; Член (определен и неопределен); 
Именки (видови, род, број, падеж); Придавки (видови, позиција, споредување), 
заменки (лични, повратни, показни); Прилози; Предлози; Сврзници; Броеви; 
Негација. 

12. 
Методи на учење:  
предавања, вежби, тимска работа, дискусии на различни теми, индивидуална 
работа, пишување експозеа. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми  
на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа  / проект 
(презентација: писмена и усна) 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 15 % од 
бодовите за активност и учество. Услов за 
полагање на завршен испит: освоени минимум 
51% од максимумот број бодови на двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски / германски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 1.  

2. „Themen neu“ Lehrwerk 
für Deutsch als 
Fremdsprache, 
Kursbuch 1, Max 
Hueber Verlag, 
Ismaning 

 1997 

2.  

„Themen neu“, Lehrwerk 
für Deutsch als 
Fremdsprache, 
Arbeitsbuch 1, Max 
Hueber Verlag, 
Ismaning. 

 1997 

3. 
 

    

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.     

2.     

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Странски јазик (руски) 

2. Код  ИПБ 305 м Р 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“-
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
трета  година / 
петти семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  / 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Наставата по руски јазик ќе овозможи стекнување знаења од рускиот јазик и 
оспособување за негово понатамошно продлабочено изучување и употреба. 

11. 

Содржини: 
 
Запознавање, (слушајте, читајте, кажете) соодветни примери и дијалози за изговор; 
Секојдневни зборови и изрази; Мојата група; Средба; Универзитет/ факултет / група; 
Саканата работа - тоа е среќа; На гости; Поетот и неговата муза; Руските летописи; 
Руските имиња; Шеги и анегдоти по сите теми.  
 
Фонетика: Корелација помеѓу  руската и македонската азбука; Динстинктивни 
фонеми во рускиот наспроти македонскиот. Корелација палаталност / непалатал-
ност во консонантскиот систем; Акцент; Влијанието на акцентот врз изговорот и 
неговата разликувачка функција; Изговор на неакцентираните вокали. 
 
Граматика: Показни заменки; Глаголски систем - вид, форми; Инфинитив и употреба 
на инфинитивот; Образување и употреба на сегашното време; Именки; Родот на 
именките; Бројот на именките; Падежите и деклинацијата на именките; Првата 
деклинација на именките; Втората деклинација на именките; Третата деклинација на 
именките; Именки што се менуваат по мешана деклинација; Употреба и значење на 
падежите. 

12. 
Методи на учење:  
предавања, вежби, тимска работа, дискусии на различни теми, индивидуална 
работа, пишување експозеа. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 
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17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект 
(презентација: писмена и усна) 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 15 % од 
бодовите за активност и учество. Услов за 
полагање на завршен испит: освоени минимум 
51% од максимумот број на бодови на двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски / руски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  
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3.6.  Предметни програми од шести семестар 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Светска книжевност 2 

2. Код  ЗПБ 307м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
трета година / 
шести семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

7 

8. Наставник  доц. д-р Виолета Мартиновска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Запознавање на студентите со уметничко-естетските книжевни специфики, 
развојни текови, родови и жанрови и правци во современата светска книжевност. 

11. 
Содржина на предметната програма:  
Специфики на светската книжевност, развојни текови и правци и преглед на 
најзначајните претставници и дела на светската книжевност. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална 
работа, групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
100 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 40 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект ( презентација: писмена и усна); 
изработена библиографија; изработка на есеј 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  
на двата теста. 

20. Јазик на кој се изведува македонски 
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наставата 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Група автори 
Повјест свјетске 
кнјижевности (1-
4) 

Младост 1982 

2. Јадранка Владова 
Читање на 
светската 
литература 

Македонска 
книга 

2003 

3. 
 

Група автори 
Теорија на 
прозата 

Детска 
радост 

1996 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.     

2.     

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Традиционално и електронско издаваштво 

2. Код  3ПБ 308м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
трета година / 
 шести семестар 

7. 
број на ЕКТС 
- кредити 

7 

8. Наставник  / 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски знаења од областа на издавачката дејност и 
печатарството во Македонија; оспособување на студентите за самостојно 
истражување во контекст на креирање и насочување на издавачките индустрии кон 
публикувања кои би го зацврстиле библиотекарството во Македонија; стекнување 
на теоретски знаења од областа на електронското издаваштво со цел 
поттикнување и уврдување на современите начини на публикување во насока на 
развој на културата и културните изразувања. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 
Теориски и историски преглед на издавачката дејност; современа дефиниција на 
книгата; преглед на издавачката категоризација – традиционално или класично 
издаваштво, електронско издаваштво, периодика, преводна литература; 
дефиниција на електронската публикација и суштински поими карактеристични за 
електронската граѓа; преглед на жанровска - дискурзивна класификација на 
класичните и електронските публикации; основи на техничката заштита на 
електронската граѓа; електронското издаваштво во Македонија. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална 
работа, групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
100 часа други форми на активности 

15. 
Форми на 
наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 
45 
часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа, практична настава 

30 
часа 

16. 

 
Други форми  
на активности 
 
 

16.1. проектни задачи 
35 
часа 

16.2. самостојни задачи 
35 
часа 

16.3. домашно учење 
30 
часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 
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17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  
на двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење  
на квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Туџаровска-Ќупева, 
Билјана 

Македонската 
книжевност во 
контекст на 
издавачката 
дејност во 
Република 
Македонија 
(1991-2007) 

ВиГ 
Зеница, 
Скопје 

2012 

2.  
Special feature on 
publishing and 
printing 

European 
commission 

2001 

3. 
 

Глен,Џордан / Крис 
Ведон 

Културна 
политика 

Темплум  1999 

22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.     

2.     

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Специјализирани библиотеки и збирки 

2. Код  ИПБ 309м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
трета година / 
шести семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

4 

8. Наставник  
доц. д-р Сузана Котовчевска 
доц. д-р Виолета мартиновска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски знаења од областа на специјализираните библиотеки и 
збирки, нивната заштита, функција и улога. 
Стекнување на основни знаења од областа на уметностите (музичка и ликовна); 
запознавање со основни поими кои ги карактеризираат уметностите:  Стекнување на 
компетенции за разликување на теоријата од историјата на уметностите.  

11. 

Содржина на предметната програма:  
Одредување на поимот специјализирани библиотеки и збирки; Местото и нивната 
функција, типологија на збирките; Улогата на специјализираните збирки во 
истражувачката инфраструктура и културната дејност; Специјализираните 
библиотеки од областа на уметностите; Општи поими и правци во уметноста; Првите 
почетоци на уметноста; Форми на уметнички изразувања; Музички и ликовни правци 
и нивни преставници (Ренесанса, Барок, Класицизам, Романтизам, 
Импресионизам,Современа уметност,  Уметноста во Македонија...).  

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии,презентации, индивидуална работа, 
групна работа истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 
45 часа наставни активности 
55 часа други форми на активности 

15. Форми на наставните активности 

15.1. 
предавања - теоретска 
настава 

30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. проектни задачи 20 часа 

16.2. самостојни задачи 20 часа 

16.3. домашно учење 15 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. тестови  70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71до 80бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени мин 51% од бодовите за 
активност и учество 
Услов за завршен испит: освоени мин 51% од 
максимумот број бодови на двата теста 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. C. Poter 
Specijal Libraries, A 
Guide for 
Menagement 

Washington 1997 

2. 
Марко 
Коловски 

Македонски 
композитори и 
музиколози 

Сојуз на композитори  
на Македонија 

1993 
 

3. 
 

Драгослав 
Ортаков 

Музичката 
уметност во 
Македонија 

Македонска ренија 1982 

22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Grupa avtori 
Muzicka 
Enciklopedija 

Jugoslovenski 
leksikografski zavod 
Zagreb 

 

2. 
Jadranka 
Damjanov 

Likovna umjetnost  
1 I 2 

Školska knjiga, Zagreb 
1970 
 

3. 
 

Josip 
Andreis 

Povijest glazbe LIBER Mladost Zagreb 1976 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методика на работење во училишните библиотеки 

2. Код  ИПБ 310м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
трета година / 
шести 
семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

4 

8. Наставник  проф. д-р Благица Петковска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Да се овозможи професионално оспособување на поединецот / библиотекарот  за 
стекнување со системот на вредности (етички кодекс, знаења, вештини и 
одговорност за библиотечно работење, развивање на желба за континуирано 
професионално усовршување за работа во училишната библиотека). 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 
Предмет на наставата по предметот Методика на работење во училишните 
библиотеки; Методиката – услов за професионална мобилност; Димензиите на 
професионалниот развој; Барањата и убавината на професијата библиотекар; 
Библиотеката – средиште на културните настануи во училиштето; Библиотеката – 
содржина на предметот Мајчин јазик во единствената Програма за воспитно-
образовна работа во училиштата; Библиотеката во функција на учениците со 
посебни потреби; Аниматорски активности во училишните библиотеки; Годишно 
планирање на работата во училишната библиотека. 

12. Методи на учење: аналитичко-синтетички; креативен. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 
45 часа наставни активности 
55 часа други форми на активности 

15. 
Форми на 
наставните 
активности 

15.1. предавања -теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

15 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 10 часа 

16.2. самостојни задачи 15 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. тестови  70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување  
(бодови / оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

освоени минимум 20 бода. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

самоевалуација од страна на наставникот 
и / или евалуација од страна на 
студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.  
Сузана 
Котовчевска 

Библиотечно 
работење во 
училишните 
библиотеки 

Градска библиотека 
„Браќа 
Миладиновци“ 

2012 

2.  

Бранислава 
Пешаковић 
– Милка 
Тодосијевић 

Школска 
библиотека у 
савременом 
образовању 

Нова просвета 1989 

3.  
Слободан 
Радовић 

Школска 
библиотека у 
настави 

Дечје новине 1982 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Пребарување низ податоци 

2. Код  ИПБ 311 м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
трета година / 
шести семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

4 

8. Наставник  
проф. д-р Арјан Скука,  
ас. м-р Јасмина Арменска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да се здобијат со теоретски сознанија за пребарувањето на податоци со 
помош на библиотеките, интернетот и специјалните, наменски програми и апликации. 
Знаењата од оваа научна област ќе бидат неопходни за целосно и поуспешно 
следење на наставните содржини од другите научни области. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Во модерниот свет точната информација има најголема вредност; Знаењето каде 
можат да се најдат погодни и точни информации го става пребарувачот (човекот) во 
предност пред другите; Запознавање со најпознатите отворени интернет бази на 
податоци. Запознавање со начините на електронска каталогизација и пребарување 
низ најшироко застапените електронски каталози. Запознавање со познатите 
електронски каталози, како на пример COBISS. 

12. 
Методи на учење:Предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 
45 часа наставни активности 
55 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања-теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

15 часа 

16. 
Други форми на 
активности 

16.1. проектни задачи 15 часа 

16.2. самостојни задачи 15 часа 

16.3. домашно учење 25 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект  
(презентација: писмена и усна) 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од бодовите 
за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  на 
двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Srđan Slavnić 
Upatstvo za katalogizaciju 
elektronskih izvora 

Narodna 
biblioteka 
Srbije 

2011 

2. William Saffadu 
Introduction to Automation 
for Librarians 

 1999 

3. 
 

Larru Long and 
Nancu Long 

Computers - Information  2002 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.     

2.     

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Етика во библиотекарството 

2. Код  ИПБ 312м 

3. Студиска програма Bиблиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
трета  година / 
шести семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

4 

8. Наставник  проф. д-р Светлана Камџијаш 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да станат подобри и почовечни луѓе, да ги упати во истражување на 
големите човечки вредности, да ги запознае со значењето на моралот за 
човековиот живот и за одржувањето и напредувањето на човештвото, да стекнат 
увид во основите на оваа базична филозофска дисциплина и со нејзиното значење 
за изградбата на етички поглед на светот, да ги упати во методите на етиката и во 
разработката на најзначајните етички прашања и пристапи,, да ги запознае со 
најзначајните размисли во човечката историја за вредноста и целта на животот и за 
моралот воопшто, да ги упати во најновите етички истражувања и настојувања, 
особено на полето на педагошката етика и во новата образовно-воспитна област во 
образовно-воспитниот процес. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Етиката како наука; основните човечки вредности (аксиологија); засновање на 
етичките норми (автономна и хетерономна етика); структура на моралот; поим и 
образување на каракер, практична етика; етиката на наставничката професија, 
социјална етика; професионална етика; големите етичари низ историјата и денес.  

12. 
Методи на учење: интерактивна теорија, заеднички проекти и останати методи 
предвидени со ЕКТС. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 100 часа  

14. Распределба на расположивото време 
 45 часа  наставни активности  
 55 други форми на активности  

15. Форми на наставните активности 

15.1. 
предавања - теоретска 
настава 

30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. 
 
Други форми на активности 
 

16.1. проектни задачи 20 часа 

16.2. самостојни задачи 20 часа 

16.3. домашно учење 15 часа 

17. 

Начин на оценување  

17.1. тестови  70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект (презентација: 
писмена и усна) 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување  
(бодови / оценка) 
 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

редовност на часовите и презентација на 
вредносниот систем на еден етичар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. д-р Кирил Темков Етика 
 „Епоха“, 
Скопје 

1998 

2. д-р Кирил Темков 
Етика за 
младите 

„Просветно 
дело“, Скопје   

 2002 

3. 
 

Аристотел 
Никомахова 
етика 

„Три“, Скопје 2009 

22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Скот, Пек 
Патот по кој 
поретко се оди 

„Наша 
култура“, 
Скопје  

2009 

2. Сенека За гневот 
 „Магор“, 
Скопје  

 
2002 

3. 
 

Бертранд, Расел 
Освојување на 
среќата 

„Макавеј“, 
Скопје 

2003 
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3.7.  Предметни програми од седми семестар 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Дигитализација на библиотечната граѓа 

2. Код  ЗПБ 401м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
четврта година / 
седми семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на знаење за темелните принципи во процесот на дигитализација на 
одбраната граѓа; Запознавање со задачите и целите на дигитализацијата; 
Стекнување на знаења за организација на постапката за дигитализација. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Појмовно определување на дигитализацијата; Одредување на задачите и целите на 
дигитализацијата; Одбирање и подготовка за граѓата за дигитализација; Одредување 
на техника, постапка и уредување за дигитализација, спроведување на 
дигитализацијата со проверка на квалитетот, обработка, организација на граѓата и 
нејзино прихранување. Правила на употреба на скенерот, скен – камерата и 
високорезолуциски дигитални камери; Основни поими од областа на внесување, 
кодирање и прихранување; Обработка на исписите на книжната граѓа; Оптички 
препознавања и знаци на стандардните програми за оптичко препознавање на 
текстот. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
75 часа други форми на активности 

15. 
Форми  
на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

45 часа 

16. 

 
Други форми  
на активности 
 

16.1. проектни задачи 25 часа 

16.2. самостојни задачи 20 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. aктивност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 
10 (десет) 
(A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од бодовите 
за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  на 
двата теста. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење  
на квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Piter Brofi 
Biblioteka u dvadest 
prvom veku 

CLIO 2005 

2. Ang Tom 
Digitalna fotografija – 
priračnik 

Zagreb 2003 

3. 
 

    

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач 
Година  
 

1.     

2.     

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Комуникација со култура на изразувањето 

2. Код  ЗПБ 402м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
четврта година / 
седми семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  проф. д-р Билјана Маленко 

9. 
Предуслови за запишување  
на предметот 

да се положи предметот Македонски јазик  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со ос-
новните поими од комуникацијата и културата на изразувањето (дефиниции, видови, 
значење), ја препознаваат стандарднојазичната норма на јазикот, се оспособуваат 
правилно да општат и критички да се однесуваат кон својот и кон туѓиот говор. 

11. 

Содржина на предметната програма: Запознавање со основните поими од 
комуникологијата (што е комуникација, процесот на комуникација; аспекти, видови и 
средства; значење на комуникацијата); Запознавање со основните поими од 
културата на изразувањето (јазик; пројави на јазикот; карактеристики и елементи на 
култивираниот говор; значење); Запознавање со нормата на македонскиот стандар-
ден јазик (правопис и правоговор), јазично-стилски вежби. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, индивидуална работа, групна работа, 
самостојно студирање. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
75 часа други форми на активности 

15. 
Форми  
на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 40 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

35 часа 

16. 
Други форми 
на активности 

16.1. проектни задачи 0 часа 

16.2. самостојни задачи 40 часа 

16.3. домашно учење 35 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. 
семинарска работа / проект  
(презентација: писмена и усна) 

20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување  
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

Услов за потпис е редовно посетување на 
наставата. Услов за завршен испит е да има 
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потпис и освоени 10 бода од активностите. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следње на квалитетот на 
наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 

Видоески, Б., 
Димитровски, Т., 
Конески, К., Угринова-
Скаловска, Р.,  

Правопис на 
македонскиот 
литературен јазик, 

„Просветно 
дело“, 
Скопје 

1998 

2. Конески, К. 
Правописен речник 
на македонскиот 
литературен јазик,  

„Просветно 
дело“, 
Скопје 

1999  
 

3. Цветановиќ, Вл.   
Основе културе 
говора и реторике  

Београд  
(трето 
издание) 

2001 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Шипка, М. Култура говора 
„Прометеј“, 
Нови Сад 

2008 

2.    
 
 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет 
Библиотечни фондови, формирање и 
организација 

2. Код  ИПБ 403м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
 четврта година  
 седми 
семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Сузана Котовчевска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски знаења од областа на библиотечните фондови, нивното 
формирање и организацијата. Запознавање со карактеристиките на фондовите и 
нивната функционалност. Запознавање со основните информативни инструменти во 
библиотеките. Запознавање со основните начини на сместување на библиотечната 
граѓа. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед во поимот библиотечен фонд; Видови на фондови, нивно формирање и развој; 
Функционалност; Карактеристики; Организација на процесите; Основни 
информативни инструменти (каталози) во библиотеките: формални (азбучни, односно 
абецедни и топографски) каталози; Реални (стручни, предметни и централни) 
каталози; Сместување на библиотечната граѓа.   

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд  на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања-теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 25 часа 

16.3. домашно учење 35 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување  
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање  Услов за потпис: освоени мин. 50% од 
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на завршен испит бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: 
освоени минимум 51%  од  максимумот број 
на бодови на двата теста. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
бр. 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Brofi Piter 
Biblioteka u dvadeset 
prvom veku 

Clio 2005 

2. Клејтон Питер 

Управување со 
изворите на 
информациите во 
библиотеките 

Нампрес 2009 

3. T. Aparac - Gazivoda 

Teorijske osnove 
knjižnične znanosti, 
„Zavod za informacijske 
studije“ 

Zagreb 1993 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
бр. 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Радосављевиќ Вера, 
Петровиќ Радмила  

Конзервација  
и реставрација 

Архив 
Србија 

2000 

2.     

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент во библиотекарството 

2. Код  ИПБ 404м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
четврта година / 
седми семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  стручњак од практика 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски знаења од областа на менаџментот како теорија и пракса 
од сите негови аспекти во библиотечната дејност и работата на библиотеките; 
Стекнување на знаења за функциите на менаџерските вештини и принципи, како и за 
менаџментот на човечките ресурси во библиотеките; Проучување на начините на 
менаџирање со библиотеките – јавни (национални и локални) и приватни. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Теориски преглед на основните поими за менаџментот – поим, дефиниција, функции 
на менаџментот, менаџерски нивоа; Разработка на сите модели и нивоа на 
менаџирање со библиотеките; Разработка на можностите за развој на проект-
менаџментот во библиотечни услови; Менаџмент на библиотеките во насока на 
развој на човечките ресурси во библиотеките; Воведување на промени и иновации во 
менаџирањето со библиотеките во Р. Македонија. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања-теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа, 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  
на двата теста. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Милена Драгиќевиќ-
Шешиќ, Сањин 
Драгоевиќ 

Менаџмент на 
уметноста во 
турбулентно 
опкружување: 
организациски 
пристап 

Готен, 
Скопје 

2011 

2. 
Глен, Џордан / Крис 
Ведон 

Културна политика 
Темплум, 
Скопје 

1999 

3. 
 

Милена Драгиќевиќ-
Шешиќ, Бранимир 
Стојковиќ 

Култура : 
менаџмент, 
анимација, 
маркетинг 

Темплум, 
Скопје 

2003 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.     

2.     

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет 
Јазикот на средината  
 (на доминантната националност - албански јазик) 

2. Код  ИПБ 405 м А 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
четврта година / 
седми семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Љуљзим Адеми  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Со запознавањето на фонетско-фонолошката структура, правописот и правоговорот, 
како и на граматичката структура, студентите треба да стекнат знаења за правилна 
употреба на албанскиот стандарден јазик. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Азбуката на албанскиот јазик; Броевите од 0 до 10; Личните заменки; Помошните 
глаголи сум и имам во исказен начин (актив, сегашно време, афирмативна, одречна и 
прашална форма); Показни заменки: овој, оваа / тој, таа; Деновите, месеците; 
Годишните времиња; Дијалози за запознавање, поздрав; Диктат со кратки реченици; 
Основни и други бои; Особини на суштества, објекти и предмети; Да научиме разни 
зборови; Именки од машки род; Именки од женски род; Именувања на занимања; 
Броење од 1 до 100; Колку е часот; Домот, каде е (се наоѓа)? Извинете, каде се 
наоѓа?; Моето семејство; Мојата куќа; Моето место на живеење; Каде учам, студирам; 
Разни животни и птици. 

12. 
Методи на учење: предавање, вежби, дискусии, индивидуална работа, групна работа 
и самостојно учење. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

Присуство со 70 % од предавања и вежби, 
освоени најмалку 50% од бодовите предвидени за 
тестовите. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски, албански 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Ремзи Несими 
Ѓустина Шушка 

Учебник по 
албански јазик 

Универзитет 
„Св. Китил и 
Методиј“ 

1989 

2. 
Ана Тома, Зана 
Каприци, Лумније 
Радовицка 

Gjuha letrare 
shqipe 

Libri shkollor 1989 

3. 
 

    

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. 
Борче Надин, 
Мирлинда Крифца, 
Муарем Вишко 

Македонско -
албански 
разговорник 
 

Матица 
македонска 

1994 

2.    
 
 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет 
Јазикот на средината  
(на доминантната националност - македонски 
јазик) 

2. Код  ИПБ 405 м М 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
четврта година / 
седми семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  проф. д-р Благица Петковска  

9. 
Предуслови за запишување  
а предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Со запознавањето на фонетско-фонолошката структура, на правописот и 
правоговорот, како и на граматичката структура, студентите треба да стекнат знаења 
за правилна употреба на македонскиот стандарден јазик во дадена комуникациска 
ситуација. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 
Фонетско-фонолошките карактеристики на македонскиот јазик (вокален и 
консонантски систем и акцент); правописот и правоговорот на македонскиот јазик; 
морфолошката структура и гласовните промени што настануваат при градењето на 
зборовите; основни поими од синтаксата на македонскиот јазик (збороредот и 
односот меѓу дел-речениците); говорно вежбање на јазично-стилските форми 
(нарација, опишување, известување) поврзани со конкретни ситуации. 

12. 
Методи на учење:  
предавања, активности на час, писмени и говорни вежби, подготовка на еден есеј, 
консултации, самостојно учење на материјалот и полагање на тестови. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 



136 

 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

присуство во 70 % на предавања и  вежби, 
освоени најмалку 50% од бодовите предвидени  
за тестовите. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Бојковска, С., Пандев, 
Д., Минова-Ѓуркова, Л., 
Цветковски, Ж.,   

Македонски 
јазик за 
средно 
образование 

„Просветно 
дело“, Скопје 

1998 

2. 

Видоески, Б., 
Димитровски, Т., 
Конески, К., Угринова-
Скаловска, Р., 

Правопис на 
македонскиот 
литературен 
јазик 

„Просветно 
дело“, Скопје 

1998 

3. 
 

Конески, К. 

Правописен 
речник на 
македонскиот 
литературен 
јазик 

„Просветно 
дело“, Скопје 

1999 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Тасевска, Р. 
Македонски без 
/ со мака 

УКИМ, Скопје 2007 

2.    
 
 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет 
Јазикот на средината  
 (на доминантната националност – турски  јазик) 

2. Код  ИПБ 405м Т 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
четврта година / 
седми семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Хулија Скука  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Целите на наставата по предметот Јазикот на средината (турски јазик) на студиите по 
Библиотекарство на Педагошкиот факултет се студентите да стекнат елементарни 
теоретски и практични знаења за турскиот јазик како средство за комуникација, во 
местата каде што библиотекарот ќе има општење со лица чиј мајчин јазик е турскиот, 
а воопшто во таа средина преовладува турско население и е читателска публика. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
За да се има елементарна комуникација на турски јазик ќе се земат предвид следните 
содржини за турскиот јазик: Азбука на турскиот јазик; Семантичката група на зборови; 
Елементарна синтаксичка структура што овозможува комуникација за: запознавање, 
именување на занимања, позајмување на книги и разговор во врска со темата книга и 
други тематски содржини кои ќе бидат спроведени, пред сè, со говорни вежби. 
Притоа се има предвид богатењето на лексичкиот фонд. 

12. 
Методи на учење: предавања, активности на час, писмени и говорни вежби, 
подготовка на еден есеј, консултации, самостојно учење на материјалот и полагање 
на тестови. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување (бодови / 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

присуство во 70 % од предавања и вежби, 
освоени најмалку 50% од бодовите 
предвидени за тестовите. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски / турски 

21. 
Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Aksan Dogan 
Her Yonuyle 
Dil I, II, III 

 
1979 – 
1982 

2. Aksan Dogan 
Turkcenin 
Gucu 

 1987 

3. 
 

Ergin Muharrem Turk Dil Bilgisi  1988 

 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.     

2.    
 
 

3. 
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3.8.  Предметни програми од осми семестар 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Основи на информациска писменост 

2. Код  ЗПБ 407м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
четврта година / 
осми семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

6 

8. Наставник  
проф. д-р Благица Петковска,  
ас. м-р Анита Штерјоска 

9. 
Предуслови  за запишување  
на предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да стекнат знаења за различните видови писменост; поимно да ја 
определат информациската писменост; да ги познаваат компетенциите што ја 
определуваат информациската писменост; да се оспособат за утврдување на 
потребата од одредена информација, да умеат да идентификуваат различни типови и 
формати на извори на информации; да вршат дистинкција на примарни и секундарни 
извори на информации; да разработуваат стратегии за ефикасно пронаоѓање на 
потребната информација и за соодветно вреднување, селекција и употреба на 
информациите. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 
Писменоста како компетенција за успешно општествено делување; Видови 
писменост; Поим и домен на информациската писменост; Компетенции и индикатори 
на информациската писменост; Стратегии и техники за: 

- пронаоѓање на потребната информација; 
- вреднување на информацијата; 
- селекција на информацијата; 
- целисходна употреба на информациите. 

12. Методи на учење:  усилени предавања, аналитичко-синтетички, креативен метод. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
75 часа наставни активности 
75 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

30 часа 

16. 
 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 20 часа 

16.2. самостојни задачи 20 часа 

16.3. домашно учење 35 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 
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18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

освоени минимум 20 поени. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

 1. Vikeri, S. Brajan 
Informaciona 
nauka u teoriji i 
praksi 

Narodna 
biblioteka Srbije, 
Beograd 

2011 

 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Јавни, училишни и високошколски библиотеки 

2. Код  ИПБ 409м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

6. Академска година / семестар 
четврта година 
/ 
осми семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Сузана Котовчевска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски знаења за историскиот преглед на развојот на јавните, 
училишните и високошколските библиотеки; Да се запознаат со поимот  на овој вид 
библиотеки; Исто така, студентите да се запознаат со работата, стандардите и 
улогата на јавните,училишните и високошколските библиотеки во образовниот 
систем. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Библиотеки – поим, суштина и видови; Појмовно определување на јавните, 
училишните и високошколските библиотеки; Историски преглед на развојот на  
јавните, училишните и високошколските библиотеки во Р. Македонија и во светот; 
Организациона поставеност на јавните библиотеки; Основните цели и функции, 
финансирање и законодавство на јавните библиотеки; Задачи и цели на училишните 
библиотеки; Педагошка и истражувачка улога на училишните библиотеки; 
Организациска поставеност на високошколските библиотеки; Педагошка и научно 
истражувачка дејност на високошколските библиотеки; Начин на формирање и 
користење на книжните фондови во високошколските библиотеки; Менаџмент во 
јавните, училишните и високошколските библиотеки. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на 
наставните 
активности 

15.1. предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

15 часа 

16. 

 
Други форми  
на активности 
 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 25 часа 

16.3. домашно учење 35 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување  
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: 
освоени минимум 51%  од  максимумот број 
на бодови на двата теста. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

 
 
 
 
22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Sjuzan I. Higins 
Javne biblioteke u 
sluzbe za mlade 

Narodna 
biblioteka 
Srbije 

2009 

2. 
Kovačević, D. Lasić-Lazić, J. 
Lovrinčević, J. 

Školska knjižnica-
korak dalje 

Zagreb 2004 

3. 
 

Brofi Piter 
Biblioteka u 
dvadeset prvom 
veku 

Clio 2005 

 
 
 
 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1. Група автори 

Unapredivanje 
biblioteckih 
usluga za osobe s 
invaliditetom 

Norodna 
biblioteka 
Sirbije 

2009 

2. Miler Zoel I Miler Zan-Luj 
Menadzment 
biblioteka 

Clio 2006 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Библиотечна безбедност 

2. Код  ИПБ 410м 

3. Студиска програма Библиотекарство 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

прв циклус  

6. Академска година / семестар 
 четврта година 
/ 
 осми семестар 

7. 
број на ЕКТС -  
кредити 

6 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување со теоретски и практични знаења за начинот на организирање и 
функционирање на системите за заштита на библиотеките и библиотечниот фонд на 
сите нивоа од сите видови и облици на згрозување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Поим и суштина на националната и внатрешната безбедност;Основни концепти на 
системот за техничка заштита на јавните објекти, и просторот; Видови на 
загрозување на безбедноста на библиотеките; проценка на ризиците и нивоата на 
настанатата опасност; Избор и проектирање на оптималното решение на системот за 
техничка заштита; Алармно – заштитни системи за заштита на библиотеките (општи 
карактеристики);Интерната телевизија во системот на техничка заштита на 
библиотеките; Интегрирани системи за техничка заштита, останати технички 
средства за спречување на појавувањето на опасни појави во библиотеките; Заштита 
на библиотеките од пожари и други поголеми технички инциденти; Планирање на 
заштита на библиотеките и евакуирање на книжниот фонд од различни видови на 
ризици и загрозувања од поголеми размери. 

12. 
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии, презентации, индивидуална работа, 
групна работа, истражувачки активности и др. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

15 часа 

16. 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30 часа 

16.2. самостојни задачи 30 часа 

16.3. домашно учење 30 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект ( презентација: писмена и усна) 20 бода 
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17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување  
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање  
на завршен испит 

Услов за потпис: освоени минимум 51% од 
бодовите за активност и учество. 
Услов за полагање на завршен испит: освоени 
минимум 51%  од  максимумот број на бодови  
на двата теста. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / 
или евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература  

22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.  Митко Котовчевски 
Национална 
безбедност 

 2009 

2. 
Вера Радосављевиќ 
Раднила Петровиќ 

Конзервација и 
рестаурација 

Архив 
Србије 

2000 

3. 
 

Antonio Dardulo 
Zaštita I 
konzervacija 
knjiga 

CLIO 2005 

 
22.2. 
 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач Година  

1.     

2.     
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Прилог бр. 3 Предметни програми од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Односи на библиотеките со јавноста 

2. Код  ИПБ  411м 

3. Студиска програма Библиотекарство  

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – 
Скопје, Институт за библиотекарство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 
четврта година/ 
осми семестар 

7. 
број на ЕКТС -   
кредити 

6 

8. Наставник  
проф. д-р Благица Петковска,  
проф. д-р Емиљ Сулејмани,  
ас. м-р Анита Штерјоска 

9. 
Предуслови  
за запишување  
на предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на теоретски и практични знаења за промовирање на библиотеките 
како места и центри на размена за информации, како место за мноштво активности 
каде се промовира, поттикнува и се мобилизира интересот на јавноста. Студентите 
да стекнат знаења за насочување на јавноста кон библиотеките. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Промоција на библиотеките, библиотеките во функција на јавноста; Односи со 
јавноста; Партнерство помеѓу: библиотеката и заедницата, други библиотеки, из-
давачи, невладини организации, граѓани; Библиотеките како места и центри за 
размена на информации, за воспоставување на комуникации од различен вид; 
Библиотеките како место за мноштво активности со кои се промовира, потикнува и 
се мобилизира интересот на јавноста; Форми на насочувања на јавноста кон 
библиотеките; Видови на информациски извори за задоволување на барањата на 
јавноста; Насочување на јавната перцепција на корисниците кон библиотеките; Ме-
тоди и постапки на истражувања на потребите на корисниците; Инструменти за 
информирање и оспособување на корисниците. 

12. 
Методи на учење: усилени предавања, хевристички разговор, истражувачки и 
креативен метод. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 
60 часа наставни активности 
90 часа други форми на активности 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. предавања-теоретска настава 45 часа 

15.2. 
вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

15  часа 

16. 
 
Други форми  
на активности 

16.1. проектни задачи 30  часа 

16.2. самостојни задачи 30  часа 

16.3. домашно учење 30  часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1 
тестови  
прв тест: мин.18 бода, макс. 35 бода 
втор тест: мин. 18 бода, макс. 35 бода                          

70 бода 

17.2. семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бода 
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17.3. активност и учество 10 бода 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови / оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)   

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

освоени минимум 20 поени. 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

самоевалуација од страна на наставникот и / или 
евалуација од страна на студентите. 

22. 
 

Литература: статии од зборници и списанија, интернет – адреси поврзани со 
предметот Односи на библиотеките со јавноста.   
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УПАТСТВО ЗА СТУДИРАЊЕ 

 

Запишување на семестар 

Редовните и вонредните стдуенти во еден семестар запишуваат 
максимум до 35 кредити, а на особено успешните студенти (со просечн упех од 
8,5) може да им се дозволи запишување на 35 до 40 ЕКТС. 

Вонредните студенти ги имаат истите права и обврски како и редовните 
студенти, со исклучок на следењето на редовната настава. Вонредните студенти 
следат скратена настава, според распоред објавен на почетокот на тековниот 
семестар. 

Запишувањето на предметните програми во следен семестар се врши во 
период од две седмици пред почетокот на семестарот, утврден од Деканатската 
управа. 

Со студиските програми се пропишани предмети кои се услов за 
запишување на следните предмети, дадени во предметните програми на 
студиската програма. 

При запишувањето на предметните програми, студентот најпрво ги 
запишува неположените задолжителни и изборни предмети од соодветниот 
(зимски, летен) семестар, а потоа задолжителните предмети од тековниот 
семестар, и на крајот, изборните предмети од тековниот семестар, но на тој начин 
што неговите вкупни студиски обврски во еден семестар да не го надминуваат 
пропишаниот бројот на ЕКТС кредити.  

Во зимскиот семестар се запишуваат предмети што се утврдени во 
студиските програми за зимскиот семестар, a во летниот семестар се запишуваат 
предмети што се утврдени за летниот семестар. 

При повторно запишување на неположен изборен предмет, студентот има 
право да го замени изборниот предмет со друг изборен предмет од предметите 
што се активирани во соодветниот семестар како изборни предмети. 

Доколку во текот на студирањето дојде до промена на студиската 
програма, студентот што студирал според некоја од претходните програми и го 
нема завршено студирањето во роковите утврдени со тие програми, го 
продолжува студирањето согласно со условите за премин на нови програми. 

Заверка на семестар 

Студентот заверува семестар со потпис од наставниците, со што се 
потврдува неговото исполнување на предвидените обврски. Студентот кој не ги 
извршил обврските пропишани со предметната програма, не може да пристапи на 
испит. 

Испити 

Испитите се изведуваат по писмен и / или устен начин, како и на друг 
начин утврден со студиската програма. 

На полагањето испити студентот покажува документ за идентификација и 
индекс. 
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Испитите се јавни и резултатите од испитите се достапни на јавноста, а 
право на увид во испитната документација има лице кое ќе докаже правен 
интерес. 

Пријава за испит 

Пријавувањето на испитите се врши по електронски пат. Студентот е 
должен дополнително да достави пријави за испит во материјална форма со 
платена административна таксена марка и со запишан број на електронската 
пријава. 

Пријавувањето испити се врши во роковите утврдени во календарот за 
настава, а задоцнето пријавување е дозволено во утврдени термини и истото е 
регулирано со Ценовникот на Факултетот. 

Наставникот не е должен да му овозможи испит на студент кој пријавата 
не ја поднел во предвидениот рок. 

Испитни рокови 

Студентот има право да ги полага предметите во рамките на: зимскиот, 
летниот и есенскиот испитен рок. 

Испитите се спроведуваат на начини предвидени со предметните 
програми, а крајната оценка се утврдува на завршниот испит во редовната 
испитна сесија. 

Испитите се спроведуваат за сите предмети кои студентот ги запишал. 

Испитот по еден наставен предмет може да се полага во следните три 
испитни рокови непосредно после завршување на семестарот. Студентот кој не 
успеал да го положи испитот  е должен повторно да го запише тој предмет во 
следниот соодветен семестар. 

Обврски на наставникот 

Наставниците се должни, по барање на студентот, да обезбедат увид во 
прегледаниот труд и добиената оценка, најдоцна до почетокот на следниот 
семестар. 

Испитите не смеат да се изведуваат за само еден студент без присуство 
на други лица (студент, асистент или друг наставник). 

Наставникот е должен да му го соопшти постигнатиот резултат на устниот 
испит на студентот веднаш по завршувањето на испитот. Наставникот е должен 
да го оцени испитот на студентот со оценка „5“ кога студентот: 

 неоправдано ја напушта просторијата во која се одржува писмениот 
дел од испитот или ќе се откаже од веќе започнатат работа; 

 нема да се јави на устен дел од испитот, по завршувањето на 
писмениот дел; 

 поради недолично однесување, попречување на другите студенти или 
поради користење недозволиви помагала е отстранет од испит. 

Приговор заради оценката 

Студентот, во рок од 24 часа од денот на објавуавњето на резултатите, 
може да поднесе приговор до деканот на Факултетот, под услови утврдени со 
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Одлуката за условите, критериумите и правилата на студирање на 1. циклус 
студии на Факултетот. 

Повторување на испит 

По барање на студентот му се овозможува да го повтори завршното 
оценување за повисока завршна оценка по предметна програма во период од 
најмногу 4 месеци од полагањето. 

Конфликт на интереси 

Во случаите кога предметниот наставник и студентот се во роднинска 
врска: син, ќерка, брат, сестра, сопруга или сопруг, наставникот е должен да се 
изземе при полагањето на предметната програма, односно испит и за тоа да го 
извести деканот на Факултетот. 

Завршување на студиите 

Студентот ги завршил студиите од прв циклус кога ќе ги положи сите 
испити, ќе ги исполни обврски предвидени со студиската програма и ќе изработи и 
успешно ќе одбрани дипломски труд. 

Со стекнати минимум 200 ЕКТС кредити, студентот може да пријави 
дипломски труд само ако претходно обезбеди потврда за намирени финански 
средства кон Факултетот и потврда од Библиотеката на Факултетот. Постапката 
за одбрана на дипломскиот труд е регулирана со Одлуката за условите, 
критериумите и правилата на студирање на 1. циклус студии на Факултетот. 

Подетални информаци за режимот на студии може да се најдат во 
Одлуката за условите, критериумите и правилата на студирање на 1. циклус 
студии на Факултетот и Ценовникот, објавeни на интернет страната 
www.pfsko.ukim.edu.mk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfsko.ukim.edu.mk/
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ИЗВАДОК ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ (јули 2013) 

 
СТУДЕНТИ  

Член 322 

Студентите имаат права и обврски утврдени со закон, овој Статут и со актите на 
Универзитетот.  

Студентите на сите степени на високо образование, кои се без родители, слепи, 
глуви, инвалиди од прва и втора група, мајки со деца до шестгодишна возраст и 
хоспитализираните, имаат право на дополнителни испитни рокови за завршно оценување.  
  
Статусот на студентите  

Член 323 

Студент запишан со партиципација на трошоците за студирање, го губи статусот 
на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на 
трошоците за студирање (кофинансирање) ако:  
- еден предмет запишува по трет пат;  
- не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на 
наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).  
  
Мирување на обврските на студентот  

  
Член 324 

На студентот, по негово барање, му мируваат обврските:  
1. за време на бременост;  
2. со дете до 1 (една) година старост;  
3. за време на болест подолга од 1 (еден) семестар;  
4. поради семејни причини;  

 5. за време на меѓународна размена на студентите во траење подолго од 30 дена 
во текот на одржувањето на наставата, доколку со наведената размена не се стекнуваат 
ЕКТС-кредити;  

6. за време на подготовка и настапи на спортски настани кога има статус на член 
на репрезентацијата на Република Македонија;  

7. неможност за исполнување на финансиските обврски; 
8. во други случаи за чија оправданост одлучува деканот,  

односно лицето овластено од него.  
  Мирувањето на обврските од ставот 1 на овој член го одобрува деканот или, по 
негово овластување, продеканот за настава врз основа на писмено барање на студентот и 
доставена соодветна документација.  

Доколку за време на мирувањето на обврските настанат измени во студиската 
програма, студентот продолжува да студира на изменетата студиска програма и е должен 
да ги исполни обврските што претставуваат разлика помеѓу двете студиски програми.  

За време на мирувањето на обврските, студентот може да полага испити доколку 
за полагањето на тие испити ги исполнил условите.  

Студентот е должен да го активира студирањето во рок од 15 дена по 
истекувањето на настапувањето на причините за мирување.  

Доколку студентот не го активира мирувањето, ниту, пак, запише година, односно 
семестар, му престанува статусот студент.  

За времетраењето на мирувањето на обврските студентот не се задолжува со 
финансиски обврски доколку ги има измирено заостанатите финансиски обврски.  
  
Продолжување на прекинатите студии  

  
 

Член 324-а 

Се смета дека студентот ги прекинал студиите доколку не запише семестар, 
заклучно до почетокот на наредниот семестар, иако ги исполнил условите.  
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Доколку за време на прекинот на студиите се измени студиската програма, 
студентот е должен да ги ислуша, да ги исполни и да ги полага разликите во изменетата 
студиска програма.  

За времетраењето на прекинот на студиите, студентот не плаќа  
партиципација, односно кофинансирање.  

Студентот ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање 
(кофинансирање), доколку прекинот трае 3 и повеќе последователни семестри.   
  
Премин од едни на други студии  

  
Премин на студиски програми на Универзитетот  

Член 324-б 

Во текот на студиите, студентот може да премине од една на друга студиска 
програма на единицата каде што е запишан, како и на студиска програма на друга единица, 
под услови утврдени со студиската програма на која се преминува, односно со правилата 
за студирање на единицата.  
  

Премин од други високообразовни установи  
Член 324-в 

Студенти од студиски програми од други високообразовни установи од земјата и 
од странство можат да преминат на студиски програми на единиците на Универзитетот, 
под услови утврдени со студиската програма на која се преминува, односно со правилата 
за  
студирање на единицата, ако постои совпаѓање на студиските програми за стекнување на 
стручниот, односно академскиот назив утврден во студиската програма на која се 
преминува.  

На студентот кој бара преминување може да му се утврдат дополнителни обврски 
за надминување на разликите во студиските програми, односно да ги исполни обврските по 
предметите и да ги положи испитите за да може да продолжи со студиите.  

Преминувањето може да се дозволи доколку студентот на единицата на 
универзитетот треба да реализира најмалку 60% од предвидените кредити од студиската 
програма. Во спротивно, доколку студентот е согласен, е должен да презапише и веќе 
признаени или дополнителни предмети.  

На студент кој сака да премине на трет циклус студии може да му се признаат 
најмногу до 60% од предвидените кредити во првата студиска година. Во признаените 
кредити не се засметуваат евентуално стекнатите кредити со реализирана истражувачка  
работа, семинар, конференција и сл.  

Единицата може да утврди од кои предмети кредитите не можат да се 
пренесуваат.  
  

Член 324-г 

Покрај другите услови, студентот кој сака да премине од една на друга единица/ 
студиска  програма треба да ги исполнува и следниве услови:  

1. да ги исполнува условите за редовен упис во нареден  
семестар на матичниот факултет;  

2. да има решение од надлежен орган во Република Македонија за признавање на 
стекнати високообразовни квалификации во странство (за студенти од странство) со  
еквиваленција за оценките;  

3. да знае македонски јазик (за странски државјани).  
  

Член 324-д 

Бројот на студенти кои можат да преминат го утврдува деканатската, односно 
институтската управа, односно советот на студиската програма за третиот циклус студии, 
на почетокот на секоја учебна година, во зависност од нормативите и стандардите, како и 
од пополнетоста на капацитетите.  

 
 
 



154 

 

Студенти кои се странски државјани стекнуваат право на премин под истите 
услови како и македонските државјани врз основа на посебните квоти за странски 
државјани.  
  

Член 324-ѓ 

Ако повеќе кандидати ги исполнуваат условите за преминување од утврдениот 
број, предност имаат кандидатите кои имаат остварен повисок просечен успех на 
факултетот, односно на универзитетот од каде што доаѓаат.  
  

Член 324-е 

Преминувањето се врши врз основа на решение за признавање на остварени 
кредити, односно решение за еквиваленција на предмети и кредити.  

Решение за преминување на прв и втор циклус донесува деканот, по предлог на 
предметниот, односно предметните наставници. Решение за преминување на трет циклус 
донесува советот на студиската програма, по предлог на предметниот, односно 
предметните наставници и менторот, а го потпишува раководителот на студиската 
програма и деканот, односно директорот на единицата.  

Деканот може да формира и комисија, односно комисии за утврдување на 
исполнетоста на условите за преминувањето.  

Положените испити со изворниот наслов, оценки и остварени кредити на 
матичниот факултет и признаени со решението од став 2 на овој член, заедно со 
решението за еквиваленција се евидентираат во досието на студентот. Во уверението за 
положени  
испити се внесуваат називите на еквивалентираните предмети и кредити од единицата на 
која преминал студентот.  

Покрај изворните оценки се запишува и еквиваленцијата на оценки утврдена со 
решение на надлежен орган во Република Македонија.  

Деканот утврдува начин на кој кредитите ќе се засметаат во вкупниот број кредити 
потребни за стекнување на академскиот, односно стручниот назив.  

Ако некој предмет положен на матичниот факултет по својот обем и содржина 
приближно одговара на предмет од студиската програма на единицата на која студентот 
преминува, деканот може, по предлог на предметниот наставник, да го признае испитот во 
целина или да утврди обврски за надминување на разликите во предметот. Доколку се 
признае предметот во целина и се исполнети обврските за надминување на разликите, се 
запишува бројот на кредити по тој предмет на единицата на која студентот преминува.  
  
Заеднички одредби  

Член 324-ж 

Студентот кој преминува е должен да се запише до завршувањето на уписниот 
рок.  
  

Член 324-з 

Студентот кој преминува ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за 
студирање (кофинансирање).  
  
  
 Престанок и обновување на статусот на студент  

  
Член 324-s 

На студентот му престанува статусот на студент, ако:  
1. дипломира;  
2. се испише;  
3. не запише навреме семестар, а не побарал мирување, како и по истекот на 

периодот на мирување доколку не запише семестар, освен во случаите на прекин на 
студиите согласно  
со овој Статут;  

4. е исклучен;  
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5. не ги заврши студиите во рокот утврден со закон и овој Статут;  
6. во други случаи утврдени со закон, овој Статут, студиската програма и 

правилата.  
Статусот од ставот 1 на овој член може да биде обновен.  

По обновувањето на статусот, студентот може да ги продолжи студиите по 
студиската програма која се применува.  

Доколку е изменета студиската програма, студентот е должен да ги ислуша, да ги 
исполни и да ги полага разликите во студиската програма.  

На студентот на кој му е обновен статусот ги продолжува студиите со 
поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање).  
  
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ  

  
Основи за дисциплинска одговорност на студентите  
  

Член 325 

Во текот на студиите, студентите мора да се придржуваат до законот, Статутот на 
Универзитетот, правилникот на единицата, Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на трите циклуси на студии на Универзитетот, 
Правилникот на Универзитетот за превенирање на фиксирање, умножување и продажба на 
авторско дело без дозвола од авторот, односно издавачот, како и на другите акти на 
Универзитетот и единиците.  
  

Член 326 

Дисциплинската постапка се води на единицата.  
Дисциплинската комисија е составена од три члена. Членовите на дисциплинската 

комисија ги избира наставно-научниот совет, односно научниот совет.  
Претседателот на комисијата е од редот на наставниците, еден член е од редот на 

соработниците, а еден член е претставник на студентите.  
Членовите имаат свои заменици. Нивниот избор го врши наставно-научниот совет, 

односно научниот совет.  
  
Видови дисциплински повреди  

Член 327 

Како лесни дисциплински повреди се сметаат:  
1. нарушување на јавниот ред и мир во текот на наставата;  
2. непристојно однесување спрема наставниците, соработниците  

или другите вработени, како и спрема другите студенти;  
3. регистрирање присуство на друг студент;  
4. небрежно однесување спрема имотот на факултетот, што може да доведе до 

оштетување во проценет износ до 100 евра во денарска противвредност.  
  

Член 328 

Како тешки дисциплински повреди се сметаат:  
1. поседување и користење направи за телефонска и електронска  

комуникација во текот на испитите;  
2. препишување или давање каква било помош на друг студент во  

текот на испитите;  
3. самоволно регистрирање заради добивање бодови од активност;  
4. недозволено носење опрема за аудио и/или видеофиксирање 

на авторско дело, вклучувајќи и приклучени мобилни телефони, од страна на студентите, 
при изведувањето на предавањата, вежбите и интерактивната настава;  

5. плагијаторство во форма на пренесување туѓ семинарски труд или академски 
есеј во свое име;  

6. физички напад со нанесување лесна телесна повреда;   
7. физички напад со нанесување тешка телесна повреда;  
8. вербална или реална навреда на наставник или соработник;  
 



156 

 

 
 
9. давање неточни податоци на органите на единицата;  
10. упад во информатичкиот систем на Универзитетот, односно на единицата (веб- 

страница, електронски досиеја и сл.);  
11. оштетувања во проценет износ над 100 евра во денарска противвредност 

поради непридржување кон пропишаните правила или безобѕирен однос спрема имотот на 
Универзитетот, односно единицата, како и присвојување предмети што се сопственост на 
Универзитетот, односно единицата;  

12. повторени лесни дисциплински повреди.  
  
Видови дисциплински мерки  

Член 329 

За сторена дисциплинска повреда, на студентот може да му се изрече една од 
следниве дисциплински мерки:  

1. опомена;  
2. јавна опомена;  
3. исклучување - се применува за учебната година во која е изречена.  
Со цел постигнување на индивидуализација во определувањето на 

дисциплинските мерки, се води сметка за приспособување на изречената мерка според 
тежината на сторената дисциплинска повреда.  

Доколку дисциплинската повреда е сторена во врска со наставата (предавања, 
вежби, континуирано и завршно оценување), со изрекувањето на дисциплинската мерка на 
студентот може да му се забрани полагање колоквиум или испит по соодветниот предмет 
во наредниот испитен рок.  
  
Поведување и тек на дисциплинската постапка  

Член 330 

Дисциплинската постапка се поведува со писмено барање. Писменото барање се 
предава во архивата на единицата, и тоа преку деканот, односно директорот се доставува 
до дисциплинската комисија.  
  

Член 331 

Барањето за поведување на постапката се поднесува во писмена форма и мора 
да содржи:  

1. име и презиме на лицето што ја пријавува дисциплинската повреда;  
2. податоци за сторителот на повредата;  
3. опис на настанот;  
4. докази за утврдување одговорност.  

  
Член 332 

Врз основа на писменото барање за поведување на постапката, комисијата 
донесува решение за поведување дисциплинска постапка.  

Решението од став 1 на овој член се доставува до:  
1. подносителот на барањето за поведување на постапката;  
2. лицето против кое се поведува дисциплинската постапка  
- на рака или со препорачана пратка на домашна адреса.  

  
Член 333 

Пред изрекување на дисциплинската мерка, студентот се сослушува во врска со 
настанот од страна на комисијата.  

Студентот се известува усно или со покана преку препорачана пратка на адресата 
што студентот ја пријавил како домашна во досието на единицата.  

Доколку студентот не се појави пред дисциплинската комисија и не го оправда 
отсуството, комисијата донесува соодветна одлука врз основа на достапниот доказен 
материјал.  

Доколку студентот поднел писмена изјава преку архивата на единицата до 
дисциплинската комисија, таа цени дали неговото повикување е неопходно.  
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Член 334 

Дисциплинската комисија со решение може да донесе една од следниве одлуки:  
1. отфрлање на барањето за поведување на постапката поради застареност;  
2. одбивање на барањето поради недоволно докази за сторена дисциплинска повреда;  
3. изрекување дисциплинска мерка.  
  

Член 335 

Донесеното решение за изрекување дисциплинска мерка се доставува до:  
1. подносителот на барањето;  
2. студентот;  
3. архивата;  
4. студентски прашања;  
5. канцеларија на ЕКТС на единицата.  

Диспозитивот на решението за изрекување дисциплинска мерка се истакнува на 
огласна табла на единицата за соодветната година и се впишува во досието на студентот.  
  

Член 336 

Против одлуката на дисциплинската комисија, студентот може да поднесе 
приговор до наставно-научниот совет, односно научниот совет на единицата, како 
второстепен дисциплински орган, во рок од 8 дена од денот на прием на решението за 
изрекување на дисциплинската мерка.  
  

 
 

Член 337 

Наставно-научниот совет го разгледува приговорот на првата седница по 
поднесувањето на приговорот и може да донесе одлука со која:  
1. го потврдува решението за изрекување дисциплинска мерка донесено од 
дисциплинската комисија;  
2. го отфрла приговорот како недозволен или ненавремен;  
3. го прифаќа приговорот како основан и го преиначува диспозитивот на решението за 
изрекување дисциплинска мерка.  
  
Застарување на дисциплинската одговорност  
 

Член 338 

Поведувањето и водењето на дисциплинската постапка застаруваат во рок од 6 
месеци од сторувањето, односно 3 месеци од дознавањето за сторената дисциплинска 
повреда.  
  
Годишен извештај за работа  
 

Член 339 

Дисциплинската комисија е должна еднаш годишно да поднесе извештај за својата 
работа до наставно-научниот совет, односно научниот совет на единицата.  
  
Студентски правобранител  

 
Член 340 

Заради заштита на правата на студентите на Универзитетот, се формира 
студентски правобранител.  
  

Член 341 

Студентскиот правобранител ги штити законските права на студентите и правата 
утврдени со актите на Универзитетот и на единиците, кога им се повредени од органите на 
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Универзитетот и органите на единиците, како и од лицата вклучени во наставно-
образовниот процес и од други лица согласно со актот од член 344 од овој Статут.  
  

 
 

Член 342 

Студентскиот правобранител се избира од редот на студентите по правни студии, 
со минимум завршен 4. семестар и просек на студии од минимум 8,00. Студентскиот 
правобранител се избира од страна на Сенатот по предлог на Студентскиот парламент за 
време од 2 години, без право на повторен избор.  

Студентскиот парламент го предлага кандидатот за студентски правобранител врз 
основа на конкурс.  

Доколку Студентскиот парламент или Ректорската управа утврди недоверба во 
работата на студентскиот правобранител, Сенатот поведува постапка за негово 
разрешување.  

Член 343 

Студентскиот правобранител дава свечена заклетва пред Сенатот дека својата 
функција ќе ја врши одговорно, во рамките на законот и актите на Универзитетот.   

Студентскиот правобранител, најмалку еднаш во годината, поднесува извештај за 
својата работа до Ректорската управа и до Универзитетскиот сенат.  
  

 
Член 344 

Надлежноста, изборот и работата на студентскиот правобранител се утврдуваат 
со акт на Сенатот.  
  
Комисија за студентски жалби  
  

Член 345 

Универзитетот има универзитетска комисија за студентски жалби.  
Комисијата има претседател, четири члена и нивни заменици.  
Комисијата ја сочинуваат пет члена, од кои тројца се наставници, еден од 

Службата на Универзитетот и еден студент.  
Претседателот и членовите на комисијата, како и нивните заменици, се именуваат 

и се разрешуваат од страна на Сенатот за време од четири години.  
Членот-студент, Сенатот, по предлог на Студентскиот парламент на 

Универзитетот, го именува и го разрешува за време од две години.  
По истекот на мандатот на претседателот и на членовите, тие можат да бидат 

повторно избрани.  
Комисијата за студентски жалби полноважно одлучува ако на состанокот се 

присутни повеќето од половината од членовите, а одлуките се сметаат за донесени ако за 
нив гласале најмалку три члена, односно нивните заменици.  
  

Член 346 

Комисијата за студентски жалби одлучува за правата на студентите кога им се 
повредени со акт на органите на единиците и органите на Универзитетот, ако нивната 
заштита не е обезбедена пред други органи согласно со закон, овој Статут и другите акти 
на Универзитетот и на единиците.  
 

Член 347 

Во оваа постапка се применуваат одредбите од Законот за општа управна 
постапка.  
  

Член 348 

Прашањата за кои одлучува комисијата за жалби, начинот на постапување и актите што ги 
донесува се утврдуваат со акт на Сенатот.  
  
 
Учество на студентите во управувањето  
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Член 349 

Студентскиот парламент е организација во која членуваат претставници на 
студентите, кои ги претставуваат нивните интереси, барања и предлози.  
  

 
Член 350 

Во Студентскиот парламент на Универзитетот членуваат претставници од 
студентските парламенти на факултетите, кои се негови органи.  
  

Член 351 

Членовите на Студентскиот парламент на Универзитетот се избираат од страна на 
студентскиот парламент на секој факултет поодделно, со мандат од 2 години врз основа на 
правилник за избор.  
  

 
 
 

Член 352 

Бројот на претставници од секој факултет во Студентскиот парламент на 
Универзитетот се одредува пропорционално на бројот на студенти на факултетот, избрани 
врз основа на посебни критериуми пропишани во правилник.  
  

Член 353 

Членовите на студентскиот парламент на факултетот се избираат на непосредни, 
фер и демократски избори од страна на студентите на факултетот со мандат од 2 години, 
со право на уште еден последователен избор.  
  

Член 354 

Финансирањето на Студентскиот парламент на Универзитетот и факултетите се 
утврдува со посебен правилник за финансирање и со Статутот на Студентскиот парламент 
на Универзитетот.  
  

Член 355 

Во Студентскиот парламент рамноправно членуваат и најмалку по еден 
претставник од студентските форми на самоорганизирање на Универзитетот, утврдени со 
акт на Студентскиот парламент.  
  

Член 356 

Студентскиот парламент на Универзитетот има свој претседател, кој се избира на 
тајни и непосредни избори со мандат од 2 години, без право на уште еден последователен 
избор.  
  

Член 357 

Начинот на кандидирање и избор се утврдува со статут на Студентскиот 
праламент на Универзитетот.  
  

Член 358 

Правилниците ги донесува Студентскиот парламент на Универзитетот.  
  

Член 359 

Работата на Студентскиот парламент на Универзитетот и факултетите се 
утврдува со статут на Студентскиот парламент на Универзитетот.  
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ЕТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ И НОРМИ 

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ 
Февруари 2012 

 

Општи одредби 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје e институција на 
највисоките вредности: Вистината, Доброто и Убавината 

Основна цел на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" е Знаењето. Тоа се 
истражува и се развива како фундаментална и апликативна наука и се шири преку 
запознавање со светските научни дострели, преку размена на научни 
информации со другите универзитети во земјата и во странството и со 
пренесување преку разни медиуми. Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" 
знаењата на најсовремен начин, им ги предава на своите студенти. 

На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" работат и студираат, ја развиваат 
науката и се усовршуваат многу стручњаци и млади кандидати од сите области на 
човечкото знаење и од вештините. Тие имаат големи обврски спрема 
Универзитетот, а меѓу себе одржуваат особени дејствени и морални односи. 
Должностите и моралната практика на сочинуваат специфична етика. 

Основни цели и карактеристики на универзалната академска етика, па 
така и на етиката на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", се: достојно 
извршување на функциите на академските институции, унапредување на 
научната и на наставната дејност на Универзитетот и во општеството, ширење на 
академската култура, почитување на академските традиции, чување на 
достоинството и самодостоинството на академските дејци, добри односи меѓу 
институциите и дејците на Универзитетот, грижа за младите, за студентите и за 
специјализантите, одржување и развивање на етиката на благородно 
однесување, на неповредување никого, на давање помош и развивање на 
општите хуманистички идеи. Посебните етички цели и вредности на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" произлегуваат од неговата положба на 
најстар и најразвиен универзитет во Република Македонија и од карактеристиките 
на неговиот академски развој. 

Изложените вредности и норми на Етичкиот кодекс на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј" се задолжителни за сите негови наставници, студенти и за 
вработените. Тие етички норми бараат и поттикнуваат добро дејствување на 
Универзитетот и меѓу колегите. Сите се обврзуваат, со својата чест, дека ќе  се 
придржуваат кон овие определби и норми како составен дел од својата академска 
дејност и кариера. 

Задачи на академските институции 

Основни задачи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје се: 
унапредување на науката и знаењето и давање високо образование и 
специјализација на студентите и на научните кандидати. 

Посебните етички задачи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во 
Скопје произлегуваат од позицијата на најстар и водечки Универзитет во 
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Република Македонија во смисла на помагање на научниот и културниот развиток 
на земјата и на работата на другите универзитети во земјата. 

Главна етичка функција на сите негови институции и дејци е квалитетно 
извршување и унапредување на својата дејност, како и чување на угледот на 
Универзитетот и на својот личен углед како научници, наставници и студенти. 

Сите дејства и односи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се 
насочени кон унапредување и одбрана на академските цели, вредности и задачи, 
во што спаѓаат: откривање и ширење на вистината, одбрана на идејата и 
практиката на доблесно однесување, научно истражување во сите области, 
развивање на капацитетите на академските дејци, студентите и специјализантите, 
добра и модерна настава, демократска самоуправа, унапредување и чување на 
универзитетските институции, достојно меѓусебно однесување на академските 
дејци и институции, јавност во работењето и соработка со слични институции и со 
други заинтересирани за академските сознанија во земјата и во странството. 

Позицијата на Универзитетот и на академските дејци 

Универзитетските институции се научно и организациски автономни. 

Дејствувањето и одлучувањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се 
демократски и самоуправни. 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" има свој грб, знаме и инсигнии, како 
и традиционална светска и своја универзитетска химна, а неговите институции 
свој грб и инсигнии, кои се истакнуваат, се користат на соодветните документи и 
задолжително се вклучени во универзитетскиот церемонијал во свечените 
прилики. 

На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се следат сите форми на 
академските традиции - со почитување на научните дострели, со одбележување 
на своите, на општомакедонските и на светските научни јубилеи, со истакнување 
на ликовите, идеите и придонесите на бележитите научници и културни дејци, со 
свечености, со соодветна етикеција, со еднозначно обликувани свечени одори и 
со традиционални гестови и говор. 

На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" посебно се чуваат и се 
одбележуваат традициите сврзани со неговите патрони сесловенските 
просветители свети Кирил и свети Методиј и со нивните први ученици и 
следбеници свети Климент и свети Наум Охридски, основачи и водители на 
првиот словенски Универзитет во Охрид. 

Институциите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" сами ги одржуваат 
редот и безбедноста во своите простори. Во нив не се дозволува влегување 
службеници од други професии во работни униформи и внесување оружје. 

Институциите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се рамноправни. 
Тие соработуваат во својата работа, во работата и соработката меѓусебно се 
однесуваат како братски и еднакви установи и ги развиваат формите на 
меѓусебна грижа и заштита. Тие развиваат соодветни органи за решавање на 
прашањата од заеднички интерес. Меѓусебно ги користат своите капацитети за 
извршување и за унапредување на академската дејност. 

Сите дејци, наставници, студенти и научни кандидати на Универзитетот се 
рамноправни. Сите учествуваат во академската самоуправа. Статусот и звањата 
на секој поединечно се признаваат и важат на сите академски институции. Сите 
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се грижат за унапредувањето на својот Универзитет и на неговите институции, 
како и на другите академски дејности во земјата. 

Односите меѓу академските дејци 

Дејците и студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се 
посветени на иста дејност, ги почитуваат и ги следат истите етички, човечки и 
работни вредности. Тие се колеги. 

Односите меѓу сите негови институции, дејци и студенти се базираат врз 
поврзаноста во нивната дејност и врз еднаквоста на заедничките етички 
вредности. Сите се сметаат блиски со другите и меѓусебно се помагаат во 
научната и во образовната дејност. 

Во академските институции владее пристојно однесување и сите 
меѓусебно се ословуваат со „колега“ Најдобро е да си персираат. Пожелно е и да 
се употребуваат граѓанските изрази „господин" и „госпоѓа". Најблиските личности 
може меѓусебно да си зборуваат на „ти". Израз на некултура и на непристојност е 
да има различно обраќање во оваа смисла, да не се следи реципрочноста во 
комуницирањето. 

Меѓу универзитетските дејци и студентите владеат доверба и чесни 
односи на интелектуалци. Тие меѓусебно си ги почитуваат личноста, трудот, 
погледите и работните резултати, а работата и остварувањата ги вреднуваат 
објективно. 

Етичките вредности во односите на Универзитетот 

Односите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се градат врз основа на 
достоинството и самодостоинството на неговите дејци и студенти. Сите 
меѓусебно се почитуваат. Никој не навредува и не повредува друг. 

На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" нема место за насилство, 
притисок и поткуп. Не е дозволена корупција, морално и сексуално злоставување 
и тој се бори против нив. Туѓи му се невоспитаноста, непристојноста и секој вид 
неморално и нечесно однесување - воопшто однесување кое е спротивно на 
граѓанските и на академските етички вредности. 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" ги осудува најгрдите морални појави. 
Тој не дозволува во академскиот свет криминал, зависности и нивно ширење и 
застапување, трговија со луѓе и други видови неетички и злосторнички дејства. 

Корупцијата и другите видови неетичко дејствување се неспоиви со 
академскиот дух и со академската дејност. Сите на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј" се спротивставуваат против сите видови корупција, не дозволуваат таа 
да се појави, ниту тие ја прават. 

Посебни напори Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" вложува против 
нелегалното и неморално користење на туѓи достигања (плагијат), против 
неетичките биолошки манипулации и сличните дејства недостојни за науката. 

Основна етичка вредност меѓу универзитетските дејци, наставниците и 
студентите е лојалноста. Тие имаат исти научни и стручни цели и негуваат 
меѓусебно почитување и грижа за извршување на академските функции и на 
високите етички вредности. Тоа се огледа и во меѓусебната присност и лојалност 
на академските институции. 
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На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се негува еднаквост и 
рамноправност на сите во неговите редови и надвор од нив - не се прави никаква 
разлика во однос на полот, расата, верата, етничката припадност, мајчиниот јазик 
и социјалниот статус на личноста. 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се застапува за единствен свет и за 
соработка на сите луѓе во светот, како и за плурализам на интелектуалните 
ставови и на политичките погледи, а е против ставовите со кои луѓето се негираат 
според некоја природна карактеристика, социјална положба или духовна 
определба. 

Етика во науката и во високото образование 

На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се спроведуваат сите етички 
норми на академската научна и образовна работа. 

Во науката се следат етичките норми на развивање на научните 
сознанија; на почитување на статусот на истражувачкиот предмет и област; на 
автентичност и оригиналност на сознанијата, на поврзување во истражувањето со 
другите истражувачки и научни институции во земјата и во светот, на достапност 
на сознанијата за сите заинтересирани, пред сé за научната јавност. 

Сите научни сознанија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ му 
припаѓаат на неговиот научен корпус. Треба да се наведе дека нивните создавачи 
се членови на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и дека тие сознанија се 
создадени во рамките на неговата дејност. 

Научните сознанија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се 
рецензираат со ажурност и со научна објективност и справедливост. Рецензиите 
се јавни. 

На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ не се манипулира со научните 
сознанија, ниту се користат за нехумани и неетички цели. Предвидени се и 
санкции за таквите постапки, меѓу кои најстрого се осудува преземањето 
сознанија без наведување на изворот (плагијат). Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“  ги штити правата на интелектуална сопственост. 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги обучува своите студенти, 
постдипломци и докторанди за ваквите етички функции на науката. Сите тие 
имаат обука за општите светски и национални стандарди во етиката и биоетиката, 
како и посебна обука за професионалната етика. 

Соработка на Универзитетот 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" развива постојана и блиска 
соработка со сличните институции во земјата и во странството. Во таа соработка 
тој ги применува највисоките норми на етичкото однесување - пријателско 
настапување, доверба, колегијално договарање, чесност во постапките и 
одговорност за преземените задачи. 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" поттикнува интердисциплинарна 
соработка и студии, со кои на најдобар начин се поддржува врската и заедничката 
работа на научниците и студентите од разни области. 

Во институциите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" работењето е 
јавно - нивните предавања се отворени, редовно ги презентираат своите научни 
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резултати, испитите задолжително се јавни, а оценките образложени и редовно ги 
евалуираат достигањата на своите дејци и студенти. 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" и неговите институции градат форми 
на стимулирање на своите дејци, посебно на студентите, за успех во работата, 
воопшто за грижа за сопственото лично напредување и за општиот прогрес. 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" соодветно ги наградува нивните високи 
дострели, а тоа се објавува во академската средина и во општествената 
заедница. 

Во духот на високите академски вредности и на блиските односи меѓу 
академските дејци, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се пофалуваат сите 
оние кои постигнале успех, посебно студентите и младите научни работници. 

Одговорност на Универзитетот 

Дејците на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се личности со висока 
одговорност за своето однесување и за дејноста на својата институција и на 
Универзитетот во целост. Притоа, одговорноста соодветствува на местото во 
академската хиерархија. 

Посебни аспекти на одговорноста се однесуваат на обврската за 
унапредување на научната и на наставната дејност, за зголемување на 
капацитетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" и на неговите институции, 
за соработка со другите академски институции, за коректност во користењето на 
изворите и на сознанијата на другите. Одговорноста посебно се потцртува во 
однос на правилното насочување на младите кон етичност, исправно живеење и 
чесно научно и стручно дејствување. 

Сите научни ресурси (библиотеки, книги, лаборатории, апарати, средства) 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" постојано се развиваат и се користат 
правилно. Тие се достапни за сите од Универзитетот, како и за сите академски 
институции во земјата и во странство. Нив сите ги чуваат за да послужат и за 
другите. Академските дејци не ги задржуваат овие средства во свој посед, за да 
не им пречат на другите да ги користат. 

Грижа за младите и за социјалните прашања 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" се грижи за слободните, за 
духовните стремежи, кои, како начин на развивање на академскиот дух и на 
сознанијата, посебно им се препорачуваат на младите. 

Co соодветни социјални и економски мерки, тој се грижи и за 
материјалните услови за работа на неговите дејци. 

Посебна грижа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" е посветена на 
материјалната положба на студентите и на специјализантите: им се помага да 
користат стипендии и други фондови корисни за нивниот развиток, се организира 
заштита на нивното здравје, се организира или се помага основање на студентски 
домови и на објекти за добра и евтина исхрана, им се овозможува користење на 
сите научни фондови на академските институции, за чие ширење, добро 
работење и унапредување се грижи самиот Универзитетот. 

Студентите и младите научни кадри на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј" целосно, правилно и благовремено се запознаваат со своите права и со 
можностите за студирање и за стипендирање, како и со другите потенцијали за 
нивниот личен развој во земјата и во странството. Универзитетот „Св. Кирил и 
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Методиј" настојува и дава иницијатива и помош за унапредување на положбата 
на студентите и на младите стручњаци во рамките на општеството, се залага за 
создавање прописи и други можности за нивно промовирање и за вклучување во 
дејствените, културните и социјалните процеси. 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" ги унапредува духот и практиката на 
филантропијата и се ангажира за создавање фондови, фондации и легати, кои ќе 
помогнат во академската дејност, посебно во работата и во подобрувањето на 
материјалните услови за студентите и за младите научни кадри. 

И со актите и со постојаната образовна и правна активност, Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј" не дозволува да се појави ниедна форма на корупција во 
однос на студентите и младите научници. Тоа се однесува на сите видови поткуп, 
насилничко однесување, уценување, манипулирање со студентите и со 
подредените во хиерархијата, како и на другите видови нехумано и неморално 
дејствување, посебно на секој вид морално и сексусално искористување. 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" посебно се застапува за фер оценување, за 
регуларност на приемните и на другите испити и за правилно доделување 
стипендии, грантови и други видови материјална поддршка на студентите за 
нивно живеење, студирање и научно работење. 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" посебно ги заштитува студентите, 
специјализантите, младите научни работници и женските личности во своите 
редови од секаков вид притисок, уцени и малтретирање. 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" не дозволува приватизирање на 
научната и на наставната дејност, непотизам, искористување на позицијата за 
уцена на студентите и на подредените, продажба на учебници, книги и на други 
наставни материјали во форма на уцена, искористување на работното место и на 
позицијата за нечесно заработување во наставата и на испитите (приемните и 
редовните). 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" посебно се грижи за здравјето и за 
културното воздигнување на своите студенти и ги унапредува спортските и 
културните активности на младите во своите редови. 

 

*   *   * 

Овие норми на Етичкиот кодекс на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј" се задолжителни за сите негови наставни дејци, за студентите и за 
вработените. Тие се обврзуваат со својата чест дека ќе ги чуваат и 
извршуваат овие определби и норми како своја света должност и како 
составен дел од својата академска кариера и дејност. 

 


