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60 ГОДИНИ "ПРОСВЕТНО ДЕЛО"

Секоја година издавачката куќа "Просветно дело" се претставува на Саемот на книгата со
својата најнова продукција, пред сè, со едукативна литература (учебници, прирачници, наставни средства и дидактички материјали) и со една издавачка програма - копродукциски изданија, сликовници за деца
или научни книги за ученици.

НРМ. Со својот акт, а по
предлог на министерот за
народна просвета, на 16 април 1945 година, таа донесе
Уредба за формирање Државно книгоиздателство на
Македонија. Од тогаш "Просветно дело" се наметнува
како водечка издавачка институција во земјава. Послед-

со високостручен интелектуален кадар, кој работи на
реализацијата на издавачките програми и има широкоразвиена комерцијална
и маркетинг мрежа, со зголемен број книжарници, како и со импозантен број надворешни соработници, автори и рецензенти и друг
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том се спомне името на издавачката
империја "Просветно дело", прво нешто што
доаѓа на памет е беспрекорниот континуитет и квалитет.
Минатата недела, поточно на
15 април, во хотелот "Холидеј
Ин", "Просветно дело" прослави шеесет години од своето постоење. Со свечена
програма беа одбележани
шеесетте години макотрпна
работа, истрајност и успех.
Несомнено "Просветно дело" е докажана специјализирана издавачка куќа за издавање учебници, прирачници и наставни средства, како
и друга литература за сите
степени на образование (предучилишно, основно, средно
и високо). Освен на македонски јазик, оваа куќа издава

учебници и други наставни
средства на наставните јазици: турски, српски, албански
итн. Во последните години
"Просветно дело" воспоставува соработка со повеќе
еминентни издавачки куќи
од Европа. Соработката ја
преточува во создавање и
издавање заеднички изданија (копродукциски) со едукативна содржина. Историскиот времеплов има забележано - формирањето на првата македонска издавачка организација се темели врз Решението на Президиумот на
АСНОМ, донесено на Заседанието од 31 март 1945 година. Потребата да се формира ваква организација како стожер на издавачката дејност, особено учебникарската, е потврдена од Владата на

ниве години "Просветно дело" е акционерско друштво,
кое работи во пазарни услови и во услови на конкуренција, но и во такви услови
постигнува резултати за почит. Од минатата година во
состав на "Просветно дело" е
и Редакцијата "Детска радост".
Денес "Просветно дело" е
современа издавачка куќа

42 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 564 / 22.4.2005

вид соработници. Едноставно, денес "Просветно дело" е
реномирана и модерна куќа
на интелигенцијата во Македонија. Доволно, за достојно да се поклониме на шеесетте години, кои опфаќаат
бројни животни приказни,
но и повеќекратно ја креираат македонската културна
традиција.

