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60 ГОДИНИ "ПРОСВЕТНО ДЕЛО"

СТОЖЕР НА ИЗДАВАЧКАТА 
ДЕЈНОСТ

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Штом се спомне име-
то на издавачката 
империја "Про свет-

но дело", прво нешто што 
доаѓа на памет е бес пре кор-
ниот континуитет и квалитет. 
Минатата недела, поточно на 
15 април, во хо телот "Холидеј 
Ин", "Прос ветно дело" про-
слави шеесет години од сво-
ето постоење. Со свечена 
програма беа од бележани 
шеесетте години ма котрпна 
работа, истрај но ст и успех.

Несомнено "Просветно де-
ло" е докажана специјали зи-
рана издавачка куќа за из-
давање учебници, прирачни-
ци и наставни средства, како 
и друга литература за сите 
степени на образование (пре-
д училишно, основно, средно 
и високо). Освен на ма ке дон-
ски јазик, оваа куќа издава 

Секоја година издавачката куќа "Просветно де-
ло" се претставува на Саемот на книгата со 
својата најнова продукција, пред сè, со еду-
кативна литература (учебници, при рач ни-
ци, наставни средства и дидактички ма те-
ријали) и со една издавачка програма - ко-
продукциски изда нија, сликовници за де ца 
или научни книги за ученици. 

учебници и други на ставни 
средства на настав ните ја зи-
ци: турски, српски, албански 
итн. Во последните години 
"Просветно дело" воспос та-
вува соработка со повеќе 
еминентни издавачки куќи 
од Европа. Соработката ја 
преточува во создавање и 
издавање заеднички изда-
нија (копродукциски) со еду-
ка тивна содржина. Историс-
киот времеплов има забе ле-
жано - формирањето на прва-
та македонска издавачка ор-
ганизација се темели врз Ре-
шението на Президиумот на 
АСНОМ, донесено на За се-
данието од 31 март 1945 го-
дина. Потребата да се фор-
мира ваква организација ка-
ко стожер на издавачката деј-
ност, особено учебникар ска-
та, е потврдена од Вла дата на 

НРМ. Со својот акт, а по 
предлог на министерот за 
народна просвета, на 16 ап-
рил 1945 година, таа донесе 
Уредба за формирање Др-
жавно книгоиздателство на 
Македонија. Од тогаш "Про-
светно дело" се наметнува 
како водечка издавачка ин-
ституција во земјава. Послед-

со високостручен интелек-
туален кадар, кој работи на 
реализацијата на издавач-
ките програми и има ши-
рокоразвиена комерцијална 
и маркетинг мрежа, со зго-
лемен број книжарници, ка-
ко и со импозантен број над-
ворешни соработници, ав-
тори и рецензенти и друг 

вид соработници. Едностав-
но, денес "Просветно дело" е 
реномирана и модерна куќа 
на интелигенцијата во Ма-
кедонија. Доволно, за дос-
тојно да се поклониме на ше-
есетте години, кои опфаќаат 
бројни животни приказни, 
но и повеќекратно ја креи-
раат македонската културна 
традиција. 

ниве години "Просветно де-
ло" е акционерско друштво, 
кое работи во пазарни ус-
лови и во услови на кон ку-
ренција, но и во такви услови 
постигнува резултати за по-
чит. Од минатата година во 
состав на "Просветно де ло" е 
и Редакцијата "Детска ра дост".

Денес "Просветно дело" е 
современа издавачка куќа 


