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3. ПРЕДГОВОР
Писмо од редакцијата
4-5. НОВО РАКОВОДСТВО НА УКЛО
(Организација)
Ново раководство на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола
6-7. ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС
(Кон новиот почеток)
- Централно одбележување на Првиот 
академски ден
8-10. НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА, НОВОСТИ
(Инфо)
11. КОНФЕРЕНЦИЈА (Безбедност)
Меѓународна научна конференција за
безбедноста како предмет на
истражување - пристапи, концепти и
политики
12-13. ЛАУРЕАТИ (Инженерски прстен)
Инженерски прстен доделен на
дипломец од Техничкиот факултет - 
Битола
14. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
(Конференција)
- Конференција на Magna Charta
Universitatum
15. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
(Проект)
За заедничкиот проект со
Универзитетот во Бамберг
16. ЈУБИЛЕЈ (ИСК - Прилеп)
35 години Институт за старословенска
култура - Прилеп
17. СТУДЕНТСКИ АКТИВНОСТИ
(Студентска организација)
AИЕСЕК Прилеп
18-19. СТУДЕНТСКИ ИСКУСТВА
(Размена на студенти)
Базилеус V
20-21. ИЗБОР НА НОВИ ДЕКАНИ
- Педагошки факултет - Битола
- Факултет за туризам и угостителство - 
Охрид
- Факултет за Биотехнички науки Битола
22. ИН МЕМОРИАМ
Проф. д-р Кристи Бомбол
23. СПОРТ (Футсал)
Универзитетска лига во футсал 
2014/2015

Драги студенти, 

Драги професори, соработници и 
останати вработени на УКЛО

Водејќи се од премисата дека за секој 
напредок е заслужна смелоста, 
имагинацијата и креативноста, пред 
вас, нашите, се надеваме, верни 
следбеници и поддржувачи ви презен-
тираме и промовираме едно ново, 
читателско искуство токму во таа нова 
насока.
Ви го претставуваме е – весникот на 
вашиот и наш УКЛО чии содржини ќе ги 
подготвуваме заедно со вас.
Фокусиран кон сите, а најмногу кон 
своите студенти што се есенција, но и 
полет на Универзитетот, Универзитет-
ското гласило низ информативен колаж 
и понатака ќе ги претставува студент-
ските, академските активности, про-
екти, искуства и остварени контакти.

Нашето е-добредојде до вас, е во знакот 
на непосреднииот изминат период 
поврзан со почетоците во работењето 
на новото раководство на УКЛО, а 
паралелно информираме и за најзна-
чајните актуелности на Универзитетот, 
одржани предавања, презентации и 
работилници. 
Во намерата да се структурира со ваша 
поддршка во духот на новото време 
Универзитетскиот глас, вест, новост, 
информација и порака, воедно  нуди 
простор за афирмирање на вашите 
креативни, иновативни  размисли.

Ве очекуваме.

Со почит, 

од Редакцијата
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Проектот на УКЛО со Ото – Фридрих Ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски чија 
Универзитетот во Бамберг, Дигитализација на научна преокупација е од областа на културното 
јазичното културно наследство: Натписите на Св. наследство оценува дека заедничката цел на 
Наум, е презентиран и пред пошироката јавност. двата Универзитети е зачувување на културното 
На 25 септември, 2015 година, во Ректоратот на наследство, за што во прилог зборува фактот 
Универзитетот, проф. д-р Себастијан Кемпген, дека манастирот „Св. Наум“ е впишан во 
воедно и почесен професор на УКЛО, говореше регистарот на УНЕСКО како светско духовно и 
за целите и научните придобивки од Проектот, културно наследство. Новите техники и 
при што нагласи дека, покрај изработка на технологии применети во Проектот ќе 
дигитални модели на столбови од натписите на овозможат за навек да се забележат остатоците 
Манастирот Св. Наум, во висока резолуција, - невидливи за обичното око, но,  посебно 
активностите што се преземаат на овој план, ќе значајни за окото на експертите. Се смета дека 
овозможат верификација на познати натписи и истражуваните два столба се единствените 
пронаоѓање нови. остатоци од старата манастирска црква на Св. 

Наум.

Резултатите, покрај на научната и стручна 
јавност, ќе бидат ставени на располагање на Проектот, Дигитализација на јазичното културно 
истражувачи од релевантни институции во наследство:Натписите на Св. Наум се остварува 
областите како што се  јазично - културната со соодветни одобренија од Министерството за 
меморија и наследството. култура и МПЦ, а финансиран е од баварското 

министерство за образование.

За заедничкиот проект со 
Универзитетот во Бамберг ПРОЕКТ
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