Биографија
Лични податоци

Име и презиме
Адреса/и

Мемет Селмани
Ул. 106 бр: 20, Tetovo, 1120

Телефон/и

076428244

Факс/ови
E-маил(ови)
Националност
Датум на раѓање
Пол

memetselmani@gmail.com
Албанец
07.03.1972
Машко

Образование
Датум и место
Здобиена титула
Основни предмети/вештини

Име на институцијата
Ниво на домашна или
странска класификација
Датум и место
Здобиена титула
Основни предмети/вештини

Име на институцијата

21.03.2012 Скопје
Магистер на комуникации
Методологија на општествени науки; Комуникологија; Комуникациски теории;
Глобализација и комункикации; Социологија на култура; Анализа на
медиумите; Водство; Односи со јавност
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје
60 кредити по ЕКТС
30.07.1997 Тирана
Дипломиран новинар
Вовед во новинарство; Теорија и практика на слободниот печат; Етика на
новинарство; Фотоновинарство; Основи на јавното право; Меѓународното
право; Односи со јавност; Социологија на масмедиумите; Менаџирање на
медиумите; Политичка филозофија; Историја на печатот; Историја на
албанскиот печат; Психологијa;...
Универзитет во Тирана
Факултет по Историја и Филологија, Тирана, Р. Албанија

Ниво на домашна или
странска класификација

240 кредити по ЕКТС или завршен VII степен на високо образование

Обука
Година, времетраење и
место
Здобиени вештини и знаења
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Октомври, 2003, eden mesec Skopje
Развој на претпријатијата во Југоисточна Европа (SEED):
• План на Бизнисот;
• Стратешки план;
• Хумани ресурси;
• Маркетинг и Менаџмент;
• Реклами;

Име на испорачувачот на
обуката

• Финанскиски Менаџмент.
Центар за јавна партиципација
Финасиска подршка ОБСЕ

Работно искуство
Датуми

Од ноември 2011 Директор - НУ Национален конзерваторски центар Скопје

Позиција/работно место
Главни активности и
одговорности
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Ја води работата и е законски застапник на националната установа;
одговара за материјално-финансиското работење и за законитоста и
економичноста на работењето на установата; донесува Годишна програма
за работа на установата на начин утврден со закон; ги извршува одлуките и
заклучоците на Управниот одбор; донесува општи акти за кои е овластен со
закон и други поединечни акти во согласност со закон; поднесува годишни
извештаи за работата на установата; одобрува службени патувања во
земјата и странство; раководи со организирањето и спроведувњето на
подготовките за одбраната и спасувањето во случај на вооружен судир и
природни непогоди; се грижи за правилно и навремено информирање на
јавноста и вработените; издава упатства, насоки и налози за работа;;
одговара за својата работа пред министерот за култура идр.
- Одговорности (управување со меѓународни и домашни проекти):
Меѓународни проекти:
- Конзервација и реставрација на сликарството во внатрешноста и на
фасадите на Шарената џамија во Тетово, финансирана од Амбасадорскиот
фонд на САД (2011-2012).
- Директен грант за проектот „Конзервација и реставрација на културнотуристичкиот комплекс Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричане“, финансиран од
Европската унија (2013-2015 година). Црквата Св. Ѓорѓи во Старо
Нагоричане потекнува од XI век, додека е обновена во 1312 и живописана во
1318 година.
- Потписник на Апликацијата во 2013 година со која Полошкиот манастир
Св. Ѓорѓи (XIV век) е вклучен во World Monument Watch (WMW) листата за
2014 година.
- Потписник на Проектот за изработка на План за управување со
црковниот комплекс Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричане (Суб-грант од
Програмата на ЕУ за рехабилитација на културното наследство на Западен
Балкан) во 2013 година.
- Потписник на Проектот за конзервација и инјектирање на фуги во Златкова
кула во Кратово (Суб-грант од Програмата на ЕУ за рехабилитација на
културното наследство на Западен Балкан) во 2013 година.
Проекти:
- Подготвување и изведување на проектите за конзервација, реставрација,
ѕидно сликарство и декорации, машинство, електрика, структурално
зајакнување и партерно уредување на Султан Муратова џамија во Скопје,
финансиран од Претседателството на Турска агенција за соработка и
координација (ТИКА).
- Подготвување и изведување на проектите за конзервација, реставрација,
ѕидно сликарство и декорации, машинство, електрика, структурално
зајакнување и партерно уредување на Исхак Бегова џамија во Скопје,
финансиран од Претседателството на Турска агенција за соработка и
координација (ТИКА).
- Подготвување и изведување на проектите за конзервација, реставрација,
ѕидно сликарство и декорации, машинство, електрика, структурално
зајакнување и партерно уредување на Хусеин Шах џамијата во Сарај,
Скопје, финансиран од Претседателството на Турска агенција за соработка
и координација (ТИКА).
- Проект за конзервација, реставрација, реконструкција, ѕидно сликарство и
декорации, машинство, електрика, структурално зајакнување и партерно

уредување на Исхак Бег џамија во Битола, финансиран од
Претседателството на Турска агенција за соработка и координација (ТИКА).
- Проект за конзервација и реконструкција на Мамут Ага џамија во Радање,
Општина Карбинци,
- Проект за конзервација, реставрација, реконструкција, ѕидно сликарство и
декорации, машинство, електрика, структурално зајакнување и партерно
уредување на Хајдар Кади џамија во Битола, финансиран од Генерален
директорат на вакуфите на Република Турција.
- Проект за делумна конзервација и решавање на проблемот со влага на
Стар Аман во Тетово.
- Конзервација и реставрација на црквата Св. Архангел Михаил во
Непроштено, Тетово, финансирана од Меѓународна соработка Југ-југ и
ЦИСС.

Име и адреса на
работодавачот

- Сите проекти кои се изработуваат во НУ Национален конзерваторски
центар од Годишната програма, финансирани од Министерството за култура
на Република Македонија. Годишната програма се реализира со
потшиушување на договор помеѓу Министерство за култура и НУ
Национален конзерваторски центар – Скопје.
Програмските
активности
опфаќаат:
евиденција,
валоризација,
ревалоризација, проекти за профана и сакрална архитектура, проекти за
ѕидно сликарство, иконопис, штафелајно сликарство, конзервација на камен,
мозаик, дрво.
Adresa: “Јосиф Михајловиќ” bр. 7, P.Fah.225,1000-Skopje, R.Makedonija,
tel:(02)3289 800, 3227 240; faks (02)3289 888
http://www.heritage.gov.mk email: contact@heritage.gov.mk;

Делокруг или сектор
Датуми
Позиција/работно место

Главни активности и
одговорности
Име и адреса на
работодавачот

Октомври 2004 – ноември 2011
Асистент во Факултетот на Филозофски Факултет, Државен Универзитет во
Тетово;
Предмети:
1. Комуникологија (во студиските програми – Социологија, Новинарство
и Албанологија)
2. Мултикултурна комуникација, Култура не медиуми – Педагошки
Факултет
Одржување на вежби
Државен Универзитет во Тетово
Ул. Илинденска, бб. Ректорат на универзитетот
+389 44 356 500 / факс. 334222
www.unite.edu.mk

Делокруг или сектор
Датуми

Април 2002 – декември 2004

Позиција/работно време

Менаџер за имплементација на пројектот и главен уредник на “СПИАНИЕ ЗА
МЛАДИ ПОИНТ”, издадена на 15 000 примероци, како и за специалното
издание за луѓе со оштетен вид “Браил” на 100 примероци, единствено вакво
издание во регионот.

Главни активности и
одговорности

Откривање на млади таленти и нивна обука во новинарството, и тоа во
средните училишта во Скопје, Тетово, Гостивар и Куманово.

Име и адреса на
работодавачот

ЦЈП - Тетово

Делокруг или сектор
Датуми
Позиција/работно време У
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2002-2006
Уредник на неделниот регионален весник МОНИТОР

(Тетово и Госитвар, двојазичен: на македонски и албански јазик)
Главни активности и
одговорности
Име и адреса на
работодавачот

Уредник на весникот во канцеларијата во Тетово.
Tower Media Gostivar

Делокруг или сектор
Датуми
Позиција/работно време
Главни активности и
одговорности
Име и адреса на
работодавачот

Март 1998 – Октомври 1999
Мај 2002 – Јуни 2003
Уредник и фоторепортер во весникот “FLAKA” (Редакција Тетово)
Уредник во канцеларијата во Тетово.
Нова Македонија, Скопје

Делокруг или сектор
Датуми
Позиција/работно време

Септември 1999 – Maj 2001
Новинар и фоторепортер на “Македонската Информативна Агенција” (МИА)

Главни активности и
одговорности
Име и адреса на
работодавачот
Делокруг или сектор

Лични вештини и
способности
Мајчин јазик/ци

Албански јазик

Друг јазик/ци

Разбирање

Самопроценка
Европско

Слушање

ниво(*)

Б2

Англиски

Зборување

Читање
Б1

Пишување

Усна интеракција Усна продукција
Б2

Б2

Б2

Ниво според Common European Framework of Reference (CEF)

(*

Општествени вештини и
способности

Комуникативен, активно слуша, вештини на лидерство.

Организациски вештини и
способности

Вештини за планирање на работа; делење на обрски; давање јасни насоки
на вработени; добор менаџирање со време; менаџирање на ресуриси хумани, матерјални;

Публикации и написи
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Isuf Sherifi, Memet Selmani. (2008). Flijimi i një maturanti. Monografi për Ismail
Memetin. Arbëria Designe, Tetovë.
Рецензент на збирка на приказни: “UJQIT NË FRAK”, Зијадин Ќира
Лектор на неколку публикации:
- збирка на песни: “KATËR KALORËS", Авдулазиз Ислами, 1998, Тетово;
-мобографија: “FAKTE”, Решат Бадалај, 1998, Тетово;
- книга: “VEÇORIT FIZIKO-GJEOGRAFIKE TË POLLOGUT”, Мерибе Мустафи,
2008, Тетово;
- книга: “KONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR ÇËSHTJEN SHQIPTARE
1900-1912", Фехари Рамадани, 2010, Тетово.

Членство во органи и
тела
Датуми и позиција
Име и адреса на
организацијата

2005-2009
Член на совет на Јавниот Сервис - Македонска Радио Телевизија.

Делокруг или сектор

Награди и признанија

Дополнителни
информации

Анекси
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-

Memet Selmani, Sheruze Osmani Ballazhi. (2015). Komunikimi i
drejtpërdrejtë, indirekt (elektronik) me bashkëmoshatarët dhe kënaqësia
nga jeta te adoleshentët shqiptarë dhe maqedonas në Republikën e
Maqedonisë. Ditët e studimeve shqiptare II" Transformimi i madh: 25 vjet
përvoja shqiptare e tranzicionit dhe demokratizimit", Tiranë, Shqipëri.

-

Fehari Ramadani, Memet Selmani. (2012). Lufta ballkanike, AustroHungaria dhe çështja shqiptare. BALLKANI DJE, SOT DHE NESER, Instituti
për studime politike dhe ndërkombëtare – Shkup.

-

Qerim Dalipi, Memet Selmani, (2012). Çështja shqiptare në gazetën
politika të Beogradit (28 nëntor - dhjetor). Seminari VI ndërkombëtar i
Albanologjisë - "Çështja shqiptare para dhe pas shpalljes së pavarësisë”,
Universiteti Shtetëror i Tetovës.

