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Анета Велкоска 

• Родена е во 1978 година во Скопје.Завршила Филолошки факултет. 
• Е-маил: aneta.7.atena@gmail.com 
• Професор по македонски јазик и литература (предавач, промотор, уредник), 

библиотекар (креатор на најубавата училишна библиотека во Македонија, 
вработена во 2010 година), писател (автор на повеќе дела, член на ДПМ од 
2009 година) 

• Работно искуство:  
- Уредник на списанија (,,Лоза,, , ,,Мугри,, 2000-2004) , фестивали и кампови ( 

,,Детски лирски треперења,, и ,,Камп за писатели,, - Охрид, 2010 - 2019) 
- Новинар и водител во МТВ ( ,,Ѕвон,, и ,,Печурките во Македонија,, – серија 

документарци, 2000-2003) 
- Режисер и сценарист на аматерски претстави со патувачкиот театар ,,Дивјаци,, ( 

мултикултурни проекти наградени во државата и во странство. 
• Награди и признанија: 

- Добитник на признанија за допринос во македонската литература,  литературни 
средби Илинден (2012 – 2017) 

- Добитник на повеќе награди за кратки раскази ( ,,Нова Македонија,, , 
Студентски збор,, 2000 – 2007) 

- Добитник на наградата ,, Блаже Конески,, ( прва награда за есеј на 
Филолошкиот факултет, 2003) 

- Добитник на награда за најдобар драмски текст ( ,,Отровен лек,,) на драмски 
фестивал во Кочани (2013) 

- Добитник на првата награда во светот за есперантски јазик, култура и наука 
(Холандија, 2001) 

- Добитник на признание за учество на Караманови средби (1999) 
- Добитник на првата награда во Македонија за најдобра книга на годината ( 

,,Што ја нервира вечноста,, во 2002 година на Струшките вечери на поезијата,,) 
- Добитник за најдобра дебитантска книга на годината (,,Студентски збор,, 2002) 
- Дипломи, признанија, сертификати, пофалници од областа на образованието, 

библиотеките, професионалниот развој, модерните текови во науката и 
културата (2010 – 2021). 

- Дел од меѓународните збирки: ,,100 000 поети за промена,, ; ,,БИБЕР,, ; 
,,Холокаустот на Евреите,, 

- Пишува поезија, проза, драми, книги за деца, сценарија. 
• Дела: 

- ,, Што ја нервира вечноста,, (Студентски збор, 2001 година) 
- ,, Дали сите богови се романтични,, ( Макавеј, 2004 година) 
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- Еден од составувачите на Првиот македонски лексикон за книжевни термини и 
автори ( Матица македонска, 2004 година) 

- ,, Втората љубов на каменот,, (Матица македонска, 2009 година) 
- ,, Најџиновското џуџе и најџуџестиот џин,, ( Панили, 2010 година) 
- ,, Лошиот Јин и Добриот Јанг,, ( Македонска реч, 2018 година) 
- ,, Бескрајна рамка...,, ( Македонска реч, 2019 година) 

 

 

 

                                       

 

 


