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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО



Што претставува културното наследство за вас?





















И така – што е наследство? Според УНЕСКО:

• Културно наследство: вклучува неколку категории:

Материјално наследство

(а) движно (слики, скулптури, монети, ракописи, икони…)

(б) недвижно (споменици, археолошки објекти, згради…)

(в) под вода (остатоци од градови, бродоломи)

Нематеријално наследство

(традиции, обичаи, ритуали…)

• Природно наследство: природни објекти со културни аспекти 

како културни области, физички, биолошки или географски 

формации



Светско наследство

• Список на Светското наследство на УНЕСКО:

1121 објекти

(а) 869 културни

(б) 213 природни

(в) 39 мешани

(г) 36 прекугранични

Од 167 држави



Светско наследство во Булгарија и Северна Македонија

• Бугарија: Бојанска црква, Мадарски коњаник, Ивановски 

карпести цркви, Гробницата во Казанлак, Стариот Несебар, 

Рилскиот манастир, гробница во Свештари, Национален парк 

„Пирин“, резерват „Сребрена“

• Северна Македонија: природното и културно наследство во 

реонот на Охрид

• Недвижно Бугарија: бугарското читалиште, фолклорниот 

фестивал во Копривштица, Фестивал Сурва во Перник, 

Чипровското ткаење, анестенарија (одење бос по жежок 

јаглен), Бистришките баби

• Недвижно Северна Македонија: машко двогласно пеење во 

Долни Полог, танц Копачката, празник Свети 40 маченици во 

Штип, празник Хидрелез на турците

• Заедничко: мартинки



Наследство, кое веќе не е материјално







Чувствително наследство







Управување со културното наследство

А. Зачувување 

• проучување 

• откривање / собирање / конзервација / експонација 

• заштита

Б. Грижа 

• востановување / реставрација 

• поддршка 

• развиток



Управување со културното наследство

В. Популаризирање

• информирање

• образование

• рекламирање 

Г. Искористување

• туризам

• кулинарство

• нови занаети / искуства

• креативни бизниси



Аспекти на зачувувањето на културното наследство

• Проучувањето на КН треба да биде приоритет на секоја 

држава и секоја заедница

• Осигурувањето на финансирање вообичаено е проблем – и за 

проучување, и за откривање

• Експонирањето не може да се прави, доколку нема јасна 

визија и план за управување со соодветните објекти

• Музеите имаат исклучително важна улога, која често останува 

невреднувана

• Ловокрадстото и намерното уништување на КН е глобален 

проблем

• Законодавството често изостанува од реалните потреби или 

не се почитува



Аспекти на грижата за културното наследство

• Најголемо внимание вообичаено се оддава на првата стапка –

востановување / реставрација на КН

• Не се обезбедени  доволно средства за одржување , се  

потпира на приходите од економска активност (туризам),  која 

всушност често не е добро испланирана и организирана

• Развојот на КН не е објект на правилно долгорочно 

планирање; често се игнорира

• Изостанува усогласеноста со новите реалности, на пример 

дигитализирање

• Законодавството често изостанува од реалните потреби или 

не се запазува, и покрај тоа што има мноштво меѓународни 

конвенции и други стратешки документи



Аспекти на популаризирањето на културното наследство

• Најдобро развиена е едукативната дејност во однос на КН, од 

страна на музеите, невладиниот сектор, културните институти

и нивната соработка со образовните институции

• Општото подигнување на јавната свест не е на потребно ниво 

и не се спроведува систематски

• Во однос на популаризацијата на КН би било препорачливо да 

се применуваат сите принципи на маркетингот, рекламата и 

врските сo јавноста, кои се употребуваат при стандардните 

бизнис иницијативи



Аспекти на искористувањето на културното наследство

• Културното наследство често не се искористува на одржлив 

начин, кој представува закана за него

• Можеби и поради таа причина, менаџерите на КН сакаат да 

зборуваат за бизнис и туризам, но всушност преферираат 

доверените богатства да бидат зачувани и најмногу 

експонирани зад витрини

• Културниот туризам, со неколку исклучоци, не создава 

атрактивен и современен туристички продукт, кој ќе создава 

повисоко задоволство кај клиентите

• КОВИД-19 даде поттик за креативната и дигитална индустрији, 

но сепак има уште многу да се посака од користењето на КН 

со цел да се генерираат приходи и заштита


