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„КУЛТУРЕН МОСТ НИЗ ВЕКОВИТЕ“

Презентацијата е изработена со помош на Европската унија, преку Интреррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Република С.

Македонија, CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на презентацијата е одговорност на НЧ „Георги Тодоров-1885“ и не ги одразува ставовите на 

Европската Унија или на Управувачкиот орган на Прогтамата.. 

ОБУКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО

Белица, 10-12 март 2021 г.

Проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Програмата Interreg – IPA за 
прекугранична соработка - CCI Number 2014TC16I5CB006



УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО

Представување на студии на случај



Акропол, Атина



Акропол

• Мулти-дисциплинарен консултативен совет

• Користење на напредни технологии и иновативни методи

• Истражувачка програма

• Улога на здружението „Пријатели на Акрополот“

• Национален конкурс за назначување на персонал

• Специјализирани програми за обука и едукација



Историските делови на Истанбул, Турција

www.advertisingweek360.com



Историја на Истанбул

• Проекти за обновување на различни квартали

• Вклучување на јавноста

• Назначување на зони за обновување



Ангкор Ват, Камбоџа

www.en.wikipedia.com



Ангкор

• Меѓународен координативен комитет

• Развој на заедницата

• Центри за едукација на заедницата

• Еко-села

• Систем за наградување на вработените

• Интерпретативни центри

• Долгорочна визија



Културна област плантажи со кафе, Колумбија

www.kimkim.com



Плантажи за кафе

• Интегрирање во националниот стратешки план на 

Федерацијата на фармерите кои одгледуваат кафе

• Иновативни управувачки практики

• Институционална мрежа

• Меѓу-институционална соработка

• Истражувачки центар

• Програма „Набљудувачи на наследството“

• Волонтерски и образовни програми



Древната металургија во Буркина Фасо, Колумбија

www.whc.unesco.org



Железна металургија во Буркина Фасо

• Локални закони за заштита на објектот како дополнување кон 

националното законодавство

• Управување од страна на локалните заедници

• 5-годишни планови / системи за управување, разработени од 

специјален национален комитет



Фосилни објекти со човечки наоди, Јужна Африка

www.whc.unesco.org



Фосилни објекти

• Детален мастер план 

• Специјализирани проучвања

• Интерпретативен центар

• Консултативни механизми со заинтересираните страни

• Отворање на нови работни места

• Специјална доверба за управување со објектот на Светското 

наследство



Казањски Кремљ, Русија

www.russiau.com



Казањски Кремљ

• Интегриран систем за зачувување на објектот

• Наменски PR како туристички објект

• Специјални законски мерки за заштита

• Акредитација на туристичките водичи

• Специјална посетителска инфраструктура и насоки за 

интерпретирање на објектот



Утврдувања во Хавана, Куба

www.midlifecrisisgapyear.wordpress.com



Утврдувања на Древна Хавана

• Специјални станбени програми

• Специјално законодавство за обезбедување на финансирање

• Специјализирани образовни програми

• Наменско културно програмирање

• План за интегриран развој



Шкоцјански пештери, Словенија

www.itinari.com



Шкоцјански пештери

• Холистички пристап

• Вклучување на локалната заедница

• Подигање на јавната свест

• Меѓународна соработка

• Училишна мрежа



Бојанска црква, Софија, Бугарија

www.bg.Wikipedia.org



Бојанска црква

• Раслоен систем за реставрација

• Финансиски кампањи

• Мултимедијални претставувања

• Специјален посетувачки режим



Бојанска црква


