
 

 

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА 
И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 
ISSN 0351-1774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBORNIK NA TRUDOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БИТОЛА 
2013 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17



 

 
 
 
 
 
 
 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА 
Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА 
И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 
 
 
 
 

Претседател на редакциски одбор: 
Александар Литовски 
 
Членови на редакциски одбор: 
Лиљана Христова 
Викторија Момева Алтипармаковска 
Ристо Палигора 
Зоран Алтипармаков 
 
 
Технички секретар: Владо Ѓоревски 
 
Превод на англиски: Силвана Петрова Насух 
Лектор: Стево Гаџовски 
Компјутерска подготовка: Јове Парговски 
Печати: ГРАФОПРОМ Битола 

 
 
 
 
 
 



 

 

СОДРЖИНА: 
д-р Александар ЛИТОВСКИ 
КРСТО ЉОНДЕВ И УБИСТВОТО НА СПАСОЕ ХАЏИ ПОПОВИЌ 
ВО БИТОЛА ...........................................................................................................
 

 
 
7 

М-р Роберто ТРАЈКОВСКИ 
ФОРМИРАЊЕТО И БОРБЕНИОТ ПАТ НА 21 ПЛАНИНСКА 
ДИВИЗИЈА НА СС „СКЕНДЕР БЕГ“ ВО ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА .....
 

 
 
19 

Рубинчо БЕЛЧЕСКИ 
ЗБИРКА НА ФОТОГРАФИИ ЗА ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕЗИДИУМОТ НА АСНОМ, МЕТОДИЈА АНДОНОВ – ЧЕНТО ...........
 

 
 
27 

Марјан ИВАНОВСКИ 
МАКЕДОНСКА ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА ВО ЕВРОПА: 
СУДИРОТ НА ДРАГАН БОГДАНОВСКИ СО 
ВАНЧОМИХАЈЛОВИСТИТЕ (1958-1964) .......................................................
 

 
 
 
43 

Лидија ЃУРКОВСКА 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПОДЕЛБА ВО 
ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА МЕЃУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ 
ВОЈНИ (1919-1941) ................................................................................................
 

 
 
 
53 

Ѓорѓи ДИМОВСКИ – ЦОЛЕВ 
УЧЕНИЦИ ЕВРЕИ ВО ТРГОВСКОТО УЧИЛИШТЕ ВО БИТОЛА .........
 

 
67 

Александар СИМОНОВСКИ 
ИСЕЛУВАЊЕТО НА СРБИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА ПОД БУГАРСКА 
ОКУПАЦИЈА 1941-1942 ГОДИНА (НИЗ ДОКУМЕНТАЦИЈАТА НА 
ПРИСИЛНИТЕ МИГРАЦИИ) ............................................................................
 

 
 
 
81 

Драган ГЕОРГИЕВ 
ОБВИНИТЕЛЕН АКТ ОД 1913 ГОДИНА ........................................................
 

 
93 

Марина ПЕРСЕНГ 
КИЛИКС СО ЛИКОТ НА ДИОНИС ................................................................
 

 
105 

Марина ПЕРСЕНГ, 
СЕМАНТИЧКО ЧИТАЊЕ НА ДВЕ РАНОХРИСТИЈАНСКИ 
МОЗАИЧНИ КОМПОЗИЦИИ ОД ДИРАХИОН (IV-V ВЕК) – 
РАНОХРИСТИЈАНСКИ МОЗАИЧНИ КОМПОЗИЦИИ ОД 
БАЛКАНОТ ............................................................................................................
 
 

 
 
 
 
119 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

3



 

Славица КРСТИЌ 
ИКОНА „БОГОРОДИЦА ИЗВОР НА ЖИВОТОТ“ ОД 
ТВОРЕШТВОТО НА ДИЧО ЗОГРАФ, 1860 ГОДИНА, ЦРКВА „СВ. 
ТРОИЦА“ ВО КУМАНОВО ................................................................................
 

 
 
 
139 

Емилија АПОСТОЛОВА ЧАЛОВСКА 
ТРЕВИЗО И ОХРИД: ЕДЕН МЕТОД - ДВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ...................
 

 
153 

Кирил ПЕНУШЛИСКИ 
ПОТПИСИТЕ НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ ................................................
 

 
173 

Кирил ПЕНУШЛИСКИ 
ЗА НЕКОИ ПОЗАЈМИЦИ ВО СЛИКАРСТВОТО НА РУБЕНС 
КОРУБИН ...............................................................................................................
 

 
 
185 

Владо ЃОРЕСКИ 
ШЕСТЕ БИСТИ НА АКАДЕМСКИОТ ВАЈАР АЛЕКСАНДАР – 
ЦАНЕ ЈОВАНОВСКИ ..........................................................................................
 

 
 
207 

Д-р Ангелина Поповска 
МИКРОКЛИМАТСКИ УСЛОВИ И МЕРЕЊА ВО ОХРИДСКАТА 
ЗБИРКА ИКОНИ ...................................................................................................
 

 
 
217 

Димитар ДИМИТРОВСКИ 
МОИ СЕЌАВАЊА ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА ВО БИТОЛА.................................
 

 
 
229 

Драган ГЕОРГИЕВ 
БИТОЛЧАНИ ВО ВИОРОТ НА БАЛКАНСКАТА ВОЈНА 
БИТОЛЧАНИ ВКЛУЧЕНИ ВО МАКЕДОНСКО- ОДРИНСКОТО 
ОПОЛЧЕНИЕ (1912-1913) ...................................................................................

 
 
 
249 

  
In memoriam - ПЕЦО СРБИНОВСКИ ..................................................  259 

 
In memoriam - КИРИЛ ПАСПАЛОВСКИ ............................................  262 

 
In memoriam - МАРИЈА ВАСИЛЕВСКА .............................................  263 

 
In memoriam - М-Р ДРАГА МЛАДЕНОВА ..........................................  264 

 
 
 
 
 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

4



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

5



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

6



      UDC 75.046.025.3(497.7) 
                               7.025.3:75.046(497.7) 

Д-р Ангелина Поповска1 
 

МИКРОКЛИМАТСКИ УСЛОВИ И МЕРЕЊА ВО 
ОХРИДСКАТА ЗБИРКА ИКОНИ 

 
 Апстракт: Во рамките на увидот проследен во објектот Галерија 
на икони во Охрид во текот на 2011 година2, е констатирана потребата 
кон  подобрување на мерките од превентивната заштита во галерискиот 
простор.Осцилациите на воспоставените микроклиматски параметри 
евидентирани преку извршените мерења со современи апарати ги воочи 
можните идни ризици кои се поставија како предуслови за анализа на 
галериското експозе и тековното одржување на стабилниот 
микроклимат. Во таа насока беа извршени мерења на релативната влага 
и температура, на процентот на прашина, на видот и јачината на 
галериското осветлување, за чија цел беа изнајмени апарати од 
Централниот институт за конзервација (ЦИК) од Белград, Србија, во 
соработка со Централниот институт од Рим, Италија. 
 
Клучни зборови:  икони, превентивна заштита, мерења, микроклиматски 
услови, концепт.  

 Охридската збирка на икони е карактеристичниот сегмент во 
македонската култура, а по својата вредност се вбројува во една од 
четирите најзначајни збирки на икони во светот. За време на 
Византолошкиот конгрес, одржан во Охрид, 1961 год., промовирана е во 
нартексот на црквата Св.Климент. Во амбиенталниот комплекс на црквата 
во објект кој претставувал дел од манастирските конаци, преку 
преадаптација на просторот3, во 1983 год. создадена е Галеријата на икони 
во Охрид.4  Недоследното мануелно регулирање на микроклиматските 

                                                            
1Академски сликар - советник конзерватор во лабораторијата за икони при Националниот 
конзерваторски центар-Скопје со адреса ул. Јосиф Михајловиќ бр. 7, e-mail: 
angelina_popovska@yahoo.com 
2 Овие мерења се извршени за потребите на докторската дисертација ,,Историскиот 
развој на методите за конзервација и реставрација на икони во Р.Македонија по примерот  
на извршените третмани на Охридската збирка на икони, одбранета во септември 2012 
година во Институтот за национална историја во Скопје. 
3 Со Решение бр. 13-670/1 од 12.09.1996 година (рег.бр. 93 -З авод и Музеј - Охрид и 
Централен регистар на недвижни споменици на културата на РМ под  рег. бр. 974 -
РЗЗСК-Скопје) објектот со површина од 230 м2 е заштитен со закон како културно 
историска вредност од национално значење. 
4 По проектот на д.и.а. Тодор Паскали - архитект при охридскиот Музеј и Завод -Охрид 
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услови од 1984 год. се покажало како недоволно ефикасен начин за 
одржување на оптималните микроклиматски услови, така во 1988 год. 
инсталирани се 4  дефенсори за регулирање на влажноста во галерискиот 
простор биле финансирани како техничка помош од страна на УНЕСКО. 
 Вештачки одржувана микроклима од 2000 година пројави дефекти 
во системот, регистрирајќи промени на стабилните микроклиматски 
параметри одржувани континуирано во галерискиот простор. Овие 
прекини предизвикаа создавање на драстични осцилации на 
температурата и релативната влага, кои доведоа до низа оштетувања на 
иконите. Дефектот во системот овозможи да се прекинат стабилните 
параметри со  навлегувањето на  надворешните влијанија. 

Нешто слична ситуација била затекната на самиот почеток во 2000 
година кога стручниот тим ги започнувал своите подготовки и 
истражувања во Галеријата5, констатирајќи дека од двата постоечки клима 
уреди, едниот не работел, а во замена за одржување на стабилните услови 
во летниот период, биле вклучени трите уреди за регулирање на 
релативната влажност на воздухот.6  

Сигналите за променливите микроклиматски услови се појавија во 
2002 година.7 Недостигот од резервна варијанта при случај на прекин на 
системот за  микроклима  разоткрива низа аномалии кои настануваат во 
просторниот амбиент, во однос на настанување на осцилации на 
стандардната температура и релативната влага. Со извршениот  увид 
(2002) кон состојбата на сите икони е констатирано  пукање на подлогата 
и кракелурите и присутност на подглобучувања.8 Оваа појава 
најдрастично резултирала во летниот период со навлегувањето на  
надворешните влијанија и настанувањето на флуктациите на релативната 
влага и релативната температура во галерискиот простор. 

Во текот на 2004 година настанува првиот голем прекин на 
апаратите кои ja одржуваат микроклимата во галеријата.9 Тоа предизвика 

                                                            
5 Проектот за презентирање на одбрани дела од Охридската колекција (на икони во 
Галеријата на икони во Охрид) - стручен тим Мирка Иљоска, Милчо Георгиевски, Драган 
Ристевски. 
6 ПРОЕКТНА ПРОГРАМА според формираниот стручен тим со Решението бр. 02-393/1 
од 03.05.2000 година. (Од мај месец овој тим ја преземал оваа улога и започнал со 
истражувањата и во летниот период) - се работи за уредите за овлажнување (дефенсори) 
кои беа добиени како техничка помош од УНЕСКО во 1988 год.  
7 Увид во состојбата на иконите од Галеријата на икони Охрид -ИЗВЕШТАЈ од доц. Баже 
Кузмановски, Бр. 11-710/1 од 03.09.2002 година. 
8 Извештај за состојбата на иконите во Галеријата на икони на ден 30.08.2002 год. од 
Баже Кузмановски - Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј -
Охрид од 03.09.2002 год, Бр. 11, 710/1 бр. Во ИНДОК - Охрид -ПУ-44/02 
9 Предмет: Информација (Сметам за потребно да ве информирам за состојбата на иконите 
од постојаната поставка во Галеријата на икони која е навистина лоша и се должи, 
главно, на нефунционирањето на системот за одржување на микроклиматските услови во 
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драстичната промена на состојбата на експонатите и наложи итни 
превентивни конзерваторски постапки.10  Навлегувањето на високите 
надворешни температури довело до собирање и сушење на дрвените 
носачи, предизвикувајќи ги сите последователни системски оштетувања. 
Во 2004 год. драстичните осцилации на температурата и влагата ги 
предизвикале и активирале старите „болни“ места на кои било 
конзерваторски интервенирано, предизвикувајќи висок степен на 
подигнувања на сликарскиот грунд со значителни потклобучувања и 
страпирања на иконописот. 11  
 Со ненадејниот прекин на микроклимата, состојбата на иконите 
секогаш се доведува до висок степен на ризик кој редовно се регулира од 
страна на конзерваторската служба, но грижата за тековното одржување 
на стабилната клима и сервисирање на системот била целосно предадена 
на фирмите кои ги понудиле своите производи, но не и тековните 
одржувања на апаратите кои се инсталирани.  Фирмата „Мепринг“ 
изведувачот на овие работи, веќе не постои,  а замена за сервисна служба  
до 2011 год. не е пронајдена. Постои единствено фактот дека ваков прекин 
е евидентиран и во летниот период во 2011 год. и промената на 
микроклиматските услови трае подолг период.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл.1и 2 ‐ Детали од иконите Вознесение на Св.Илија и литијската икона 

Св.Климент‐состојба на иконите во 2004 год.‐драстични 
потклобучувања 

  

                                                                                                                                                              
галерискиот простор.), ИНОК центар Завод и Музеј Охрид бр.ПУ-29/04 од 06.04.2004 
год. Орг. един. 11 Бр. 209/1 Архивски знак 1102 од Милчо Георгиевски виш кустос -
историчар на уметноста. 
10 Предмет: Барање на извештај за реализација на конзервацијата на икони (20 икони од 
охридската збирка) ..требаше да се врши од страна на конзерватори на Републичкиот 
завод за заштита на спомениците на културата..“НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј - Охрид. Бр. 03-282 од 21.04.2005 год, ИНДОК центар ПУ-52/05 
Архивски примерок, директор Јордан Трца. 
11 Состојба 2004 - Увид и конзерваторски интервенции на дел од иконите во Галеријата 
на икони-Охрид. Бр. 07-855/7 од 29.07.2004 Скопје НУ РЗЗСК-Скопје - конзерватор А. 
Поповска од НКЦ-Скопје. 
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1. Мерења на RH и T 
 Во 2011 год. е евидентиран  нов дефект во период на целата година 
со што се нарушија стандардните параметри,  стекнати по вештачки пат. 
Влагата значително се намали за 42%, а температурата порасна за 10% од 
пропишаните стандарди, во летниот период на 2011 год. Со активирањето 
на овлажнувачите во галеријата се овозможи подигнувањето на 
релативната влага, уште во првата недела (од 13-20 јули), но проблемот на 
повисоките температурни разлики, беше застапен подолг период. 
Извршените мерења (со апаратот Testo 174 H) на релативната влага и 
температура во горната и долната сала констатираа релативна влажност во 
долната просторија од 60-80%, истовремено кога во горната просторија се 
вршеше напор за подигнување на релативната влажност во границите на 
стандардните параметри, со овлажнувачите за воздух. Температурата во 
долната просторија беше поблиска до стандардните параметри 21-22°С, за 
разлика од температурата во горната изложбена сала, која достигнуваше 
до 26°С. 

 
Цр.1 и 2 -Позиции на мерачи поставени во внатрешноста на Галеријата 

–во главната изложбена сала,во подрумските простории и во 
галериското Депо 

Од 12 до 20 јули – 1 (прва) позиција – Галерија на икони-Охрид (3 логери 
во галеријата внатрешно и 1 логер во долната просторија) 

   
Сл.3  Мерачи - (а) луксметар, (б) апарат за прашина, (в) мерач за RH,T 
 Преку извршените мерења  во текот на месец јули 2011 год., 
забележано е дека преку отворот на катната комуникација започнаа да 
делуваат физичките закони, што доведоа до спуштање на ладниот 
воздух полн со влага во долната просторија, на сметка на топлиот 
подигнат воздух кој ја запоседна целата горна, изложбена сала. 
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 Присуството на застоениот воздух, акумулиран во ноќните часови, 
се проветруваше наутро, преку влезната врата и тоа во текот на целото 
работно време (од 9:00 до 17:00 ч.), што доведе до навлегување на 
надворешните влијанија. 
Табела 1 ‐ Споредба на долната и горната изложбена сала во однос на 
температурата  и релативната  влажност (во горната просторија се 
движи во интервал од 44‐65%, а во долната од 60‐80% 
Температура и релативна влажност од 12-20  јули 2011во галеријата 

(две позиции) 

 
  Ваквата состојба создаде две микро клими, во катниот и 
подрумскиот простор, од кои горната главна изложбена сала го губи 
квалитетот на стабилните параметри, на сметка на катната 
комуникација преку која се слева поладниот воздух и релативната влага 
во долната мала изложбена сала. Со активирањето на трите 
овлажнувачи се покачува процентот на влага, но останува се уште 
проблемот на подигнатата температура, за која не постои резервна 
варијанта или алтернативна за нејзино анулирање. Истовремено е 
евидентирано и запоставување на надворешните вентилатори и 
нередовно тековно одржување на филтрите од вентилацијата.  
 Во депото евидентирана е стабилна микроклима со дозволиви 
осцилации во граница на нормалната.12 Мерачот поставен на источната 
страна, веднаш до влезот во галеријата, регистрираше релативна влага, 
која по неколку часови продре до внатрешноста на галерискиот простор, 
односно до најзабитиот северозападен агол, каде беше поставен другиот 
мерач дијагонално од влезната врата.  
          На табелата бр.4 пикот во 4:24 ч. регистриран со повишен процент 
на релативна влажност (RH) од мерачот на источната страна се повторува 
                                                            
 12 Позиционата точка на мерачот беше поставена на висина од 1,5 м на металните 
полици на кои се поставени иконите. Постојат неколку термохигрометриски табели кои 
варијабилно ги поставуваат параметрите на релативната влага и температура. 
Британските мерења за органските материјали и за дрвото користат: 50-60% рел.влага со 
отстапување до +5 степени (според G.Thomson). Кај нас експонатите се предодредени на 
одредени релативни услови кои во медитеранските региони претставуваат стабилен 
микроклимат со параметри од 19-24°ц и 50% влага. 
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и во 11:24 ч. на мерачот во северозападниот агол но со пониска мерна 
точка од 7 степени. Други повторливи синусоиди со пикови се оние во 
1:24 со 8:24, како и во 2:24 и 9:24, 9:24 и 16:24 (со рел.влажност од 59.8% 
и 53.8%).Позицијата на источната страна е позиција на подна висинска 
точка, а позицијата на северозападниот агол е позиција на висина од 1м, 
што говори и фактот дека доаѓа до промена на температурата и по 
висински точки.13 

 а  б 
Сл.4(а,б)-Обраснати мрежи од надворешните климатски вентилатори 

кои во текот на 2011г. не функционираа 

5а  5б  6 
Сл.5(а,б)-Нередовно чистење на филтрите од системот за 

климатизација. Во текот на истражувањата вршени во насока на овој 
труд извршени се чистења на филтрите од вентилационите отвори на 
клима уредите-15 јули 2011/ Сл.6-Депото во Галеријата на икони во 

Охрид 
Табела 2 – од 26 јули до 28 август 2011 год. –температура и рел. 

влажност во Депото(мерења во часови и денови) 

 

                                                            
13 На секој 1 м во висина од подот, температурата е покачена за 2 °Ц.  
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Табела 3 – неделно мерење на источната страна –позиција до влезот во 
Галеријата (12 јули -20 јули 2011) 

 
Табела 4-Споредба на две позиции: источна страна и северозападен агол 

од 12 јули до 20 јули 2011 

 
Табела 5– Споредба на релативната влага во галеријата и атмосферска 

влага надвор 

 
 Според последните две табели, се констатира дека изолационата 
заштита обезбедена со внатрешните ѕидови, создава доволно стабилна 
природна микроклима на овој галериски објект, заедно со адаптираното 
галериско депо, што ја оневозможува надворешната клима и влијанија да 
продрат и делуваат драстично на  микроклиматските услови во 
галерискиот простор, до тој степен што би довел до драстични 
пореметувања и видливи штети по експонатите. 
 Со шематскиот приказ на психометричката карта се констатира 
дека микроклимата во просторот е доближена до границата на топла 
клима и дека ваквите отстапувања се во дозволиви отстапувања. Сепак, 
одредена мера на предострожност би претставувала понатамошен сигнал 
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за возможен ризик, доколку оваа микроклима продолжи да варира до 
други граници и во зимскиот период. 

 
Табела 6- Психометриска карта 

          - стабилни микроклиматски услови во границата на толеранција на 
температурата 19 до 23° ц и релативната влажност 40-60% 
           - микроклиматските услови во галеријата во Охрид во месец јули и август 
2011 год. направени според мерачот поставен зад иконата Св.Климент 

 
 2. Процент на прашина 

 
 Поставените дебели теписони над дрвениот паркет со намена за 

амортизирање на звуците кои ги предизвикуваат посетителите, го иницира 

Табела 2 ‐Позиција 1‐надвор пред галеријата; Позиција 2‐пред билетарата; Позиција 3‐
влез во Галеријата пред стаклената врата; Позиција 4‐средина во галерискиот простор; 

Позиција 5 ‐ тап агол во северозападниот тап агол кај дрвената икона Св.Климент; 
Позиција 6 ‐ пред иконата Исус  Христос; Позиција 7 ‐ долна изложбена просторија 
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процентот на подигната прашина. Нивната лоцираност под експонатите 
индиректно го означува правецот и насоката на движењето на 
посетителите. На сметка на тоа, средишниот дел во галеријата е оставен 
како голем и празен мртов визир (во него се уште не е поставена 
седишната клупа која била предвидена со проектот). Според  извршените 
мерења со апаратот за прашина [5] евидентиран е најголем процент на 
прашина кај постаментот на дрвената икона Св. Климент од XIII век, 
односно во најтапиот агол од Галеријата во северозападниот дел. Друга 
точка која пројави висок степен на прашина е подот во пред приемниот 
дел пред самиот влез во Галеријата.   

 3. Начин на осветлување 

Со воведувањето на вештачко осветлување со рефлектори, 
поставен е спуштениот таван над иконите во ширина до границата на 
посетителите, како и дел над просторот за седење, со цел низ овој дел да 
се водат сите неопходни инсталации (клима, алармни и противпожарни 
уреди, како и инсталации за илуминација во објектот). Осветлувањето е 
извршенo по принципот на растојание и агол, а скоро идентичното 
осветлување е постигнатo со директни проби на аголот на таванските 
светилки и експонатот врз кој е насочена светлината.14 Единствен 
предуслов за осветлувањето,  кое било поставувано во таванскиот дел од 
галерискиот простор, било светилките да не загреваат, а луксажата да биде 
определена по станадардите за дела од ваков тип.15 (Органски 
материјали, штафелајни слики, (икони) кои се лакирани, до 150 lux). 
Користени се Phillips (фирма) светилки кои во зависност од својата јачина 
го определиле местото на нивната оддалеченост од експонатот и аголот на 
насочување на светлосните зраци. Заради ефектот на дисперзија на 
светлосните зраци, светилките биле лакирани со што се намалил нивниот 
агол на насочување и концентрирање врз експонатот. 

Мерењата кои се извршија во текот на 2011 година, беа направени на 
23 позиции16, од кои првата и втората се однесуваат на надворешната 
светлина (надвор) и на онаа која доаѓа од единствениот прозорец во 

                                                            
14 По кажувањата на д.и.а Мирка Иљоска, раководител на изведувачките архитектонски 
промени, осветлувањето е извршено од домашни лица кои учествувале во 
архитектонската промена, со консултации од стручна литература. 
15 Agarwal, O.P. ,,Care and Preservation of Museum objects,,(National Research Laboratory for 
Conservation,Luknow,1975), ,,Museum Lighting -ICCROM,Rome, /, Felle,R.L.,,Control of 
deterioration efects of light upon Muzeum objects-Muzeum (UNESCO) Vol. 17.Nb.2 (1974), 
ICOM Commitee for Conservation -Lighting Group,ICOM News, Dec.(1969) 
16 Мерењата се извршени  на 27 јули 2011 год.со ELSEC, Ir T.VIS.UV9/774UV/LUX/IR 
monitor 
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меѓукатната позиција. Останатите позиции се мерења извршени директно 
на експонатите и соодејствува со светлото од насочените рефлектори, 
претставувајќи ударна јачина на светлосните зраци врз површината на 
иконата-Vis IR и T. 

а б 
Табела 7 - Мерења на ударното светло од рефлекторите врз иконите (а)- 
Од П3 -П23 - позиции на точки само на иконите во галеријата. б) Апарат 
ELSEC (Позиција 1 пред влезот во галеријата (надворешна)-источна страна, Позиција 
2 натрешен прозор -јужна страна, Позиција 3 Исус Христос1262/3, Позиција 4 
Арх.Гаврил (Благовестие-11/12век) Позиција 5  Св.Матеј,Позиција 6  -празнични мали 
икони,Позиција 7 литијска икона од 13 век-„Богородица Одигитрија-Распетие“(од 
страна на Бог.),Позиција 8 литијска икона од 13 век-„Богородица Одигитрија-
Распетие“(од страна на Рас.),Позиција 9 литијска икона  од 14 век „Богородица 
Одигитрија-Воведение на Богородица во храм“ - од страната на Богородица ,Позиција 10 
литијска икона  од 14 век „Богородица Одигитрија-Воведение на Богородица во храм“ - 
од страната на Воведението,Позиција 11 литијска икона од 14 век „Богородица 
Одигитрија-Благовести“-од страната  на Богородица,Позиција12литијска икона од 14 век 
„Богородица Одигитрија-Благовести“-од страна на Благовестието,Позиција 13 дрвена 
икона Св.Климент , Позиција 14 Исус Христос Пантократо , Позиција 15 Богородица 
Психосострија -западен ѕид , Позиција 16 литијска икона од 14 век „Исус Христос 
Психосострис-Распетие“-од страна  на Распетието, Позиција 17 литијска икона од 14 век 
„Исус Христос Психосострис-Распетие“- од страната на Распетието-западен ѕид 
Позиција 18 литијска икона 14 век „Св.Климент-Св.Наум“-од страната на Св.Климент 
Позиција 19 литијска икона 14 век „Св.Климент-Св.Наум“-од страната на Св.Наум 
Позиција 20 Царски двери 14 век, Позиција 21 литијска икона од 14 век -„Св.Наум-
Арх.Михаил“-од страната на Св.Наум, Позиција 22 литијска икона од 14 век -„Св.Наум-
Арх.Михаил“-од страната на Арх.Михаил,Позиција 23- „Св.Марена“  
 Мерењата евидентираат блиска или скоро идентична јачина која ги 
осветлува иконите со најголема осцилација од најниска 14 и највисока 33 
lux, а останатите позиции се движат во границата на стабилни параметри 
20-24 lux. Мерењата се вршени со апаратот за мерење и на луксажа кој, 
воедно, ја регистрира и температурата при мерењето.17 Минималните 

                                                            
17 ELSEC - (Lux, Vis IR и T) Во интервалот кога се вршени мерењата во 13:00ч 
рефлекторите беа вклучени подолго време, а температурата во галерискиот простор 
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параметри укажуваат на фактот дека овие вредности не 
претставуваат никаков ризик за иконите. Но, од друга страна укажуваат 
на фактот дека видливостa кон експонатите е минимална. После одредено 
време се создава физички напор при визуелизацијата на делата. Оваа 
аномалија ја следи уште една појава предизвикана од сјајните заштитни 
лакови18 со кои се премачкани иконите и нивната рефлексија настаната 
од  насочените рефлектори. 

 
Сл.6- Детаљ -икона Исус Христос 1262/3 одблесок од светлоста на 

сјајниот заш. лак 
 
Изборот на лампи и нивното аголно адаптирање ја одржало во 

функција крајната цел, која посочува кон запазените превентивни мерки 
од делот на превентивната заштита, но ваквиот тип на реализација 
резултира со недоследности во презентирачкиот галериски ефект. 
Делумната импровизација од страна на извршниот тим се оснива на 
расположливата финансиска конструкција одобрена за овој проект,19 од 
која илуминацијата изгубила од својата вистинска вредност. 

 
  

 

 

                                                                                                                                                              
изнесуваше 27 °ц на источниот ѕид -првата третина, 28°ц -во втората третина од 
источниот ѕид. Надворешната темература беше 29,2°ц со маx. До 30,8°ц. 
18 Одбивање на светлосните зраци од рамна површина (Talens glossy varnish). 
19 „Господине министер, со жалење Ве извесувам дека тошоците за реконструкција на 
Галеријата на икони во Охрид се далеку поголеми отколку првичната проценка која ми ја 
доставија стручните лица. Сега, заради ужасно скапата опрема за одржување на 
температурата и влагата, тие изнесуваат околу 150.000 гер. марки. Со уважение, директор 
Паско Кузман“ -рачно испишан текст на првата страница од примерокот за „Проектот за 
адаптација-Галерија на икони Охрид“ Бр. 13-351/1 од 28.03.2001 год. (предмер 
пресметката за градежните работи и ентериерното уредување на Галеријата  изнесува 
вкупно: 817. 305, 00 денари, Подготвил д. и. а. М. Иљоска. 
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Резиме:  Внатрешните микроклиматски услови се главна тема кога 
станува збор за  квалитетна превентивна заштита на музејската или галериската 
изложба. Микроклиматските  услови во Галеријата на икони во Охрид се мерени 
во летниот период на 2011 година во целиот галериски објект преку параметрите 
на релативна влажност и релативна температура со мерни инструменти со 
рекордери (запишувачи) . Процентот на прашина и луксите на осветлување исто 
така, беа мерени во горната секција на галеријата каде се наоѓаат 
најрепрезентативните експоненти на икони.Мерната картичка покажа некои 
осцилација на стабилниот микроклиматски статус кон сува клима со флуктуација 
на влажност во текот на летниот период, заради влијанието на условите на 
надворешната средина  и оштетеноста на инсталираните климатизери. Процентот 
на прашина беше висок, особено на северо-западниот агол под подлогата на 
релјефот иконата на Цвети Климент, како призвод од простирките кои се  
поставени   под изложбата. 

Параметрите на осветлувањето  покажуваат стабилни карактеристики без 
какви било ризици за овој тип на културно наследство, иако покажуваат ефект на 
светлина со ниска видливост или неправилна рефлексија на светлината од 
одредени точки како резултат на одсјај од блескавата лакирана  површина на 
иконите. 

 
 
Resume:  
Indoor microclimate conditions are the main subject of the quality preventive 

protection of museum or gallery exhibition. Microclimate conditions in the Gallery of 
icons in Ohrid were measured through the parameters of relative humidity and relative 
temperature with data loggers in the summer period of 2011 year in the whole gallery 
object. The percent of dust and the luxage of the illumination were also measured in 
the upper gallery section with the representative icon exponents. The psychometric 
card showed some oscillation of the stabile microclimate into a dry climate with 
fluctuation of the humidity during the summer period, because of the influence of the 
outdoor effects and the defectiveness of the installed air conditioners. The percent of 
dust was high, especially on the north-west corner beneath the lectern of the relief icon 
St.Climente, produced from the carpets located beneath the exhibit. 

  The illumination parameters showed stabile characteristics without any 
risks for this type of culture heritage, although there are producing an effort of low 
visibility or irregularly shining spot reflections from the richness of the glowing 
varnishes on the surfaces of the icons. 

 These anomalies are common in all our galleries and they are usually 
predicate on the reduced finance budget and successive alternative choices performed 
for the complete gallery renovation. That brings the sight of insufficiency of preventive 
protection and the quality of current care. 
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