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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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Соња СТРЕЗОСКА ВЕЛЈАНОВСКА 
 

ОДГЛАСОТ ВО СТРАНСКИОТ ПЕЧАТ НА ПРОЕКТОТ 
“СКОПЈЕ 2014“ 

(БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ) 
 
 Библиографските податоци кои се презентирани во овој труд се 
резултат на нивно сериозно и методично собирање и селектирање.
 Статијата претставува збир на информации (библиографски податоци) 
на книги, статии од списанија, од весници и од дневен печат кои се објавени 
во светот надвор од границите на Македонија, а се однесуваат на проектот 
“Скопје 2014“. Според бројот на библиографските единици во овој труд може 
да се согледа фактот за големата заинтересираност на светот за овој проект.  
 Приложените библиографски единици се однесуваат на текстови кои 
ја следат состојбата во Република Македонија од пријавувањето, односно од 
промоцијата на проектот “Скопје 2014“  во 2009 година, па сè до актуелните 
коментари, во 2020 година. Опфатена е реакцијата на западните, регионални  
и домашни истражувачи во врска со овој проект. Имено, станува збор за 
проект финансиран од јавни (државни) пари од Владата на Р Македонија со 
кој се предвидува изградба на споменици од мермер и бронза, фонтани, 
скулптури и нови згради на институции во централното градско подрачје.  
 Многу автори овој проект го нарекуваат контроверзен, некои го 
нарекуваат “неокласичен балкански Лас Вегас“, некои го нарекува 
“Дизниленд“ или, како Скопје стана европски главен град на кичот“, 
“афторитарна мегаломанија“ и.т.н.. Во нивните коментари се чувствува  
загриженоста за иднината на културното наследство во Македонија, како и за 
врската меѓу урбаниот развој и културните вредности. Повеќето од нив гово-
рат за мешање на архитектурата и политиката. Се говори за огромниот буџет 
потрошен на овој проект и неговата (не)оправданост, како и колку буџет е 
предвидено на почетокот на проектот, а колку навистина чини. Големо 
внимание е посветено на анализата на редефинирањето на македонскиот 
национален идентитет со овој проект, односно клучен збор е “антиквизација“ 
или политика на препишување на античката историја. Се говори за “бренди-
рање на нацијата“. Која е улогата на тогашната Влада предводена од парти-
јата ВМРО-ДПМНЕ, а особено на Министерството за култура? Има ли 
корупција и проневери? Ова се само некои од прашањата на кои одговор ќе 
дадат авторите застапени во овие библиографски единици. 
 Во овој воведен дел, накратко ќе изнесам некои клучни коментари  на 
авторите вклучени во статијата.  
“ Редизајнирањето на плоштадот во Скопје во последните 6 години беше 
врвен приоритет на македонската Влада. Дебати и контроверзи како и меѓу-
народна реакција и загриженост околу проектот Скопје 2014. Власта вели 
целта на проектот е да ги обедини етничките Македонци“. 
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“Овој проект предвидува урбана реконструкција на градот. Проект за градење 
нација или по познат како “антиквизација“ за редефинирање на македонскиот 
национален идентитет“. 
“Проектот „Скопје 2014“ ги зголеми тензиите меѓу етничките Македонци и 
Албанците во Македонија, а исто така ги продлабочи поделбите меѓу 
Македонците“. 
“Како се трансформираат јавните простори за да се легитимираат и зајакнат 
популистичките, националистички структури на моќ“. 
“Како неолибералните влади можат да користат национално брендирање во 
урбаниот простор за да одговорат на економската глобализација и да ја 
потврдат нивната моќ“. 
“За да и се даде на мултиетничката земја нов идентитет, сегашната нацио-
нална конзервативна влада инвестира во „Скопје 2014“. Сепак, од естетски и 
финансиски причини, проектот е  критички критикуван“. 
“Проектот Скопје 2014 може да се види и од гледна точка каде државните и 
политичките елити се кријат зад културата и националниот идентитет, обиду-
вајќи се да градат идентитет заснован на култура без индивидуа, туку само 
импровизирана колективност“. 
“Проектот беше кулминација на поширок проект за градење нација, инициран 
неколку години порано, кој стана познат како „антиквизација“ што се обиду-
ваше да го реконструира и редефинира македонскиот национален идентитет“. 
“Урбаната ревитализација игра важна улога во процесите на економско 
реструктуирање. Во случајот на пост-социјалистичката Поранешна југосло-
венска Република Македонија и нејзиниот главен град Скопје“.  
“Која е иднината на репрезентативното минато “. 
 Сето ова е изразено преку библиографски единици кои се оформени 
според меѓународниот стандард ISBD (CP) ISBD (M). Единиците се редени 
по азбучен редослед со нумерација. Анотациите се формирани таму каде што 
насловот не ја открива суштината, односно поентата на овој труд. Истите се 
формирани од понудените додатни алатки во online пребарувањата како: 
целосни текстови, резимеа, дескриптори, предметни определници .... Како 
извор користени се online бази на податоци.  
 Овој труд треба да им послужи на научните истражувачи, особено на 
архитекти, политиколози, социолози и историчари кои ќе прават анализа и 
проценка на оправданоста и издржаноста на проектот “Скопје 2014“. Преку 
овие библиографски податоци може да се следат ставовите и односот на 
странските и домашните автори на кои интересот им е токму оваа проблема-
тика. Статијата е одлична можност да се направи една компаративна анализа 
на ставовите на странските и домашните познавачи на проектот “Скопје 
2014“.  
Понудените библиографски единици се само еден дел од многуте информа-
ции за проектот “Скопје 2014“. Со овој труд се отвора можност за подлабоки 
проучувања на конкретната тема на анализа.  
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На крајот, на историчарите останува после извесна историска дистанца ,врз 
основа на релевантни документи, да дадат свое толкување за вредноста или за 
(не)оправданоста на постоењето на овој проект.  
 
AMIOT, Hervé 

 De Tito à Alexandre: vers la construction d’un paysage urban postsocialiste 
à Skopje (République de Macèdone)? / Hervé Amiot  

Симболички трансформации на урбаниот простор во Скопје.За проектот 

“Скопје 2014“. Авторот на статијата вели дека овој проект значи 

политика на препишување на античката историја. Има за цел да го избрише 

југословенското материјално наследство од урбаниот простор и да го 

преобличи градот со нова иконографија.Нова визуелна конфигурација на 

градот. 

Во: Belgeo. 

- ISSN 1377-2368. -  (2018) 

                                                                                                                                                 
1 ANGELOVSKA, Despina 
 (Mis)representations of transitional justice: contradiction in displaying 
history, memory and art in the Skopje 2014 project / Despina Angelovska. - New 
York : Springer, 2014 
Во: Arts of transitional justice: culture, activism and memory after atrocity, (2014), 
p. 173-193. 
ISBN 9781461483847 
                                                                                                                                                
2 ARCHITECTUAL games in the Balkans 
Мешање на политиката во архитектурата  на балканските земји. Критики 

за проектот “Скопје 2014“. 

Во: Transitions online. - ISSN 1214-1615. - (9/10/2018), p1, 1 color photograph. 
                                                                                                                                                
3 ARCHITECTURE und ugliness : anti-aesthetics and the ugly in postmodern 
architecture / edited by Wouter Van Acker and Thomas Mical. - London ; New 
York : Bloomsbury Visual Arts, 2020. - xiv, 285 pages : illustrations (black and 
white) ; 24 cm 
Во книгата има статија со наслов: Post-communism and the monstrous : 
Skopje 2014 and other political tales / Mirjana Lozanovska. 
ISBN 9781350068230  
                                                                                                                                                 
4 АРХИТЕКТИ на модернистично Скопие осъждат ретроградната промяна 
За проектот “Скопје 2014“. 

Во: Дневник. - ISSN 1311-7661. - (07 дек. 2016) 
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5 AUTHENTIC reconstruction : authenticity and the built heritage / edited by 
John Bold, Peter Larkham and Robert Pickard. - London etc. : Blumsbury 
Publishing, 2018. - xiii, 331 p. : ill. en noir ; 24 cm 
Во книгата има статија со наслов: Political reconstruction : the project “Skopje 
2014” / Julija Trichkovska. 
ISBN 9781474284066 
                                                                                                                                                 
6 BALEVA, Martina 
 Skopje 2014 : Makedonien auf der suche nach seiner vergangenheit / Marija 
Baleva; Boris Previšič; Nada Boškovska  
Во: “Den Balkan gibt es nicht” Erbschaften im südöstlichen Europa. - Köln Böhlau 
Verlag, 2015. - 1 online resource.  
- ISBN 9783412218997 
                                                                                                                                                 
7 BALKAN heritages : negotiating history and culture / edited by Maria Couroucli 
and Tchavdar Marinov, Franch school at Athens, Greece. - London : Routledge, 
2017. - XIII, 252 str. : ilustr. : 24 cm. - (British school at Athens. Modern Greek 
and Byzantine studies) 
Во книгата има статија со наслов: “Skopje 2014”: erasing memories, building 
history / Goran Janev. 
ISBN 9781472467249 
                                                                                                                                                 
8 BALTZER, Rosanna 
 Skopje 2014, Mazedonische Bild-und identitätspolitik im staditraum / 
Rosanna Baltzer ; Georg Witte; Suzanne Strätting ; Organisation Freie Universität 
Berlin, Osteuropa-Institut (Sonstige). - Berlin : Hochschule für technik und 
wirtschaft Berlin, 2016. - Online resource 
Критики на проектот “Скопје 2014“. 
                                                                                                                                                 
9 BŁASZCZYK, Dobromiła 
 Beautiful monster : Skopje brutalist architecture / [text Dobromiła 
Błaszczyk ; translation Karolina Jasińska]. - [Bochnia] : Korta Studio, 2016. - [28] 
stron : ilustracije ; 19 c 
За архитектурата во центарот на Скопје. Критики на проектот “Скопје 

2014“. 

ISBN 9788394546601 
                                                                                                                                               
10 BOSTON, Wiliam 
 A face-lift in Macedonia / Wiliam Boston  
Проект за урбана обнова на градот Скопје. Коментари. 

Во: Wall Street Journal - Eastern edition. - ISSN 0099-9660. - Vol. 257, Issue 115 
(5/18/2011),p.C18.          
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11 БОЖИНОВ, Войн Константинов 
 За Скопие и неговата му премяна / Войн Божинов. - Рез. на рус., англ. 
ез. - Библиогр. под линия 
Во: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 39, бр. 1 (2016), с. 91-102. 
                                                                                                                                               
12 CAN urban environmental problems be overcome? The case of Skopje-world’s 
most polluted city / Slobodan Arsovski … [et al.] 
Овој труд се фокусира на состојбата на животната средина и 

загадувањето на воздухот во Скопје. Во состав на тоа и за проектот 

“Скопје 2014“. За ресурсите кои се трошат за тој контроверзен проект. За 

создавање на национален идентитет преку масивни градби на неокласични 

владини згради, музеи, споменици. 

Во: Bulletin of Geography : Socio-Economic Series. - ISSN 2083-8298 - v. 40, 
n.40 (2018), p. 17-39. 
                                                                                                                                               
13 CHESSHYRE, Tom 
 A weekend in ….Skopje, Macedonia / Tom Chesshyre 
Коментари за проектот “Скопје 2014“. 

Во: The Times. - ISSN 0362-4331. - (24 May 2014). 
                                                                                                                                               
14 COLE, Thomas 
 The architecture of margins: an exploration of civic architecture and its 
representation of political administration in Sarajevo, Ljubljana and Skopje / 
Thomas Cole 
Граѓанска архитектура. Регенерација на голем дел од центарот на Скопје 

под наслов “Скопје 2014“. Анализа на архитектонските и урбаните типови. 

Критики на проектот “Скопје 2014“ и националниот идентитет. 

Во: Studies in history & theory of architecture. - ISSN 2457-1687. - (2017), p. 136-
158. 
 
                                                                                                                                               
15 CREVAR, Alex 
 Beyond kitsch in Skopje / Alex Crevar 
Авторот на статијата говори за Скопје, културното наследство и за 

контроверзниот проект “Скопје 2014“. За некои, овој проект значеше 

реконструкција на центарот на Скопје за привлекување туристи. За други, 

тоа беше политичка шема да се остави несоодветен печат на културното 

наследство. 

Во: The New York Times. - ISSN 1553-8095. - (Oct. 5, 2016). 
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16 DIMISHKOVSKA Grozdanovska, Ljubica 
 A new ancient city - Transitions online / Ljubica Dimishkovska 
Grozdanovska 
Статијата дава информации за архитектонската работа во Скопје. 

Проценка на Владата на РМакедонија за проектот “Скопје 2014“ кој ќе 

чини повеќе од 80 милиони евра, а некои велат дека бројката достигнува и до 

500 милиони евра - вели авторот. Протекторатот над овој проект е на 

Министерството за култура. Критики кон проектот. 

Во: Transitions online. - ISSN 1214-1615. - (7/19/2010), p. 3. 
                                                                                                                                               
17 DIMISHKOVSKA Grozdanovska, Ljubica 
 Of places and politics / Ljubica Dimishkovska Grozdanovska 
За нарачаниот проект “Скопје 2014“ од Владата на Никола Груевски. 

Обнова на необарок и нео-класична архитектура. Критики од историчари. 

Во: Transitions online. - ISSN 1214-1615. - (2/14/2011), p. 6. 
                                                                                                                                               
18 DIMOVA, Rozita 
 Ethno - baroque: materiality, aesthetics and conflict modern day Macedonia 
/ Rozita Dimova. - New York : Berghahn Books, 2013. - 175 p. 
Во книгата има статија со наслов: The Baroque effect central Skopje between 
Antiquization and Christanization. 
ISBN 9781782380405 
                                                                                                                                               
19  DIMOVA, Rozita 
 Elusive centres of a Balkan city: Skopje between undesirable and reluctant 
heritage / Dimova Rozita 
Скопје помеѓу непосакуваното и неволното наследство. Во оваа статија се 

дискутира за културното наследство и за ефектите од проектот “Скопје 

2014“, при што се нагласува односот на државната моќ со процесите на 

создавање на културното наследство и гентрификацијата во градот Скопје. 

Во: International Journal of Heritage Studies. - ISSN 1352-7258. - ( 2019. 09.02), 
p. 958-973. 
                                                                                                                                               
20 DREISBACH, Sofia 
 “Skopje 2014” - harmloser kitsch oder eine  Gefahr? 
За споменикот “Воинот на коњ“ во центарот на Скопје. Гигантски 

градежен проект. -Тоа е “Дизниленд“ и симбол на отпад, корупција и 

афторитарна мегаломанија. Но, колку е лош проектот?- вели авторот на 

статијата. 

Во: Erinnerungskulturen. - ISSN 2365-001X. - (09.07.2017). 
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21 ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров 
 Отвъд паметници и фасади или как в Република Македония се гради 
национална идентичност : по лични впечатления и размисли / Светлозар 
Елдъров 
Критики на спомениците и фасадите во Скопје. 

Во: Списание на Българската  академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 
129, бр. 4 (2016), с. 64-68.  
                                                                                                                                               
22 EVERYDAY life in the Balkans / edited by David W. Montgomery. - 
Bloomington : Indiana University Press, 2019. - 422 pages 
Во книгата има статија со наслов: Chapter 24 : Life among statues in Skopje / 
Ilka Thiessen. 
                                                                                                                                               
23 FILAK, Manca 
 Makedonska kulturna dediščina kot predmet politične manipulacije skozi 
prizmo arhitekturno-političnega projekta 2014 / Manca Filak 
Написот се осврнува на Скопје и тековните промени во градот како 

резултат на проектот “Скопје 2014“. Поради своите големи димензии и 

контроверзната природа проектот го смени изгледот на градот. Став на 

жителите на Скопје кон културното наследство. Акцент во статијата е 

ставен на проектот Скопје по земјотресот, 1963 г., и проектот “Скопје 

2014“. Двата проекти се примери на односот кон регулирање на културното 

наследство и создавање на национален идентитет. 

Во: Etnolog. [Nova vrsta] -  ISSN 0354-0316. - Letn.28 =79 (2018), str. 141-159. 
                                                                                                                                               
24 FILAK, Manca 
 Projekt Skopje 2014 : vpliv mestne prenove na identiteto mesta, socijalnih 
spomin in nacionalno zavest prebivalcev : magistarsko delo / Manca Filak. - 
Ljubljana : [M.Filak], 2016. - 114, XXXVII str. : 30 cm : ilustr. + 1 CD 
Коментари за проектот “Скопје 2014“. Магистерски труд. 

                                                                                                                                               
25  GEORGIEVSKI, Petre T. 
 Аутаритарно управљање градским просторима : случај са “Пројектом 
Скопље 2014“ / Петре Т. Георгиевски 
Во: Društvo i prostor : Zbornik radova. - Стр. 103-122  
                                                                                                                                                          
26 GIEVSKA, Sonja  
 Discovering patterns of urban development in Skopje / Sonja Gievska; 
Ognen Marina; Ilija Ilievski  
Урбанистичка промена на Скопје, формирана од локални урбанистички 

простори и институционални структури. 

Во: International Conference virtual city and territory. “9 Congresso Citta e 
territorio, Roma, 2,3 e 4 ottobre 2013”. Roma: Universita degli Studi Roma Tre, 
2014, p. 247-258. 
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27 GRAAN, Andrew 
 Counterfeiting the nation? Skopje 2014 and the politics of nation branding 
in Macedonia / Andrew Graan 
Овој напис ја анализира политичката динамика во центарот на Скопје и 

проектот “Скопје 2014“.- проект за урбано реновирање спонзориран од 

владата на Р Македонија. Критики кон проектот и за контроверзите што 

ги создаде тој околу дефинирање на национален бренд за земјата. За 

брендирање на нацијата. 

Во: Cultural Anthropology (Wilеy-Blackwell). - ISSN 0886-7356. - Vol. 28, Issue 
1- (Feb. 2013), p. 161-179. 19 p. 4 Color Photographs. 
                                                                                                                                               
28 GRCHEVA, Leonora 
 The birth of a  nationalistic planning doctrine: the “Skopje 2014” project: 
Contributions towards planning theories from the South-East / Leonora Grcheva 
Политичко водење на проектот “Скопје 2014“ за обнова на плоштадот во 

Скопје. Дискусија за сложениот однос помеѓу урбанистичкото планирање и 

националната политика, со фокус на појавата на доктрините за планирање 

како последица на државните идеологии. Улога на национализмот во 

урбаниот простор и политиката на планирање. 

Во: International planning studies. - ISSN 1356-3475. - Vol. 24, Issue 2 (2019), p. 
140-155. 
                                                                                                                                               
29 ГРИГОРОВ, Григор Харалампиев 
 Градът како текст: семантика на символичните пространства, 
оформени чрез изградените по проект “Скопие 2014“ паметници / Григор 
Хар. Григоров 
Во: Проекции на културните традиции: България - Македония : [доклади от 
международна конференция “Съвремени проекции на културните традиции и 
европейска перспектива: етнологични, фолклористични, етномузикологични 
аспекти“, 27.09.2016 г., Скопие]. - С. 27-74. 
                                                                                                                                               
30 HEFTI, Susanne 
 Skopje walkie talkie from the ruins of city of the future / Susanne Hefti; 
Damjan Kokalevski; Spectormag GbR. - Leipzig Spector Books OHG, 2018. - 256 
Seiten zahlreiche s/w-und farbabbildungen 
Книгата се фокусира на тековните општествени промени во Скопје и 

покажува како се експлоатира јавниот простор во текот на владеењето на 

популистичките и националистичките структури на моќ, со цел да се 

создаде нов славен идентитет за градот. Проектот е проценет на над 680 

милиони евра, кога за кратко време беа изградени бројни нови згради. 

ISBN 9783959052467 
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31 IDENTITY, justice and resistence in the neoliberal city / Contributors: Gülçin 
Erdi Lelandais; Şentürk Yildirim. - London, UK : Palgrave Macmillan UK. - 
[2017] 
Во книгата има статија со наслов: Challenging neoliberal nationalism space: 
transgressive practices and spaces in Skopje / Ophélie Véron. 
Авторот ги проучува темите за моќ. Истражува како неолибералните 

влади можат да користат национално брендирање во урбаниот простор за 

да одговорат на економската глобализација и да ја потврдат нивната моќ. 

ISBN 9781137586315 
                                                                                                                                               
32 ILIESKI, Zan 
 “Skopje 2014” - between belated nation-building and the challenges of 
globalizatiom / Zan Ilieski. - Berlin : Disertation Freie Universität Berlin , 2016. - 1 
online resource, 375 Seiten 
                                                                                                                                               
33 JANEV, Goran 
 Burdensome past: Challenging the socialist heritage in Masedonia = 
Tegobna prošlost propitujući socijalističko nasleđe u Makedoniji / Goran Janev. - 
Department of ethnology and cultural anthropology. Faculty of humanities and 
social sciences, University of Zagreb, 2017 
Социјалистичко културно наследство. Анализа на проектот “Скопје 2014“ 

во Македонија, како главна симболичка реконструкција на главниот град кој  

укажува на воспоставување на етнократски режим во земјата. 

                                                                                                                                               
34   JORDEVA, Marija 
 Hibridni projekat Skopje 2014 : iznajdba idetitetne naracije : magistarsko 
delo / Marija Jordeva. - Ljubljana : [M. Jordeva], 2012. - 88 str. ; 30 cm : ilustr. 
                                                                                                                                               
35  JORDEVA, Marija 
 Skopje 2014 : proctor kot laboratorij izumljanja identitete mesta / Marija 
Jordeva. 
Во: Razpotja : revija humanistov Goriške. - ISSN 2232-2582. - Letn. 3, št. 8 
(poletje 2012), str. 34-37. 
                                                                                                                                               
36 KOTESKA, Jasna 
 Troubles with history : Skopje 2014 / Jasna Koteska 
Скопје во моментов претрпува една од најголемите урбанистички и 

уметнички пресврти во Европа. Проектот е означен како “building bonanza” 

од британски Гардијан. 

Во: ArtMargins. - ISSN 2162-2582. - (12/29/2011). 
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37 MAJDOV, Srdjan 
 Taking place, (re)maiking nation in “Skopje 2014” : socio-political politics 
of nation and urban (re)maging in the capitol of the F.Y.R. of Macedonia : master 
thesis / Srdjan Majdov. - M.A. Northeastern Illinois University, 2016. - xii, 239 
leaves : color illustrations ; 29 cm 
Урбаната ревитализација игра важна улога во процесите на економско 

реструктуирање. Во Македонија, во Скопје, реструктуирањето е 

испреплетено со прашањата за националниот идентитет. Оваа студија 

(мастер теза) го истражува дискурсот на елитите околу тековната 

социопросторна програма за урбана реконфигурација позната како “Скопје 

2014“. 
                                                                                                                                               
38 MAJEWSKI, Piotr 
 Czciciele kamieni : Projekt Skopje 2014 = Stone worshippers : the Skopje 
2014 project / Piotr Majewski 
Во: Herito. - ISSN 2082-310X. - nr. 2 (2014), s. 64-78. 
                                                                                                                                               
39 MATERIALIZING identities in socialist and post-socialist cities / eds. 
Jaroslav Ira; Jiři Janáč . - [Prague] : Charles University, Karolinum Press, [2017]. - 
1 online resource 
Во книгата има статија со наслов: Skopje 2014: The role of Government in the 

spatial politics of collective memory / Ivana Nikolovska. 

ISBN 9788024635910 
                                                                                                                                               
40 MIJALKOVIC, Milan 
 Skopje, the world’s bastard : architecture of the divided city / Milan 
Mijalkovic; Katharina Urbanek. - Klgenfurt [Austria] : Wieser, 2011. - 105 pages : 
illustrations ; 20x24 cm 
Планирање на архитектурата на град Скопје. 

ISBN 9783851299137 
                                                                                                                                               
41 MINORITIES under attack : othering and right-wing extremism in Southeast 
European societies / edited by Sebastian Goll, Martin Mlinarić and Johannes Gold. 
- Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016. - 298 pages : illustrations ; 24 cm 
Во книгата има статија со наслов: Skopje 2014 : construction of a nation and 

its exclusionary effects / Zhidas Daskalovski. 

ISBN 9783447105538 
                                                                                                                                               
42 MIRRORING Europa  : ideas of Europe and Europeanization in Balkan 
societies / ed. by Tanja Petrović. - Leiden : Brill, [2014]. - XI, 207 pagina’s : 
illustraties ; 25 cm. - (Balkan studies library, vol. 13) 
Во книгата има статија со наслов: Regimes of aesthetics : competing 

performances surrounding the Skopje 2014 plan / Fabio Mattioli. 

ISBN 9789004275072 

128



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 

                                                                                                                                               
43 MOJANCHEVSKA, Katerina 
 Accommodation of cultural diversity in public spaces: the case of Skopje 
(Macedonia): Rekening houden met culturele diversiteit in de openbare ruimte: het 
geval van Skopje (Macedoniȅ) / Katerina Mojanchevska. - Erasmus University 
Rotterdam, 2018 
Културната разновидност на јавни места претставува предизвик за 

урбанистичко планирање и управување. Новиот културен национализам, 

капитализиран во проектот “Скопје 2014“. Социјалната интеракција меѓу 

етничките групи и проектот “Скопје 2014“. 

ISBN 9789064900853 
                                                                                                                                               
44 MOJANCHEVSKA, Katerina 
 ‘A future in the past’. Disjuncture between urban and cultural policy 
planners in the city of Skopje / Katerina Mojanchevska; Meine Pieter Dijk. - on 
line book, 2015 
За Владиниот проект насловен како “Скопје 2014“ кој има за цел да го смени 

центарот на градот со изградба на многу објекти и споменици. Авторите 

прашуваат која е иднината на репрезентативното минато? 

                                                                                                                                               
45 MOJANCHEVSKA, Katerina 
 Governing diversity in socially fragmented urban settings: “Skopje 2014” 
and the ethnocratic homogenization of public spaces / Katerina Mojanchevska 
Во: Urban research and practice, (2020). 
                                                                                                                                    
46 A MONUMENTAL lesson in history 
Историја на монументалните споменици во Скопје, со посебен осврт на 

спомениците од проектот “Скопје 2014“ 

Во: Toronto star (Canada). - ISSN 0319-0781. - (01/28/2016). 
                                                                                                                                               
47 MURATOVSKI, Gjoko 
 The use of built environments in the formation and change of national 
identities: the case of Macedonia and “Skopje 2014” / Gjoko Muratovski 
Целта на овој труд е да се истражи процесот на формирање и промена на 

националниот идентитет поврзан со контроверзниот Владин проект 

“Скопје 2014“. 

Во: Postcolonial Europe. - Internet resource, 2013. 
                                                                                                                                               
48 PETROVIĆ, Boris 
 The Haussmannian Paris and the Neoclassical Skopje (The Skopje 2014 
project) / Boris Petrović 
Во: Belgrade Journal of media and communications. - ISSN 2334-6132. - God. 5, 
br. 9 (2016), str. 23-32. 
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49 POLOZANI, Midžat 
 Reincarnation of socrealism in the Project Skopje 2014 / Mixhait 
Pollozhani 
Во: Interculturalnost : časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne 
komunikacije. - ISSN 2217-4893, - Br. 7 (mart 2014), str. 47-56. 
                                                                                                                                               
50 POMPEANI, K.M. 
 Authenticity, continuity and antiquity: Skopje 2014 
Во: Balkanistica. - ISSN 0360-2206. - v. 30, n. 2 (2017), p. 211-231. 
 
 
                                                                                                                                               
51 POPOSKI, Zoran 
 Public memory in post-conflict Skopje: Civic art as resistance to narrative 
of ethnicity and disintegration / Zoran Poposki; Marija Todorova 
За проектот “Скопје 2014“ спонзориран од државата (од македонската 

Влада). Врската на проектот со националниот идентитет. 

Во книгата има статија со наслов: Post-conflict performance, film and visual 
arts : cities of memory / ed. by Des O’Rawe, Mark Phelan. - London : Palgrave 
Macmillan, [2016] 
                                                                                                                                               
52 REEF, P. R. 
 Macedonian monument culture beyond “Skopje 2014” / P.R. Reef 
-Минатото продолжува да ги дели Македонците - вели авторот. Проектот 

“Скопје 2014“ како уникатно прекумерен проект за градење нација. За 

етничката припадност и градењето нација поврзани со спомениците на 

културата. 

Во: Sudosteuropa. - ISSN 2364-933X. - Vol. 66, n. 4 (2018), p. 451-480. 
                                                                                                                                               
53 REEF, P. R. 
 Macedonia’s Colourful Revolution and the elections of 2016. A chance for 
democracy or all for nothing ? / P.R. Reef. - Internet resource, 2017 
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