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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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УДК 930.85:7.025 (100)(049.3)  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 
Ана МЛИНАР1 
д-р Викторија МОМЕВА АЛТИПАРМАКОВСКА 2  
Душан СТРГАР3 
Естела РАДОЊИЌ ЖИВКОВ4 
 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ ОД 
ОДРЖАНИОТ VIII СИМПОЗИУМ* НА ЕТНОЛОЗИ-
КОНЗЕРВАТОРИ  од Македонија, Хрватска, Босна и 

Херцеговина, Србија и Словенија, одржан во Битола, 2- 4 
Октомври 2019 година 

 
„УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО: ОД 

ВАЛОРИЗАЦИЈА ДО ИНТЕРПРЕТАЦИЈА“ 
 
Осмиот по ред Симпозиум на етнолози -конзерватори (СЕК VIII) ги собра 
професионалците од различни струки од областа на заштитата на културното 
наследство. На Симпозиумот  учествуваа претставници од 5 држави: 
Македонија, Србија, Босна и Херцеговина,   Словенија и Хрватска.  
 
Симпозиумот претставуваше меѓународен проект финансиран од: 
Министерство за култура на Р С Македонија, НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј -Битола, Министерство за култура на 
Република Хрватска – Конзерваторскиот оддел во Загреб и Конзерваторскиот 
оддел во Славонски Брод, како и Заводот за заштита на културното 
наследство  на Словенија – Подрачна единица Ново Место. 
  
На Симпозиумот беа презентирани 25 реферати проследени со ПП- 
презентации.  
 
Со оглед на проблематиката, актуелноста, како и резултатите на службата за 
заштита, излагањата беа поделни во 6 тематски блокови: 

I - Стратегии и основи на интегрална заштита и константна едукација на 
кадарот,  
II - Ревитализација на културното наследство со средства од 
меѓународните фондови,  

                                                 
1 етнолог, конзерватор- советник , Конзерваторски  оддел- Загреб, Министерство за култура 
на Р Хрватска. 
2 етнолог, конзерватор- советник,  НУ Завод и музеј- Битола, Р С Македонија. 
3 етнолог, конзерватор- советник, Завод за заштита на културното наследство на Словенија, 
Подрачна единица Ново Место. 
4 етнолог, конзерватор- советник ,Републички завод за заштита на културното наследство- 
Белград, Р Србија. 

213



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 

 

III - Статусот на обновеното културно наследство, интерпретација и 
перспективи (односот на заедницата и струката кон наследството),  
IV - Интегралната заштита како темел на одржливиот развој, 
V  - Обновеното наследство - нова вредност, 
VI – Заклучоци. 

 
После секој блок на презентирани реферати следеше дискусија во траење од 
30 минути. Сите заклучоци се доставени до референтите, надлежните тела, 
установите и Министерствата кои партиципираат во заштитата на културното 
наследство, директно или индиректно: Министерството за животна средина, 
Министерството за градежништво и Министерството за образование на РС 
Македонија, Министерство за економија и туризам.  
 
Манифестации и програми во склоп на Симпозиумот 
Со цел, промоција на заштитата на културното наследство и СЕК VIII, 
отпечатен беше плакат  50х80 см  и два банери  90 х 200 см (нивниот 
графички дизајн  го направи историчарот на уметност Владо Ѓорески) кои 
имаа улога на мини изложба во конференциската сала. Како работен 
материјал беше отпечатена Книга на апстракти на сите учесници и Програма 
за СЕК VIII .. 
Во склоп на програмата на СЕК VIII , во малата сала на НУ Завод и музеј- 
Битола беше отворена изложбата „Традиционалната архитектура на Битола и 
битолскиот крај“ на авторот д-р Викторија Момева Алтипармаковска, 
етнолог, конзерватор- советник.  
Во таа пригода, учесниците ја разгледаа сталната музејска поставка во која се 
претставени артефакти од праисторија, антика, среден век, етнолошки 
предмети и културно-историски документи од современоста. 
Третиот ден од Симпозиумот беше одржана постконференциска, стручна 
екскурзија во заштитената споменичка целина Крушево, под покровителство 
на НУ Завод и музеј -Прилеп и колешките архитекти кои работат на нејзина 
заштита, Васе Печијаревска и Елена Темелковска. Со стручно водство беше 
претставен меморијалниот споменик на Илинденското востание, градот 
Крушево- споменичката целина,  која до денес ја има сочувано својата 
изворна урбана матрица и типологија на објектите. Посетени беа црквите 
Св.Јован и Св.Никола, Галеријата на сликарот Никола Мартиновски и 
неколку традиционални објекти врз кои е вршена директна заштита. 
 
Со посебен пиетет, гостите- учесници ја разгледаа Спомен - куќата на Тоше 
Проески, музичар и најмлад амбасадор на УНИЦЕФ, добитник на наградата 
„Мајка Тереза“ за неговата хуманитарна работа.   
                                         
 На Осмиот стручен симпозиум на етнолози-конзерватори и други 
конзерваторски струки учествуваа, покрај етнолози и стручњаци од различни 
професии: архитекти, археолози, историчари на уметност, градежни инженери 

214



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 

 

и други вработени во службите на заштита, учество зедоа и некои факултети, 
музејски и други установи коишто се грижат за културното наследство.  
 На Симпозиумот се изнесени многубројни примери и позитивни 
резултати, но изнесени се и примери кои сè уште бараат начин и методологија 
за решавање на препреките, проблемите и другите недостатоци во заштитата 
на културното наследство.  
 
Симпозиумот е оценет како корисна прилика за професионални контакти, 
размена на искуства, отворање на нови теми, давање на совети за веќе 
реализирани обнови, современи начини на обнова (конзервација и 
реставрација) на културното наследство , ревитализација и интерпретација на 
наследството и размена на професионална литература која ја донесоа 
претставниците од сите републики. 
Заради висок степен на зачуваност  и специфичност, им се предложи на 
надлежните да покренат постапка за впишување на старите градски јадрa на 
Крушево и Битола во УНЕСКО-вата листа за заштита на светското културно 
наследство; 
Во секоја од републиките- учеснички на СЕК VIII е констатирано  дека 
недостасува едукација на сите актери во заштитата и обновата на културното 
наследство: сопствениците, претставниците на локалните власти, мајсторите и 
занаетчиите поврзни со практичната заштита, конзерваторите во служба на 
заштита и за потребата од внесување на наставен предмет херитологијата во 
програмата на редовната настава во средните училишта, а со другите актери и 
соработници да се одржуваат работилници, предавања и други расположиви 
форми на пренесување на знаења, како помеѓу земјите учеснички така и оние 
од целиот свет (ICOM-a, ICOMOS-a, ECOVAST-a, BASEhabitat, INTERREG i сл.). 
  
Сите учесници ја поддржаа идејата за продолжување на  одржување на овој 
Симпозиум, а за следни домаќини се кандидираа колегите од Р Србија.  
  
Општите препораки од Симпозиумот се следните: 

- Факт е дека културното наследство го чува, обновува и правилно 
користи меѓусебната соработка на надлежните стручњаци, локалната 
самоуправа, различните здруженија и институции. 
- Целта на холистичкиот пристап на обновата на културното наследство 
како пат до одржливиот развој,  е правилната интерпретација и 
зачувување на идентитетот како посебни карактеристики кои 
партиципираат во богатството на различности во трендот на 
глобализацијата кои нè прават различни, видливи и привлечни за 
другите. 
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Заклучните согледувања од Симпозиумот се следните: 
 
 1. Потреба за зачувување на руралниот простор во општествен и во 

контекст на културниот предел – постоечка состојба и перспектива 
на културното наследство 
 Основен факт е дека селските населби се многу важен дел од 
просторниот и културниот идентитет, ресурс на секоја држава за живот 
на нејзиното население, за производство на храна и нови форми на 
туризам во склад со еколошките принципи.  
Селското население е чувар на материјалното културно наследство и на 
многу знаење, вештини и специфични дијалекти, односно нематеријално 
културно наследство. И покрај тоа, селските населби се изложени на 
пропаѓање заради депопулација (миграција во поголемите центри кои 
овозможуваат егзистенција), ориентираност на општеството на 
снабдување од градовите, долгогодишно маргинализирање на 
културната политика којашто се огледа во минималното финансирање 
на традиционалното градителство и програмите за ревитализација на 
селата, како и нивните знаења и вештини. Неопходно е да се воспостави 
рамнотежа помеѓу автентичноста и одржливиот развој. Посебна грижа 
треба да се води околу туристичките содржини кои не се секогаш во 
корист на заштитата на културното наследство и одржливиот развој и 
често се некритично проценети. Поважно од новите туристички 
содржини за селата е да добијат нова современа инфраструктура 
(канализација, интернет, дуќани, пошта, фабрики, школи, детски 
градинки и културни центри), кои ќе влијаат на тоа младите да се 
задржат во селата. Идната потенцијална намена на селската архитектура 
треба да се бара во местата на собирање на локалната заедница и во 
задоволување на нивните општествени и културни потреби. 

 
2. Причини за едукација на сите учесници во заштитата на културното 

наследство (конзерватори, локална самоуправа, сопственици, 
мајстори и корисници) 
Заклучено е дека за осознавањето на културното наследство недоволно 
се едуцирани основните и средните училишта и дека не постојат 
факултети за конзерватори, од времето на основање на службите за 
заштита, па до денес. Тој недостаток е потребно конечно да се корегира 
и во образовната програма да се вгради херитологија – наука за 
културното наследство којашто ќе едуцира како  тоа повеќе да се 
почитува, чува, правилно користи и интерпретира. Во процесот на 
општото образование да се воведат предмети кои ќе изградат позитивен 
однос кон природното и културното наследство како заеднички ресурси 
на државите, љубов спрема наследеното и чувство на одговорност и 
грижа и обврска тоа  да се пренесе на младите генерации.  
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Додека државните органи не донесат нова политика за оваа 
проблематика, потребно е во рамките на постоечките културни установи 
континуирано да се одржуваат работилници и предавања за значењето и 
можностите за зачувување на културното наследство. Учесници на 
таквите работилници и предавања треба да бидат конзерваторите, 
локалната самоуправа, сопствениците и мајсторите.   
 Како мерка на подобрување, да се основа менторски тим на 
конзерватори и на сите актери во процесот на зачувување на културното 
наследство: за оние кои работат на изработка на документацијата, 
учествуваат врз самата обнова, презентацијата и, пред сè, врз 
конзерваторската интерпретација. Овој недостаток треба да се реши и 
заради ускладување со ЕУ- праксата и законските начела на современата 
интерпретација. Од голема корист би била и размена на стручњаци 
помеѓу Заводите во секоја држава, како  и меѓудржавна размена (во 
случај на активности врз слични објекти кои се успешно обновени во 
некоја друга држава). Секако, да се поддржуваат и формите на едукација 
на странски факултети, студии и учество на стручни симпозиуми како 
начин за стекнување на знаења од позитивната пракса. Едукацијата по 
пат на работилници и курсеви во земјата и странство, е драгоцен извор 
на нови информации и знаења за природните материјали и 
традиционалните технологии при обновата на културното наследство. 
Засега овие активности се на ниво на ентузијазам, но секако, треба да се 
институционализираат. 
 Неопходно е да се одржува комуникација со сопствениците на 
културните добра, да се едуцираат со дистрибуирање на напишани 
упатства, да се одржуваат предавања со цел подигнување на свеста за 
одржувањето на заштитените објекти и целини. Секако, потребно е да се 
предвиди и континуирана работа со децата од школска возраст на кои би 
им се приближило културното наследство и неговата заштита. 

 
3. Почитување на законите и конвенциите – темел на интегралното и 

современото зачувување на културното наследство 
 Законските акти и конвенции на ниво на една држава, како и на 
меѓународно ниво се основа во заштитата и тие треба контролирано и 
континуирано да се почитуваат на сите нивоа. Во спроведувањето на 
законите за заштита на културните добра, мора да бидат вклучени и 
сродните министерства (за градежништво, за животна средина, за 
економија и туризам). Законот за заштита на културното наследство 
потребно е да се ажурира и ускладува со другите закони и конвенции на 
ЕУ во секоја земја. Земјите во регионот овој закон, главно, го ажурираат, 
освен Србија која сè уште го користи Законот за културно наследство од 
1994 год. Законодавството обврзува зачувување на културното 
наследство како заедничко добро и наследен ресурс и пропишува казни 
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за некоректно делување. Исто така, потребно е да се зголеми 
мониторингот врз конзерваторската работа на културното наследство. 

 
4. Заштита и зачувување на културното наследство преку просторно - 

планска документација со акцент на правилно спроведување и 
контрола 
 Просторните планови на сите нивоа спаѓаат во законска документација 
и сите кои ги спроведуваат овие планови од локалната заедница до 
инвеститорот за градба, (како и адаптација и уривање), мора да се 
придржуваат на истите. Културното наследство е имплементирано во 
просторните планови во форма на заштитно – конзерваторски основи 
или конзерваторски студии, кои содржат детална анализа на состојбата и 
насоки за обнова на заштитените објекти и изградба на нови. 
Изработувачите на плановите мора да вградат конзерваторска студија во 
него. Во спротивност, таквиот план нема да биде прифатен на ниво на 
Општина и на повисоките инстанци, зависно од подрачјето за кое се 
однесува. Било кој плански документ не смее да биде усвоен без 
одобрување на Службата за заштита. 
 Обврска на секој инвеститор, за било каква интервенција во просторот 
е да побара дозвола од надлежната служба за заштита: за санација на 
постојните објекти, за градење на нови, за градење на патишта, огради, 
мостови и слично. Освен насоки поврзани со објектите се даваат и 
забрани за промена на конфигурацијата на теренот: ископувања, 
зарамнување на ридови или насипување на долини, рушење на 
сувоѕидни градби, насоки за паркови и друго хортикултурно наследство.  
 За спроведување на плановите неопходна е добра соработка со 
локалната самоуправа, (Препорака: после изработката на 
конзерваторските студии да се подготви предавање за населението и 
изложба на тема- што е тоа нивно културно наследство). Сè додека 
одобрениот план е на сила, треба да се врши мониторинг и благовремено 
коригирање. Успешно спроведување на заштитата зависи и од 
инспекциските служби при Министерството за градежништво, 
Министерството за култура и другите надлежни за зачувување на сите 
вредности и обврзно системско кофинансирање. 
 Законските акти кои го уредуваат планирањето и изградбата мораат на 
посебен начин да ги третираат културните добра и работата врз нив 
(конзервација, реставрација, адаптација и сл.) да не ја поистоветуваат со 
изградба. Работата на културните добра мора да биде во целост 
контролирана од страна на службите за заштита преку изработка на 
услови за изведување на работите, давање согласност на проектната 
документација и надзор над изведувањето на работите. 
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5. Обновеното и презентирано културно наследство, материјално и 
нематеријално претставува нова вредност за локалната и 
пошироката заедница 
 Запоставеното, разрушено и необновено културно наследство создава 
лоша слика во едно село, град, регион и држава и ја намалува неговата 
просторна и пејзажна вредност. Минувачите, посетителите и туристите 
од други краеви кои поминуваат низ ваквите села и градови добиваат 
негативен впечаток за населението, сопствениците, локалната политика 
и конзерваторската професија.  
 Обновеното културно наследство учествува во хигиената на просторот, 
во редот, културниот идентитет и оддава позитивна слика за грижата на 
нејзините корисници(?). Тоа е привлечно за посетителите и туристите, 
како и за жителите од големите градови кои сакаат да се вратат во селата 
што ќе овозможи ревитализација на просторната и демографската слика. 
Обновените селски населби можат да станат ексклузивни места за 
локалното население, странските посетители, гости и туристи, како и 
модел за современо проектирање. 

 

6. Меѓународна помош – ЕУ-фондови, нова можност за обнова, 
зачувување и интерпретација на културното наследство 
 Финансиската помош на ЕУ фондовите е од солидна и голема корист 
за, инаку, запоставеното културно наследство. Финансиите се достапни 
за изработка на разни проекти, физичка обнова, интерпретација, 
обновување на околината и нови вработувања. ЕУ конвенциите и 
стратегиите форсираат активно учество на сите актери вклучени во 
зачувувањето на културното наследство како важен сегмент и значајна 
посебност на културниот идентитет на секоја земја и регион. ЕУ бара 
партнер во локалната самоуправа која, главно, е пасивна и се потпира на 
службата на заштита и на таков начин ги активира, усмерува и обврзува 
кон грижа и управување со наследството. Предуслов е квалитетна и 
сериозна подготовка на програми и поврзување со државните 
координатори. Неопходно е ангажирање на финансиски стручњаци, 
правници и познавачи на ЕУ-фондовите.  
 Инаку, многу е строга контролата во сите фази на ваквите проекти, но 
средствата се сигурни ако проектот се спроведе квалитетно и наменски 
спрема предвидената финансиска конструкција. 

 

7. Недостаток на кадар – несразмерен број на етнолози во однос на 
лошата состојба на културното наследство и реализирање на новите 
фондови 
 Во програмите од ЕУ- фондовите се бара зголемен ангажман на 
конзерваторите, така што треба да се зголеми бројот на конзерватори во 
службата на заштитата. Работата врз заштитата на културното 
наследство се зголемува и усложнува, а бројот на вработени 
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конзерватори се намалува што е недопустливо и не одговара на реалните 
потреби. 
 Особено се истакнува недостатокот на етнолози и соработници кои се 
занимаваат со зачувување на руралните простори, амбиенти и 
поединечни објекти. Во многу заводи (подрачни единици) не постои 
ниеден, дури никогаш не бил ни вработен етнолог -конзерватор од 
времето на постоењето на институциите.* Овде апелираме до сите 
надлежни тела заради фактот дека постои неадекватна кадровска 
политика, заради која традиционалното културно наследство забрзано 
пропаѓа. Исто така, и за потребата за вработување на нови етнолози- 
конзерватори и нивна меѓународна соработка (работилници, тркалезни 
маси итн.)  и стручна размена. 
 Потребно е надлежните служби да обрнат повеќе внимание на 
кадровската политика и планирано да го подмладуваат кадарот. Ова е од 
посебно значење бидејќи конзерватор не се станува по завршениот 
факултет, туку се развива со работење во службата на заштита, учејќи од 
искуствата на постарите колеги, заради што треба да се воспостави 
континуирано обновување на службата за заштита. 
 Од различните искуства на нашите земји учеснички на Симпозиумот 
кои се однесуваат на организираноста на службата за заштита, 
заклучуваме дека постојат различни модели на нејзино функционирање. 
Во секој поглед, надлежното Министерство за култура мора да ја 
финансира основната дејност на службата за заштита на културното 
наследство. Заштитата на културните добра е работа од највисок 
национален и локален интерес и потребно е бескомпромисно зачувување 
на независноста и професионалниот интегритет на конзерваторите. 
 

8. Заштита на населбите како дел од културниот предел или заштитени 
зони – интегрална заштита, предуслов за нивна одржливост 
 Сликовитите традиционални населби, лоцирани во границите на 
националните паркови (како и други заштитени подрачја) кои се наоѓаат 
во нивна непосредна близина, можат да се заштитат од пропаѓање со вклу-
чување во содржината или интерпретацијата на блиската заштитена зона: 
- Интерпретациски центар со изложба, (геолошки, орнитолошки), 
филмови, предавални, продажба на карти, работилници и продажба на 
сувенири. 
- Користење за сместување на студенти и научници кои доаѓаат да го 
проучуваат заштитеното подрачје. 
- Населбата е готов „музеј на отворено“ со презентирање на станбени и 
стопански објекти, кои го презентираат начинот на живеење или 
стопанисување (потребно е само да се опремат со потребниот инвентар). 
- Како место за сценски настапи и промоција на нематеријалното 
културно наследство, работилници и сл., така би се заштитувало, 
презентирало и интерпретирало културно наследство кое го поддржува 
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UNESCO и локалната политика. Тоа е воедно и приближување на 
интегралната заштита, односно во склад со херитологијата. 
9. Припрема на предлогот за впишување на старите градски јадра на 
Крушево и Битола  на UNESCO-вата листа за заштитено културно 
наследство 
 После одржаниот Симпозиум и разгледување на Крушево, учесниците 
на СЕК VIII  донесоа мислење дека Крушево како град може да се 
кандидира за листата на UNESCO бидејќи ја има сочувано изворната 
урбана матрица, автохтоните објекти, мрежата на улици, цркви, 
вклучувајќи ги и трите меморијални центри (Споменикот на 
Илинденското востание, Спомен - куќата на Тоше Проески, Галеријата 
на Никола Мартиноски) и поради тоа што е специфична населба со 
богата мултинационална и мултиконфесионална популација која живее 
во заедница со векови. Малиот број на новоизградени објекти не ја 
намалуваат неговата вредност. 
 Во старото градско јадро на Битола, воочливо е слоевито културно 
наследство со оглед на видот и времето на нивно настанување. Овде се 
станбените згради и јавните објекти, занаетчиските работилници, 
пазарот на отворено кој претставува не само економски центар туку и 
вистинска туристичка атракција, чешмите и религиозните објекти на 
неколку конфесии. По работ на градското јадро се наоѓаат стилски 
згради карактеристични за развојот на градот, надвор од најстарото 
средиште. За двата предлози очекуваме поддршка од ICOMOS, 
ECOVAST и ICOM. 
 

10. Интерпретација на културното наследство – темел за правилно 
разбирање и негово користење  
 После обновата како завршен чин, следи интерпретација која треба да 
се темели на автентичните историски факти.  Таа може да се приближи 
на корисникот по пат на: посебен план за интерпретација кој мора да 
одговара на неколку важни прашања: што, зошто, кој, кога, каде и на 
каков начин. Целта на добрата интерпретација не е од посетителот да 
направиме стручњак, туку да се обидеме да го анимираме во процесот на 
чување на културното наследство. Притоа, употребуваме различни 
лични и општоинтерпретациски средства: стручно водење, стручни и 
популарни туристички публикации. Корисни се и фиксни паноа со 
популарни информации кои се пристапни и надвор од работното време и 
кога објектот не е отворен за посетителите. Содржината на 
интерпретацијата подразбира и уредување на ентериерот, околината и 
она важното поврзано со нематеријалната култура, начинот на 
стопанисување, знаењата, вештините, фолклорот и народната уметност, 
па до изработката на сувенири. Може да се користат и современи 
интерпретациски средства, како изработка на посебни IOS и андроид 
апликации, како би ги приближиле информациите за културното 
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наследство до младата популација, а за тоа треба да се обезбедат 
посебни финансиски средства. Да би се осигурал правилен однос кон 
обновеното културно наследство потребно е да се обезбеди континуиран 
мониторинг.  
Наведените заклучоци се резултат на презентираните трудови и 
последователните дискусии.  Тие се проследени до сите надлежни 
министерства и установи кои се занимаваат со грижа, заштита и 
интерпретација на културното наследство, со цел, негово подобрување и 
унапредување со европските стандарди, закони и конвенции. 

* 
Припремата и реализацијата на СЕК VIII  ја спроведе Mеѓународниот 
oрганизациски одбор:  

 д-р Викторија Момева Алтипармаковска, м-р Весна Кочансковска и 
Зоран Алтипармаковски (НУ Завод и музеј- Битола),  

 Душан Стргар и м-р Душан Штепец (ЗВКДС, ОЕНМ),  
 Крешимир Мијаковац (КОСБ) и  
 Ана Млинар (КОЗ, МКРХ). 

 

Поздравниот  говор и отворањето на Симпозиумот  беше од страна на д-р 
Викторија Момева Алтипармаковска, претставничката на Организацискиот 
одбор на институцијата- домаќин, а  значајна поддршка на овој Меѓународен 
симпозиум дадоа:                                                                                                                                                                                           

 м-р Наташа Петровска, градоначалник на Битола, 
 д-р Милан Јазбец, амбасадор на Р Словенија во Р С Македонија, 
 г. Ацо Костов, директор на Управата за заштита на културното 

наследство на РС Македонија, 
 д-р Мери Стојанова, в.д. директор на Националната установа Завод и 

музеј - Битола, 
 г. Томислав Петринец, главен конзерватор на Хрватска, претставник на 

Министерството за култура на Р Хрватска, 
 г. Душан Стргар, Завод за заштита на културното наследство на 

Словенија, Подрачна единица Ново Место, во име на главниот 
конзерватор на Р Словенија, Роберт Пескар, 

 Ана Млинар, во име на Организацискиот одбор на СЕК VIII  ја изнесе 
историјата и резултатите од Симпозиумите во периодот 2000-2019. 

 

Пред отворањето е одржана конференција за медиумите.  
Со цел, промоција на заштитата на културното наследство и СЕК VIII, 
отпечатен беше плакат  и два банери, а нивниот графички дизајн  го направи 
ист. на уметн.Владо Ѓорески  кој, воедно, и ги преведе апстрактите од 
словенечки  јазик. Како работен материјал беше отпечатена Книга на 
апстракти на сите  пријавени учесници, а во текот на 2021 година се очекува 
печатење на Зборник на трудови од СЕК VIII.                                                                                  
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