




Издавач: 
МИ-АН 
Центар за култура и културолошки студии 
 
За издавачот: 
д-р Мишел Павловски 
 
Лектура: 
Катица Трајкова 
 
Тираж: 500 примероци 
 
Печати: Академски печат, Скопје 
 
 

CIP - Каталогизација во публикација 
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје 
  
008(082) 
  
   КРЕАТИВНИ економии : ново знаење за нови иницијативи / приредиле Лорета Георгиевска-
Јаковлева, Мишел Павловски. - Скопје : Ми-Ан, 2014. - 194 стр. ; 21 см 
  
Фусноти кон текстот. - Белешка за авторите: 185-194. - Библиографија кон трудовите 
  
ISBN 978-9989-191-37-4 
  
а) Креативни индустрии - Економски аспекти - Зборници б) Култура - Креативност - Економски раст - 
Зборници 
COBISS.MK-ID 97693450 

 

 
Изданието финансиски е поддржано 
од Министерството за култура на РМ 





  



Оваа книга е резултат на реализацијата на проектот Креативни економии: ново 
знаење за нови иницијативи, кој Центарот за култура и културолошки студии го предло-
жи на првиот Конкурс за креативни индустрии за 2013 година, распишан од Министер-
ството за култура на Република Македонија. Веројатно ентузијазмот со кој тимот на 
Центарот работеше на пријавувањето на проектот беше препознаен од страна на 
оние што одлучуваа и тој ја доби неопходната поддршка за негова реализација. Дополни-
телен мотив за ЦККС да го реализира проектот беше фактот дека поттикнувањето на 
креативните економии е една од мисијата и програмските определби на Центарот за 
култура и културолошки студии.  

Основната цел на проектот беше да се стекнат знаења за врските помеѓу култура-
та, креативноста и економијата, како и да се подигне свеста за општествениот и еко-
номскиот бенефит од стимулирањето на креативните економии. Исто така, проек-
тот требаше да го претстави и да придонесе за усвојување на концептот во кој на 
културните и креативните ресурси и потенцијали нема да се гледа како на потрошувачи 
на буџетски средства туку како на основа за економски раст. Очекувавме дека со реали-
зацијата на проектот ќе се стекнат знаења и ќе се усвојат добри практики за да се 
поттикне креативноста, иноваторството и претприемништвото. 

Во реализацијата на проектот бевме поттикнати и од сознанието дека денес во све-
тот се форсираат културните и креативните индустрии како еден од сериозните фак-
тори за економски раст. Така на пример Џон Фиск истакнува дека во последниве децении 
заработката од креативните индустрии во Америка ја надминала онаа на автомобил-
ската индустрија. Особено теоретичарите во Велика Британија ги анализираат придо-
бивките од концептот со кој на креативните практики се гледа како на јадра на економ-
скиот прогрес. Сметаме дека Република Македонија располага со креативен потенцијал 
кој не е доволно искористен затоа што пред сѐ доминира логиката по која уметноста и 
креацијата не треба и не може да се доведува во релација со економијата. Ние сметаме 
дека Република Македонија, со своите природни богатства, културно наследство и креа-
тивен човечки потенцијал, има ресурси да ги развива културните/креативните индуст-
рии. За да се развие и да се ефектуира овој потенцијал, потребно е ново знаење и усвоју-
вање на добрите практики од светското искуство. Сметавме дека со проектот ќе се 
поттикнат иницијативите на претприемаштвото, самовработувањето и иницијати-



вите за отворање на мали претпријатија и работилници кои ќе можат успешно да 
функционираат.  

Важен дел од проектот беше да се согледа и општествениот бенефит од ваквиот 
пристап. Креативните индустрии кои акцентот го ставаат на локалните специфики, 
придонесуваат за изградбата на локалниот идентитет кој се потпира на традиционал-
ните вештини и знаења. Тие се важен фактор во остварување на општествената кохе-
зија. Заштитата на тие традиционални вештини и нивно ставање во функција во еден 
современ контекст, беше предмет на интерес на проектот Обнова на старите занаети - 
филцање. Тие беа замислени и реализирани како серија од предавање и работилници кои 
чинат целина. Целата на вака замислените и од Министерството за култура на РМ 
поддржани проекти беше да имаат двоен учинок: од една страна да се посочи на еден 
нов концепт на креативноста и на позитивните светски практики, а од друга да се усво-
јат практични вештини и практични знаења во врска со теоретските концепти. Дел од 
резултатите поврзани со теоретските концепти се презентирани и во оваа книга. 

 
      проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева 
      проф. д-р Мишел Павловск 
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Креативни економии:

теоретска подлога и локален контекст





Во последнава деценија и кај нас, во Македонија, станува јасно дека не може да се игно-
рира фактот дека културата и другите полиња на креативност се зафатени од економски 
процеси, но и обратно – економските процеси во голема мерка се развиваат под влијание 
на културните и креативните сили. Ваквите тенденции предизвикуваат различни, позитивни 
и негативни, реакции. Но, без оглед на тоа на која страна се наклонети, речиси сите оние 
што размислуваат за релациите помеѓу културата и економијата истакнуваат дека, во гло-
бални рамки, денес симболичкото производство е доминантен облик на производство. 
Поимот креативни економии, всушност, се употребува за да се истражат, опишат и да се 
анализираат аспектите на производство, дистрибуција и потрошувачка на културните/креа-
тивните добра и услуги во услови на неолиберален (когнитивен) капитализам.  

Креативните економии настануваат и се развиваат врз темелот и користењето на инфор-
матичките и комуникациските технологии (Flew, 2012; Florida, 2002). Под поимот креативни 
економии се подразбира „процес на производство, дистрибуција и потрошувачка на нема-
теријални или креативни, културни и симболички добра“ (Flew, 2012: 5). Во оваа најшироко 
одредување се вклучени: идеите, искуствата, перцепциите, сликите, софтверот, медиумски-
те содржини, дизајнот, информациите и услугите. Ваквото најшироко одредување подраз-
бира и иновантен начин на управување со производствените процеси. На мислење сме дека 
ваквото дефинирање исклучува една голема класа производи што се потпираат на креатив-
носта, а се материјални. Од друга страна, ваквата дефиниција ја исклучува уметноста и за-
наетлиството, коишто исто така придонесуваат за развојот на креативните економии. Отту-
ка, склони сме да се приклучиме кон онаа група теоретичари кои се залагаат за нивно поши-
роко одредување, за што подоцна ќе стане збор.  

Во размислувањата за креативните економии, некои истражувачи тврдат дека културните 
и креативните индустрии не само што поттикнуваат раст преку создавање на вредност, туку 
тие стануваат клучен елемент на системот на иновации за целата економија. Според ова гле-
диште, креативните индустрии освен што ја зголемуваат економската вредност, тие, исто 
така, ја стимулираат појавата на нови идеи или технологии, како и процесите на трансфор-
мација и промени. Во Рапортот за креативните економии за 2013: проширување на 
патиштата за локален развој се заклучува дека на креативните економии треба да се 
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гледа „како на комплексен систем, (...) од систем што го олеснува економскиот развој до 
систем што произведува внимание, комплексност, идентитети и адаптација“ (Creative 
Economy Report, 2013: 3). 

Ваквите ставови овозможуваат културните и креативните индустрии да бидат видени 
како важни економски и општествени фактори што работат во корист на сите. 

Од друга страна, критичарите на овој концепт истакнуваат дека ни денес не се сосема јас-
но идентификувани механизмите што овозможуваат оваа креативност да зрачи. Но, и тие не 
го оспоруваат фактот дека културните изразувања може да бидат извор на идеи, приказни и 
слики за светот, кои пак, можат да бидат репродуцирани во други форми и со тоа да бидат 
корисни за различни економски сектори. Меѓутоа, сосема може да се прифати ставот дека 
речиси сите аспекти на економската, социјалната и политичката креативност се генерирани 
од културните/креативните индустрии. Оттука можеме да ја прифатиме сугестијата на 
авторите на Рапортот... дека терминот „креативни економии ќе се користи (...) за да ги 
нагласи активностите на културната креативност и/или иновациите“ (Creative Economy 
Report, 2013: 3). 

Голем дел од студиите посветени на оваа тема имаат за цел да ги откријат односите на 
симбиоза помеѓу културата, економијата и местото. Во таа смисла се нагласува дека креа-
тивните економии имаат еманципаторски општествен потенцијал, кој е извор на разновид-
ни форми на ослободување. Овој потенцијал не може да се одвои од факторите што го 
зајакнуваат успехот на креативните индустрии во чисто економска смисла. 

Во Рапортот за креативните економии за 2013 се проследуваат и на одреден начин се 
дефинираат трите најфреквентни поими што се употребуваат при напорите да се изнајдат 
начини за развој базирани на креативноста. Тоа се поимите: креативни економии (creative 
economy), културни индустрии (cultural industries) и креативни индустрии (creative industri-
es), кои, според многумина автори, се поврзани и овозможуваат подлабоко разбирање на 
она што се мисли при употребата на поимот креативни економии. А кога велиме подлабоко 
разбирање на овој поим, мислиме на тоа од што е создаден, како функционира и како при-
донесува за одржлив развој на човештвото. На овие термини можеме да им ги додадеме и 
базирани на содржина или индустрии на авторски права (content-based or copyright indus-
tries) и културни или когнитивно-културни економии (cultural or cognitive-cultural econo-
my). Оваа разновидност укажува дека прашањето што е предмет на наш интерес е актуелно 
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(па дури и помодно) во различни дисциплини и од различни идеолошки позиции (што само 
по себе претпоставува и постоење на актуелна дебата). 

Терминот креативни економии е популаризиран во 2001 год. од страна на британскиот 
истражувач и медиумски менаџер Џон Хаукинс (Howkins, 2013), кој го аплицира на 15 
индустрии во кои се сместуваат повеќе области од уметноста, науката до технологијата. Кон 
креативните индустрии се развива амбивалентен однос: оние што се занимаваат со култур-
ни политики најчесто сметаат дека тоа е базичен термин и концепт што треба да се развива; 
припадниците на академската фела најчесто упатуваат критики; додека уметниците и креа-
тивците немаат дефинитивен став: генерално сметаат дека ако овој концепт им помага нив-
ната работа да стане повидлива, тогаш тие со задоволство ја прифаќаат дискусијата. Како и 
да е, идејата за креативните економии станува многу широка и не опфаќа само културни 
добра и услуги туку и забава и развој. Затоа, додека поимот креативните економии ги пре-
познава културните активности и процеси како јадро на моќна, нова економија, тој едно-
времено се занимава и со манифестациите на креативноста во области што не се разбираат 
како културни. Оттука, односот помеѓу креативноста и културата е исклучително сложен и ја 
произведува разликата во значењето на поимите културни и креативни индустрии. 

Креативните економии, како нова економија, се доминантни на почетокот на 21 век, а 
според прогнозите ќе бидат одредувачки и за периодот што претстои. Нивната специфика 
убаво ја одредува Хаукинс, кога вели дека тие се создадени од „трансакција со креативни 
производи. Секоја трансакција може да има две комплементарни вредности: нематеријал-
на, интелектуална вредност и вредност на физичкиот носач или платформа (ако постои)“ 
(Howkins, 2002: 16). Оттука, терминот креативни економии често се користи за да се означат 
новите начини и процеси во производството, дистрибуцијата и потрошувачката на култур-
ните добра и услуги, најчесто поврзани со развојот на ИКТ.  

Освен тоа новината се состои и во создавањето на нови можности за културна интерак-
ција. Со создавањето на повеќе медиумски системи се овозможува циркулирација и едно-
времено постоење на различни медиумски содржини (Jenkins, 2006). Тоа пак, овозможува 
брз проток на симболите што ги надминува визуелните и физичките граници, па како една 
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од последиците е и појавата на хибридни културни облици. На овој начин се развиваат нови 
облици на интеркултурната комуникација, што ја зголемува разновидноста на сите полиња. 

Оттука и најчесто афирмираниот став дека културните/креативните индустрии се носите-
ли на креативните економии.  

Терминот културни индустрии го воведуваат претставниците на т.н. Франкфуртска шко-
ла, кои во периодот од 1930 до 1940 год. го користат за да ја осудат комодификацијата на 
уметноста во обезбедувањето на идеолошко легитимирање на капиталистичкото општество 
и појавата на популарната културна индустрија. Оттука, терминот културни индустрии во 
својот зародиш носи еден песимистички поглед на светот и осуда на тогаш актуелните слу-
чувања во културата која, според франкфуртовците, се одликува со цврста спрега меѓу попу-
ларната култура и капиталистичките претпријатија. Осудата на културните индустрии и де-
нес е актуелна и се донесува во контекст на дебатите за заканата од светската културна 
хомогенизација. 

Песимизмот и осудата потекнуваат од ставот дека културата и економијата, ако не се 
непријателски, тогаш најмалку се некомпатибилни дејности управувани од сопствените ло-
гики што се неспојливи, т.е. со логиката на едната дејност не е спојлива логиката на другата 
дејност. Ваквите гледишта го промовираат ставот дека културната индустрија е неприроден, 
насилен спој во кој културата секогаш страда. 

Терминот културна индустрија првпат се среќава во книгата на  Адорно и Хоркхајмер, 
Дијалектика на просветителството (1947 год.), кои го употребуваат за да упатат остра 
критика на масовната култура и на стандардизацијата на сите видови производи. Тие посеб-
но се осврнуваат на културните производи, кои како и сите други производи, се подложни 
на комодификација, стандардизација и максификација. Како такви тие се употребени во 
легитимизацијата и репродукцијата на капиталистичките, неправедни производствени од-
носи и на капиталистичкиот систем во целина. 

Културолошките студии, кои истражувањата ги насочуваат кон популарната култура и 
секојдневните културни практики, ја критикуваат ваквата елитистичка позиција и придонесу-
ваат за популаризација на ставот дека потрошувачот не е пасивен консумент на културните 
добра. Нивните ставови се надоврзуваат на оние на Валтер Бенјамин (Walter Benjamin), 
посебна фигура во рамките на Франкфуртската школа, кој заговара еден нов начин на гледа-
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ње на новонастанатите културни облици. По него низа теоретичари од Хол (Hall) и Стори 
(Storey) до Фиск (Fiske), ја критикуваат еднодимензионалноста на ваквите сфаќања.  

Терминот се употребува и во конструирање нови политики и е препознаен во 1999 годи-
на во Есенската декларација насловена како „Десет аксиоми за културните индустрии во 
Европа“, во која се нагласува изменетата природа на културното производство во Европа. 
Таа се надоврзува на книгата Економската важност на уметноста во Велика Британија, 
во која културните индустрии се перципирани како „оние активности што се занимаваат, 
пред сè, со симболичките добра, чија економска вредност произлегува првенствено од нив-
ната културна вредност“ (O'Connor, 1999). 

Денес, од одредена дистанца, можеме да констатираме дека иако Адорно и Хоркхајмер 
биле во право кога предупредувале за одредени опасности во врска со индустријализација-
та на културата, сепак можеме да заклучиме дека процесот на комерцијализација секогаш 
не мора да значи или да резултира со дегенерација на културното изразување. Напротив, 
често се случува индустриски (или дигитално) генерираните стоки и услуги да имаат пози-
тивни квалитети. Културните индустрии можат да бидат еден од двигателите на културниот 
развој и на разновидноста, агенси на социјализацијата и медијатори на политичката реал-
ност. Како такви произведуваат мноштво економски, политички, културни и општествени 
учиноци. Оттука, од 1980 година терминот културни индустрии нема негативна конотација 
и почнува да се користи во креирање на позитивни политики. 

Отфрлањето на негативната перцепција на терминот културни индустрии и поместува-
њето кон културолошки ориентираните видувања, т.е. кон истражување на симболичкото 
производство и потрошувачка, придонесува да почне да се употребува еден нов термин – 
креативни индустрии, кој е поширок од терминот културни индустрии. Овој термин 
првпат е употребен 1994 година во Австралија во документот „Креативна нација“ (Creative 
Nation, Commonwealth Government, 1994). Најчесто се употребува како „јасно проширување 
на терминот ’културни индустрии‘ со вклучување на новите технологии (мултимедиумите, 
софтверите итн.)“ (Ratzenbock и соработниците, 2004: 10). 

Оттука можеме да заклучиме дека главната оска на креативните економи ја чинат креа-
тивните индустрии, кои се вбројуваат во индустрии со најбрза стапка на раст (KEA, 2006; 
UNCTAD, 2008). Така, терминот „реферира на форми на културна продукција и потрошувач-
ка, што во својата основа содржат симболички или експресивни елементи“ (Creative Econo-
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my Report, 2013: 20). Овој став е прифатен и од страна на УНЕСКО и од 1980 година се 
применува во широк спектар на области: музиката, уметноста, литературата, модата и дизај-
нот, медиумските индустрии, како радиото, издаваштвото, филмот и телевизиската продук-
ција, потоа занаетите итн. Иако кога говориме за креативни индустрии во овие домени 
сметаме на значителната економска вредност што може да ја имаат, исто така сметаме дека 
тие се вектори и на длабоки општествени и културни значења, па оттука придонесуваат и за 
социјалната кохезија на заедницата.  

Терминот почнува да навлегува и во сферата на стратешките програми на националните 
политики (пред сѐ во Велика Британија од каде концептот се проширува и во Австралија) и 
ја сугерира и поврзаноста на креативноста со урбаниот економски развој и планирањето на 
градот. Во овој контекст треба да се спомене работата на Британецот Чарлс Лендри врз т.н. 
„креативен град“ и на Ричард Флорида, американски теоретичар и професор по урбани сту-
дии, кој инсистира на терминот креативна класа, како ресурс на градовите, кој е потребен 
за да се привлечат луѓето со цел да се обезбеди успешен урбан развој. 

Иако дел од истражувачите ја критикуваат прешироката употреба на самиот поим креа-
тивност, сепак денес е прифатено тврдењето дека креативните индустрии не само што 
овозможуваат раст преку создавање на вредност, туку, исто така, стануваат и клучни еле-
менти за системски иновации на целата економија преку стимулирање и појава на нови 
идеи, технологии, процеси на трансформации, т.е. промени. Оттука, креативните економии 
се комплексен систем кој произведува: економска вредност и со тоа економски развој и 
негување и адаптација на основниот ресурс – креативноста  

Можеби приказната за културните економии својот зародиш го има во Холовиот модел 
на кодирање/декодирање, развиен за време на неговиот престој во Британскиот центар за 
современа културолошки студии (CCCS), и првото публикување на текстот е во 1973 год., за 
кој се смета дека е предвесник на подоцнежните модели на кружниот тек на културата, 
развиени од страна на теоретичарите на културата. Текстот „Кодирање/декодирање“ е ос-
нова за изградба на еден вид алатка за анализа на, како што се тврди, повеќе меѓусебно 
поврзани процеси вклучени во изградбата и управувањето на културните феномени. Круж-
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ниот тек на културата нагласува неколку моменти: производство, застапување, потрошувач-
ка, регулирање и идентитет, кои меѓусебно се поврзани. 

Во Холовиот конструктивистички модел концептуализацијата на значењето е оспорена, 
бидејќи, според него, културната политика и моќта зависат од донесувањето на одредени 
заеднички, доминантни значење. Според овој модел, циркулацијата на стабилни и веродос-
тојни значења или конструирањето на вистината помага во: регулирањето и контролата; 
обезбедувањето на идентитетите и не/припаѓањето; консумацијата и присвојувањето на од-
редени модели, обезбедувањето на вредности и во конструирањето на преферирани значе-
ња. Затоа, во однос на конструирање и одржување на стоката, треба да бидат земени пред-
вид меѓусебно поврзаните делови: интенција и интерпретација, потрошувачка и желба, пот-
рошувачи и производители, побарувачи и побарувани, клиенти и производи, управување и 
законитост, закони и донесувачи на закони, цена и конкуренција – тековни процеси на 
комодификација. Ова производство и промет на значења, според многумина, може да биде 
понатаму испитувано преку поставување на следниве прашања: Како значењето, всушност, 
е произведено? Кои значења се распространуваат во рамките на општеството и од страна на 
кои групи? Кои други, контразначења циркулираат? Кои значења се оспорени? Како борбата 
помеѓу различните значења во општеството ја одразува играта на моќ и отпор на моќта? 
(Gay et al, 1997:12). 

Текстот „Кодирање/декодирање“, со примарно семиолошки приод, ги означува и поче-
тоците на една важна историска промена: преод од една линеарна концепција на пораката 
и размена на значењата кон воведување на сложена структура на односи преку нагласува-
ње на поврзаноста на процесите на артикулација на дискурзивните елементи на производс-
твото. Голем број теоретичари, а и самиот Хол (Johnson, 1986; Pillai, 1992; Wren-Lewis, 1983; 
Morley and Chen, 1996), ги нагласува концептуалните недостатоци и несоодветните термино-
лошки дистинкции на овој првичен модел, па се стреми кон посеопфатна теорија. 

Во текот на 1980 година, Ричард Џонсон предлага почетен модел на кружниот тек на кул-
турата како илустративен водич за анализа на процесите во културата од различни аспекти. 
Тој укажува дека може да има многу толкувања на комплексните културни процеси, но 
„сите се (...) нецелосни, (..) затоа што тие се само делумни и не овозможуваат да се сфати 
процесот во целина“ (Johnson, 1986: 46). Тој смета дека овие перспективи исто така може да 
се однесуваат на различни општествени позиции и ставови и различни аспекти на кружниот 
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тек на културата, кои, секој одделно, може да се здобие со најголемо значење. Оттука и 
можноста да се поврзе културата со економијата како важен или, можеби, најважен дел во 
моделот на кружниот тек на културата, односно овозможува да се востанови влијанието на 
материјалните услови на текстуалното производство. Бидејќи современите увиди покажаа 
дека еднонасочните процеси се невозможни, ние би додале дека овој модел дава база и за 
обратниот процес: да се проследи влијанието на текстуалното производство, сфатено најши-
роко како култура, врз материјалните услови. Џонсон заклучува дека вака поставениот мо-
дел може да се користи како извор на нови и ефикасни политички сојузи, а ние би додале и 
за нови, ефикасни културни политики. 

Во претходниот модел, Џонсон согледува едно занемарување на приватното, т.е. избо-
рите направени од страна на потрошувачите или начините на рецепција, така што процесот 
на производство има тенденција да биде доминантен фокус. Наместо тоа, Џонсоновиот 
модел на кружниот тек на културата оди од приватното (идеи за концептуализацијата 
на...) кон јавното (производство на...), кон потрошувачката/читањето, и „повторно се враќа 
на приватното, особеното и конкретното“ (Johnson, 1986: 49). Ако првата позиција ги става-
ше во преден план релациите меѓу културата и економијата, вторава ја објаснува тријадата 
култура –економија – општество. Тоа е така зашто, како што констатира Џонсон, кружниот 
тек на културата е транформативен, секој момент се преиспитува во однос на другите. Ова 
укажување става акцент на меѓусебните односи на различните моменти во рамките на круж-
ниот тек на културата и има голема важност зашто овозможува сеопфатен пристап во анали-
за на културните феномени, а во тој контекст и во анализата на меѓурелациите помеѓу култу-
рата, економијата и општеството.  

Џонсоновиот модел подоцна е развиен од страна на тимот истражувачи во рамки на кул-
туролошките студии на Отворениот универзитет и ја адаптира основната идеја на артикула-
ција на нивоата на практиките во прашања за економското и културното значење што е про-
изведено и вградено во секое ниво во кружниот тек на културата. Кружниот тек на култу-
рата од 1997 год. ја симплифицира структурата на Џонсоновиот модел од 1996 год. со ис-
клучување на дихотомиите јавно / приватно и апстрактно / конкретно, инкорпорајќи ги усло-
вите како прописи и истакнуваќи ги интерконекциите што ги поврзуваат сите пет елементи, 
така што еден води кон друг: 
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1. текстови / форми / претстава
2. читања / потрошувачка
3. производство
4. услови / регулатива
5. живеена култура / општествени односи / идентитети.
На тој начин, петте меѓусебно поврзани процеси, вмешани во производството и прометот 

на значења преку јазикот, претставуваат корисна рамка за да се разгледаат културните 
значења на производите/стоките во акција, но и да се отвори патот на едно ново поле што 
ќе стави акцент на културата како четврт столб на одржливиот развој. Тој е во тесна корела-
ција со претходно акцентираните три столба: економијата, општеството и животната среди-
на. Тоа, пак, овозможува да се конструира нова парадигма, која иако смета на некои увиду-
вања и предупредувања на припадниците на Франкфуртската школа, јасно укажува дека 
старата парадигма не може да ги реши прашањата на современоста што бараат одржливост 
на самата култура, колку и удел на културата во економската одржливост. 

Креативните економии се поврзуваат со општите општествени појави што ја стимулираат 
креативноста и иновацијата, а кои пак работат во корист на сите. Оттука логични се напорите 
да се мапираат механизмите што овозможуваат поттикнување на креативноста. Сепак, оста-
нува впечатокот дека колку и да се настојува, тие никогаш не може до крај да се идентифи-
куваат. Општ е заклучокот дека културните изразувања можат да бидат значаен „извор на 
идеи, приказни и слики што можат да бидат репродуцирани во други форми во различни 
економски сектори“ (Creative Economy Report, 2013: 23). 

Во Економија на културата во Европа (The Economy of Culture in Europe, 2006) се дефи-
нираат соодветните сектори и активности на креативните индустрии. Нагласувајќи ги тешко-
тиите предизвикани од различните пристапи на национално и на меѓународно ниво, се дава 
поделба на 4 сектори како: 

- традиционални културни индустрии (филм, музика и издаваштво), 
- медиуми (печат, радио и телевизија), 
- креативни сектори (мода, внатрешни работи и дизајн на производи) и 
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- традиционални уметнички области (изведувачки уметности, визуелни уметности и 
културно наследство). 

Оваа студија ја нагласува и важноста на културниот сектор во развојот на сродни индуст-
рии, како што се културниот туризам и, можеби уште поважно, ИКТ- индустриите. Особено 
внимание се посветува и на истражувањето на врските меѓу културата, креативноста и ино-
вацијата. Во тој контекст е даден и табеларен преглед, кој ние овде го пренесуваме: 

Кругови Сектори Супсектори 
културен сектор 
главни полиња 
во уметноста 

визуелни уметности занаети, сликање, скулптура, фотографија 
перформанси театар, танц, циркус, фестивал 
наследство музеи, библиотеки, архиви, археолошки 

наоѓалишта 
круг 1: 
културни индустрии 

филм и видео 
телевизија и радио 
видеоигри 
музика снимање музика,  

концерти во живо,  
приходи од  заедници што се собираат 
околу музичкиот сектор 

книги и печатење печатење книги,  
печатење весници и списанија 

креативен сектор 
круг 2: 
креативни индустрии 
и активности 

дизајн моден дизајн 
графички дизајн 
внатрешен дизајн 
дизајн на продукти 

архитектура 
огласување/рекламирање 

круг 3: 
поврзани индустрии 

производство на компјутерска опрема 

произвосдтво на МП3 
индустрија за мобилни производи 

Табела 1. Разграничување на културниот и креативниот сектор 
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„Културниот сектор“, според ова истражување, вклучува: 
1. Не-индустриските сектори за производство вклучуваат: на не-репродуктибилни стоки

и услуги што имаат за цел да бидат консумирани на самото место (концерти, уметнич-
ки панаѓури, изложби), како и разни полиња на уметноста (визуелни уметности, вклу-
чувајќи слики, скулптури, занает, фотографија; уметности, пазари на антиквитети; из-
ведувачки уметности, вклучувајќи опера, оркестар, театар, танц, циркуси, наследство-
то, потоа музеи, археолошки локалитети, библиотеки и архиви) и

2. Индустриските сектори вклучуваат производство на културни производи за масовна
репродукција, масовно ширење и извоз (на пример: книги, филмови, звучна снимка,
видео, видеоигри, емитувања, издаваштво и сл.).

Во креативниот сектор, културата станува креативен влез во производство на не-
културните добра. Тука спаѓаат активностите како: дизајн (моден дизајн, внатрешен дизајн и 
дизајн на производи), архитектура и рекламирање. 

Оваа студија истакнува дека во ваквиот концепт креативноста се разбира како „употреба 
на културни ресурси, како меѓуфаза на потрошувачката во процесот на производство на не-
културен сектор, а со тоа и како извор на иновации“ (The Economy of Culture in Europe,2006:3). 

Според Бранислав Савиќ и Радмила Гроздановиќ, од аспект на економскиот развој креа-
тивноста има две примарни области:  

1. иновации применети во економијата  – сите видови, вклучително и технолошките и
организациската иновативност;

2. креативни индустрии, што претежно се базираат на уметничката креативност, одно-
сно вклучуваат културни и естетски елементи;
истакнувајќи дека креативните индустрии не се единственото јадро на креативните
економии (Ѕavić B., Grozdanić R., 2009).

На сличен начин, многу автори укажуваат на тоа дека со преодот од индустриско во пост-
индустриско општество се менува улогата на традиционалните производствени фактори. 
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Производствената структура се заменува со креативни ресурси, а иднината на економскиот 
раст се лоцира во креативниот сектор. 

Во книгата на Серто (Certeau, 2002), Инвенција на секојдневието како облик на произ-
водство се опишува и креативноста и инвентивноста на потрошувачите. Нивното обединува-
ње, според Серто, настанува во поимот креативна класа, што го развива Ричард Флорида. 
Обидувајќи се да ги открие факторите што придонесуваат една средина да биде успешна и 
да профитира од културните/креативните индустрии, тој заклучил дека успехот на градови-
те на подрачјето на креативните економии се базира на постоење на силна креативна класа 
во дадената средина, која се темели на т.н. 3Т-технологија, толеранција и талент. Оттука, 
според него, теоријата на креативниот капитал би можела да се искаже на следниов начин: 
„регионалниот развој доаѓа преку економскиот 3Т-развој, а со цел да се придвижи иноваци-
јата и економскиот раст, одреден регион мора да ги има сите три категории“ (Florida, 2002: 
250). Во таа поделба, Флорида разликува: јадро на креативната класа, што го сочинуваат 
луѓето кои работат во науката и образованието, потоа  инженери, архитекти, дизајнери, уме-
тници, луѓе кои работат во музичката и забавната индустрија, а нивната економска функција 
е да создадат нови идеи, нова технолиогија и/или нова креативна содржина; креативни 
професионалци, кои се собираат околу јадрото и го поддржуваат бизнисот, финансиите, 
правото и другите придружни подрачја. 

Сите тие, според Флорида, делат заеднички етос каде што креативноста е на највисокото 
скалило.  

Според Флорида, класата не се воспоставува врз темелот на сопственоста на средствата 
за производство, како што тоа го тврдеше Маркс, туку со креативното учество во производс-
твениот процес. Креативната класа се собира на креативните места на кои се врши креатив-
на дејност, а за Флорида тоа се градовите, претпријатијата, квартовите. Оттука, за него 
местото е клучната општествена и економска категорија каде може да се оствари постоење-
то на 3Т и каде може да дојде до поттикнување на креативното производство. Значи, според 
Флорида, креативниот капитал го сочинуваат креативните луѓе кои дејствуваат на одредено 
место кое има карактеристики на отвореност за нови идеи, толерантност и разновидност.  

Ваквата теорија има свои недостатоци кои Нада Швоб-Ѓокиќ ги наоѓа во интегративноста, 
која ја гледа во атавовите на Флорида и посочува дека „технолошкиот напредок го овозмо-
жил настанување на креативната економија, а во рамките на тој нов тип економија, вред-
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носта и улогата на човековата работа добиваат нови димензии и ја поттикнуваат рестрикци-
јата на човековото општество во согласност со новите вредносни состави“ (Švob-Đokić, 2008: 
63). Но, и покрај ваквите и слични критики, заслугата на Флорида е во нагласувањето на 
местото како клучен поттик за новите (културни/креативни) економии, став кој потоа го 
развиваат и други мислители како Бенкс (Banks, 2007). Во таа смисла, 3Т-теоријата на Р. 
Флорида, според која за развојот на креативните индустрии пресудно влијание има мобили-
зацијата и привлекувањето на креативните класи (односно талентите), институционалните 
услови што ја овозможуваат мобилноста на таа класа, нејзиното вработување, отвореноста 
за нови идеи (толеранцијата) и примената на високи технологии, има значајно влијание. 
Иако не е без забелешки, според одреден број автори, проверката во практиката на оваа 
теорија покажува дека меѓу споменатите параметри и економските перформанси на одре-
ден регион, постои одредена корелација. Како и да е, емпириските докази покажуваат дека 
постои позитивен директен и индиректен придонес на креативната класа во економскиот 
раст во урбаните средини. Иако се помалубројни, во поново време постојат одредени студи 
кои го покажуваат значењето на креативната класа за развојот и на руралните средини. 
Особено се нагласува важноста на традиционалните занаети, кои во корелација со идејата 
за одржливост на животната средина, продуцираат успешни модели за економски развој на 
селото. Тука пред сѐ треба да ги споменеме еко/етно-селата и еко/етно угостителските 
објекти, кои се посебна гранка во стратегиите за развој на руралните средини. 

Британскиот пристап во истражувањето на креативниот сектор се потпира на истражува-
њата на А. Прат (A. Pratt) и неговиот модел на производствен синџир од креирање на 
идејата до дистрибуцијата и потрошувачката на самиот креативен производ. Од 1997 год. 
креативниот сектор во Велика Британија е препознат како важен национален, регионален и 
локален развоен концепт. Идеите од Британија во однос на креативниот сектор се шират 
насекаде во светот и сѐ повеќе имаат значаен удел во националните политики и економии.  

Во март 2000 год. Европскиот совет во Лисабон се согласи на една амбициозна цел: до 
2010 ЕУ да ја направи „најнатпреварувачка и динамична, базирана на знаење, економија во 
светот, способна за одржлив економски развој со повеќе подобри работни места и голема 
социјална кохезија“. Овој заклучок врши притисок за зголемување на R & D (research and 
development expenses/ тттрошоци за истражување и развој) трошоци кои се издвојуваат од 
страна на владите,универзитетите и корпорациите. Тоа се прави затоа што се верува дека 
растот и вработувањето ќе се постигнат преку инвестирање во ИКТ-ндустријата, предводник 
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на индустријата на дигиталната економија – и преку зголемување на иновации, особено во 
економијата на знаење. 

Во овој контекст, улогата на културниот и креативниот сектор сѐ уште се игнорира. Сосе-
ма е точно дека придвижувањето кон мерењето на социо-економските преформанси на 
секторот е релативно нов тренд. Но не само недостатокот од развивање на конкретни инди-
катори за оваа намена, туку и самата интенција тоа да се стори е оспорувана. За многумина, 
уметноста е прашање на просветлување или забава, што води до перцепцијата дека умет-
носта и културата се маргинални во однос на економските придонеси и затоа треба да се 
ограничи во рамки на јавната интервенција, односно да се финансира од буџетите, да се 
остварува преку спонзорства итн. Бидејќи во голема мера има недостиг на статистички алат-
ки достапни за мерење на придонесот на културниот сектор во економијата, како на нацио-
нално така и на меѓународно ниво, особено ако се спореди со другите индустриски сектори, 
гласноста на ваквите забелешки добива во значење. Оттука, развивањето на индикатори за 
оваа област е едно од клучните прашања за развој на идејата за креативни економии. Би 
сакале да го нагласиме и значењето што го има проектот Investigating Cultural Sustainability 
(Истражување на културна одржливост), поддржан од COST (European Cooperation in Scien-
ce and Technology / Европска соработка во наукаta и технологијаta), во чија работа се прик-
лучија и приредувачите на оваа книга, во напорите за развивање на индикаторите во оваа 
област. Проектот работи на идејата за културата како четврти столб на одржливиот развој. 
Уште повеќе, учесниците на овој проект се согласија дека културата е „фундаментален 
проблем, дури и предуслов на патот кон одржлив развој“. Оттука, овој проект има за цел да 
го истражи уделот на културата во општите рамки на концептот за одржливост, кој сѐ уште 
останува нејасен, а со тоа „да се зголеми разбирањето и да се одреди улогата на културата 
во одржливиот развој врз основа на мултидисциплинарни принципи (http://www.cost.eu/).  

Неоспорен е фактот дека во Република Македонија културните практики не се онакви 
какви што беа пред, да речеме, дваесетина години. Дел од тие промени се однесуваат и на 
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активностите кои, на овој или на оној начин, можеме да ги доведеме во врска со поимот 
креативни економии. Но, ако сакаме да зборуваме за креативните економии во македон-
ски контекст, пред сѐ треба да дадеме еден поширок увид во околностите во кои се употре-
бува овој термин.  

Општа карактеристика на периодот на кој се однесува терминот кај нас (но и пошироко 
во Источна Европа, а со тоа и на Балканот) е културната транзиција, процес во кој се случу-
ваат промени во рамките на националните култури кои тешко се опишуваат и се анализи-
раат по одредени универзални модели, зашто и самиот поим култура не подлежи на стри-
ктни дефиниции. Тоа од своја страна има „важни практични последици“ (Katunarić, 2007: 
195) и директно се одразува на културните политики. 

При културните транзиции доаѓа до процеси во кои настануваат „радикални промени во 
културното творештво и културното производство; во организацијата на културните актив-
ности и вкупната инфраструктура, во промената на културните институции и во димензира-
ње на промените на културните вредности и културните идентитети“ (Švob-Đokić, 2008: 37). 
Или, како што истакнуваат Цветичанин и Катунариќ: „станува збор за транзиција на три 
рамнини: организациска, вредносна и симболичка“ (Cvjetičanin i Katunarić, 1998: 250). Кул-
турната транзиција влијае и на содржината на културното производство (Георгиевска-
Јаковлева, 2008). 

Како што забележува и Јака Приморац: „промените не се случуваат истовремено на сите 
рамништа“ (Primorac, 2010: 101), па за процесите на културните транзиции е карактеристи-
чен културниот дуализам. Тој подразбира паралелизам на два спротивни системи на 
вредности, еден кој бара воспоставување на пазарна култура и друг кој се залага за државно 
финансирање на културата (Krzysztofek, 1996: 67). Тој дуализам се гледа и во едновремено 
присуство на елементите во културата, кои произлегуваат од динамичните културните про-
мени, како што се продуктите на креативните/културните индустрии и елементите што 
сакаат да ја задржат ситуацијата во културата на status quo. Таквата реалност директно се 
одразува на различните начини на финансирање во културата и со нејзиното управување. 
Според Драгиќевиќ-Шешиќ и Драгојевиќ ( Dragićević-Šešić, Dragojević, 2008: 37–38) тоа пре-
дизвикува преод од модел на институциски во модел на проектен пристап. Но сепак треба 
да се нагласи дека во рамките на културната транзиција, а и во други случаи, постои фор-
мална или неформална, парелелна примена на двата модела.    
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Транзицијата воопшто, па и културната транзиција, е обележана со несигурност и не-
стабилност заради рушење на старите вредносни системи, а неможност да се воспостават 
нови. Во такви турбулентни околности нестабилноста се идентификува во: криза на јав-
ните политики и јавниот сектор, неразвиеност на односот меѓу јавниот, приватниот и цивил-
ниот сектор, криза на позициите на институциите и нивната општествена улога и криза на 
културниот пазар (Dragićević-Šešić, Dragojević, 2008: 28–29). А според Швоб-Ѓокиќ, можат да 
се идентификуваат две фази на културната транзиција: првата е „обележена со општиот 
либерализам, делумната приватизација на културната инфраструктура, делумната 
ориентираност кон пазарот и реинтерпретација на културниот идентитет“, додека втората е 
актуелна и во неа „се чувствува потребата прилично хаотичните транзициски процеси 
релативно да се разционализираат, доаѓа до силно влијание на новите технологии и 
културната потрошувачка се насочува кон увоз на глобализираните културни индустрии“ 
(Švob-Đokić, 2008: 38–39). 

Јака Приморац пак, смета дека процесите на културната транзиција се највидливи на по-
лето на културните/креативните индустрии, затоа што тие „меѓу првите ја почувствувале 
трубулентноста на организациската и симболичката рамнина“. Како пример за тие промени 
на организациска рамнина ја посочува трансформацијата на културната инфраструктура, 
како прекинување на централистичкиот модел на дистрибуција. Во симболичка смисла 
идентификува поместување од презентација на репрезентативната (елитна) култура кон 
прифаќање на културните продукти на културните индустрии и отворање кон локални-
те/креативни индустрии. На организацско ниво таа посочува на новите модели на финанси-
рање, кои се пазарно ориентирани  (Jaka Primorac, 2010: 103–104). 

Промената на парадигмата во толкувањето на природата и на функциите на културата 
придонесе за ставот дека: „средишно прашање на повеќето културни политики е поимање 
на културата како забава (преку пазарот) и како напредок (преку државата“ (Miller, Yudice, 
2002). Ова пак, придонесува за обидите културата не само да се еманципира од државното 
финансирање, туку да создаде такви нови облици кои ќе помогнат во економскиот раст на 
општеството, односно ќе придонесат за благосостојба на граѓаните. Ваквиот пресврт е ре-
зултат на напуштањето на идејата за просветителскиот карактер на културата и тоа во специ-
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фични услови на постсоцијализам. Иако во Македонија и за време на социјализмот се бара-
ше т.н. автономност за уметноста, односно најгласни беа писателите и литературните крити-
чари кои бараа естетски плурализам и укинување на соцреалистичката културна програма и 
догма, тоа не резултираше со помасовно свртување кон концептите на културните/креатив-
ните индустрии и креативните економии. Дури може да се констатира дека и подрачјето на 
културните/креативните индустрии, пред сѐ од уметниците, а секако и од теоритичарите на 
уметноста и културата, наидува на сериозни пречки и одбивања.  

Оттука, можеме да ја прифатиме за точна констатацијата на повеќето познавачи на оваа 
област на територијата на бивша Југославија, дека „општа и значајна карактеристика на 
културните/креативните индустрии е дека тие се релативно слабо развиени. Во земјите на 
Југоисточна Европа ова подрачје во својот начин на производство во вистинската смисла на 
зборот не е ’индустриско‘, без оглед што ги нарекуваме индустрии“ (Jaka Primorac, 2010: 
103–106). Или како што констатира Нада Швоб-Ѓокиќ: „културната диверсификација сѐ уште 
на локално рамниште надвладува, не затоа што е помалку изложена на глобалните влијани-
ја, туку затоа што типот на културно производство останува занаетчиски и уметнички, што 
најмногу се гледа на локално, домашно ниво“ (Švob-Đokić, 2002: 126). Ако оваа констатација 
е точна за малку поголемите пазари од македонскиот, за Македонија ситуацијата е поинак-
ва. Кај нас нема сериозни разлики во културното производство на локално и на национално 
ниво, а увозот на културните производи наменети за глобалниот пазар ја потиснува домаш-
ната продукција. Во такви услови, во Македонија одвај има простор за каква било културна 
продукција, освен онаа што е субвенционирана од државата. Малиот пазар, а со самото тоа 
производството во мали серии, го спречува концептот да земе поширок замав. Од друга 
страна т.н. мали јазици, исто така се пречка во прифаќањето на концептот, потоа ограниче-
носта во употребата на новите технологии, сиромаштијата и сл.  

И покрај ваквите неповолни констатации, не би можеле да заклучиме дека креативните 
економии се нешто што во Македонија нема почва да вирее. Напротив, креативните еконо-
мии можат да бидат решени за дел од проблемите. За такво нешто концептот, сепак, треба 
да се приспособи на македонски услови. Се чини дека националните авторитети, пред сѐ 
Владата на РМ и Министерството за култура, преземаат чекори во таа насока. Иако анализа-
та на културната политика во однос на креативните економии не може да се даде во некол-
ку реченици, во овој наврат ќе се обидеме да ги сублимирам најзначајните општи концепти 
врз кои се потпираат конкретните акции кај надлежните. Најопшто речено, културната 
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политика за креативните економии во РМ е специфичен микс на државни поттици (субвен-
ции) и пазарни механизми.  

Под културни политики се подразбираат механизмите со кои државата ја регулира 
дејноста во полето на културата, како што се донесување закони, стратегии, правилници и 
одлуки. Иако тие политики се однесуваат и на локално и на национално ниво, можно е да се 
спроведуваат и на меѓународно ниво (на пр. каква што е програмата за култура на УНЕСКО). 
Постоењето на регулатива во рамки на една држава на ова поле може многу да ни каже за 
тоа кои се целите кон коитежнее една национална или локална култура, но и непостоењето 
на регулативата, исто така многу говори за тоа.  

Што се однесува до РМ, најопшто речено, културната политика се спроведува во рамките 
на Законот за култура од 2008 год. и одделните закони по области, како и подзаконските 
акти од типот на програми и стратегии за одреден период, критериуми и сл. По овој повод, 
со оглед на нашата тема, нема да ја анализираме културната политика, туку само површно 
ќе укажеме на некои факти.  

Министерството за култура на РМ од 2013 година распиша конкурс за поддршка на креа-
тивните економии. Конкурсот е резултат на усвојување на концептот на креативни индуст-
рии, како фактор за развој на националната економија и социјалната кохезија. Досега се 
распишани три конкурси, а се реализирани два. Последниот е во тек. 

Меѓутоа, многу позначајно од аспект на усвојување и практична примена на концептите 
на креативните индустрии, како база на креативните економии, е реализацијата на про-
ектите на Владата и на Министерството за култура на Република Македонија „Скопје 2014“ и 
„130 тома македонска книжевност“ проширен со уште два кои предвидуваа превод на маке-
донската литература на неколку светски јазици, како и превод на најзначајните книжевни 
остварувања на македонски јазик и проектот на Владата и Министерството за образование и 
наука на Република Македонија за издавање на преводи на најважните учебници за високо 
образование на кои се учи во најпрестижните универзитети во светот. Концепцијата на овие 
проекти во основа ги применува концептите на културните/креативните индустрии и 
креативните економии. Без да навлегуваме во нивна поголема анализа, ќе посочиме на 
некои елементи што се во прилог на нашата теза. Преземени во период на светска економ-
ска криза, овие проекти впрегнаа голем дел од креативниот потенцијал во земјава за убла-
жување на последиците од кризата. Од една страна, тие им помогнаа на најзагрозените 
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области, какви што се градежништвото, што во услови на криза секогаш бележи пад до 
степен на пропаѓање, и издаваштвото, што е една од првите дејности што се на удар во 
услови на криза, затоа што се смета за дејност којашто не е неопходна. Од друга страна тоа 
обезбеди работа за најзагрозената фела  – уметниците. Креирајќи нови работни места (на 
пример зголемена потреба од занаетите што секогаш се ангажирани при градежни зафати), 
Владата на Република Македонија креираше политики засновани на креативните економии, 
кои не само што ги ублажи ефектите од кризата, туку успеа да обезбеди и економски раст во 
дадени области. Во овој контекст не треба да се изостават ниту проектите за промоција на 
Македонија во светот, како и изградбата на етносела со цел да се привлечат туристи. 

Но, треба да се констатира дека и покрај практичната примена, што може да се анализи-
ра и како студија на случај со позитивни ефекти, сепак треба да се констатира дека нема 
сеопфатни стратегии за развој на креативните економи, надвор од оние проекти што ги реа-
лизира Владата. Иако се прават одредени обиди за кои подолу ќе стане збор, нема сериозна 
кампања што ќе помогне во развивањето на свеста кај луѓето за можностите од примена на 
концептите на креативните економии. Во напорите да ги лоцираме некои од акциите, би го 
посочиле следново:  

Како позитивен пример би го навела проектот на Министерството за култура и Управата 
на Град Скопје за заживување на старите занаети во Старата скопска чаршија преку доделу-
вање на простор на здружението на граѓани МАТА Крафт, едно од најактивните во зачуву-
вањето на старите занаети. Впрочем, и оваа книга е резултат на искуството што произлезе 
од реализација на проектот Креативни економии: ново знаење за нови иницијативи, 
поддржана од Министерството за култура и проектот Обнова на стари занаети - филцање. 
Министерството финансиски ги поддржува: филмската продукција, музиката, печатарството, 
театарската дејност, фестивалите, како и одредени проекти што имаат директно и индирект-
но влијание врз туризмот. Сепак, ваквите и многу други акции на Министерството немаат 
заокружена и докрај осмислена концепција приспособена на наши услови. Сите овие деј-
ности сè уште се под големо влијание и зависат од државата, што говори за фрагментира-
носта на подрачјето, непостоење или лошо организирани дистрибуциски мрежи, немање 
стратегија за излегување на глобалниот пазар, неземање предвид дека продукцијата, дист-
рибуцијата и консументите треба да бидат поврзани во компактен систем, малата куповна 
моќ на граѓаните, ограничувања што произлегуваат од јазичните теми, преголема експлоа-
тација на локалните теми. Затоа, како што посочува и Јака Приморац, државата е таа која 



30 Креативни економии: теоретска подлога и локален контекст 

треба нив да ги воспостави и дека „без државна потпора, креативните економии и индуст-
рии не можат да егзистираат“ ((Jaka Primorac, 2010: 135). Оттука може да се констатира дека 
иако културните индустрии се во ракурсот на вниманието на одговорните, што не беше 
случај до сега и што секако претставува голем напор и позитивен тренд за развој на оваа об-
ласт, сѐ уште не може да се зборува за помасовна примена на овие концепти во практиката.  

Целта на оваа книга е да се поттикне размислувањето во оваа насока. Таа донесува не-
колку текстови, кои од различен аспект и од различни дисциплини му приоѓаат на пробле-
мот за креативни економии. Во неа се изоставени анализите што се однесуваат на аудио-
визуелните креативни индустрии, зашто веќе постојат две пообемни студии во оваа област, 
резултат на проектот „Мапирање на економскиот придонес на аудиовизуелната индустрија 
во РМ“, поддржан од УНЕСКО, а изработен на Високата школа за новинарство и односи со 
јавност со наслов, со наслов Компаративна анализа на релевантни студии на случај и 
успешни практики од креативната индустрија на аудиовизуелните медиумски услуги, чиј 
автор е Сузана Милевска (Милевска, 2013) и Анализа на состојбите на креативните 
аудиовизуелни индустрии во РМ, Мапирање на економскиот придонес на аудиовизуел-
ната индустрија во РМ, чиј автори се м-р Сашо Богдановски и д-р Снежана Трпевска 
(Богатиновски, Трпевска, 2013). Треба да се нагласи фактот дека во соработка со Британски-
от совет, во 2009 година Министерството за култура ангажираше тим на експерти за мапира-
ње на креативните индустрии. Автори на книгата Мапирање на креативните индустрии во 
РМ (Петковска и други, 2009), која произлезе од оваа иницијатива се: проф.  д-р Антоанела 
Петковска, координатор, проф. д-р Кокан Грчев, проф. д-р Ѓорѓи Тоновски проф. д-р Ѓорге 
Иванов, проф. д-р Панде Лазаревски, проф. д-р Јонуз Абдулаи, и соработниците: Никола 
Ефтимов, Олгица Дојчиновска, Владимир Јанковски, Биљана Тануровска, Корнелија Конеска, 
Билјана Прентоска, Јована Ѓорѓеска. 

Освен воведниот дел насловен како „Креативни економии: теоретска подлога и локален 
контекст“, книгата содржи уште 7 текста.  

Првиот од нив, текстот на Јадранка Дабовиќ-Анастасовска, професор на Правниот факул-
тет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со наслов „Релации-
те на културните економии со правата на интелектуална сопственост“, е посветен на прав-
ната регулатива во сферата на интелектуалната сопственост. Авторката поаѓа од тезата „дека 
културните економии претпоставуваат постоење на компании на кои авторите и креатив-
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ците им ги пренесуваат своите права за да се овозможи масовно производство или давање 
на определени услуги“. Оттука и потребата за правно регулирање на односите помеѓу нив и 
компаниите коишто „можат да се јават во улога на носители на културните економии“. 
Текстот посочува на правната регулатива на тие односи.  

Со текстот на Катица Ќулавкова, член на редовниот состав на Македонската академија на 
науките и уметностите, со наслов „Заводлив прирачник за пишување куса фикција (расказ, 
кус расказ, повест, новела)“, ја продолжуваме дискусијата за креативноста, овојпат ставена 
во конкретна рамка – креативното пишување. Во него ќе сретнете практични упатства 
каде да ја побарате креативноста во пишувањето. Овој  текст и текстот на Билјана Рајчинова 
„Модели на проекти во културата: манифестацијата Саем на книгата во Скопје“, прават 
тематска целина посветена на книгата. Но овој пат предмет на интерес е манифестацијата 
„Саем на книгата“ како репрезент на македонското издаваштво. Текстот има за цел да ги 
промисли релациите и меѓусебното дејствување на побарувачката и потрошувачката на 
книги, кои ја обликуваат целината на феноменот економија на саемот. 

Текстовите на Анета Христова и Мери Батакоја „Кретаивни економии: архитектурата како 
фактор на културна одржливост на македонските градови“ и на Лорета Георгиевска-Јаковле-
ва и Мишел Павловски: Струмица – градот во кој сакам да живеам!“ ги обединува темата на 
градот во контекст на креативните индустрии и одржливиот развој. Првиот е насочен кон 
метрополите и архитектонските решенија, вториот кон помалите градови и нивните култур-
ни програми.   

Со одржливиот развој е поврзан и текстот „Традиционалните занаети во функција на 
одржлив развој“ на Дафинка Балабанава-Алексовска. За разлика од претходните два, овој е 
посветен на човековите традиционални вештини и претставува уште една опција, но овој 
пат колку за градските, толку и за руралните средини. 

Книгата завршува со текстот „Фармвил како економски модел: креативни економии на 
интернет“ на Александра Симова, и тоа не случајно. Ако првиот текст имаше за цел да даде 
општ преглед на теоретските поими што се употребуваат во оваа област и најопшто да го 
упатат читателот за што станува збор, ситуирајќи ги креативните економии во македонски 
контекст, последниот текст се осврнува на еден специфичен аспект: на карактеристиките на 
работните места што ги креираат креативните индустрии, посочувајќи ја видеоиграта 
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Фармвил како пример за успешна приказна. Со него се зокружува теоретската рамка на 
истражуваната тема. 

1. Георгиевска-Јаковлева, Л. (2008). Книжевноста и културната транзиција, ИМЛ, Скопје. 
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Јадранка Дабовиќ

Релациите на со праватакултурните економии

на интелектуална сопственост





Развојот на новите техники и технологии, глобализацијата, новата економија заснована 
на знаење, доминацијата на трговскиот промет со правата на интелектуална сопственост, ја 
наметнaа потребата од постојано подигање на меѓународните стандарди за заштита на 
правата на интелектуална сопственост.  

Во исто време, преку новите техники и технологии, преку електронската комуникација, 
радио-телевизиското емитување, е-весници, е-книги, организираниот културен туризам, ни 
е овозможен пристап до културата на разни општествени заедници каде било во светот. 
Денес преку нашите телефони, ТВ-уреди, лаптопи, таблети, компјутери, можеме да читаме 
дневен печат, книги, промотивни материјали, можеме да ја следиме уметноста, да слушаме 
музика, аудиовизуелни дела, да гледаме филмови, понуди за тргување, да следиме 
актуелни збиднувања, можеме да ја следиме културната традиција, како дел од културата и 
економијата на многу далечни општествени заедници или пак, со брзи превозни средства, 
авиони, брзи возови, во слободното време можеме да станеме дел од забавните, културни-
те или спортските збиднувања или да уживаме во некоја друга форма на културен туризам. 

Целта на овој труд е да се воочат релациите меѓу она што денес се нарекува културни 
економии и правата на интелектуална сопственост. За да одговориме на прашањето за 
релацијата на културните економии со правата на интелектуална сопственост, најпрво 
треба да дефинираме што денес се подразбира под терминот културни економии, затоа 
што и во меѓународни и во домашни рамки, теоретски неоспорно е дефинирано, што се тоа 
права на интелектуална сопственост. Исто така, интересно за овој труд е да се укаже зошто 
оваа релација е особено значајна токму денес? Актуелноста на темата се наметнува затоа 
што правото на интелектуална сопственост во време на интернетот и глобалните мрежи е 
исправено пред нови предизвици, како да се заштитат правата на авторите – креаторите, 
културните творци, изведувачите, продуцентите и другите носители на права од злоупотре-
бата на нивните права од неовластено користење, најчесто со пиратство и фалсификување. 
Историскиот развој покажа дека секогаш кога умножувањето, репродукцијата и дистрибуци-
јата на делата заштитени со правата на интелектуална сопственост стануваат полесни и 
поевтини, титуларите на правата стануваат позагрижени за своите морални и матерјални 
права. Така, иако креативноста е она по што човекот се разликува од животните, сепак 
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привилегиите за креативците се јавиле многу подоцна, а првите закони дури во XVIII век, 
како последица на развојот на тогашната нова техника за печатење – Гутенберговата маши-
на, која овозможила полесно умножување на литературните и уметничките дела. Во исто 
време, фабричкото производство и производството во големи серии предизвикало потреба 
од развој на патентното право, заштитата на индустрискиот дизајн, трговските марки и 
географските називи. 

Зошто оваа тема се чини особено интересна во дадениот момент? Тековниот пораст на 
културните економии, како посебна област на интерес за економистите, експертите од 
областа на културата и оние што ги креираат јавните политики, одразува растечко сознание 
за нивниот економски потенцијал и нивната улога во поттикнувањето на претприемачкиот 
дух, творечките потенцијали и културната разновидност преку пазарот. Анализите покажале 
дека поради глобалната економска криза намалено е светското тргување за 12% во 2008 
година, додека пак извозот на креативни добра и услуги продолжил да расте со стапка од 
14% на годишно ниво во последниве шест години со перспектива да стане еден од најдина-
мичните сектори на светската економија. Со порастот на новите технологии (како што се 
интернетот, е-бизнисот и електронските документи), како што беше веќе кажано, во послед-
но време се овозможува размена, трговија и консумирање на културни стоки и услуги 
полесно од кога и да било претходно. Глобализацијата го остварува своето длабоко влија-
ние врз културните економии и креативните индустрии. Во исто време, креациите на чове-
ковиот ум, односно интелект, се објект (предмет) на заштита на интелектуалната сопственост. 
Интелектуалната сопственост, гледано најсеопфатно, ги претставува, пак, правата што произ-
легуваат од интелектуалните активности во индустријата, науката, литературата и уметноста 
(WIPO – Intellectual Property Reading Material, стр. 3). Истовремено, може да се каже дека 
интелектуалната сопственост се однесува на информации или на делови од информации 
што се инкорпорираат во одредени предмети, во исто време во неограничен број копии, на 
разни места во светот. Денес културните економии се една од движечките сили во совреме-
ната економија. Тие се нераскинливо поврзани со правата на интелектуална сопственост, и 
тоа речиси еднакво со авторското право и со сродните права и правата на индустриска соп-
ственост. Секако, културните економии на креативците им овозможуваат економска екс-
плоатација на интелектуалните креации, а правото на интелектуална сопственост на титула-
рите на овие права им овозможува, за одредена територија во одреден временски период, 
ексклузивна можност за материјално искористување на сопствените интелектуални 
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креации, одредени морални и други права, како и можност за заштита и спротивставување 
на нелегалното користење на нивните права. 

Културните економии претпоставуваат постоење на компании на кои авторите и креа-
тивците им ги пренесуваат своите права за да се овозможи масовно производство или да-
вање на определени услуги. Ова од аспект на правата на интелектуална сопственост ги ак-
туализира прашањата за договорно уредување на односите на авторите и креативците и 
нивната правна положба во преговарањето и договорањето со издавачите, радио-телевизи-
ските организации, фонограмските и филмските продуценти и другите компании што можат 
да се јават во улога на носители на културните економии. 

Културните економии, се нераскинливо поврзани со правата на интелектуалниа сопст-
веност. Можноста за мултиплицирање на правата на интелектуална сопственост и нивно ко-
ристење истовремено во различни земји во светот, доведува не само до економски ефекти 
за титуларите на правата, туку придонесува и за ширење на културата и различноста на 
заедниците. Постои јасна врска помеѓу културата, културната продукција и економскиот 
развој на национално, регионално и на локално ниво. Пиратството и фалсификувањето, пак, 
во огромна мерка им нанесуваат штета на креативните индустрии и негативно влијаат на ид-
ните инвестиции во локалните културни производи и ги подриваат темелите на културната 
различност. Оттука, почитувањето на правата од интелектуална сопственост претставува 
предуслов за развој на креативноста и културните индустрии. Од друга страна, битно е во 
современи услови да се воспостави рамнотежа помеѓу двата клучни стимуланса за развојот 
на културните индустрии, можноста за проток на информации во глобални рамки и ширење 
на мултикултурта и воедно почитување на правата на интелектуалната сопственост. Доку-
ментите АКТА, СОПА и ПИПА, што токму поради магливоста и нејасниот баланс на идејата за 
што поголема достапност на информациите и потребата од поголема заштита на правата на 
интелектуалната сопственост и проширување на субјектите, што се сметаат за одговорни за 
повредата на овие права, не беа изгласани од електоратот, покажуваат дека ширењето на 
културните различности и потребата од подигање на стандардите за заштита на правата на 
интелектуална сопственост се многу сензитивна и поврзана тема. 

Воведниот дел ќе го искористиме за да укажеме на структурата на овој труд во кој во 
првиот дел ќе се обидеме да дефинираме што се подразбира под терминот културни 
економии и да укажеме на алтернативните термини што денес се користат за него; во 
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вториот дел ќе зборуваме за правата на интелектуална сопственост; во третиот дел за рела-
циите на културните економии и правата на интелектуална сопственост и во четвртиот дел, 
тоа што треба да се преземе за развој на културните економии во Република Македонија, 
особено преку почитување на правата на интелектуална сопственост. 

Наједноставна дефиниција на терминот културни економии извлековме од британската 
теорија, која претставува и темел за дефинирање на оние индустрии или економски сектори 
што создаваат, произведуваат и комерцијализираат нематерјални содржини од културна 
природа. Меѓутоа, мораме да укажеме дека при определување на терминот културни 
економии се соочуваме со мноштво други аналогни, пошироки или потесни термини и пара-
дигми што се користат, како што се: креативни економии, културни индустрии, културен сек-
тор, креативен сектор, креативен капитал, креативна класа и др. На пример, американските 
автори сè повеќе ги користат термините индустрија на авторски права (copyright industries 
ili copyright based industries) и индустрија на забава (entertainment industries), за разлика од 
европските политички кругови во кои почесто се користат термините креативни индустрии 
(creative industries) и културни индустрии (cultural industries). Покрај овие, се среќаваме и 
со термините како што се индустрии на слободно време (leisure industries), во кои се 
вбројуваат и спортот и туризмот, потоа медиумски индустрии или индустрии на содржина 
(content industries). Ако се направи определено споредување на тоа што се подразбира под 
овие термини во теоријата и практиката, може да се каже дека најчесто користени термини, 
и тоа како синоними, се термините: културни економии, културни индустрии и креативен 
сектор и креативни индустрии. Културата и креативноста, како одделни зборови, немаат 
етимолошко, поимско и содржинско совпаѓање за да се користат како синоними. Културата 
(colere – одгледува) ја сочинуваат процеси (идеи и начин на живот), како и производите на 
тие процеси. Културата е дефинирана и како: сите наследени идеи, верувања, вредности и 
знаења што ѝ даваат основа за развој и дејствување на општествената заедница; каракте-
ристичните идеи, интереси и активности на луѓето; одредена цивилизација во извесен 
временски период; уметнички и општествени активности, изразувања и вкусот на заедница-
та или општеството; просветеноста и рафинираноста што произлегуваат од претходно кажа-
нато. Културата може да биде дефинирана и како начин на живот што го дели општеството, 
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а се пренесува од генерација на генерација и се смета за типична за одредена заедница 
(Jelinčić, 2008: 26). Културата вклучува единствени природни, историски и културни достигну-
вања на одредена територија и на луѓето коишто живеаат таму, што се помнат и се чуваат за 
да можат да ги искусат сегашните и идните генерации. Етимолошки зборот креативност 
потекнува од англискиот збор creativity, што потекнува од латинскиот збор creo ’создава, 
прави‘. Зборот ’создава‘ се појавува во англискиот јазик пред 14-тиот век, а во денешна 
смисла се користи многу подоцна. Денес, креативноста е централна активност во растечката 
глобална економија, таканаречена креативна индустрија. Креативните индустрии создава-
ат богатство преку создавање и експлоатација на интелектуална сопственост или преку 
финансирање од креативни услуги. Професионалната креативна работна сила станува сè 
поинтегрален дел во економиите на индустријализираните нации. Во креативни професии 
спаѓаат: пишување, уметност, дизајн, театар, телевизија, радио, филм, поврзани занаети, 
како и маркетинг, стратегија, некои аспекти од научните истражувања и многу други. Сепак, 
како што можеме да заклучиме, покрај ваквото различно етимолошко и содржинско значе-
ње, креативноста и културата се поврзани меѓу себе исто како што се поврзани и со правата 
на интелектуална сопственост. Креативноста на прв поглед се чини како поширок поим од 
културата, но сепак кога станува збор за креативност на одредена територија и во одредено 
време, тогаш таа може да стане и како дел од културата на една општествена заедница. 

Кога станува збор за културни економии се чини дека сме исправени пред најмалку уште 
две контрадикторности, прво пред прашањето дали може културата да е во кованица со 
зборот економија или индустрија и второ, дали денес би можело да се зборува за некреа-
тивни економии и индустрии? Парадигмата културни и креативни економии и индустрии во 
себе, всушност, го содржи она за кое отсекогаш се расправало, кога се има предвид креатив-
ниот труд на поединците, димензијата и значењето на утилатерализмот за творештвото. 
Изразот креативни и културни економии ги поврзува културата и креативниот труд со ин-
дустријата или комерцијализацијата и можноста за масовно производство на стоки и услуги 
поврзани со културата и со креативноста на поединците и општеството и со постигнување 
економски ефект, како за креативецот, така и за компанијата, локалната самоуправа или 
државата. 

Терминот културни економии ја покажува комерцијалната или корисната страна на кул-
турата и креативноста. За ова прашање од филозофски аспект одамна се расправало. Уште 
Аристотел во четвртиот век пред нашата ера во своето дело „Политика“ пишувал и распра-
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вал за тоа дали поединците треба да уживаат привилегии поради својата креативност. 
Идејата за посебна чест на оние кои ќе пронајдат нешто корисно за државата му се 
припишува, според Аристотел, на Хиподамус – човек од полето на техниката, архитект. Тој 
предлага правни инструменти за охрабрување на иноваторството. Честа на креаторот на 
корисното нешто на општеството му носи уште корисни нешта. Со ова е посеано семето на 
утилатеризмот. Неговиот начин на мислење е корен на целиот патентен систем до денес 
(Поленак и др., 2005: 20).  

Изразите креативни и културни индустрии ја поврзуваат културата и креативниот труд со 
индустријата или комерцијализацијата и можноста за масовно производство на стоки и 
услуги поврзани со културата и со креативноста на поединците и општеството и постигну-
вање економски ефект, како за креативецот, така и за компанијата, локалната самоуправа 
или државата. Терминот индустрија не се користи како синоним за строго фабричко произ-
водство, туку се чини дека се применува на која било група активности чиј исход е помалку 
или повеќе ист или сличен. Така, може да се чуе дека постои идустрија на секс (sex indus-
try), индустрија за нега (care industry), индустрија на слободно време (leisure industry) итн. 
Терминот индустрија се користи и во иронична форма за масовно и повторливо однесување 
со ист или сличен резултат, на пример индустрија на жалби. 

Секако дека поетите, писателите, сликарите, скулпторите, композиторите, научниците, 
пронаоѓачите и сите други креативци не ги создаваат своите дела првенствено за да црпат 
економска корист. Познато е дека уметничката и креативната дарба се под влијание на му-
зите и дека овие дарби поврзани со макотрпна упорна работа и со усовршување можат да 
дадат врвни резултати на полето на книжевноста, уметноста и науката. И денес можеме да 
кажеме дека постојат разлики во креативниот и во културниот труд на поединци и од мож-
носта за нивна економска експлоатација. За масовно производство и услуги не се еднакво 
погодни сите авторски дела и креативни творби, на пример уметноста, како што се ориги-
налните слики или склуптури што ги има во еден примерок, доколку не се експлоатираат 
како применета уметност или научните дела што се интересни исклучиво за релевантната 
јавност. Денес поподложни за масовно производство и експлоатација се, секако, компјутер-
ските програми, забавните игри, музиката, фонограмските дела, радио-телевизиските оства-
рувања, филмот, индустрискиот дизајн и сл. Производството на комјутерски софтвери, сни-
мањето фонограми, преносот и дистрибуцијата на радио-телевизиските програми со сатели-
ти, кабелската телевизија и сл., продукцијата на филмови, производството на дизајнирани 



43 Релациите на културните економии со правата на интелектуална сопственост 

производи, организацијата на концерти, театарски претстави, бара големи економски вло-
жувања, доколку креативните продукти не би уживале определена ексклузивна заштита со 
правата на интелектуална сопственост или би биле во јавен домен, тешко би било дека би 
се вложувале големи пари во овие индустрии без да се очекува и голем економски бенефит. 

За да разбереме зошто денес се актуелни културните економии, мораме да појдеме од 
генералниот концепт на денешната економија, она што популарно се нарекува економија 
на знаење. Под влијание на процесот на глобализација во последните десетина години 
дојде до низа технолошки, стопански, политички, културни и општествени промени. Сите 
овие промени влијаеа врз светското стопанство и врз деловното опкружување на компа-
ниите. Материјалниот облик на создавање на вредностите во сè поголем обем е резултат на 
нематеријалните фактори, така материјалното производство сè повеќе се темели на знаење. 
Развојот на информациските и телекомуникациските технологии битно влијаеше на трошо-
ците на работење и ја олесни интеракцијата во размена на знаења и стана темелен фактор 
на производството на добра/стоки и услуги. За материјалното производство не е битно веќе 
да се произведува старо – усовршено, туку да се произведува ново. За да се произведува 
ново, потребно е знаење. Производствениот процес сè повеќе се претвора во научен 
процес, што често резултира со револуционерни откритија и пронајдоци – нови индустриски 
материјали, производни технологии и дизајни коишто овозможија понуда на производи и 
услуги, а коишто пред само неколку години беа сосема непознати. Како резултат на тоа 
доаѓа до промена на квалификационата структура на вработените: физичките работници се 
заменуваат со умствени работници. Зголемувањето на уделот на знаење во новоостварени-
те вредности е главното обележје на новата економија, која уште се нарекува еконо-
мија на знаење. Во економијата на знаење, економските ресурси за постигнување на 
конкурентски предности веќе не се капиталот, природните ресурси или трудот, туку знаење-
то и со него поврзаниот интелектуален капитал. Опстанокот и успехот на светскиот пазар ќе 
го осигураат само оние претпријатија, коишто ќе бидат способни да произведуваат, управу-
ваат и континуирано да го зголемуваат сопствениот интелектуален капитал (Sundać и др., 
2009:,10–17). Денес, кога Европа има стратегија – Европа 2020, за градење на економија 
заснована на знаење, исто така е јасно дека креативноста не можеме да ја поврземе со еден 
сектор од индустријата. Креативноста е присутна во сите видови индустрии и во севкупната 
економија во најширока смисла на зборот, таа е присутна и во земјоделството, во туризмот 
и сл., затоа што економијата на знаење својата предност ја гледа не само во масовното 
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производство и давање на услуги туку и во моќта на интелектуалниот капитал и приспосо-
бувањето на производите и услугите кон потрошувачите.  

Терминот креативни индустрии, како што нагласивме, е од понов датум. Сè уште се 
чини дека за него не постои прецизна дефиниција – синтагма, креативна индустрија. Овој 
термин најрано е употребен во Австралија во 1994 година. Првата дефиниција за креативни 
индустрии се појавува во 1998 година во документите на британската Влада (Creative 
Industries Mapping Document), а потоа ја усвоиле истражувачите, научниците и политичарите 
од целиот светот: „Креативните индустрии се оние активности што потекнуваат од индиви-
дуалната креативност, умешност и талент, а коишто имаат потенцијал за создавање богат-
ство и работни места низ генерирање и експлотација на интелектуалната сопственост“. 
Според оваа дефиниција креативните индустрии ја сочинуваат тринаесет дејности: 1) рекла-
мата и огласувањето, 2) архитектонските и инженерските активности, 3) пазарот 
на уметност и антиквитети, 4) уметничките занаети, 5) дизајнот, 6) модата (дизајн 
на облека, производство на мали серии, изложби, продажба на модна облека, извоз и 
моден консалтинг), 7) филмската индустрија и видеоиндустријата (репродукција на 
видеозаписи, фотографски услуги за потреба на филмската дејност, кинематограф-
ски продукции и видеопродукции, кинематографска дистрибуција и видеодистрибуција 
и прикажување на филмови), 8) интерактивен софтвер и софтвер од забавен карак-
тер, 9) музички индустрии (издвање и репродукција на звучни записи), 10) сценската 
уметност, 11) издавачката дејност, 12) изработка на софтвер и компјутерски услуги 
и 13) радиоактивности и телевизиски активности (Jovičić и др., 2008: 15). 

На оваа општоприфатена дефиниција за 13 сектори на креативните индустрии често ѝ се 
наоѓаат определени недостатоци, но факт е дека сè уште не е издиференцирана некоја по-
нова и поточна дефиниција. Теоретичарите забележуваат дека во оваа дефиниција не се по-
дведени одделни сектори, што исто така имаат креативен карактер: науката, туризмот и др. 
Од друга страна, забележливо е дека сите овие секори можат да се поврзат со културата или 
да бидат дел од културната економија. Исто така, сите продукти и услуги на овие сектори 
се штитат со правата од интелектуална сопственост или претставуваат интелектуални твор-
би. Тоа се однесува за творби во вистинска смисла на зборот (како што се авторски дела, ин-
терпретации, пронајдоци, индустриски дизајн, топографија на интегрални кола, нови расти-
телни видови), како и за псевдотворби (фонограми, видеограми, радиоемисии и телевизис-
ки емисии и бази на податоци), кои настануваат како резултат на стопанската активност што 
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ја вршат продуцентските куќи на културните индустрии: музички, филмски, радиокомпании 
и ТВ-компании, што не носат индивидуален печат на едно или повеќе физички лица, туку на 
една компанија. Најпосле, тоа се однесува и на ознаките што се интелектуални добра што се 
користат за означување на производите и услугите и нивната суштина не е во естетскиот ка-
рактер на ознаката, туку во спрегата на самата ознака и она што се означува со неа, произво-
дот или услугата, таа спрега е од духовна природа затоа што постои во свеста на луѓето учес-
ници во прометот (тука се трговските марки сертификатните марки и географските називи) и 
се користат при рекламирањето и огласувањето (Marković, 2013:29–30). 

Интересно е и размислувањето на директорот на Светската организација за интелектуал-
на сопственост, Камил Идриз, за културните идустрии, како што тој ги нарекува (термин што 
го користиме и како синоним на културните економии). Тој смета дека културни индуст-
рии се нарекуваат оние активности и индустрии чиишто примарни производи и услуги се 
заштитени со авторски и сродни права. Според Идриз (Idris, 2004: 158): „културните индуст-
рии се поделени на музика, аудиовизуелни остварувања, уметност, архитектура, литература, 
информациски технологии, интерактивна забава и образование“.  

Обидувајќи се да направи разлика помеѓу она што се нарекува креативен сектор и кул-
турна економија, Ричард Кејвс вели дека: „креативните индустрии се оние активности што 
потекнуваат од индивидуалната креативност, вештините и талентот, а кои имаат потенцијал 
за содавање на богатство и работни места“. Овој автор во обидот за дефинирање на креа-
тивните индустрии вели дека тие произведуваат производи и услуги што често ги поврзува-
ме со културните и уметничките вредности или едноставно со забавата. 

Она што може да се извлече како заклучок помеѓу оние коишто сакаат да го промовираат 
развојот на креативните индустрии и културните економии е дека овие поими се одне-
суваат на оние индустрии или економски сектори што создаваат, произведуваат и комерци-
јализираат нематерјални содржини од културна природа. Тие содржини во вид на произ-
води и услуги вообичаено се заштитени со правата на интелектуална сопственост. Креатив-
ните индустрии, индустриите на иднината, културните економии, како и да се нареку-
ваат, главно можеме да заклучиме дека се однесуваат на: печатењето, издавачката дејност, 
музичката продукција, кинематографската продукција, занаетите, дизајнот, архитектурата, 
визуелните и сценските уметности, спортот, маркетингот, рекламата, културната традиција и 
на културниот туризам.  
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Што се подразбира под права на интелектуална сопственост е утврдено на меѓународен 
план со Конвенцијата за основање на Светската организација за интелектуална сопственост 
од 14 јули 1967 година. Во оваа Конвенција се утврдува дека интелектуалната сопственост ги 
опфаќа правата што се однесуваат на: литературните, уметничките и научните дела; изведбите 
на уметниците – изведувачи, фонограмите и радио-телевизиските станици; пронајдоците од 
сите полиња на човековата активност; научните откритија; индустрискиот дизајн; трговските 
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и услужните марки, комерцијалните имиња и ознаки; заштитата против нелојалната конкурен-
ција, како и сите други права поврзани со интелектуалната активност во индустриската, науч-
ната, книжевната и уметничката област. Интелектуалната сопственост, вообичаено, се дели 
на две големи групи и тоа: индустриска сопственост и авторско право и сродни (соседски) пра-
ва. Во поново време кон овие две големи групи се придодава и правото на нелојална кон-
куренција. Авторското право се однесува на уметничките креации, односно на делата што 
по правило се оригинални, интелектуални креации во литературата, науката и уметноста. 
Всушност, сите национални закони за авторско право обезбедуваат заштита на: литературни 
творби; музички творби; уметнички творби; карти и технички цртежи; фотографски дела; ки-
нематографски дела и компјутерски програми (WIPO – Intellectual Property Reading Material, 
стр. 38). Како сродни права се сметаат правата на уметниците – изведувачи над своите 
изведби и правата на фонограмските и филмските продуценти, на РТВ-организациите и на 
издавачите на нивните фонограми, видеограми, сценски дела, емисии или изданија и сл. Во 
некои правни системи, односно во некои национални закони, наместо терминот сродни 
права, се употребува терминот соседски права (neighbouring rights). 

Модерната доктрина и практиката под индустриска сопственост подразбираат збир на 
права утврдени со членот 1 од Париската конвенција за заштита на индустриската сопственост 
(Париската конвенција за заштита на индустриската сопственост е донесена во 1883 година 
во Париз, а е менувана и дополнувана во Мадрид во 1891 година, во Брисел во 1900 година, 
во Вашингтон во 1911 година, во Хаг во 1925 година, во Лондон во 1934 година, во Лисабон 
во 1958 година, во Стокхолм во 1967 и 1979 година). Предмет на заштита, според Хашката 
ревизиона конференција од 1925 година, се: патентите, корисните модели, индустрискиот ди-
зајн, фабричките и трговските марки, услужните марки, трговското име, ознаката за географ-
ското потекло и сузбивањето на нелојалната конкуренција. Истовремено, поимот индустри-
ска сопственост се подразбира во најшироко значење, па не се применува само на индус-
тријата и трговијата во буквална смисла на зборот. 

Во поново време, во индустриската сопственост се инкорпорираат и know-how, т.е. знае-
њето и искуството, кое не е заштитено со исклучително право, бидејќи имателот на тоа знаење 
и искуство располага со него само додека не го отстапи на другите. Во најширока смисла know-
how се однесува не само на техничкото знаење и искуство туку и на знаењето и искуството од 
комерцијален, организационен, фискален и сличен карактер, што може да се примени во 
стопанското работење. 
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Сите права што ги споменува Конвенцијата за основање на Светската организација за 
интелектуална сопственост, иако многу хетерогени, имаат два заеднички именители: предмет 
и економска функција. Предмет на правата на интелектуална сопственост се општествените 
односи настанати по повод нематеријалните (интелектуални) духовни творби, како резултат 
на креативна активност во индустријата, науката, книжевноста и уметноста. Тие интелекту-
ални добра се најчесто производи на човековиот интелект (авторското дело и пронајдокот), 
но можат да бидат и некои други феномени од нематеријална природа (на пример, врската 
помеѓу одредени знаци за разликување и одреден производител). Економската функција на 
правото на интелектуална сопственост е на определен круг лица да им обезбеди присвоју-
вање на споменатите видови на интелектуални добра. Тоа присвојување се огледа во исклу-
чителното овластување за стопанско искористување на добрата што се предмет на заштита 
на конкретното субјективно право на интелектуална сопственост (Марковић С., 1992: 6). 

Нематеријалното индустриско производство не може да се идентификува со материјал-
ното и во случај кога првото производство како резултат има материјални предмети, од 
причина што материјалните предмети се само облици, форми на творештвото (авторството) 
што ги содржат идеите на неговиот творец. Овде станува збор за специфични предмети што 
се нарекуваат „интелектуални“ со кои творецот одржува константна врска и по отуѓувањето 
или преносот на овластувањето за користење. Со оглед на оваа специфичност, не може да 
се зборува дека интелектуалниот творец во целост е обештетен со еднократен надомест за 
неговото дело. Не постојат општествени критериуми што би можеле веднаш да ја утврдат 
глобалната вредност на творештвото (авторството), како што е тоа можно кај материјалното 
производство. Секоја нова појава на искористување на интелектуалниот производ ја 
зголемува неговата материјална вредност.  

Правото на интелектуална сопственост уредува многу значајни прашања, како што се: ви-
довите на права од интелектуална сопственост, објектите на заштита со правата на интелек-
туална сопственост, субјектите носители на правата на интелектуална сопственост, морални-
те, материјалните и другите права што ги стекнува субјектот, временското траење на правата 
на интелектуална сопственост, постапката и начинот на настанување и воспоставување на 
правата на интелектуална сопственост, прометот со правата на интелектуална сопственост и 
правната заштита на правата од интелектуална сопственост при состојби на недозволено 
користење или злоупотреба на овие права, институциите и правата и обврските на сите што 
се инволвирани во спроведување на заштитата на правата на интелектуална сопственост. 
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Ако се има предвид она што е кажано за опфатот на културните економии или индустрии 
и опфатот на правото на интелектуална сопственост, станува сосема јасна нераскинливата 
врска што постои помеѓу правото на интелектуална сопственост и културните економии. 

Врската помеѓу креативните индустрии и културните економии и правото на интелектуал-
на сопственост ја бараме и ја наоѓаме во новонастаната состојба во светски рамки, која се 
јавува како плод на развојот на техниките и технологиите и новата ера во економијата, која 
се нарекува економија на знаење. Развојот на новите техники и технологии, експанзијата на 
економијата што се заснова на знаење, особено дигитализацијата, резултираа со поголема 
поврзаност, глобализација и растечка потреба за развој на економијата на забава – музика, 
филм, видеоигри, различни компјутерски софтвери, што сè заедно, секако, има огромно 
влијание врз класичното разбирање на уметноста и културата. Дигитализацијата има големо 
влијание врз начинот на создавање, ширење, пристап, користење и на впаричувањето на 
културните и креативните производи и услуги. Додека од една страна се признава потреба-
та од нова рамнотежа помеѓу зголемување на достапноста на културните и креативните 
дела и справедливото плаќање на уметниците и творците,  од друга страна појавата на нови 
деловни модели, и промените што произлегуваат од дигитализацијата им нудат бројни 
можности на европските културни и креативни сектори во европското општество.Помалите 
трошоци на дистрибуција, новите дистрибуциски канали и специјализираните производи 
овозможуваат полесно кружење на културните креативни дела ширум светот. За да се иско-
ристат тие прилики во целост и да се приспособат на дигитализацијата и глобализацијата, 
културните и креативните сектори треба да развијат нови вештини и подобар пристап до 
финансиите, заради обновување на опремата и развивање на нови начини на продукција и 
дистрибуција и приспособување на своите деловни модели.. 

Културните индустрии се поврзуваат со правата на интелектуалната сопственост затоа 
што овие се катализатор, којшто креативната активност ја претвораат во креативен производ 
или услуга. Така на пример, ако едно уметничко дело се заштити како индустриски дизајн и 
потоа се произведе аплицирано на текстилната индустрија, тоа станува комерцијален произ-
вод. Правата на интелектуалната сопственост влијаат на сите подрачја на културното произ-
водство и предизвикуваат директни финанскиски загуби во културните индустрии. Од една 
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страна, новите дигитални технологии претставуваат предизвик во можностите за создавање 
на интелектуални креации и авторски дела, а од друга страна, дигитализацијата создава 
нови можности за кршење на авторските права. Глобалната мрежа и социјалните мрежи се 
чини дека се вистинска џунгла што го прави невозможно сопирањето на илегалната разме-
на, сакатењето, публикувањето, преземањето и дигитализацијата на датотеките. Ова се слу-
чува поради тоа што иако постојат меѓународни стандарди, сепак правата од интелектуална 
сопственост се штитат територијално и секоја држава има свој збир од закони поврзани за 
овие проблеми – национално законодавство. Постојат идеи овие односи да се уредат на 
договорна основа помеѓу носителите на правата и операторите на интернет-мрежите со цел 
да се создадат нови деловни модели. Земјите што се ориентирани за работење со странство 
многу е битно да имаат гарантирана заштита на интелектуалната сопственост на одреден 
пазар. Државите членки на ЕУ работат преку мултилатералните институции, како што се 
Светската организација за интелектуална сопственост и Светската трговска организација, за 
да бидат сигурни дека земјите членки на овие организации имаат законодавство што е во 
согласност со меѓународните норми. Ако се погледне наназад, може да се констатира дека 
економскиот раст, кои некои земји го достигнале во последните децении, се должи на 
промената на политиката на управување со креативните ресурси и усвојувањето на нови мо-
дели за управување со креативното творештво во практиката. Основен механизам за граде-
ње на правилна политика на управување со креативните индустрии или предуслов за нивна 
експанзија е правната рамка која ја сочинуваат законите од областа на правото на интелек-
туална сопственост. 

Она што е особено битно, кога станува збор за културните економии и правата на инте-
лектуалната сопственост, е прашањето за уредување на односите помеѓу авторите, творците 
и креативците и компаниите што се занимаваат или го сочинуваат секторот на културните 
индустрии. На пример, авторите на книжевните дела имаат потреба да организираат репро-
дукција во доволен број копии и дистрибуција и продажба на своето авторско дело. Најчес-
то тие не се способни сами да го сторат тоа, туку ги користат услугите на печатарите и изда-
вачите, склучувајќи договори за печатење или издавачки договори. Меѓутоа, факт е дека 
денес авторите на книжевните и на научните дела имаат можност преку глобалната мрежа 
во електронска форма да ги објавуваат своите дела без поголеми трошоци, а со тоа делата 
стануваат подостапни за јавноста, со можност за индивидуално користење и печатење од 
страна на корисниците. На овој начин можно е со користење на е-продажби, самите тие да 
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организираат определени бизниси, но тоа би значело да се лишат од комерцијата и бумот 
што можат да го направат познатите издавачки куќи и евентуалните поголеми економски 
бенефити. Слична е и состојбата со некои сродни права, како што е правото на изведувачи-
те, на пример на музички дела, кои можат да ги користат глобалните мрежи за самопромо-
вирање или услугите на фонограмските куќи или сценските менаџери што можат да органи-
зираат големи концерти и можност за поголема комерцијализација. Авторите пак на различ-
ните компјутерски софтвери, исто така се поврзани со договорно уредување на односите со 
големите информатички компании, што ги произведуваат компјутерите, телефоните, телеви-
зорите и другите електронски уреди во кои софтверите може да се имплементираат. Ако 
како носители на дејноста на она што го чини секторот на културните економии или индуст-
рии се моќни компании, што вложуваат многу големи инвестиции, а не самите автори и 
креативци, станува јасно дека еден од најважните делови на правото на интелектуалната 
сопственост ќе биде преносот на правата на интелектуална сопственост со договори. При 
тоа се чини дека позицијата на договорните страни, авторите и креативците, од една страна, 
и големите издавачки, продуцентски куќи, од друга страна, не е и нема да биде во соглас-
ност со начелото за рамноправност на договорните страни. Оттука се чини потребно во 
законите од областа на правото на интелектуална сопственост, покрај уредувањето на сло-
бодното користење за лични и некомерцијални цели, да се уредат најбитните елементи на 
договорите со кои се пренесуваат правата на други титулари и начините на кои може да се 
пресметува надоместот за ова отстапување. Ова е особено битно затоа што определени пре-
несени права за одреден надомест во времето кога се преговарало и договорало можат да 
предизвикаат определен економски бум и профитирање во кое со одреден процент секо-
гаш треба да учествува авторот или креативецот, бидејќи колку и да се должи бумот на мар-
кетингот на компаниите како носители на креативните индустрии или културни економии, 
сепак комерцијалниот ефект се должи токму на креативноста на определениот автор, креа-
тивец, творец или пронаоѓач. 

Развиените земји за да ја подигнат свеста за значењето на почитувањето на правата на 
интелектуална сопственост се ангажираат за подобрување на образованието помеѓу поши-
роката популација преку едукација за правата на интелектуална сопственост во училишните 
програми и преку поврзување на носителите на правата со оние кои даваат интернет-услуги 
да соработуваат за да се намали појавата на илегално делење на датотеки. Британија има 
развиено портал на владата (Intellectual Property website), форум за интелектуалната сопст-
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веност во рамките на креативните индустрии, што им дава информации на претпријатијата, 
компаниите, пронаоѓачите, креативците, авторите за авторските права, патентите, трговски-
те марки, дизајните и насоки како да остварат профит врз основа на овие права. 

Во Република Македонија денес се препознава потенцијалот за можен поголем развој на 
креативните и културните економии и индустрии и потребата од вложување напори овие 
индустрии да доживеат експанзија, со што би придонеле делумно за решавање на пробле-
мите со невработеноста и зголемувањето на економскиот раст. Во исто време на релевант-
ната јавност ѝ е сосема јасно дека без гарантирање на правната заштита на креативците, 
авторите и иноваторите на нивните интелектуалните креации и следењето на меѓународни-
те стандарди за заштита на правата на интелектуална сопственост развојот на креативните 
индустрии не е можен. 

Уставот е основен извор на правото на Република Македонија. Тој е општ правен акт што 
зазема највисоко место во хиерархијата на правните акти. По осамостојувањето на Републи-
ка Македонија донесен е Уставот на Република Македонија од 1991 година. Со него, условно 
речено, се промовира новиот концепт за интелектуална сопственост во нашата земја. Со членот 
47 нашата држава ги гарантира правата што произлегуваат од научно, уметничко или друг 
вид творештво и се обврзува дека ќе ги поттикнува, помага и ќе го штити научниот и техно-
лошкиот развој. Со оваа одредба се нормирани директните гаранции на државата за развој 
на интелектуалната сопственост и авторското право, како и дека државата ќе ги помага и ќе 
ги штити. Истовремено, според членот 55 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и на 
претприемништвото и се определува обврска државата да обезбеди еднаква правна положба 
за сите субјекти на пазарот. 

Во Република Македонија, правото на интелектуална сопственост се регулира со повеќе 
закони и подзаконски акти. Како позначајни законски извори на правото на интелектуална 
сопственост во Република Македонија се сметаат: Законот за индустриската сопственост, Зако-
нот за авторско право и сродните права, Законот за културата, Законот за облигационите одно-
си, Законот за заштита на топографијата на интегралните кола, Законот против нелојалната конку-
ренција, Законот за заштита на конкуренцијата, Законот за заштита на потрошувачите, Кри-
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вичниот законик, Законот за државен пазарен инспекторат, Законот за царинските мерки за 
заштита на правата на интелектуална сопственост, Законот за семенски и саден материјал за 
земјоделски растенија, Законот за селекциони права, Законот за квалитет на земјоделски 
производи, Законот за виното, Законот за прекршоците, Законот за парничната постапка, За-
конот за кривичната постапка, Законот за извршување и др. Кон овие постојни закони би ги 
споменале и Законот за иновациска дејност, како и Законот за вештачење, Законот за про-
ценка, коишто исто така имаат влијание на потикнување на развојот на креативните и кул-
турните економии во нашата земја.  

Оценка е дека во Република Македонија имаме добро законодавство што ги следи меѓу-
народните стандарди за заштита на правата на интелектуална сопственост. Меѓутоа треба да 
се развиваат и да се спроведат системи на контрола и да се обезбедат надомести на автори-
те за бесплатно преземање на производите и услугите базирани на нивните авторски права 
и компензации на авторите за финансиските загуби поради јавната достапност на производи 
и услуги базирани на авторски дела. Она што недостасува е тоа што немаме силни мерки за 
спроведување на заштитата на правата на интелектуалната сопственост во практиката. Во 
Република Македонија можеме да се соочиме со продавање на ЦД и ДВД на улиците, со 
фотокопирање и нудење на продажба на книги и пишувани матерјали и со други форми на 
пиратски и фалсификувани производи, што лошо влијае на развојот на креативните индуст-
рии и на одлуките за инвестиции од креативните и културните сектори. 

Затоа е потребно и во Република Македонија постојано да се работи на едукација и по-
дигање на свеста на сите инволвирани во заштитата на правата на интелектуалната сопстве-
ност, како на целокупното население, така и на оние што се автори, пронаоѓачи, креативци 
или се носители на правата на интелектуална сопственост. За спречување на повредите на 
правата на интелектуалната сопственост, пронаоѓање на повредувачите и оние кои недозво-
лено ги користат правата од интелектуалната сопственост или ги злоупотребуваат, намалу-
вање на појавата на пиратски и фалсификувани производи, неопходна е заедничка акција на 
спроведување на законите во практиката на сите инволвирани страни од царинските ор-
гани, органите на прогонот, јавното обвинителство, судовите, застапниците – адвокати, веш-
таците, проценителите и сл. 

Што се направи на овој план во последните години во Република Македонија? Во овој 
период на универзитетите постојат активности за внесување на наставни програми од обла-
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ста на правото на интелектуалната сопственост во првиот, вториот и третиот циклус студии. 
На Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Ско-
пје се воспоставени магистерски студии од областа на право на интелектуална сопственост 
со заедничка диплома со Центарот за интелектуална сопственост при Универзитетот во 
Стразбур. Во Академијата за судии и јавни обвинители исто така, се врши перманентна 
едукација на судиите и јавните обвинители од областа на правото на интелектуалната 
сопственост. Стопанската комора на Република Македонија и Студентскиот парламент оваа 
година спроведуваат едукација од областа на правото на интелектуална сопственост во 
рамки на проектот „Претприемништво – иднина на студентите“. 

На 24 јануари 2013 година Собранието на Република Македонија донесе Национална 
стратегија за развој на културата за периодот од 2013 до 2017 година во која изрично се 
споменува дека една од целите на оваа стратегија е развојот и стимулирањето на креатив-
ните индустрии. Националната стратегија за развој на културата се базира на основните 
постулати на културните политики на современоста: од една страна, поддршка на традицио-
налните творечки и применети уметности и заштита на културното наследство и, од друга 
страна, создавање општествен амбиент што ќе овозможи имплементација на новите техно-
логии во сферата на културата и уметноста и кој ќе го поттикне развојот на креативните 
индустрии, на културниот менаџмент и маркетинг и на приватните иницијативи. Во оваа 
Стратегија како битни особено се посочуваат медиумите. Во Стратегијата на медиумите се 
гледа како на клучен фактор во културната едукација на граѓаните, кои суштински учеству-
ваат во креирањето на културниот амбиент. Оттука следува неопходноста од компетентна 
селекција на едукативните и на другите програми што ги емитуваат медиумите, како и 
создавање на сопствена продукција која, не само што ќе ги афирмира домашните автори и 
репродуктивци, туку ќе придонесе и за задоволување на потребите на сите консументи. 
Медиумите имаат голема одговорност во градењето на културната перцепција на граѓаните, 
па во иднина треба да настојуваат, со своите програми (културни и други), позитивно да 
влијаат врз моделирањето на доминантните културни матрици и вкусови, особено на мла-
дата популација. 

Во општите цели на оваа стратегија, покрај поттикнувањето на развојот на културата во 
сета нејзина комплексност на: наследениот традициски и етнокултурен идентитет на маке-
донскиот народ и на другите народи што живеат во Република Македонија, мултикултурал-
ната реалност на македонското општество, естетскиот плурализам на уметничките вред-
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ности и хуманистичката, етичката, едукативната, забавната, економската, производствената, 
кохезивната и другите димензии на културата и усогласување на развојните културни поли-
тики во Република Македонија, со релевантните развојни културни политики од меѓунаро-
ден карактер (ОН, УНЕСКО, СЕ, ЕУ), дигитализирањето на современото уметничко творешт-
во, како дел од современото културно богатство на Република Македонија и создадавањето 
на услови за зголемување на бројот на културните добра под заштита на УНЕСКО, како 
културни добра со исклучително светско значење, се поместени во десетина алинеи и други 
цели. Помеѓу останатите општи цели, на последно место, но не и со помала важност, е и 
унапредувањето на заштитата на интелектуалната сопственост во културата и во културното 
творештво. 

Според Стратегијата, поволниот општествен амбиент за развој на културата подразбира 
јавна и медиумска свест дека културата не е само пасивен потрошувач на буџетски средства, 
туку придонесува за економскиот и социјалниот развој на државата. Во претстојниот период 
е потребно да се преземат сите неопходни мерки за да се создаде поволен амбиент за 
развој на културата, првенствено преку воведување даночни и царински бенефиции за 
културата. 

Иако во законодавството на Република Македонија постојат законски регулативи за 
даночни и царински олеснувања за културата, тие сè уште не функционираат како ефикасна 
економска категорија и сè уште постои сомневање дека даночните олеснувања одат на 
штета на фискалните приходи на државата. Во периодот 2013–2017 година ќе се преземат 
неопходни мерки субјектите (спонзори, донатори) кои вложуваат средства во развојот на 
културата да добиваат стимулативни даночни привилегии, како и престижна морална 
сатисфакција (јавни признанија и награди за најуспешните донатори). Во тој контекст, со 
закон ќе се дефинираат јавниот интерес во културата и критериумите за негово утврдување 
со што ќе се поедностави административната постапка за даночните олеснувања за 
спонзорства и донации во културата. Министерството за култура ќе достави и иницијативи 
за измена на даночните прописи (за намалување на даноците за културата) и на царинските 
прописи (за проширување на царинските ослободувања за предмети што се неопходни за 
репродукција на културата). Исто така, Министерството за култура ќе предложи и воведува-
ње на даночни оптоварувања за субјекти што промовираат проекти без никакви вредности и 
естетика. Еден од приоритетите на Министерството за култура е соодветна финансиска 



56 Релациите на културните економии со правата на интелектуална сопственост 

валоризација на трудот на творците, уметниците, како и на вработените во установите од 
областа на културата. 

Со цел да се подобрат состојбите во сферата на културата и да се надминат некои дис-
пропорции во валоризацијата на трудот, потребно е да се донесе нов колективен договор за 
култура со којшто ќе се утврдат критериумите и коефициентите за вреднување на сложенос-
та на работните места, вложениот труд и резултатите од трудот, а со тоа ќе се утврди и неоп-
ходната хиерархија на звањата во културата.  

Освен тоа, ќе се преземаат и соодветни законски мерки за давање поповолни услови за 
стекнување право на пензија на балетските и на другите танцови уметници во Република 
Македонија во согласност со искуствата во државите членки на ЕУ.  

Министерството за култура, имајќи ја предвид комплексноста на културата, ќе иницира и 
измена на законската регулатива која ќе овозможи, освен уметниците, право на поволности 
од средствата од Буџетот на Република Македонија (уплата на придонеси за здравствено, 
пензиско и инвалидско осигурување) да имаат и другите лица што вршат стручни и едука-
тивни работи во културата.  

Според Акциониот план што е составен дел на оваа Стратегија, годишно ќе се вложуваат 
500.000,00 денари за примена на културниот менаџмент за управување на културата и 
обезбедување на средства за стручно усовршување во областа на културниот менанџмент и 
зголемување на бројот на професионално обучен кадар со доделување на најмалку пет 
стипендии годишно. 

Поголем дел од акциониот план е насочен кон сите облици на заштита на културното 
наследство и сите форми на негова информација, при што за овие цели се очекува да се 
искористат повеќе од 4.800.000,00 денари од европските фондови, како и средства од 
буџетот на нашата држава. 

Во Акциониот план се предвидува и изработка на Стратегија за културен туризам, што ќе 
овозможи презентација на културното наследство и зголемен број на странски посетители 
на државата. Во овој дел од Акциониот план се споменуваат и брендирани културни 
производи и услуги. 

Од сето погоре кажано останува да посочиме дека во Република Македонија има потен-
цијал за развој на културни економии и креативни индустрии, дека законските и политички-
те претпоставки постојат, но дека треба да се подигне свеста на сите и да се стимулираат 
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авторите, творците и креативците преку самовработување и организирање на мали и сред-
ни компании, преку користење на домашните и европските фондови да остварат економски 
ефекти од нематеријалните добра, а со засилување на спроведување на заштитата на пра-
вата на интелектуална сопственост во практиката да се поттикнат странските инвеститори да 
инвестираат во културните и креативните индустрии во Република Македонија. 

Така на пример, продукцијата на споменици од проектот „Скопје 2014“ и зголемениот 
интерес за туристичка посета треба да биде следено со овластено производство на минија-
тури од спомениците во вид на сувенири, шолји со слики, други предмети, како и разглед-
ници што би можеле да се купат на одредени локации. Занаетите, како што се грнчарството, 
кујунџиството, филигранството и други од нашата културна традиција, исто така треба да 
послужат како дел од креативните индустрии за пакување на мед, сирење и други тради-
ционални сточарски и земјоделски производи од Република Македонија што можат да се 
заштитат и со географски називи. Културните настани, како Рационовите средби, Струшките 
вечери на поезијата, различните фестивали, карневали, уште повеќе да станат дел од кул-
турниот туризам. Античките споменици и другото богато културно наследство преку дигита-
лизација да придонесат за афирмација на нашата култура. Винските патишта, патиштата по 
народните преданија, ликовите на Марко Крале, Настрадин-оџа, Итар Пејо, Скендербег, 
Сердарот да бидат дел од нашиот културен туризам. 

Авторите, творците и креативците од Република Македонија ќе треба да се едуцираат во 
однос на правата и обврските што ги имаат кога создаваат права на интелектуална сопстве-
ност во работен однос, односно ќе треба да обрнат внимание при склучување на колектив-
ните договори и договорите за вработувања. При користење на глобалните мрежи, како 
интернетот, и при постирање на своите авторски дела, доколку сакаат да ги направат дос-
тапни и да ги дадат условите на т.н. отворени лиценци, особено делата на научниците на 
пример, кои често сакаат своите истражувања да ѝ ги направат достапни на јавноста, и 
особено да се обрне внимание на запознавање на авторите, творците и креативците со за-
конските норми и потребата од користење услуги на адвокати и други правни советници при 
склучување на договори со компаниите од креативните и културните индустрии, издавачи, 
продуценти радиокомпании и ТВ-компании. 
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Актуелноста на темата е поврзана и со најновите активности на Европската комисија, која 
ги повика потрошувачите, корисниците, авторите, изведувачите, продуцентите, организа-
циите за радиодифузија, посредниците, дистрибутерите, давателите на услуги и здружени-
јата за колективно остварување на правата, како и сите заинтересирани граѓани да учест-
вуваат во јавната расправа! Темата е како да се овозможи поголема достапност и пренос на 
содржините на внатрешниот пазар со примена на заштита на креативноста и осигурување на 
легеслативната рамка, која ќе го поттикнува творештвото и продукцијата, а со тоа и стопанс-
твото. „Визијата на авторското право е модерна и ефикасна алатка која ја поттикнува 
креативноста и иновациите и овозможува пристап до квалитетна содржина, вклучувајќи го и 
прекуграничниот пристап, ги поттикнува инвестициите и ја јакне културната различност! 
Политиката на Европската Унија за авторско право мора да биде актуелна“ (http://www. 
cultureactioneurope.org/lang-en/component/content/article/41-general/597-the-eu-2020-
strategy-analysis-and-perspectives). 

Културните и креативните индустрии добиваат на значење во дваесет и првиот век како 
нови стопански гранки што се во експанзивен развој, и воедно служат како мост за културно 
зближување на народите во светот. Големото значење што им се придава на овие гранки во 
Европа, се потврдува со повеќе програми на Европската Унија, меѓу кои е најновата „Креа-
тивна Европа (2014–2020)“. Тоа е седумгодишна програма наменета за културниот и аудио-
визуелниот сектор во рамките на кои се наоѓаат две посебни потпрограми – култура и меди-
уми. Освен државите членки на ЕУ, во програмата „Креативна Европа“ може да учествуваат 
и други држави. За таа цел државите треба да потпишат рамковна спогодба со ЕУ и допол-
нителен документ, спогодба за учество во програмата „Креативна Европа“. Посебниот дого-
вор содржи посебни услови за учество во програмата, како што е годишна членарина, што 
треба да ја плати државата за учество во програмата и правилата што се однесуваат на ин-
формативните пултови на „Креативна Европа“. Програмата е фокусирана на човечкиот ка-
питал, развојот на вештината и мобилности, што е во согласност со целите на стратегијата 
Европа 2020. 

Секако, кога се има предвид културата како мошне сензитивна област, поради културната 
разновидност на земјите членки, особено културното наследство, уметностите на изведува-



59 Релациите на културните економии со правата на интелектуална сопственост 

чите, аудиовизуелните медиуми, издаваштвото, дизајнот, модата и архитектурата, за прог-
рамите што служат за поттикнување постојат различни стојалишта и во самата Европска 
Унија. Со програмата „Креативна Европа 2014–2020“ се поттикнуваат исклучиво културните 
и креативните индустрии што носат определени економски ефекти, зголемување на извозот 
на производи и услуги, зголемување на бројот на работни места и поголемо учество во БНД, 
до становиште дека треба да се поттикнуваат оние културни и креативни индустрии што 
значат поголема прекугранична соработка и носат препознавање и почитување на културни-
те разлики. Поттикнувањето на секаков вид соработка во културните и креативните индуст-
рии произлегува и од фактот дека тешко може да се зборува за моќна и креативна економи-
ја во време на глобалните предизвици, како што се: финансиската нестабилност, климатски-
те промени, исцрпувањето на ресурсите и образованието, без глобално заедничко дејству-
вање на сите овие полиња при што почитувањето, довербата и пријателството стануваат 
најзначаен елемент на меѓусебните односи меѓу поединците, компаниите и државите. 

Многумина културолози, социолози и економисти забележуваат дека програмата „Креа-
тивна Европа“ многу повеќе се залага за „реална економска корист“, односно за економска-
та корист и улогата на креативните индустрии, отколку за создавање на нови општествени 
односи што ќе ги мотивираат луѓето да ги користат своите способности и да бидат креатив-
ни. Во оваа програма се остварливи и приватни интереси, меѓутоа дел од социолозите 
сметаат дека зад програмата стои силен јавен интерес креативните индустрии да служат за 
постигнување на повисоки културни достигнувања. Во самата регулатива на програмата 
„Креативна Европа“ не се споменува често културата, иако во класификацијата што е содр-
жана во однос на креативните индустрии најмногу се содржани културни содржини (како 
што беше споменато тоа се: културното наследство, уметностите на изведувачите, аудио-
визуелните медиуми, издаваштвото, дизајнот, модата и архитектурата). Исто така, во оваа 
Програма не се зборува за интелектуалната сопственост, иако е сосема јасно дека економ-
ските ефекти не можат да се остваруваат без постоење на правата на интелектуалната 
сопственост поврзани со овие креативни дела и нивните автори и творци. 

Република Македонија единствено со подигање на заштитата на правата на интелектуал-
ната сопственост, што се во комплементарна врска со креативните индустрии и културни 
економии и преку зачленувањето во овие фондови и преку регионални проекти, користејќи 
ги овие можности, ќе им овозможи на културните творци и креативци преку новите техноло-
гии да остварат експанзија на овој вид на индустрии и остварување на двојната цел, ширење 
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на сопствената мултиетичката култура и остварување на економските ефекти од културниот 
сектор или културните економии преку зголемување на доходот и отворање на нови 
работни места. 
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Катица Ќулавкова

Заводлив прирачник за пишување куса фикција

(расказ, кус расказ, повест, новела) *

* Овој текст е одломка од подолг текст, а текстот е дел од книгата во подготовка

Заводлив прирачник за креативно пишување.





Зошто би напишале еден расказ? Имате ли нешто посебно да кажете, дури и ако е во 
прашање позната тема? Носите ли нешто подолго време како неискажана содржина која 
трага по свој облик и начин да се изрече? Природен порив на секоја несвесна содржина е да 
се освести така што ќе се изрече. Но, воедно, несвесната содржина има тежина која ја влече 
зад завесите на свеста. Во тој судир на двата порива, да се остане во сенка, од другата стра-
на на јазикот, односно (обратно), да се премине на страната на јазикот, се зачнува пот-
ребата, намерата и желбата да се состави еден расказ. Вие го изведувате тој чин на прео-
бразба на неосвестената и неизречената содржина (слика, чувство, собитие, спомен) во 
свесна и изречена. Бидете мајстор на преобразбата. Вешт играч со зборовите? Имате проб-
лем со самодовербата? Ако се залепите за сомнежот, нема да отидете подалеку од сомне-
жот, тој црв што рие и ве онеспособува да создадете што било. Одлепете се од сомнежот, 
почнете да пишувате, влезете во светот на текстот, започнете ја Играта! Продолжете по 
патот! Откријте го задоволството во пишувањето! Задоволството само ќе ве води по патот, 
кон излезот! Има повеќе излези кога пишувате расказ. Нема безизлезни ситуации во кни-
жевноста. Но, треба да умеете да го одберете тоа што му е потребно на вашиот расказ. Оти 
расказот не е само за вас, туку и за читателите. Тогаш направете го да биде комуникативен, 
занимлив, заводлив!  

Сакате ли да упатите на некоја препознатлива содржина на поинаков начин? Имате 
нужда од возвраќање, од реплика на некоја усвоена содржина, на некоја позната тема, на 
некоја митска или библиска приказна, на некој општествен стереотип? Не се воздржувајте 
да го искажете тоа, побарајте го најдобриот можен начин да реплицирате!  

Се поставува прашањето дали сте го препознале и идентификувале вашиот мотив да 
произведете (створите) една уметничка творба со зборови и да кажете нешто посебно по 
однос на избраната тема. Дали поривот да пишувате е силен? Дали имате свест за сопстве-
ните предиспозиции? Дали уживате во пишувањето? Дали не можете, а да не пишувате? 
Ова прашање се артикулира со тек на време и е веќе признак за авторска самосвест. Затоа е 
добро да си го поставите.  
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Препознајте го широкото тематско подрачје и препознајте го конкретниот мотив околу 
којшто ќе го градите расказот. Дали имате визија за целоста на расказот или напросто силен 
порив да пишувате? Дали сте ја смислиле приказната? Дали ќе пишувате расказ со читлива и 
стројна приказна или расказ во којшто приказната е растроена, разбиена, нечитлива? Дали 
го насетувате жанровскиот идентитет на вашиот расказ, дали ги знаете точно начелата на 
жанрот? Имате ли свои жанровски фаворити?  

Бидејќи се работи за куса фикција, пожелно е да се сосредоточите на еден мотив, однос-
но да ја препознаете разликата меѓу главниот и споредните мотиви. Мотивот не се излага во 
експлицитни фрази, иако понекогаш се навестува дури и со насловот на расказот или со 
првата реченица. Но, некогаш мотивот се провлекува таинствено низ текстот и се оформува 
откако ќе се усвои целината на текстот: кога ќе се доживее како решавање на зададената 
загатка, некакво појаснување на нештата, на маскираните, критични и парадоксални нешта, 
како разоткривање на идејата водилка. Некогаш пак, обратно, кусата фикција го води чита-
телот од познатото кон непознатото, па се изведува (од страна на писателот) како намерно 
шифрирање на навидум јасните нешта. До пресврт во нарацијата треба да дојде, вие како 
писател ќе одберете дали е подобро да се движите од познато кон непознато или од непоз-
нато кон познато, дали ќе дешифрирате или ќе шифрирате.  

На пример, во детективските фикции, читателот е ставен во улога на „детектив“, и самиот 
да го решава случајот, едновремено додека некој инсајдер во расказот го решава случајот 
во самиот расказ/новела. При тоа, раскажувачот намерно поставува замки, лажни траги, 
прави ненадејни ситуации, ја одржува тензијата, за на крај да се лоцира „вината“ на најнео-
чекуваното место (лик). Да се потсетиме, на пример, на подолгиот расказ (новела) на Едгар 
Алан По „Изгубеното писмо“, кој е добра илустрација за ваков тип на фикција. 

Некогаш фикцијата поставува некое прашање што на крајот не нуди јасен одговор, туку 
повеќе можни оптики, одговори и разврски на главниот јазол на приказната. Таквата отворе-
ност на детекцијата/дешифрирањето бара соодветна наративна форма, па се јавува потреба 
од вклучување на повеќе раскажувачи, од неколку раскажувачи – ликови, од еден речиси 
отсутен автор (наратор), од недостаток на авторитетна оптика. Авторитетот се поместува 
накај читателот, надвор од расказот, па читателот ја споделува одговорноста, како и актив-
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ната улога во возобличувањето (изобразување) на приказната и на нејзиното „значење“, 
намера, порака, идеја.  

Таков е, на пример, расказот „Во бујакот“ на јапонскиот писател Рјиносуке Акутагава, по-
пуларно познат како Рашомон, според истоимениот филм, од што произлегува и називот на 
наративната структура на мултифокалните приказни и на расказите со повеќе раскажувачи 
(повеќејазична, хетероглосна, полифонична нарација, својствена првенствено на романот, и 
на драмата, ама возможна и во расказот).  

Не треба да се заборави фактот дека, каков пристап и да одберете, вие пишувате „фикци-
ја“, што ќе се рече дека создавате некој свет, макар и сосема фрагментарно, а фикцијата 
подразбира доловување на илузија на стварност, еден клучен миг на проекција на нешто 
надвор од текстот во самиот текст. Таа илузија / проекција на стварност може да биде наз-
начена од некоја ситуација или состојба и од некој протагонист (лик, раскажувач), во нека-
ков развој, низ некаков чин (дејство, прагма, собитие). Да, човекот, кога се става во улога на 
читател посакува нешто необично, тукуречи нестварно, имагинарно, па сепак своите најне-
веројатни фантазии ги изразува, по правило, според познати обрасци/урнеци (како доле, 
така горе, како овде, така таму) својствени за човечкиот свет, некогаш толку луд, невозмо-
жен и парадоксален, што дејствува како да е фантастичен и фантазмагоричен. Фикцијата, 
која е тотално отуѓена од моделот на човечкото видување / поимање, не е апсурдна. Дури и 
кога говори за нешта далечни на современиот рационален и материјалистички поглед на 
светот, добрата фикција се движи по рабовите на веројатното, се обидува да биде уверлива, 
да биде ефектна, да трогне, да замисли, да запраша, да опомени, да потсети на сложеноста 
на светот, на неговата мистична и фантастична страна, на неговата Сенка (натприродниот, 
задгробниот свет, подземниот живот, божествените сфери, супер моќните суштества од 
различен вид). Да се потсетиме (само) на бајките/волшебните приказни/скаски и нивните 
неверојатни „приказни“ од усната, народна традиција или на некои раскази на Хорхе Луис 
Борхес („Розата на Парацелзус“), па ќе видиме како фикцијата се отвора спрема натприрод-
ното, мистичното и ониричкото, ама не е сосема одлепена од тлото на реалното.  

Фикцијата е спрега од реални и фантастични елементи, нивното дозирање зависи од 
жанрот, стилот и вештината на авторот. Фикционалниот начин/стратегија подразбира соби-
тија кои се одвиваат во препознатлив/оформен простор и време и кои создаваат едно дејст-
во во тек, раскажано најмалку од некој лик (глас), во еден текст/расказ, така што да има 
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своја форма, свој дискурс (сиже, конструкција). При тоа, не заборавајте дека со помош на 
јазикот на текстот и неговата форма би можеле да создадете толку уверлив (илузија на 
реалност) и можен и живописен свет, кој постои од другата страна на текстот и на јазикот, но 
кој се памти и има дејство врз меморијата на читателот како да се случил (како да постоел) 
во стварноста.  

Творечкиот процес подразбира и некои размислувања околу метајазичниот идентитет на 
текстот: на кој жанровски склоп најдобро ќе одговара содржината на расказот; дали самата 
содржина (приказната) веќе подразбира извесна жанровска припадност; кои наративни 
постапки („стратегии“) би биле својствени за ефикасно литераризирање на приказната; дали 
ќе посегнете по типично наративните облици (својствени за кусата прозна фикција) или ќе 
позајмите некои драмски, поетски или есеистички постапки, што ќе доведе до хибридиза-
ција на текстот, односно на структурата на расказот?  

Размислувајќи така, метапоетички, метајазично и авторефлексивно, вие ја определувате 
вашата авторска намера (интенција) и ја одмерувате вашата креативна моќ, вашиот капаци-
тет на знаења и вештини во жанровското и стилското обликување на текстот. Да се биде 
упатен во постапките и вештините на пишување не е доволно за да се напише еден добар 
расказ. Тоа значи, само дека е пожелно да се познава занаетот, да се има свест за замките и 
за правилата на одреден книжевен вид за да може да се извлече максимум од текстот.  

Размислувајќи во која насока ќе се движите, во насока на традиционалната куса прозна 
фикција или во насока на хибридна нарација, авторот го активира својот образовен багаж и 
му го става на располагање на својот творечки порив, односно го усогласува со својата 
авторска намера. За да се поттикне дејството на естетската функција не е доволен сировиот 
јазичен или идеен материјал, неопходно е нешто повеќе од тоа. А тоа „нешто повеќе“ води 
кон соработка меѓу свесните и несвесните содржини на книжевниот текст. 

Стилот на кусата фикција е предодреден од начелата на жанрот. Затоа, комбинацијата на 
начела/постапки на повеќе различни жанрови (проза, драма, поезија, есеј, мемоар, беседа) 
му дава на текстот двојна или повеќекратна жанровска припадност, го прави да се чита на 
специфичен начин, влијае врз ефектот врз читателот (начелото на изненада), го насочува 
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толкувањето на текстот, значи има и други импликации, првенствено семантички и интер-
дискурзивно. На авторот е да одбере меѓу конзервативните и иновативните жанровско-
стилски постапки. Некои аспекти на стилот се однапред зададени, но некои се прашање на 
творечкиот процес, произлегуваат од творечката лабораторија на авторот, поврзани се за 
сензибилитетот и за погледот на светот на авторот, а можат да бидат и рефлексија на вла-
дејачките книжевни и културни парадигми.  

Ако се согласуваме со претпоставката дека жанрот и стилот на фикцијата се повеќекратно 
одредени, од потеклото или генезата на приказната, од сензибилитетот и намерата на авто-
рот, од книжевната традиција и системот на вредности, од владејачката културна парадиг-
ма, тогаш треба да ја имаме предвид и поставеноста на расказот и на неговата приказна 
спрема други (книжевни и некнижевни) текстови, односно спрема претходните обработки 
на темата. Затоа, особено за почетниците, упатно е да направат вежби по креативно пишува-
ње куса фикција во вид на преработка на некој познат текст (митска или друга народна при-
казна, библиска приказна, историска приказна, писмо, архивски запис, новинарска вест). Во 
таа смисла, ќе потсетам и на улогата на истражувачкиот процес, кој често му претходи на пи-
шувањето на расказот. Истражувањето е увод во пишувањето, односно подготовка за пишу-
вање. Во текот на истражувачкиот дел се прават нацрти, белешки, се запишуваат идеи, лу-
цидни асоцијации, игри со зборови, фотографии, разговори, исчитувања, и др. Истражувач-
киот дел е особено неопходен во случаите кога се работи за историско/биографска проб-
лематика и тематика, како и кога се работи за текстови што се интертекстуални реплики 
(пародија, ревизија) на други текстови.  

Со оглед на тоа дека не секогаш се поаѓа свесно од некој веќе познат текст на слична 
тема, авторот треба да си ги постави следните прашања:  

Која е предлошката на мојот расказ, ако воопшто има некоја препознатлива предлошка? 
Дали претходно била текстуализирана од некого во некој друг контекст, во друг текст, во 
друг дискурс? Дали темата подразбира некој (туѓ) поттекст, поврзан со некоја приказ-
на/расказ, со некое историско или биографско собитие што имам намера да го прераска-
жам? По што е специфична, оригинална и актуелна мојата оптика (перспектива, гледна точ-
ка) спрема одбраната тема (одмазда, прељуба, завист, натприродното, архетипот на Анима-
та/Анимусот, на Сенката, на Мудрецот)? Дали сум доволно критички поставен?  

Од практична гледна точка, добро е да имате јасна свест (и) за следните прашања: 
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Дали приказната е веќе дадена во некој (познат) облик во историјата, во митот, во 
преданието? Дали идејата за приказна сте ја позајмиле од некоја историографска хроника, 
од некои мемоарски акти / документи, од нечии писма, во судските и полициски архиви, во 
медиумите (новинарството)? Дали приказната произлегува од приватните семејни архиви? 
Дали произлегува од вашите автобиографски искуства (ситуации, доживувања, мемоари / 
мемории на авторот, дневнички реминисценции)?  

Авторот е исправен пред потребата да одлучи дали ќе му биде верен на автобиографски-
от мотив или ќе го прикрие предавајќи го во некоја друга, подискретна форма. Од степенот 
на таа дискретност, софистицираност и критичност, зависи начинот на којшто во расказот ќе 
биде поставен раскажувачот (во прво лице, во трето лице, индиректен говор, директни дра-
матуршки водени сцени и дијалози, апстрактно, низ есеизирана дикција, од временска 
оддалеченост или блискост), каков ќе биде неговиот статус и однос спрема другите ликови 
(ако ги има), каков е неговиот однос спрема авторот, како се поставува спрема замислениот 
читател. Од сето ова зависи позицијата на раскажувачкиот глас и неговата гледна точка, од-
носно гласот на ликовите и нивната гледна точка, конечно дали и како ќе се вербализира 
присуството и улогата на авторот во расказот, на неговите маргини или сосема зад видли-
виот сценски простор на расказот.  

Постои разлика меѓу имагинарниот (фиктивен) свет и фикционалниот начин на неговото 
создавање. Затоа треба да се потсетиме на моќта на книжевното дело да создава имагинар-
ни светови на фикционален начин (имагинацијата е способност на авторот на расказот/ро-
манот за измислување на фиктивни светови или светови што ќе оставаат впечаток дека се 
измислени (конструкти), додека фикционалноста подразбира резултат на процесот на 
имагинацијата и на истражувањето. Имагинацијата е моќ за замислување, за фантазија и 
мечтаење и може да биде значаен конструктивен фактор (чинител) на расказот.  

Уметничкиот свет може да потсетува (во форма на реминисценција, асоцијација, алузија, 
допирни точки и други параболични проекции) на некој фрагмент од реалноста (историјата, 
социјалната и биографската стварност, друг имагинарен свет, митска приказна, предание), 
но не треба да биде негова имитација. Уметничкиот свет е конструкт кој почива врз своите 
конститутивни начела и врши други функции, првенствено и над сè естетска (стилска, лите-
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рарна) функција. Уметничкиот свет е неразделен од книжевниот текст и треба да произлегу-
ва од него, затоа фикцијата подразбира интимна врска со текстот, една апсолутна заемна 
приврзаност со текстот. Освен тоа, не треба да се заборави дека и најличните, интимни, 
автобиографски мотиви во расказот можат и треба да функционираат како составен дел од 
имагинарниот свет (небаре се измислени)!  

Во расказот, за разлика од драмата, е посебно важен јазичниот (вербален) склоп бидејќи 
преку него се постигнуваат другите ефекти и структури: приказната, перспективата на гледа-
ње или гледната точка на ликовите и на раскажувачот, позицијата на нараторот/раскажу-
вачот, неговиот однос спрема наративот, спрема ликовите и спрема читателот (дозирање на 
информациите, степен на упатеност во собитијата од фиктивниот/имагинарен свет на раска-
зот), времето – просторот на расказот.  

Затоа, овде би укажала на неколку групи прашања пред коишто се исправени авторите 
во текот на пишувањето куса фикција:  

- Која е вашата (авторска) намера (т.н. интенција) со пишувањето на овој текст (расказ)? 
- Кој стилски, жанровски, емотивен, смисловен/идеен и информативен (референција-

лен) ефект сакате да го постигнете? 
- Дали имате намера да конструирате фикционален текст/расказ? Ако имате, тогаш 

потсетете се на матрицата на фикционалниот текст, што е неопходно за да направите 
фикционален расказ? Развивајте свест за тоа што е фикционален свет и како да се 
створи (создаде) тој свет како илузија на свет, како илузија на стварност.  

- Дали мотивот се приклонува кон реалистичните собитија или е својствен за фантас-
тичните жанрови, вклучително и за научната фантастика, утопијата и антиутопијата? 
Мотивот и жанрот, во таквите случаи, се мошне тесно поврзани, односно влијаат 
еден врз друг. Не треба да се превиди дека мотивот (веќе) претпоставува извесна 
жанровска (дискурзивна) рамка, како што и самиот жанр подразбира (иманентно) 
одредени тематски структури.  

- Дали имате намера да ја претставите темата реалистично, миметички верно, или од 
дистанца, низ иронија, низ игра, низ некоја друга форма на дистанцирање од личното 
и реалното (магиски реализам, фантастичен расказ, расказ – игра, психолошки расказ, 
епистоларен расказ, расказ – дневнички запис, расказ – запис на сон)?  
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На крајот, нешто што не е совет, ами мал практичен потсетник на неколку работи за 
коишто е добро да изградите сопствен став: 

- Каков и да е вашиот избор, не заборавајте дека вие создавате нов уметнички свет 
што се разликува од реалниот свет. Потсетете се, во таа смисла, на начелото на 
дистанцата/деиктиката во книжевноста. Одлучете се дали ќе фингирате автобиогра-
фичност (прво лице еднина) или дистанцираност од автобиографичниот дискурс.  

- Определете го степенот на миметичноста на вашиот расказ: степенот на верност 
спрема вонкнижевната стварност и нивните стории, степенот на референцијалност на 
говорот/изразот на вашиот расказ, степенот на неговата енигматичност, двосмисле-
ност, херметичност, степенот на неговата провокативност.  

- Обидете се да изградите свест за тоа во која мера ќе користите лудистички постапки 
во пишувањето/во текстот. Дали, на пример, ќе сметате на ефектот на досетка и на 
стилски игри, какви што се повторувањето, анаграмите, палиндромите, пресвртите и 
алегориите, или пак ќе сметате на широкиот спектар алузии и асоцијации од хуморис-
тичен, ласцивен, политички тип? Од вашиот избор ќе зависи суптилноста на уметнич-
киот свет на расказот, ќе зависи судбината на вашиот расказ, ќе зависи задоволството 
во читањето на вашиот расказ.  

- При пишувањето има многу малку простор за случајности, особено не за наивни и 
игнорантски. Играта на пишувањето подразбира познавање на нејзините правила. За 
да ги надградите, за да ги промените, за да ги одбегнете, за да импровизирате со нив, 
за да ги вкрстите со други правила, треба да ги познавате суверено.  
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Културната политика (во поголем број земји) инсистира (културните) институции(те) да не 
се доведат во состојба да немааат соодветни финансиски и други ресурси за да произведу-
ваат резултати; да не работат под (и во) какви било услови и да ја земат одговорноста за 
своите (не)постигнати работни резултати, со цел во иднина да бидат поуспешни, поискусни 
и повнимателни.  

Предмет на истражувањето е содржината, функцијата, значењето и влијанието што ком-
плексниот проект – манифестацијата саем, попрецизно Саемот на книгата во Скопје го има 
во современата култура и во градењето на (културниот) идентитет(от). Од друга страна, 
преку примерот на Саeмот на книгата во Скопје, можат да се дефинираат и начините на кои 
се остварува комуникацијата меѓу уметникот и јавноста. Целта на истражувањето, пак, е да 
се испита како преку оваа манифестација може/не може да се влијае врз побарувачката и 
потрошувачката на книги. Со оглед дека саемот е простор во кој може да се сретнат различ-
ни знаења, вкусови и аспекти, во прилогов ќе се обидеме да покажеме како меѓусебното 
дејствување на побарувачката и потрошувачката на книги ја обликува целината на феноме-
нот економија на саемот. Со тоа Саемот на книгата во Скопје ќе се разгледа од аспект на 
културната индустрија, односно целта е да се проследи (процени) сегашната состојба на 
Саемот на книгата во Скопје (вклучително и на издаваштвото и на книгата) од правен, еко-
номски и од социјален аспект. 

Проектот претставува осмислена идеја во вид на процес, кој нè води до одреден резул-
тат. Ако во минатото под проект се подразбирало реализација на одреден производ – 
театарска изложба, културна акција или манифестација, денес под проект се подразбира 
реализација на осмислена идеја во вид на процес кој нè води до одреден резултат, во кој се 
имплементирани средби, дружења, контакти, комуникација на уметниците (кои се фокуси-
рани на самата содржина на проектот) и јавноста.  

Проектите, без разлика дали се реализираат од страна на некоја институција, организа-
ција, група на уметници или пак индивидуално, според Милена Драгиќевиќ-Шешиќ имаат 
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свои заеднички карактеристики: „тие се насочени кон остварување на одредена цел; имаат 
прецизно траење – точно одреден почеток и крај (свој животен циклус, составен од шест 
фази: концепција, планирање, реализација, контрола, евалуација и терминација); систем 
што подразбира преземање на меѓусебно поврзани акции; во одреден степен проектот е 
единствен и посебен; подеднакво е и процес и резултат и подразбира подеднакво значење 
и на ефикасниот и на ефективниот менаџмент“ (Драгиќевиќ-Шешиќ , 2011: 172).  

Иако идејата за проектот обично ја создава поединецот или помала група, сепак одреде-
на институција или организација (било да е во прашање културна институција или пак не-
владина организација) се неговите главни носители. Ваквата релација (поставеност) може 
да произведе бројни тензии и конфликти при имплементација на проектот и остварувањето 
на неговиот животен циклус. Од тие причини, интересите на организацијата и (интересите) 
на проектниот тим (индивидуалниот или колективниот) би требало да бидат заеднички, 
односно (при менаџирањето на проектот) во процесот на воспоставување на проектната 
идеја, важен момент е секој проектен тим, во согласност со побарувањата на самиот проект 
(неговиот облик: изложба, концерт, претстава, саем...; неговите карактеристики: уметнички, 
културолошки, активистички... или неговиот резултат: уметнички, комерцијален, едукати-
вен, социјален...), би требало да ги дефинира односите со носителот на проектот, начинот на 
донесување одлуки (од различно ниво на значење) и точната поделба на надлежностите и 
очекувањата.  

Постојат неколку облици на проекти во културата и тоа: 
1. Основни облици: изложба, концерт, претстава, трибина, спектакл, приредба, курсеви/

семинари, филмска проекција или видеопроекција;
2. Комплексни облици: манифестации (фестивали, смотри и саеми), прослави, акции,

работилници и анимациски филмови; и
3. Мас-медиумски проекти: радиоемисии, ТВ-емисии и рубрики и текстови во печатот.
Манифестациите се комплексен облик на дифузија на културата. Тие се заеднички име-

нител за: големи и значајни приредби, свечени поздрави и пречекувања, поворки преку кои 
мноштво луѓе јавно демонстрираат и изразуваат поддршка или протест во однос на некој 
настан или личност и се со политичка, религиска, спортска, културно-уметничка содржина. 
„Во примитивните општества биле сезонски (циклични), аграрни прослави и календарски 
церемонии, но во современите општества се општествено-политички, историски, културно-
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уметнички, спортски, локални, интраинституционални и интерперсонални“ (Драгиќевиќ-
Шешиќ, 2011:143). Културно-уметничките манифестации (со културно-уметничка содржина) 
имаат двојна улога: поттикнуваат создавање/ производство (низ вреднување) и негова ре-
цепција (популаризирање на манифестациите во јавноста). Оттука, основната цел им е вред-
нувањето и прикажувањето на уметничките остварувања настанати во одредена средина и 
во одреден период и се заеднички именител за фестивалите/смотрите, прославите и 
саемите.  

Во продолжение ќе се фокусираме на комплексниот облик на проектот саем, односно на 
манифестацијата Саем на книгата во Скопје, кој има културно-уметничка содржина. 

За да можат да остварат комуникација во јавниот живот, најновите научни достигнувања, 
темелните културни вредности, уметничките остварувања, не е доволно само да се случат, 
туку неопходно е да се создадат услови за нивно изнесување (промовирање) и пласирање 
пред (културната) јавност(а). За реализирање на ваквата цел се смета дека најпогодни се 
саемите, кои, според географската одредница, се од локален, регионален, државен или од 
меѓународен карактер, а според ритамот на појавување се годишни. На саемите се сретну-
ваат продавачите – излагачите и купувачите – посетителите. Ако создавањето и зголемува-
њето на бројот на саемите е последица на зголемувањето на пазарната побарувачка (па и 
потрошувачка), може да се постави прашањето: Кои се причините за зголемувањето на таа 
побарувачка? Како причина може да се наведе нивната едукативна, комуникациска и хипер-
консументска ориентација, односно насоченоста кон задоволувањето на разните културни 
интереси на (читателската) јавност(а). Додека пак на прашањето: Кои се причините за одр-
жувањето на саемите?, може да се одговори: 1) исклучителното културно, научно и општест-
вено значење, 2) надминување на затвореноста на институциите, 3) комерцијалниот фактор, 
индустријализацијата и создавањето профит, 4) дел од политичката елита има директна 
корист од одржувањето на саемите и затоа е заинтересирана за нивното настанување и 
развој. 

Истражувањето што го направија Фреј и О’Хаген (Frej и O’Hagen) ни сведочи дека: 
„саемите се одржуваат како резултат на постоењето на т.н. животен циклус на саемите“ (Frej 
и O’ Hagen, цитирано според Драгиќевиќ-Шешиќ , 2011: 201) и укажува на тоа дека европ-
ските држави сакаат по секоја цена да бидат патрони на успешни културни иницијативи; тие 
се спремни да издвојат соодветни финансиски средства, со што тие (културни иницијативи) 
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порано или подоцна, стануваат дел од официјалната културна политика. Во такви случаи 
може да се случи резултатот од државната интервенција, помалку или повеќе да биде 
бирократско управување и губење на програмска (саемска) иницијатива/еволуција на ставо-
ви. Последица на буџетско донирање, може да биде, што е парадоксално, создавање на 
алтернативен саем во ист или во друг град.  

На саем се изложуваат најразлични производи, се покажуваат умешности, се разменува-
ат мислења и идеи и се договараат идни проекти. Всушност, саемите претставуваат приред-
ба – спектакл каде во еден период и на едно место вниманието на јавноста се фокусира кон 
одреден(и) производ(и). Можат да бидат општи (трговски), специјализирани (градежништ-
во, електроника, мода, книги и слично), а во областа на културата најпознати се саемите на 
книгата, музичките саеми, ликовните саеми, саемите за мебел, за филмска продукција, 
радиопродукција и ТВ-продукции. 

Првите саеми на книгата почнуваат да се одржуваат во 30-тите години на 20-тиот век, во 
време на големата економска криза, како обид на издавачите да ја подобрат продажбата на 
книгите. Во Велика Британија неделникот Сандеј тајмс (Sunday Times) од 1933 година 
почнува да ја организира годишната изложба на книги, во Р Германија во Лајпциг се 
одржува сличен саем, во Белград секоја есен се одржува меѓународен саем на книгата, а во 
Скопје секоја пролет се одржува „Саемот на книгата“, кој е отворен за најшироката публика. 
Саемите на книгата (кои се пропагандно-анимациски изложби, но и пропагандно-комерци-
јални), служат како берза на информации. На нив се дознава што имаат објавено издавач-
ките куќи, односно читателите/публиката на едно место ја гледаат целата нова издавачка 
продукција. Издавачките куќи ги поднесуваат трошоците при издавањето на книгите, од-
говорни се и за производството и за пласманот и затоа манифестираат чисто економско 
однесување: пред сè се заинтересирани за пласманот на книгите, за зголемување на бројот 
на насловите, тиражот на изданијата, за ширење на читателската публика. 

Кај нас во Република Македонија саемот, како облик на маркетиншко дејствување, има 
значење само во оние домени на културата каде што постојат силни производствени инсти-
туции, кои исклучиво зависат од пазарот (од побарувачката и потрошувачката). Издавачките 
куќи, радиото и телевизијата, филмските продуцентски куќи, мораат да вложуваат во 
саемите за да им обезбедат комерцијален успех на своите производи и со тоа да си созда-
дат и услови за континуитет/продолжување на својата работа и вложување во нови проекти. 
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Поради тоа, наспроти фактот дека трошоците за учество на саемот се големи (се калкули-
раат во состав на општите пропагандни трошоци), производствените институции своето 
учество на саемот го планираат однапред, настојувајќи да го приспособат и процесот на 
своето работење (на пр. најголем број книги се печатат пред саемот на книгата). Организато-
рот на саемот настојува да им се исплатат трошоците на учесниците на саемот, со што и 
понатаму ќе го осигура нивното учество. Настојува да ја анимира стручната јавност, новина-
рите и најшироката публика и за свој резултат ги смета добрата продажба и успешните 
договори склучени на саемот.  

Понекогаш, а особено во малите јазични средини, состојбата со издаваштвото може да 
стане неповолна. Издавачките куќи се соочуваат со проблеми, како на пр. ненаплатената 
побарувачка, преголемиот данок, проблематичната дистрибуција, непостоењето на активни 
и влијателни финансиски институции што би ги застапувале нивните интереси и сл. Во такви 
услови тие тешко преживуваат, па присутен е трендот на нивното гасење, а голем дел од 
работните места како: преведувачи, уредници, лектори, дизајнери, графички уредници, 
печатари и др. се укинуваат. Ваквите тенденции се особено видливи во услови на криза. 
Кризите создадоа нови проблеми што може да доведат до уништување на издавачката 
мрежа, пад на продукцијата, несоодветни услови за продажба, отежната наплата, што 
претставува голем удар за издаваштвото.  

Оттука, примената на економско однесување (кое може да се разгледува како дел од ка-
питалистичката економија) може да има и културно негативни ефекти, па затоа се неопход-
ни соодветни мерки и активности од страна на културната политика.  

Книгата е специфичен производ и се смета за основно средство и показател/индикатор 
на културниот развој. Нејзината улога е незаобиколна, како во процесите на меѓународната 
културна соработка, така и во збогатувањето на содржината на културната комуникација – 
внатре во рамките на една национална култура или пак во една држава. Таа, особено во 
малите јазични средини, е влог што треба да биде под надзор и покровителство на култур-
ната политика на една држава. Но издаваштвото, како дел од креативните индустрии, треба 
да обезбеди соодветно, висококвалитетно и квалификувано менаџирање. Најзначаен облик 
за посредување помеѓу книгата, книжевните дела и публиката/јавноста имаат книжарници-
те, библиотеките и саемите на книгата. 
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Во април годинава заврши уште еден Саем на книгата во Скопје, кој согласно начинот, 
квалитетот и квантитетот на книгите (материјалот) што ги презентираше, ги провоцира/пок-
ренува прашањата: Дали државата ги поддржува овие манифестации или не?; Дали Саемот 
на книгата е културна индустрија (мал/голем бизнис), која, ако ги следиме Адорно и 
Хоркхајмер (Adorno, Horkhajmer, 1944), книгата ја претвора во стока, а со тоа, меѓу другото, 
ја претвара во средство за репродукција на постојните (капиталистички) односи или пак 
треба да ги следи насоките на културната политика – свесно дејствување насочено кон 
остварување на општествено прифатливи цели и задачи во областа на културата, реализи-
рани со помош на одредени мерки, активности и инструменти и одговорност на државата?  

Оваа дилема се зголемува во мали говорни подрачја какво што е македонското. Оттука 
се поставува и прашањето: Дали на нашето мало говорно подрачје Саемот на книгата може 
да биде културна индустрија – книгата да се популаризира и да оствари профит или пак, во 
рамките на културната политика на државата, тоа ќе биде спонзорирано подрачје, покриено 
од државниот буџет? Специфичноста на прашањето бара и комплексен одговор. 

Земајќи го предвид фактот дека денес имаме нови (македонски) дела што претставуваат 
вистински епохални дострели во својата национална книжевност и наука (а во одделни 
случаи и во рамките на светската книжевност и наука), следува прашањето: Какви типови на 
книги остваруваат профит? Секако дека тоа се бестселерите, на што упатува и самото име. 
Бидејќи содржината на бестселерот е провокативна и е предизвик, тие не само што се 
најпродавани (и најпрофитни), туку се и најчитани. И денес под влијание на Франкфуртската 
школа многумина би рекле дека тие се алатката со која „хегемонот“ (издавачката индустри-
ја) добро владее со читателската сцена и со тоа си обезбедува максимален профит и 
репродукција на востановените (капиталистички) односи. Но се поставува прашањето дали 
ваквите тврдења се сосема точни и каде, евентуално, Франкфуртовците грешат?  

Одговорот на ова прашање бара отворање на нови како: Дали државата и Министерство-
то за култура имаат свое влијание врз она што се печати, односно дали спроведуваат одре-
дена културна политика?; Дали оценките за долгогодишното успешно реализирање на 
проектот Саем на книгата го отвора патот издаваштвото да се оцени како една од креатив-
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ните индустрии со добри изгледи и дали дополнителните можности во финансирањето на 
издаваштвото како: обезбедување средства за соодветен менаџмент и маркетинг, регулира-
ње на спонзорството (кој е дополнителен, а не основен извор на приходи), заемите/гаран-
циите против загуба или мерките и активностите што ги презема државата и Министер-
ството за култура, од македонското издаваштво прават успешна приказна?  

Министерството за култура на РМ поддржува огромен број изданија. Средствата од таа 
намена се составен дел на буџетот на ова Министерство, кое по пат на јавен конкурс 
финансиски го поддржува издавањето книги. Многумина ова го нарекуваат „борба за пари“. 
Судејќи според субвенциите што одат по принципот секому по малку, културната политика 
на РМ цели кон зголемена продукција на книги. Ваквата политика може да биде успешна 
само доколку се развијат механизми со кои издавачките куќи ќе обезбедат дополнителни 
средства, што сѐ заедно значи – ќе ја развијат издавачката дејност како еден од видовите на 
културните индустрии. Тоа бара адресирање и анализирање на Саемот на книгата во Скопје 
од правен, економски и од социјален аспект. 

Со оглед на тоа дека културната индустрија во себе ја вклучува и целата културна и умет-
ничка продукција, од економски аспект, без разлика дали се работи за некој производ или 
изведба во живо, прашањата за интелектуалната сопственост, авторските права и заштитни-
от знак се клучни во креативната економијата и културните/креативните индустрии. Тие, 
пак, се поврзани со економијата на знаењето.  

Познато е дека забрзаниот развој на новите технолигии доведува до трансформации, 
односно ги менува односите во културното производство. И издаваштвото и Самот на книга-
та во Скопје можат да се третираат како дел од културните индустрии со двојна функција: 
како културно добро и како економски сектор. Саемот на книгата за да прерасне во мани-
фестација со максимални ефекти, потребна е соодветна стратегија и политика која би 
водела до посакуваните цели: културна презентација, финансиско зајакнување на издавач-
ката индустрија, отворање на нови работни места и слично, преку пласман и продажба на 
книгата.  

Ако ја анализираме состојбата во идаваштвото во РМ во моментов, би го констатирале 
следново: 

– станува збор за фрагментиран сектор, кој го карактеризира дејноста на мали и на
микро издавачки куќи;
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– продажбата на книги бележи пад. Се смета дека доколку бројот на продадените
примероци на една книга достигне до 1.000, тогаш таа влегува во најпродаваните, а
доколку бројот на продадени примероци на книгата падне под 300, таа не може да се
печати без субвенции;

– мал пазар на е-книги. Според одредени истражувања се смета дека е потребно да
бидат објавени најмалку 4.000 е-книги на различни платформи, за да може воопшто
да се зборува за пазар на е-книги.

Ваквата состојба директно влијае и на Саемот на книгата во Скопје. Кризата и рецесијата 
можеби најголеми негативни ефекти имаат во секторот на културата, па издавачите едвај ја 
преживуваат. И во вакви услови не се размислува за нивно окрупнување. Тие немаат потен-
цијал и капацитет за нужни инвестиции за развој на е-издаваштво што ги прави неконку-
рентни. Издавачите со конверзија ја одлагаат продажбата на насловите во е-форма, а Сае-
мот на книгата во Скопје не ни помислува за варијантата наслови во е-форма. Понатаму, врз 
издаваштвото и Саемот на книгата во Скопје, како институција која посредува во културата и 
е репрезент на дострелите во оваа област во Македонија, влијаат: падот на куповната моќ 
на граѓаните, укинувањето или смалувањето на средствата за обнова на фондот на книжар-
ниците, намалувањето на финансиските средства за поддршка на книги итн. Од ова, а со 
оглед и на малото јазично подрачје што го покриваат, потребна е соодветна културна поли-
тика со јасно дефинирани стратегии и цели, т.е. јавна политика со која би се дефинирала, 
насочила и би се развила издавачката дејност кај нас, би ја препорачала или одредила стан-
дардизацијата на конверзијата, квалитетот и стиловите, заштитата за научното, стручното и 
за популарното издаваштво. 

Во услови на светска економска криза, обично дејностите поврзани со културата најмногу 
се на удар, особено во средини каде што културата се смета како дејност што е непрофитна 
и потрошувач на буџетските средства. Но, доколку културата се смета за ресурс што може да 
придонесе за економски раст искористувајќи ја креацијата (наспроти природните ресурси 
што со експлоатацијата се трошат, кративноста со експлоатацијата се зголемува), тогаш таа 
би можела да биде двигател за надминување на кризата. Но за да се случи тоа, потребни се 
соодветни политики. Сметаме дека доколку сакаме да добиеме вистинска слика за култур-
ните политики во сферата на издаваштвото би морале да ги анализираме владините полити-
ки во однос на културата во период на криза. Владата на РМ и Министерството за култура 
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промовираа и реализираа неколку проекти во областа на издаваштвото, кои ги сметаме за 
успешен исчекор во политиките што ја означуваат транзицијата во поимањето на културата. 
Без да навлегуваме во детали, кои секако ќе ги покажат и негативните страни, тука сакаме 
да ги нагласиме позитивните ефекти од ваквите политики. Станува збор за проектите „130 
тома македонска книжевност“ и нивните преводи на светски јазици, проектот „Превод на 
литературни дела на добитниците на Нобеловата награда за литература“, проектот „Ѕвезди 
на светската книжевност“ и проектот за кој беше одговорно Министерството за образование 
и наука на РМ – Превод на учебници. Ваквите политики им овозможија на издавачките куќи 
да ја надминат кризата која, доколку не се преземеа мерки, можеше да биде причина за 
нивното затворање, а голем број од вработените од овој сектор да ги изгубат работните 
места. Се чини умесна забелешката дека проектите што ги реализираше Владата на РМ во 
областа на културата и издаваштвото придонесоа РМ да биде една од најуспешните земји 
во справување со кризата. 

Правниот и економскиот аспект се разгледуваат согласно Законот за култура (Службен 
весник на Република Македонија, бр. 31/1998), како правен извор и документ, со кој се 
утврдуваат основите на културата како темелна вредност на Република Македонија, облици-
те на остварување на културата, начинот и условите на нејзиното финансирање, како и други 
прашања од интерес на културата. Културата, во смисла на овој закон, ги опфаќа: творештво-
то, објавувањето на творештвото и заштитата и користењето на творештвото. Тој е основа за 
спроведување на бројни постапки со кои ќе се проценува што е поединечен, локален и 
национален интерес во културата и со колку средства тие ќе се финансираат. Имено, пое-
динечен интерес во културата се финансира самостојно (по сопствена одлука); локален ин-
терес се финансира согласно програмата за култура, што ја донесува советот на единиците 
на локалната самоуправа, согласно законот, а националниот интерес, односно заради 
остварување на националниот интерес во културата, Собранието на Република Македонија, 
донесува национална стратегија за развој на културата од пет години. Средства за реализа-
ција на националната стратегија се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

Согласно Законот за култура, Саемот на книгата во Скопје спаѓа во графата на дејност за 
посредување во културата и во смисла на овој закон тој дејствува во организирање и јавно 
презентирање, изложување, изведување и друго слично објавување на веќе објавени до-
машни и странски дела и изведби од областа на културата во Републиката и во странство, 
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како и собирање и обработка на податоци за објавените дела и изведби. Оттука, Саемот на 
книгата во Скопје може да се перципира и како културна дејност за промовирање и заштита 
на (материјалното и духовното) творештво на Република Македонија, и пред сè е третиран 
како манифестација од национален интерес во културата. Неговото финансирање се врши 
со средствата од буџетот на Република Македонија, односно Министерството за култура со 
средства од буџетот на Република Македонија учествува во финансирање на проекти од 
национален интерес во културата и од средствата што се остваруваат од влезници и од от-
стапениот простор на издавачите.  

Земајќи ја предвид нивната сегашна состојба (и на Саемот на книгата во Скопје и на 
издаваштвото), разбирлива е потребата од ефикасни решенија. Нормативните можности 
што можат да се искористат во таа насока, се сведуваат на избор помеѓу две алтернативи: 

- првата, донесување на нов закон за финансирање на локалниот, односно национал-
ниот интерес во културата, со што ќе се посвети должно внимание на Саемот на кни-
гата во Скопје (издаваштвото и книгата) и создавање на посебни нормативни решени-
ја внатре во истиот закон, и 

- втората, донесување на посебни прописи за Саемот на книгата во Скопје (издавашт-
вото и книгата). 

Овие две варијанти не се иксклучуваат, туку се препорачува нивно спојување. Со тоа би 
се овозможило состојбата во која Саемот на книгата во Скопје (издаваштвото и книгата) ќе 
ги надополни главните ресурси – знаење, време и средства и во поголема соработка со тие 
што ги донесуваат одлуките (пред сѐ Министерството за култура) и со тоа би се доближил до 
другите подрачја на културните индустрии (на пр. аудиовизуелната дејност). 

Ако целите на Саемот на книгата се: 
– поттикнување на културата на читање преку промовирање на книги, автори, преведу-

вање;
– поврзување на институциите што се занимаваат со издаваштво и со поттикнување на

културата на читањето;
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– отворање дијалог меѓу книжевните продукции и публиката;
– подобрување на соработката меѓу издавачите и државните институции;
– организирање на трибини и дискусии за статусот на книгата, авторите и издавачите и

др.; тогаш претставува предизвик да се анализира како еден саем на книга може да
се квалификува како успешен, односно како придонесува за развој на издавачката
дејност. Тоа ќе се обидеме да го одговориме врз основа на овогодинешната дејност
на Саемот на книгата во Скопје.

Поттикнувањето на читањето е еден од најважните елементи, па тоа треба да биде еден 
од приоритетите на културните политики на државата, но и на издавачките куќи. За жал, 
читањето и неговата важност не се внесени ниту во еден владин програмски документ, ниту 
пак за нив стратешки се размислува. Одредена политика на поттикнување на читањето 
имаат издавачките куќи, но и тоа не е доволно. Саемот на книгата во Скопје е едно од такво 
место каде се развиваат, но секако има простор и за збогатување на политиките што треба 
да резултираат со поголем број читатели. 

Читателските навики се врзани за образованието и материјалниот статус, па потребно е 
преку државата да се интервенира и да се поттикнува читањето и развивањето на културата 
на читањето во сите кругови. Читателската навика е долготраен процес, а одвикнувањето од 
читањето се случува под влијание на надворешни фактори. Поттикот за читање не смее да 
биде спорадичен, врзан само за поединечни манифестации, без разлика колку тие се 
медиумски експонирани, туку мора континуирано да се спроведува.  

Поттикот за читање и промоција/развивање на културата на читање е неопходен, а пос-
ледниве неколку години најголем исчекор имаат направено интернет-порталите и блогови-
те, од кои некои се специјализирани за книгата. Тие овозможуваат во новите изданија да се 
прочитаат не само кратки информации, најави и промоции туку даваат и авторски, критички 
прикази за одделни изданија, поттикнуваат разговори и пишување есеи. Се работи за прика-
жување на дела на т.н. убава книжевност, а многу ретко на научни и стручни книги.  

Сè уште не постои осмислен модел според кој би требало да се финансираат проекти 
чија цел им е поттикнување на читањето. Очигледно е дека без изразена професионализа-
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ција – плаќање на соработниците за авторските текстови, плаќање на уредничките тимови и 
други трошоци, не е возможно да се очекува квалитетен исчекор и на новото, онлајн инфор-
мирање и на класичното за сите аспекти на македонскиот пазар на книгите. Оттука, за 
реализација на една од клучните цели, потребно е да се започне со создавање на долгороч-
ни и краткорочни стратегии за поттикнување на читањето што ќе бидат спроведени како на 
државно ниво преку Министерството за култура, така и на ниво на заинтересираните инсти-
туции и субјекти. Во таа насока треба да се инкорпорираат и писателите, како заинтереси-
рани субјекти за поголема рецепција на нивните книги. Можно е и основање на национално 
тело за поттикнување на читањето, развивањето на културата на читање со примена на сите 
позитивни светски искуства. Во таквите читањето треба да се претстави како задоволство и 
забава, а не мака. 

Кога зборуваме за стратегиите за поттикнување на читањето, зборуваме и за начините на 
кои се остварува комуникацијата помеѓу уметникот и јавноста. Оваа година Саемот на кни-
гата имаше слаба продукција на општествено-хуманистички изданија, а научната книга беше 
потполно невидлива. Најзастапени беа бестселерите, што најчесто се подготвуваат како ев-
тини изданија наменети за масовна консумација. Најчесто тоа се преводи на странски авто-
ри, па и оваа година изостана контактот на читателите со авторите на бестселерите. На пого-
лемите саеми славните автори привлекуваат голема публика, што пак е предуслов за одрж-
ливост и на издавачките куќи и на саемите. Домашните автори, кои беа распределени на 
соодветните продажни места наместо издавачите, сепак, со чест на исклучоци, не успеаја да 
го привлечат вниманието на поголема публика. Причината може да биде двојна: или авто-
рите не нудат интересни содржини или издавачите не се потрудуваат соодветно да ги пла-
сираат. Секако, комбинацијата и од двете е можна. Но, ако ја прифатиме за точна констата-
цијата дека сѐ може да се продаде со соодветен ангажман, тогаш сепак би заклучиле дека 
издавачите немаат доволно осмислени стратегии со кои од домашните автори ќе направат 
славни личности, а со тоа и нивните културни продукти помасовно ќе бидат барани на 
пазарот.  
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Книгите постојат доколку некој ги чита. Со читањето се оживуваат/анимираат нивните 
светови. Оттука, книгата не е онаа отпечатена бела хартија ставена меѓу корици, туку е „мен-
тална активност“ во нашиот дух. Штом се престанува со читање, штом книгата се затвори, 
таа престанува да постои (со својата содржинска, супериорна моќ врз нас) и се претвора во 
предмет со одредени димензии и боја, кој може да се врати на полицата. Саемите на книга 
имаат функција таа ментална активност да ја држат присутна/отворена што е можно подол-
го. Зошто, ако велиме дека креативните индустрии имаат и економска, но и општествена и 
инклузивна моќ, тогаш „отворениот свет на книгата“, освен што овозможува профит, а со тоа 
обезбедува работни места, чиј основен ресурс е креативноста, овозможува и создавање на 
групи – читатели кои се поврзуваат според одредени интереси. Овогодинешниот Саем на 
книгата како да не беше чул за таквите цели. Освен на промоциите, каде понекогаш се читаа 
извадоци од книгите, кои по правило се кратки, анимирањето на книгата не беше присутно.  

Кај нас, на нашиов Саем на книгата, комуникацијата помеѓу уметникот и јавноста во кон-
тинуитет се остварува(ше) преку практицирање на една, до смрт здодевна, форма на 
оживување/анимирање, а всушност претставува – убивање на книгата, а тоа е класичната 
промоција. Велат дека, ако сакате да ја убиете книгата, направете класична промоција, и за 
жал и овој елемент веќе со години во континуитет се зема како показател за атрактивност(а) 
на саемот. Така, и оваа година преку медиумите беше јавено (а сосема неважно) дека ќе се 
одржат околу 20 до 30 промоции. Имено, ако промоцијата се сведе на тоа некој теоретски 
добро поткован интелектуалец да говори 40-тина минути, ако публиката е составена од нај-
блиските и по некој добар пријател и ако сите тие излезат од промоцијата со сознанието/ 
свеста дека промоторот покажал колку е учен, а ништо не кажал за авторот и за книгата, 
тогаш каква корист од сето тоа/од промоцијата? Според сознанијата, веќе со години по сите 
важни саеми, промоциите се прават само како „жив разговор“ со авторот, при што многу по-
веќе се открива (за) неговата личност, отколку (за) содржината на книгата, со цел да се 
заинтересира публиката за авторот за да ја побара книгата, а не со цел да се каже (како што 
е практика кај нас) дека книгата е генијална. Убедена сум дека на сите (20 до 30) промоции 
годинава, на ниту една не се имало случено промоторот да пропушти да каже дека книгата 
е прекрасна/генијална. Но, попотребни се модераторите, а не промоторите. 



 

88 Модели на проекти во културата: „Саем на книгата во Скопје“ 

Во таа смисла искуството што го пренесуваат оние што ги посетиле поголемите светски 
саеми е драгоцено. Писателот Венко Андоновски го пренесува своето и вели: „читањето на 
книгата е прв начин таа да се оживее/анимира“ (Андоновски, 2009: 322). Имено, книгата мо-
же да ја чита самиот автор (т. н. авторски читања, што нашиов саем речиси го немаше), мо-
же да ја чита артист (на пример да се направи маратонско читање на поезијата на еден ав-
тор, што не се случува), но може да ја чита и самиот посетител на саемот. За да се привлече 
посетителот да ја допре книгата со цел да почне да ја чита, се прават сериозни стратегии 
што се применуваат на светските саеми на книга. Во таа насока се креираат пријатни катчи-
ња во кои читателите бесплатно читаат нови книги или се креираат кафулиња во кои, покрај 
пајалаци, се служат и нови книги, секако повторно бесплатно за да се сретне потенцијални-
от читател со својата потенцијална книга за читање. Андоновски сведочи за искуството од 
саемот во Лајпциг каде „има катче во кое посетителите можат удобно да си легнат на воз-
душни душеци, дизајнирани со отпечатени страниците од славни книги. Така посетителите 
лежејќи можат да прочитаат некоја книга што не ја имаат купено, па дури откако ќе ја зачи-
таат, доколку сакаат, можат да ја купат“ (Андоновски, 2009: 365). Овој исказ сведочи за пре-
земени политики и маркетиншки стратегии што се базираат на креативност и истражување. 
Очигледно за потребите на пазарот, претпријатијата што се занимаваат со издаваштво и 
саемите на книга ги ангажирале психолозите за подобра проценка во какви услови најмногу 
се чита. Установено е дека најголем дел од популацијата чита во лежечка положба, па се 
решиле на ваков трик. Креативноста на стратегиите за зголемување на продажбата, не зас-
танала тука. Андоновски сведочи и за постоење на втора варијанта наменета за визуелните 
типови, кои поретко држат книга в рака: „... постојат видеобимови на кои се даваат извадо-
ци од книгите што можат да се купат, и тоа на повеќе јазици. Така, си лежиш, читаш на 
скрин, и доколку нешто ти се допадне стануваш и си купуваш класична книга од допадна-
тото“ (Андоновски, 2009: 366). 

Според ова, на нашиов саем имаше сè што ни треба, а го немаше само она што е неоп-
ходно, односно ги немаше оние што ги полнат белите листови од харија: АВТОРИТЕ, а тие 
треба да живеат таму неколку дена во непосреден контакт со публиката, бидејќи знаеме де-
ка без автор нема вистински/квалитетен саем (на книгата). Но, годинава најмалку од сè има-
ше Автори, а и ако ги имаше, случајно можеше да се сретнат седнати на некој од штандови-
те, на (народно кажано) муабет, а авторите се најважниот чинител во синџирот на книгата, 
но нивната ситуација, како извори на дела и како преведувачи, не задоволува. Тие со право 
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се незадоволни, поради релативно ниските приходи, остварени од продажбата на своите 
дела, слабата можност за остварување на своите права од авторските договори, без разлика 
на релативно добрата законска рамка што ги дефинира авторските права. Издавачите, за 
жал низ постојното издаваштво и продадените примероци, не можат на авторите да им по-
нудат поголеми хонорари, но мораат да им понудат авторски договори и редовна исплата 
на договорените авторски надоместоци. 

Понатаму, да не говориме за други, мултимедијални, придружни форми на добар саем – 
ликовни уметници што сликаат на самото место, театарски хепенинзи, маскембали (а токму 
ова треба да го научат нашите организатори на саеми: ако сакаме да биде успешен саемот 
треба да биде еден вид спектакл). Годинава, а и годините пред оваа, тоа не беше случај. Се 
чувствува општо незадоволство: авторите исцрпени од голите форми на саемски активнос-
ти, без да добијат (така барем велат) ниту денар хонорар за книгите што веќе се во продаж-
ба, не беа присутни ниту заинтересирани да сторат нешто повеќе успешно да се продаваат 
нивните книги. Издавачите, кои преку Министерството за култура го обезбедуваат барем 
минимумот егзистенција, не се мотивирани да сторат нешто повеќе. Ниту т.н. споредни ак-
тивности (печатниците, оние што се занимаваат со продажба на хартија и сл.) не беа видли-
ви. Во таквата слика за тоа што е саем на книгата, нè зачудува и изјавата на еден од нај-
популарните автори во Македонија, писателот Венко Андоновски дека имаме состојба на: 
„зајмување на книгата, а не на саем на книгата“ (2009: 367), т.е. печатење книги на вересија 
(авторот се задолжува за да почести зошто не зел хонорар од издавачот, издавачот се 
задолжува кај печатарот, печатарот кај производителот на хартија...). 

Некои од медиумите го изнесоа податокот дека овогодинешниот меѓународен саем на 
книгата бил посетен од околу 30.000 посетители. Издавачите пак, изјавија дека овогодинеш-
ната продажба на книги е значително намалена во споредба со претходните. Ако го занема-
риме фактот дека бројот на посетители не е равенство на бројот на читатели, ниту пак бројот 
на продадени книги е равенство на прочитани книги, би рекле дека ваквите изјави се кон-
традикторни, зашто логично е да се очекува дека поголемата посетеност најчесто носи и по-
голем профит. Расчекорот може да се согледа како несовпаѓање на бројот на посетители со 
реалниот број на посетители на Саемот на книгата како резултат на фактот што паралелно, 
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со истата (купена) влезница, можеше да се посетат и другите саеми (како на пример оној за 
образование). Но сепак, треба да се поздрави добро осмислениот маркетиншки чекор на 
спојување на повеќе тематско блиски саеми во еден, бидејќи разнородни целни групи мо-
жат да бидат вовлечени во содржините на саемот кој немале намера да го посетат.  

Медиумите (но сега печатените) изнесоа и друг податок содржан во насловот „Книги на 
4.000 квадратни метри на Скопски саем“. Иако овој факт нема многу значење, односно има 
значење само за издавачите, сепак добро е да се спомене дека тие сметаат дека цената на 
наемнината по квадратниот метар е превисока. Од тие причини, годинава некои помали 
издавачи имаа сосема мали штандови, а некои воопшто и немаа штанд. Затоа веројатно Ан-
доновски изјавува дека: „ние имаме Саем на книгата, туку пологично е да кажеме дека 
имаме книги на саемот, но тоа се две сосема различни нешта“ (Андоновски, 2009: 364), а Ду-
рацовски вели: „треба да направиме автоегзорцизам“ (Дурацовски, 2001). Имено, може да 
се распостелат книги на определен простор, може да се продаваат, може да се промовира-
ат, но саем нема ако нема публика, што пак значи дека публиката мора да дојде поради 
некој. Публиката на саемите не доаѓа толку за книгата, туку поради цела една низа уметнич-
ки креативни атракции и активности, кои служат книгата да се оживее, да се анимира, да се 
поттикне публиката да ја допре, да ја забележи, како предуслов да ја купи и да ја чита. Отту-
ка, следува и провокативното прашање: „Како всушност се оживува, се анимира книгата?“ 

Во бројните, а понекогаш и недоволно координирани манифестации што се спроведу-
ваат во Република Македонија, а на кои може да се актуализира и промовира читањето и 
културата на читањето, Саемот на книгата во Скопје има клучно значење. Тој станува место 
за промовирање на книгата и авторите, место на кое се одвиваат разновидни програми за 
публиката, место каде се среќаваат авторите, уредниците, преведувачите, издавачите, посе-
тителите... Кога станува збор за вака значајни манифестации, прашањето за нивното финан-
сирање е исклучително значајно.  

Познато е дека постојат повеќе начини на финансирање на манифестациите, од кредити 
од банките, владини субвенционирани кредити, поттици и бесповратна поддршка, преку га-
ранции и фондови со различен капитал, па сè до неформални облици на финансирање. Но, 
денеска, поради кризата изборот на финансиски средства е смален. Не постојат услуги на 
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финансискиот сектор, кредити и други финансиски услуги, што се моделирани само за Сае-
мот на книгата во Скопје. Државните субвенции, а и поддршката на градските власти е сè по-
мала, а нови извори на финансирање нема или пак се недостапни за Саемот. Во такви 
услови треба да се размислува за самоодржливоста на Саемот, т.е. за развивање на такви 
дејности што ќе го обезбедат неговото континуирано одржување со цел ефикасно спроведу-
вање на неговите функции.  

Со оглед дека Македонија е мало јазично подрачје, Министерството за култура е еден од 
најважните и незаменливи извори за финансирање на издавачката дејност, без кој не би 
било можно да се издаваат вредни дела на домашните и странските автори. Без домашна 
продукција меѓународниот Саем на книгата во Скопје би бил бесмислен. Иако Министерст-
вото за култура ја финансира издавачката дејност во голем обем, како ретко која држава во 
светот, сепак тие средства се недоволни за функционирање на издавачкиот пазар. Неопход-
но е да се лобира за промена на законот за донации, со цел да се обезбедат привилегии за 
фирмите што донираат во културата. Но најважно е, издавачките куќи да се едуцираат во 
насока на обезбедување сопствени средства со кои ќе обезбедат рентабилно работење на 
своите фирми.  

Следствено, неоспорен факт е дека нешто треба да се менува, во концептите, во принци-
пите, во начините на организација на Саемот на книгата во Скопје, што реферира на духов-
ниот афоризам на еден наш починат писател (Бранко Варошлија): „толку е константен, што 
не е подложен на развој“. Ова нè води кон тезата (која од почетокот е присутна и кружи низ 
текстов) дека нашево општество ја потценува способноста за промени, односно дека само-
то, залагајќи се за промени, не верува во нив. Непроменливоста на општествените ролји и 
востановениот терк на изглагањата на издавачките куќи (во смисла на реализација) доведу-
ва до пропаѓање на манифестациите. Оттука, тоа што е непходно во промоција на одржлив 
развој на манифестациите воопшто, а во тој контекст и на Саемот на книгата, е изнаоѓањето 
на нови форми на промоција што се приспособени на потребите на современиот купувач. 

Соодветно на перформансите на нашата реалност, соодветно на економските можности, 
вредно и чесно е макар да се обидеме севкупноста од веќе создадени дела (што ќе останат 
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како траен документ, преку медиумското и историското паметење за идните поколенија), 
односно она што е позитивно направено во сферата на продукциското (издавачкото) битие, 
да не го криеме, забрануваме, разградуваме, туку да го развиваме и да го вградуваме во 
медиумскиот – саемскиот суверенитет. А нашиов саем – медиум за мноштво информации, 
во иднина наместо да биде реприза на претходниот (и на тие од поодамна), во континуитет 
треба да се штити и доизградува и технолошки и продукциски. Апсурдно е Саемот на книга-
та во Скопје да се доживува како инертна манифестација на која ѝ се доволни само финан-
сиски средства и простор за штандови на книги со различна содржина. Знаењето, науката не 
се перципира како клучен чинител за благосостојба и развој на општеството, па наспроти тоа 
што постојат стратегии за развој на науката и научната мисла, тие не се спроведуваат. Мора 
да се соочиме со културната стварност која подлежи на промена на критериумите, реинтер-
претациите и превреднувањата, како резултат на динамиката на разоткривање и пронаоѓа-
ње на нови провокативни (научни и стручни) теми што заслужуваат актуализација и примена 
и на Саемот на книгата во Скопје.  

Саемот на книгата во Скопје има можности да се дефинира и како културна индустрија 
(мал/голем бизнис, популаризирање на книгата и остварување профит, можност за креира-
ње на нови работни места што се базираат на креативноста како основен ресурс, можност за 
социјална кохезија заснована на заеднички читателки интерес итн.), која, доколку се базира 
на знаење, може да прерасне во манифестација што ги остварува целите. 

Со традицијата и публицитетот што ги има, Саемот на книгата во Скопје може да прерас-
не во вистинска меѓународна манифестација на која не само што ќе се случуваат договори 
со економска вредност, туку ќе се остварува и промоција на македонската култура. Тоа зна-
чи дека се неопходни одредена нова стратегија и финасиски средства за нови иницијативи и 
решенија на концепциската поставеност на саемот. Со други зборови кажано, за да може да 
постои и опстои Саемот на книгата во Скопје нужно е интензивирање на ангажманот во 
насока на изнаоѓање на начини за самофинансирање и одржлив развој. Во изнаоѓањето на 
тие начини, Министерството за култура треба да го даде својот (стручен и финансиски) 
придонес, додека пак, другото е на организаторите: тие треба да обмислат стратегии со кои 
Саемот на книгата ќе го направат одржлива манифестација. Се надеваме дека посочивме на 
дел од таквите можности што ќе бидат корисна лектира. 
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Креативни економии: архитектурата како фактор
на културна одржливост на македонските градови





Интензивниот премин на македонскиот постсоцијалистички, политички и економски 
систем во либералната економија на капитализмот, кој трае повеќе од две децении, предиз-
вика значајни социјални и физички трансформации на македонските градови, кои со разли-
чен степен на успешност се справуваат со таа состојба. Актуелната глобална економска реце-
сија дополнително ја усложнува контролата на урбаниот развој, особено поради недостигот 
на проекти со интегрален пристап кон природните и создадените ресурси, како и на страте-
гии што би ги амортизирале економската дискрепантност и растечката сегрегација на раз-
лични нивоа помеѓу одделните региони и помеѓу метрополата и другите градови во држава-
та. Премногу долгиот стенд бај-аранжман за прием во Европската Унија укажува на тоа дека 
позиционирањето на Република Македонија во секоја смисла – национална, европска, еко-
номска и културна е сè уште незавршен проект за кој македонската научна јавност треба да 
вложува напори да изгради интегрален, демократски пристап и отворена културна 
политика. 

Актуелната потреба од политички програми, кои ќе го насочат просторниот развој на 
македонските градови кон стандардите на одржлив и економски просперитетен развој и ќе 
ја овозможат нивната промоција на европската културна мапа, ја отвора дебатата за архи-
тектурата не само како културолошки проблем на македонското општество туку и како наша 
граѓанска и академска должност.  

Мотивирани од инхерентниот капацитет на архитектонската и на урбанистичката дисци-
плина да ги отелотворуваат егзистенцијалните процеси како манифестација на културата на 
едно општество, во проектот Архитектурата како фактор на културна одржливост на 
македонските градови, културната димензија на архитектурата ја поставивме како фокус на 
истражувањето на индикаторите за процена на културната одржливост на македонските 
градови, чија крајна цел е настанувањето на методологијата знае како (know-how-методоло-
гија), која ќе биде корисна за развивањето на локалните и на регионални креативни еконо-
мии и планирањето на нивниот одржлив развој. 
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Промоцијата на термините одржлив развој1 и културата2 како инструмент во промови-
рањето економски прогрес и како конститутивен самостоен фактор на одржлив развој од 
страна на меѓународните комисии за развој на животната средина во 90-тите години на 
минатиот век ја воспостави заедничката платформа на дејствување на многубројните акти-
висти и меѓународни организации, кои преку различни форми на едукација на јавноста за 
значењето и за исцрпливоста на природните ресурси истовремено ја еманципираа политич-
ката свест на владите на голем број држави, што резултираше со воведување на културни 
политики базирани на претпоставките на концептите за одржливост. Меѓутоа, авторитетите 
од научната сфера сметаат дека и покрај ваквите меѓународни оперативни акти, културната 
димензија на одржливоста сè уште не е доволно признаена, како во науката така и во поли-
тиките на одржливост (Throsby, 2008)3, што особено се однесува на земјите чијашто полити-
чко-економска и социјална аспирација за влез во ЕУ подразбира доследно применување на 
стандардите од оваа област. Познатиот активист Сајмон Манди (Mundy, 2000)4 смета дека 
задача на секоја власт е да го поттикнува јавното истражување на културата во сите нејзини 
форми, без да го користи како политички инструмент за поттикнување верска, национална, 
социјална, полова или каква било друга поделба. Како депозитар на европскиот идентитет и 
како индустрија, културата е агент што ја потврдува одговорноста на владите за поставенос-
та на сите нејзини форми во рамките на буџетите. Јакнењето на политичката одговорност на 
владите со помош на инструментите на граѓанскиот сектор, преку имплементација на 

1 Терминот одржлив развој (SD – Sustainable Development) е промовиран во 1987 година од Комисијата 
Брундтланд (Brundtland Comission), претходно позната како World Comission on Environment and Development. Во 
основа овој термин дефинира „развоен концепт, кој ги задоволува актуелните потреби на населението на 
одреден регион без да ја компромитира способноста на идните генерации да ги задоволат своите потреби“1. 
Аспектите што ги обединува најчесто произлегуваат од трите домени на егзистенција: еколошкиот, економскиот 
и социјалниот. Во COST Action IS 1007. Investigating Cultural Sustainability. Brussels: European Cooperation in Science 
and Technology, 2010, 4. 
2 Ibid. Културата како фактор на одржлив развој е вклучена во 1995 година во извештајот на WCCD, Нашата 
креативна разновидност (Our Creative Diversity. 
3 (Throsby, 2008) во COST Action IS 1007. Investigating Cultural Sustainability. Brussels: European Cooperation in 
Science and Technology, 2010, 5. 
4 Mundy, Simon. Cultural Policy: A Short Guide. Council of Europe Publishing, 2000, 11. 
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човековите права и еднаквиот пристап во користењето на наследството, како создаденото 
така и биорегионалното, претставува услов и задача за значајното придвижување на култур-
ните политики кон одржливиот развој и задоволување на потребите на населението, што е 
особено значајно за европската политичка агенда на Република Македонија.  

Во Република Македонија сè уште доминира сфаќањето за културата како инструмент на 
државната политика во менаџирањето на уметностите и на заштитата на културното наслед-
ство, а нејзината улога во контекстот на примарната продукција, туризмот и другите економ-
ски домени е недоволно истражена и недоволно застапена во локалните развојни политики 
на градовите и селата. Архитектурата, пак, се третира како градежна дејност, која заедно со 
урбанистичкото планирање ја раководи Министерството за транспорт и врски и покрај тоа 
што идеолошката матрица на рецентната архитектонска продукција е дизајнирана од Ми-
нистерството за култура, со што нејзиниот статус во рангот на уметностите делумно е легити-
миран, но нејзиното егзистенцијално значење за градењето одржлив урбан развој е издвое-
но и како прашање за заштита на животната средина му е препуштено на Министерството за 
екологија. Ваквата поделеност на ресорите е спротивна на позитивните европски практики, 
во кои доминира интегралниот пристап кон културната димензија на архитектурата и чија 
имплементација во домашната културна политика е услов за придвижување кон европските 
стандарди за одржлив развој и заштита на потребите на населението. Од тие причини меѓу-
народно признаените фактори и акти поддржани од политиките на ЕУ, кои ја третираат оваа 
проблематика, ги поставивме како критериуми на истражувачките архитектонско-урбанис-
тички проекти, чија цел е промоција на културниот диверзитет преку локалната архитектура, 
градителското наследство и современите културни форми и манифестации како придонес 
во креирањето културна политика на одржлив развој на македонските градови.  
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Катедрата за архитектонско проектирање јавни згради со години се занимава со разно-
родноста во обликот на јавниот, пред сè, урбаниот простор низ феноменолошката призма 
на човековите и институционалните односи и поларитети, кои на различни основи се мани-
фестираат на диверзифицираната културна мапа на Република Македонија и речиси не 
постои град кој со своите локални специфики не бил предмет на проектантски интерес во 
проектантските задачи од различен  ранг, но и програма, кои примарно произлегувале од 
локалниот културен контекст. Во континуитет на ова долгогодишно педагошко искуство, 
користејќи ја мрежата на контакти со европските академски институции, во соработка со 
општинските администрации на неколку македонски градови (Битола, Кавадарци, Ресен) 
програмската платформа на проектот Архитектурата како фактор на културна одржли-
вост на македонските градови ја проширивме со цел да ги прикажеме спецификите на 
местата и посебностите на овие македонски градови, како и нивните потенцијални економ-
ски ресурси за долгорочно одржливо планирање и одржлив развој. Оттука, проектот е фоку-
сиран врз индикаторите за процена на културната одржливост на македонските градови, 
кои произлегуваат од просторните и од физичките потенцијали на архитектурата да го обли-
кува и да го надградува нивниот урбан капацитет, со цел создавање единственост и конку-
рентна препознатливост на македонскиот простор, развој на целокупниот стопанско-турис-
тички потенцијал и изградба на брендови на одделните градови, региони и на Република 
Македонија во целина.  

Посебно значајни за формирање интегративен и интердисциплинарен пристап кон це-
лите на студијата се концептуалните, теоретските и практичните врски што ја поврзуваат 
архитектурата со други аспекти на одржливоста: културната екологија, енергетската ефи-
касност, одржливиот урбан развој, заштитата на културното наследство и други. При ма-
пирањето на постојната домашна состојба се користени споредбените европски искуства 
од имплементацијата на проекти и политики на културна одржливост, во кои граѓанските 
асоцијации и иницијативи се вклучени како партиципативни и оперативни форми. 
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Проектот методолошки е спроведен во неколку фази, кои во зависност од специфичната 
урбанистичка ситуација разработуваат различни аспекти што ја одредуваат темата, програ-
мата и целта на поодделните архитектонско-урбанистички интервенции: 

1. Инвентаризација и мапирање на постојните модели на културата на македонските
градови како потенцијали за одржливиот развој на национално, регионално и на
локално ниво;

2. Компарација на домашните со европските и со светските практики и значења на кул-
турните модели во различни контексти и модели на одржливост од аспект на нивната
успешност;

3. Синтеза на различните значења и функции на архитектонската култура во функ-
ција на одржливиот развој;

4. Конкретни предлог-проекти за врамување на архитектонската култура во одржливиот
развој на македонските градови.

Во истражувањето беа вклучени академски научноистражувачки кадри од Архитектон-
скиот факултет при УКИМ – Скопје и Архитектонскиот факултет при Универзитетот во Загреб, 
постдипломски студенти – магистранди и докторанди на Архитектонскиот факултет при 
УКИМ – Скопје и претставници на власта и на стручните служби на општинските и на држав-
ните органи на управувањето од трите општини во Република Македонија: Битола, Кава-
дарци и Ресен. 

Богатата архитектонска оставина на градот на конзулите, еден од најзначајните политич-
ки центри во регионот од минатиот век, како и урбаниот животен стил на битолчани, тради-
ционално граден во контакт со европските културни и модни трендови, беа доволна причи-
на проектот да го започнеме токму во најромантичниот од македонските градови.     

Познатиот староградски рефрен „ако одам во Битола“ денес не е само романтична асо-
цијација на минатите времиња, туку мото на актуелната стратегија за развој на градот, која 
има цел неговата слава од минатото да ја стави во функција на идниот развој на Битола во 
препознатлив и конкурентен регионален културен и туристички бренд. Остварувањето на 
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визијата „Општина Битола – посакувано место за живеење со одржлив социо-економски и 
културен развој“ се реализира според Стратегискиот план за локален развој преку широк 
спектар на иницијативи за активирање на постојните и за градење нови ресурси во поглед 
на: користењето на земјиштето, менаџментот на физичката средина, конзервирањето на 
местата со природно и со културно наследство, развојот на производи што се движени од 
пазарот и инвестирање во човечките ресурси5. Значењето што особено му се дава на туриз-
мот, како најперспективна економска дејност, дава приоритет на двата сегмента: заштитата 
на културното, археолошкото и на уметничкото наследство, со посебно внимание на зашти-
тата и на обновата на спомениците, сакралните објекти и музеите, пропишана со Етичкиот 
код за туризам, усвоен од Генералното собрание на ОН во 2001 година, и еколошката зашти-
та на природните ресурси, со цел да се подигне локалната свест за вредностите за развој на 
туризмот, да се развијат нови атрактори со богата понуда за посетители од различни целни 
групи (велнес-туризам, рурален туризам, семеен туризам, младински/студентски туризам, 
урбан туризам) и да се постигне социјален и економски одржлив развој на општината.  

Исто така, воспоставена е активна погранична соработка со општини во Грција и во Алба-
нија, поддржана од фондовите на Европската Унија, која има цел потенцијалите на општина-
та да ги отвори за странските инвестиции.  

Од проектите што беа посочени како приоритетни во акциониот план за развој на градот 
Битола ја издвоивме иницијативата за заживување на кејот на реката Драгор поради долго-
годишната желба на битолчани да се реши урбанистичкиот проблем настанат по регулација-
та на реката во 60-тите години на дваесеттиот век, на нејзината дисјункција не само од урба-
ното ткиво туку и од урбаниот и од социјалниот живот на градот. Земајќи ја екологијата како 
етички, социјален, политички, техничко-технолошки и, пред сè, културолошки концепт на 
одржување на балансот помеѓу урбаната средина и природата заради постигнување одрж-
ливост на урбано ниво и реализација на стратешките цели на планираниот урбан развој, за 
разработка на проектот се усвоени работните методи на еколошкиот урбанизам и на екоин-
женерингот, кои, според Хоми Баба (2000), подразбираат дека „... градот треба да биде 
дизајниран така што ќе обезбедува континуирана конзервација на природните ресурси и на 
опкружувачката изградена околина, истовремено обезбедувајќи ја културната, социјалната 

5 Стратегија за развој на туризмот во општина Битола 2009–2014, финален предлог 6. 



103Креативни економии: архитектурата како фактор на културна одржливост… 

и економската база потребна за поддршка на неговото население“6. Еколошкиот урбани-
зам во таа смисла треба да ги инкорпорира (удоми = грч. oikos: дом или живеење) етиката 
на големината на градовите, густината на живеење и социјалната мешавина во јавниот прос-
тор со цел да се обезбедат еколошки јавни богатства како релациска вредност, која ја етаб-
лира екологиката како услов за етиката на одржливост7. 

Вака воспоставената програмска платформа и оперативните методи и цели се вградени 
во проектот:  

„Архитектонско-урбанистички интервенции на кејот на реката Драгор и нејзина инте-
грација со централното урбано ткиво на градот Битола преку интерполација на програми 
од јавен карактер“ 

„Ако реката го означува мигот кога градот се објавува, токму во тој миг градот и ис-
чезнува, се раствора во поголеми и во постари стварности, постари од самата човекова 
историја…“8 

Темата „градовите и реките“ ги потенцира и ги тестира потенцијалите на само еден од 
повеќето аспекти што ја формираат единственоста на урбаниот настан, аспектот на биоре-
гионалното наследство и неговите влијанија врз формализацијата на архитектонските ис-
куства на градот како базична културолошка подлошка. 

Таа основна културолошка подлошка професорот Живко Поповски ја нарекува идеја која, 
пред сè, ќе го познава голото тело на градот. „Градските ведути“, вели тој, „се резултат на 
среќни околности и на случајности од времето на анонимната архитектура и на приказните 
за митските места како појави..., со посебно чувство за топографијата и за важноста на тек-
тонската структура. Задолженијата на архитектите и на градителите најнапред се однесуваат 
на начините на кои овие природни вредности треба да се прочитаат и да се разберат, а 

6 Bhabha K., Homi. Mumbai on My Mind: Some Thoughts on Sustainibilty. Во Mostafavi Mohsen и Gareth Doherty, ed. 
Ecological Urbanism. Harvard University, Graduate School of Design, 2010, 79. 
7 IBID, 79. 
8 Christoph Grafe. Concrete Rocks on the Thames. In 1970s Revisited. OASE #57 (Journal for Architecture). Rotterdam: 
Nai Publishers, 2001.  
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потоа и да се пронајдат и да се постават архитектонските вредности, кои во историјата и во 
идните времиња ќе имаат цена што никој не ќе може да ја плати!“9  

И по осумнаесет години од неговата иницијатива навреме да престанеме со несоодвет-
ното облекување на голото тело на градот, во архитектонската македонска практика не пос-
тои ниту апел ниту доктрина за одржување на специфичните природни вредности во струк-
турата на македонските градови преку алатките на архитектурата. Реалноста покажува дека 
македонските градови не се осврнуваат на сопствените природни структури и ги имаат забо-
равено поуките на старите градители. Не само што го немаат искористено потенцијалот на 
биорегионалните наследства туку и во буквална смисла го имаат прокоцканo како природ-
на, културна, но и финансиска придобивка.  

Темата „Градовите и реките“ е резултат на можеби последната шанса да се реактуализи-
ра овој проблем во еден вонредно интересен судир на идеи. Едната идеја се однесува на 
изненадувачкиот биорегионален факт дека густата хидрографска мрежа на Македонија по-
кажува дека речиси не постои град што не излегува на река, исто како што не постои ниту 
еден „град на река“. Другата идеја се однесува на интересниот тренд за реверзибилните 
процеси во градовите во светски рамки кога артифициелното почнува да му отстапува место 
на природното во име на повторното воспоставување баланс онаму каде што бил изгубен. 
Начинот на кој се судираат овие идеи е интересниот преклоп во кој архитектурата го прет-
ставува и самиот проблем и самото решение на проблемот. Потребното дозирање со архи-
тектура, која треба да го поддржи просторниот и програмскиот потенцијал на јавниот прос-
тор по должина и во непосредна близина на реката, истовремено отстапувајќи и приспосо-
бувајќи се во однос на потребниот процент на природност, е новиот архитектонски предиз-
вик поставен преку комплексната тема „Градовите и реките“.  

Темата „Градовите и реките“ беше за првпат тестирана и методолошки развиена во сту-
дискиот случај „градот Битола – реката Драгор“. Кејот на реката Драгор, по регулација на 
реката во 80-тите години на дваесеттиот век, претставува вистински урбанистички проблем, 
зона која лонгитудинално интегрира повеќе урбани сегменти на градот, а не партиципира во 
урбаниот и во социјалниот живот на битолчани. Границата на зафатот, кој беше предмет на 
урбана и архитектонска анализа, се протега од станбената населба Долвлеџик на запад до 

                                                           
9 Поповски, Живко. За градските тераси и платоа. Во Аршин – списание за архитектура, урбанизам, дизајн, бр. 
1. Скопје: Ein Sof и Tабернакул, 1995, 28–30. 
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Сточниот пазар во близина на пругата на исток во должина од 3 км. Инженерските и архи-
тектонско-урбанистичките аспекти во активна спрега, заедно со важечките услови за зашти-
та на градителското наследство, ги синтетизираа морфолошкиот и типолошкиот диверзитет 
на урбаните форми во наведениот зафат и резултираа во јасни потенцијални зони за интер-
полација на програми од јавен карактер. Интервенциите се состојат од  рехабилитација на 
природните квалитети на реката Драгор, согласно со методолошката база на хидротехнички 
ограничувања,  обликување и анимација на отворениот урбан простор, обнова и преадапта-
ција на постојни објекти, но и изградба на нови објекти од јавен карактер на различни лока-
ции по должината на зададениот потег.  

Проектот обединува повеќе експертизи од областа на архитектонското проектирање, тео-
ријата на архитектурата и методологијата на архитектонското истражување, хидрологијата, 
урбанистичкото обликување и заштитата на архитектонското културно наследство во вон-
редно интересни архитектонско-урбанистички проекти, кои истовремено ги решаваат пре-
дизвиците на поединечните задачи и на интегралниот проблем на градот и реката.  

Оваа комплексна задача нè упати и на искуствата од актуелните европски и хрватски ур-
бани проекти за одржлив развој, кои воспоставуваат високи стандарди и критериуми за за-
чувување на животната средина. Користејќи ја споредбено и нивната работна методологија, 
проектот за Битола го поставивме како широка платформа за дијалог и размена на идеи, кои 
ги афирмираат локалните потенцијали на спојот на биорегионалното и на градското наслед-
ство на Битола како вредности, кои историски го референцираат градот, но се адути и за 
неговото идно европско позиционирање како врвен македонски урбан бренд.  
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Слика 1. Теренски истражувања – аналитичка студија на просторните и програмските потенцијали на 
кејот на реката Драгор во Битола – фрагмент од северната панорама 



107Креативни економии: архитектурата како фактор на културна одржливост… 

Слика 2. Новковиќ Моника, Витевски Гордан и Данаилов Владо. Макета на „Нов културен пункт 
покрај реката Драгор“ 
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Слика 3. Рориќ Мила. Компјутерски генериран модел на „Парк-галерија“ во сегментот градски 
плоштад во Битола 
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Темата „Културни инфраструктури“ во архитектонски контекст го истражува просторниот 
материјален капитал на национално ниво наменет за поддршка на културните продукти и 
активности. „Културната инфраструктура“ подразбира процес на (ре)откривање на културни-
те слоеви на одредени региони, валоризација на најсилните средства, односно адути за ни-
вен економски просперитет, и развивање на сценарија преку кои тие ќе се промовираат и ќе 
се развиваат. Државните институции се од особена важност при креирањето на овие сцена-
рија, бидејќи различните ресори мораат интегрирано, со синхронизирана агенда и со иста 
цел, на национално ниво да работат кон остварување на „културната инфраструктура“10. 

„Културната инфраструктура“ е составена од поголем број „патишта“ (рути), кои се наме-
нети за интегрирање и промовирање на поединечните адути за економски просперитет на 
поединечните региони. Постојат повеќе етаблирани рути на европско ниво, кои заедно ја 
градат културната инфраструктура на Европа: „Рута на руралните хабитати“, „Архитектура 
без граници“, „Историски и легендарни ликови на Европа“, „Рута на железото на Пири-
неите“, „Европска воена архитектура“ итн.11 

Како конкретна реализација на само една можна рута од културната инфраструктура 
се „Винските патишта на Европа“. „Вински пат“ е концепт што потекнува од полето на ин-
тегрираниот развој, со акцент ставен на развојот на руралните средини и тематскиот 
(вински) туризам. Првите реализации потекнуваат од Германија и од Франција од пред по-
веќе од половина век. „Винскиот пат“ го обединува процесот на производство на вино со 
вредноста на лозарските пејзажи и животот на луѓето, кој е специфично обликуван во однос 
на овие процеси поврзани со одгледувањето на лозјето и продуктот на виното. Во Македо-
нија, во 2005 година е креирана Фондацијата за креирање на вински патишта и е поставен 
концептот за „Тиквешкиот вински пат“. 

„Тиквешкиот вински пат“, како име и како територија од Тиквешкиот Регион со областа 
Демир Капија, е веќе поставен на мапите за европскиот вински туризам. Тој се состои од 

                                                           
10 Project Guide – Rediscovery of the Route of Culture. IMG (International Management Group), 2009 (непубликуван 
материјал). 
11 European Institute of Cultural Routes. http://www.culture-routes.lu. 
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неколку поголеми винарии, дваесетина приватни вински визби, музеј на виното во Кава-
дарци, галерија на вино сместена во манастирскиот објект на црквата св. Ѓорѓија, плантажи 
и непосредно присуство на четири значајни археолошки локалитети12. Но и покрај овој 
постоен потенцијал на „Тиквешкиот вински пат“ и малубројните напори просторно да се 
развие за потребите на винскиот туризам, сè уште не е направен ниту еден целосен обид да 
се дефинира поголема атрактивна програмска конгломерација и да се истражат можни 
просторни модели за нејзина просторна интерполација во лозарските пејзажи.  

Непосредните средби со градот Кавадарци и неговата околина покажаа една значајна 
архитектонско-урбанистичка специфика којашто е занемарена во третирањето на пробле-
мот на „Тиквешкиот вински пат“. Животот на луѓето, што е специфично обликуван во однос 
на процесите поврзани со одгледувањето на лозјето и продуктот на виното, е вграден и во 
самата структура на градот и во поединечните „урбани“ парцели. Урбаното во кавадаречки-
те парцели е ставено под знак наводници од причина што, историски, тие се оформиле 
преку комбинирање на индивидуалното домување со земјоделско-стопанските практики, и 
ги задржале просторните специфики што се резултат на оваа програмска генеалогија до 
денеска (дури и во семејствата каде што овие практики се веќе замрени).  

Во непосредната комуникација со кавадаречката фамилија Велкови, инаку оригинални 
носители на брендот Тиквеш, имавме можност да го посетиме местото на првата приватна 
винарија на Балканот, заборавена како „археологија на виното“ под постоен станбен блок. 
Преку проектната документација на нивниот фамилијарен имот, имавме можност да ја 
реконструираме неговата оригинална и просторна логика, која само ни ги потврди теренски-
те забележувања. Фасцинацијата дека во една „урбана“ парцела се сместени индивидуална-
та куќа со вински подрум, градската кафеана и земјоделското земјиште за одгледување на 
лозјето, лежи првенствено во фактот дека домот и виното во Кавадарци се нераскинливо 
поврзани, а понатаму и во уште позначајниот факт дека оваа парцела е во целост 
самоодржлива!  

12 Еударист, Стоби, Белград и Остров Тиквеш-град. 



111Креативни економии: архитектурата како фактор на културна одржливост… 

Проектот „Институт за вино, лозарство и енологија во Кавадарци“ е уште едно толкување 
на оваа тема на самоодржлива градска парцела. Претпоставен на локација која актуелно 
содржи објекти од едукативен карактер – средното земјоделско учулиште „Ѓорче Петров“ и 
ученичкиот дом „Крсте Петков Мисирков“, во непосредна близина на реката Луда Мара, 
новиот Институт треба програмски да даде одговор на предизвикот на самоодржливост, 
истовремено поттикнувајќи ја идејата за развој на винскиот туризам во самиот град 
Кавадарци.  

Предложен е иновативен програмско-интегриран модел на истражување, едукација и 
производство. Експерименталната винарија со мрежа на експериментални плантажи, од 
една страна, е зависна и подредена на високите технологии на производствените процеси и 
лабораториските капацитети, а од друга страна, атрактивна и отворена за посетителите кои 
токму тука ќе можат да уживаат во развојните вински брендови. Значењето на ваков 
регионален центар за истражување на виното, лозарството и енологијата е неоспорно за 
потврдување, поддржување и развивање на оваа стопанска гранка во Тиквешкиот Регион. 
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Слика 4. Јордановска Кристина. Магистерски труд „Институт за вино, лозарство и енологија“, 
фрагмент од ситуационо решение. 
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Културното наследство е феномен што може да се објасни, и тоа секогаш само делумно, 
преку поголем број научни дисциплини. Музеологијата сигурно не е единствената, но 
новата музеологија излегувајќи од традиционалните спреги на поимот „музеј“ и неговото 
поистоветување со поимите на „колекција“ и „зграда“, прави значаен исчекор и се позицио-
нира како една од најзначајните гранки за разбирање и работа со културното наследство. 
Екомузејот, во 60-тите години на дваесеттиот век, се појавува како инвентивен неологизам 
кој преку префиксот еко-, омилен во тогаш актуелните социјални движења, треба да обезбе-
ди политички и социјален кредибилитет за инаку непопуларниот традиционален музеј. 
Оттогаш па наваму не постои  фиксна дефиниција за тоа што е екомузеј, а неговата растегли-
ва природа се покажува дека е една од неговите најсилни страни. Значајно е да се напомене 
дека екомузејот не се однесува ексклузивно на аспекти што го третираат природното нас-
ледство и руралните средини, како што обично се мисли. Екомузејот е концепт што ја пре-
местува размислата за музеите од ексклузивниот фокус на музејската зграда кон целовитос-
та на територијата на која музејот ѝ припаѓа. Односно, една од заедничките карактеристики 
на екомузеите, многубројни и различни какви што се, е репрезентацијата на самото место 
каде што се наоѓаат и различните средства преку коишто го изразуваат духот на тоа место13.  

Во архитектурата, принципите на новата музеологија и концептот на екомузејот ги пре-
познаваме преку: третирање на регионалните специфичности, природниот и културниот 
пејзаж, климата, сончевата светлина, флората и фауната, и нивно вградување во архитектон-
скиот концепт; изнаоѓање на специфични начини на презентација на материјалното наслед-
ство (демонстрација на „живите“ локални традиции на занаетчиството и стопанството 
наместо традиционалното презентирање на алатките и помагалата како „мртви“ артефакти, 
вградување на вистински делови од пејзажот со карактеристичната флора и фауна, наместо 
традиционалните „препарирани“ примероци од живиот свет итн.); овозможување на прос-
торни можности за презентација на нематеријалното наследство (фестивали, народни оби-
чаи, рецитали итн.); како и вклучување на стратегијата на „дисперзиран“ музеј, кој 

13 Babić, Darko. Experiences and (hidden) Values of Ecomuseums (фотокопија). 
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функционира на принципот на центар и сателити што прават територијална мрежа на 
„музеи“ in situ.  

Како предмет на интерес за архитектонска реализација на темата „Архитектура на новата 
музеологија“ е избран Преспанскиот Регион, кој во себе ја вклучува драматичната топогра-
фија и природниот пејзаж што го опколуваат Преспанското Езеро, двата природни резервати 
„Езерани“ и „Голем Град“, медитеранската флора и фауна со раритети, како големиот бел 
пеликан, речиси сто репрезенти на црковната архитектура, оригиналното градителско нас-
ледство од околните села итн.  

Посетата на некогашниот туристички комплекс „Отешево“ со хотелот „Европа“, освен што 
ја дополни проблемската задача со акцент на променетите трендови од масовен кон други 
алтернативни типови на туризам, ја оформи и конечната проектна задача на новиот 
„(Еко)музеј на Преспанскиот Регион“ на истата локација. Во оваа локација се крие едно 
ретко архитектонско искуство за нас, остатоците од некогашниот туристички комплекс 
„Отешево“ на професорот Антон Улрих, кој го проектира овој комплекс заедно со арх. Драги-
ца Перак. Тој е еден од првите професори на Архитектонскиот факултет во Скопје, оформен 
само една година претходно, во 1949 година. Туристичкиот комплекс „Отешево“ специфич-
но се надоврзува и исклучително добро ги третира квалитетите на пејзажот и регионалната 
архитектура. Вилата „Југославија“, културниот дом и неколкуте сместувачки депанданси, 
сите се специфично позиционирани во драматичната топографија, а еднакво ориентирани 
кон еден од најубавите погледи кон езерото.  

За жал, од овој комплекс, денеска едвај преживува само вилата „Југославија“, како еден 
вид пејзажна рушевина, која дури и во денешната тажна состојба, сепак  содржи неоспорна 
„анатомска“ скулптуралност. Начинот на којшто околниот пејзаж е интегриран во самата 
архитектура и отвореното плато кое лебди над езерото, нè потсетуваат дека губиме една 
значајна архитектура и еден исклучителен примерок на регионално чувствителниот југосло-
венски модернизам.  

Во новиот „(Еко)музеј на Преспанскиот Регион“ овој туристички комплекс останува 
отворено прашање – дали ќе стане експонат на југословенскиот „критички регионализам“, 
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како дел од поставката за архитектурата на регионот, дали треба мемориски да се прерабо-
ти или дали можеби заслужува целосна реконструкција и ревитализација во оригиналната 
намена за потребите на туризмот? Без разлика на одговорот на овие задолжителни праша-
ња, некогашниот туристички комплекс „Отешево“ станува репер во менталната мапа на 
можниот „(Еко)музеј на Преспанскиот Регион“ и критериум според кој се развиваат простор-
ните модели.  

Новиот „(Еко)музеј на Преспанскиот Регион“ треба да одговори на сопствениот екопре-
дизвик, преку автентично музејско искуство да ги обедини конкретната територија, нејзино-
то специфично природно и културно наследство (материјално и нематеријално) и локалното 
население во развојните политики на регионот. 

Слика 5. Фотографија на вилата „Југославија“ како пејзажна рушевина 
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Слика 6. Макета на фрагмент од Отешево со реконструкција на туристичкиот комплекс „Отешево“ на 
архитектите Антон Улрих и Драгица Перак 
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Сите три теми поставени како три архитектонски фактори (тест-фактори) на културната 
одржливост на македонските градови, се оформени преку теренски истражувања и комуни-
кација со општинските власти, а се тестирани преку урбанистичко-архитектонски проекти 
што ги испитуваат просторните индикации на поставените хипотези за одржлив развој на 
македонските градови. Методологијата за планирање на културната одржливост во урба-
нистичко-архитектонска смисла е специфична за секој македонски град и за секој регион на 
којшто градот му припаѓа. Воспитувањето соодветно да се бараат и да се препознаваат  
одредените интегрирачки фактори во просторна смисла е единствената заедничка платфор-
ма на таа методологија. Иако ова истражување е во актуелен развој, неопходно е да се спо-
делат тековните резултати со стручните служби на општинските и државните органи на уп-
равувањето и јавноста, со цел искористување на добиените резултати за стварен придонес 
во развојните политики на македонските градови. Зошто и покрај многуте позитивни 
искуства на проектот „Архитектурата како фактор на културна одржливост на македонските 
градови“, мора да се напомене дека во урбанистичките практики на трите испитувани 
македонски града, односно региони, најзначајните научни и стручни показатели во најголем 
дел се занемарени.  
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Струмица – градот во кој сакам да живеам!

(студија на случај за добри практики)





Една од важните промени што се случуваат на почетокот на 21 век е сознанието дека 
мора да се земе предвид улогата на културата при промислувањето на начините за 
општествен, политички и економски развој, доколку се сака да се обезбеди одржливост на 
тие сфери на човековата активност. Јавната свест за можноста културата да се редефинира 
од потрошувач на општествените средства во поттикнувач на општествената инклузивност и 
економскиот раст е во значителен пораст. Културата, според Лилјана Рогач-Мијатовиќ, 
претставува „и начин на изразување на идентитетот, и моќ и разработени односи за 
разбирања со другите“ (Rogač, 2011: 331–340). Но, и покрај ваквата свест, сè уште нема раз-
виено јасни механизми со кои ќе се проучува и ќе се мери уделот на културата во одржливи-
от развој, ниту пак има јасни показатели за тоа како самата култура може да биде одржлива.  

За да се приближиме до концептот на културна одржливост, можеби е најдобро да се 
појде од она што се подразбира под терминот одржлив развој кој, барем за сега, ако не е 
еднозначен, тогаш е термин што е во подолга употреба, па има и подефинирано значење. 
Тој се поима како нешто што треба да излезе „во пресрет на потребите на сегашноста без да 
се загрозат потребите на идните генерации“ (Светска комисија за животна средина и развој 
на Генералното собрание на ОН во 1987 година). Како таков, јасно е насочен кон иднината. 
Но, заштитата на потребите на идните генерации е можна само преку донесување на 
соодветни одлуки. Прашањето за тоа какви одлуки ќе бидат донесени, секогаш е поврзано 
со верувањата и вредностите, односно со културниот контекст. Оттука, концептот на одрж-
ливост, преку нагласување на процесот на носење одлуки кои претендираат да бидат валид-
ни и за иднината, се поврзува и со минатото, затоа што каква одлука ќе се донесе подед-
накво зависи од тоа што сме биле, колку и од тоа што сме или од тоа што сакаме да бидеме. 
Одлуките што се носат во сегашноста, значи, се информирани и од минатото, кое се вткајува 
и во групните и во индивидуалните идентитети. Свеста пак, за тоа кои сме ние, овозможува 
да се разберат разликите, како во однос на погледите на светот, искуствата и практиките на 
Другите, така и во однос на нивните одлуки. Оттука, се изведува првиот заклучок: 

Концептот за одржливост подеднакво го засега минатото, колку што ја засега и 
сегашноста и иднината.  

Сметаме дека во релацијата сегашност-иднина, акцентирана во контекст на терминот 
одржлив развој, неопходно е да се нагласи минатото како традиција кое има значајна улога 
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во изборот во одлуките. Тоа пак укажува на потребата поимот одржлив развој да се разгле-
дува во поширок контекст, кој најчесто се означува со терминот култура.  

Aко до неодамна одржливиот развој се однесуваше пред сѐ на економијата, општеството 
и животната средина, со ставањето акцент не само на одлуката, туку на она што има или 
треба да има пресудно значење во нејзиното донесување, се зголемува интересот за повр-
зување на концептот на културата со концептот на одржливост. Со тоа фокусот се става не 
толку на економската, колку на етичката димензија. Така, концептотот на културна одржли-
вост добива две различни перспективи, од кои се извлекува и вториот заклучок: 

Аспектите поврзани со одржливиот развој се однесуваат колку на прашања што се 
поврзани со улогата на културата во одржливиот развој или културата како четврт 
столб на одржливиот развој толку и со прашања поврзани со одржливоста на културни-
те проблеми и културните практики или прашања за одржливоста на самата култура. 

Сметаме дека двете перспективи не можат да егзистираат изолирано. Следствено, анали-
зата на овие прашања може да се случува само преку анализата на нивното заемно дејству-
вање. Зашто, културните практики на заедниците едновремено дејствуваат и на конструира-
њето на идентитетите, и на општествените односи, и на економските состојби, и на праша-
њата поврзани со животната средина.  

За концептот на културната одржливост сметаме дека е од исклучителна важност тврде-
њето дека културниот идентитет на местото го претставуваат луѓето ситуирани на тоа место 
кои се и носители на одредено значење. Со воведувањето на поимот идентификатор на 
културниот идентитет на Басандет „носителите на значењето се операционализираат (се 
преведуваат во емпириски утврдливи факти). Идентификаторите претставуваат обележја од 
кои општествените групи поаѓаат во конструирањето на сопствениот идентитет, но и го 
дознаваат и го пропишуваат идентитетот на другите општествени групи, бидејќи токму поа-
ѓајќи од низата обележја, им придаваат одредено, културно условено, значење“, односно 
тие се засновани на „културното наследство, создадени се од заедницата и постојано се 
менуваат“ (Bassandet, Hainard, 1985:17). 

Оттука, првото прашање што се наметнува за дискусија е дали културниот идентитет на 
Струмица постои, т.е. дали е препознатлив?  

Анкетата што ја спроведовме меѓу струмичани, но и меѓу жителите на РМ покажува дека 
Струмица е препознаена како град со своја специфична атмосфера и со свој културен 
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идентитет. Анкетата беше спроведена на 170 испитаници од кои 120 испитаници се жители 
на градот Струмица, а 40 испитаници се жители на други градови во РМ. 10 испитаници се 
странци кои престојуваат во РМ. Најголем дел од испитаниците (93% или 158 испитаници) на 
прашањето: Сметате ли дека Струмица има некоја специфична одлика?, одговориле пози-
тивно, а на прашањето: Во што се огледа таа специфичност?, испитаниците, најчесто, посо-
чуваат на „град кој живее и дење и ноќе“, „град во кој постојано е гужва“, „гостопримство“, 
„град со најдобрата дискотека во Македонија“, „има Струмички карневал“, „има историски 
споменици“, „има многу културни настани“ и сл. Интересен е податокот дека сите анкетира-
ни странци кои престојуваат во РМ, исто така ја идентификуваа Струмица како „град со спе-
цифична атмосфера во која секој се чувствува пријатно“. Значи, испитаниците идентифику-
ваат нешто што може да се означи како специфично за Струмица: струмичка атмосфера, 
Струмички карневал, Струмички фестивал, струмички цркви и манастири, Струмичко кале, 
т.е. има доволно ментални и емотивни слики поврзани со споменувањето на Струмица. Но 
пред сè тоа се струмичани – луѓето кои улиците, кафулуњата, трговскиот центар, дискотеки-
те, забавите, фестивалите, ликовната колонија, карневалот, културните случувања ги испол-
нуваат со живот и со гостопримство. Сето тоа заедно, настаните и луѓето, ги сочинуваат мно-
губројните елементи на културниот идентитет на Струмица. Но сепак, она што Струмица ја 
прави посебна и ја разликува од другите делови на Македонија не е живиот и гостољубив 
народен дух, што ќе се сретне и во други градови на Македонија. Тоа е пред сè богатата, за 
струмичани многу значајна, културна програма на градот. 

Овој труд најнапред има за цел преку анализа на конкретен пример, градот Струмица, да 
ги истражи можните начини на интегрирање на културата во развојот на концепциите за 
одржливост. Поаѓајќи оттука, оваа општа цел ќе се конкретизира преку анализа на културни-
те практики со кои се придвижуваат механизмите за обезбедување на социјална инклузија и 
одржлив економски раст во малите и во средните градови каков што е градот Струмица. 

Струмица, град со околу 35.000 жители во југоисточна Македонија, со векови гради иден-
титет на центар на културата на овој дел од Балканскиот Плуостров. Заедно со својата нај-
блиска околина, поволните географско-климатски карактеристики и богатото Струмичко 
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Поле, отсекогаш претставувал важен крстопат на разни култури кои го оставиле својот белег 
на оваа почва. Низ историјата, епохите што следеле понекогаш се надоврзувале на претход-
ните, понекогаш постоеле прекини и дисконтинуитети. Смената на епохите и општествено-
политичките системи некогаш условувале промени коишто предизвикувале конфликтни 
состојби и следствено, барале менаџирање на настанатите кризи. Неретко, епицентарот на 
кризите се решавал со пронаоѓање на „загубените“ делови на приказните од минатото, кои 
создавале чувството на заедништво и континуитет. Така се создавала и се создава долгата 
културна историја на Струмица, проследена со приказни, митови и настани, кои и денес се 
дел од нејзината културната меморија.  

А таа меморија вели: градот Струмица бил густо населен уште во 4500-тата година пр. 
н.е., од кога датира неолитската населба Страната. На таа предисториска, а потоа и античка 
епоха, се надоврзува периодот на преселбата на Словените, кој се одвивал од 6 до 7 век. 
Тогаш Струмица е населена од племето Струмјани, по што градот го добива своето име, а 
подоцна се формира и независното словенско кнежество, кое опстојува сè до владеењето 
на Византија. Во периодот од 845 година до 855 година како византиски воен управник со 
брегалничко-струмичкиот крај управувал св. Методиј (825–885), кој заедно со својот брат, 
св. Кирил, ја составиле словенската азбука и го описменуваат целиот словенски свет. На тој 
период, до освојувањето на Османлиите, се надоврзуваат приказните за царот Самоил (976–
1018), Самоиловата држава (976–1018) и Брегалничката битка (1014) во која 15 000 војници 
биле ослепени по наредба на византискиот владетел Василиј Втори (976–1025).  

Од 11 век за првпат во пишаните извори градот почнува да се именува како Струмица. И 
покрај петвековното османлиско ропство, деветнаесеттиот век и во Струмица, како и во 
останатите делови на Европа, носи силни просветителски идеи. Во 1860 година во Робово 
(помало место близу Струмица) било отворено првото училиште на македонски јазик, а во 
тој период твореле и големите струмички зографи Васил Ѓорѓиев и Григориј Пецанов. Иако 
за поголемиот дел од балканските држави ослободувањето од османлиската власт значело 
и формирање на национални држави, со Македонија, следствено и со Струмица, и по Бал-
канските војни и по Првата светска војна, наизменично владеат соседите: Бугарија, Грција и 
Србија. Иако свеста за посебноста на македонскиот народ се искажува преку низа обиди да 
се стекне со самостојност и со своја држава, македонската национална држава не се форми-
ра ни во деветнаесеттиот ни во почетокот на дваесеттиот век. Тоа остава сериозни последи-
ци како за самоидентификацијата на Македонците, така и во однос на признавањето на 
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нејзината самобитност од страна на меѓународната заедница. Тие последици се чувствуваат 
и денес. Конечното ослободување од туѓа власт се случува по Втората светска војна кога Ма-
кедонија, како автономна република, влегува во состав на Федеративна Народна Република 
Југославија.  

Распадот на Југославија, кој започна во 1991 година, и процесите на транзиција на опш-
тественото уредување, создадоа низа нови кризни состојби – од идентитетски до економски 
неповолни состојби и разидувања во однос на политичките концепти за развој на земјата. 
Струмичани, впрочем како и поголемиот дел од жителите на Источна Европа, доживуваа по-
делби по најразлични основи, меѓу кои идеолошките, класните, генерациските и политички-
те, а во некои средини и етничките, имаа примат. Струмица, освен историски специфики 
има и географски: таа е гранично место во кое се сретнуваат различни цивилизации и се 
судираат различни идеологии. Струмица требаше да се справи со транзицијата, да обезбеди 
социјална инклузија и економски развој. 
Проследувањето на кусата историја на градот Струмица има за цел да го посочи контекстот 
во кој се носат одлуките денес, односно да се истакне влијанието на минатото во совре-
меноста. Долгата културна историја на градот предизвикува емоции кај луѓето од Струмица 
кои пак придонесуваат секој од нив да се препознае како дел од една поголема заедница. 
Токму тоа препознавање ќе биде клучно во донесувањето одлуки за културните политики 
кои треба да се преземат и на државно и на локално ниво.

Нашата теза е дека културниот идентитет и културната програма на градот се значајни 
фактори што овозможуваат надминување на кризните состојби настанати заради транзици-
јата и историските недоразбирања, како од аспект на стабилизација на идентитетот и меѓу-
народно препознавање на регионот, така и од аспект на економскиот развој. И културниот 
идентитет на градот Струмица и неговата културна програма се резултат на бурното и дина-
мично минато кое ја дава основата Струмица да се препознае и да се доживее како сложен 
центар со свои специфики и специфична атмосфера. Тоа пак, придонесува градот да стекне 
специфичен имиџ, поврзан со неговиот културен идентитет. 
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Со распадот на Југославија од една страна се обновија историски познатите притисоци на 
соседните држави, кои имаат за цел да ја негираат посебноста на македонскиот народ: Гр-
ција го проблематизира името на државата Македонија, Бугарија – македонскиот јазик, Ср-
бија – автономност на македонската црква, а Албанија – територијалниот интегритет, што 
сето заедно за Македонија претставува пречка во економскиот развој и евроинтеграциските 
процеси. Определбата на Македонија за стратешко партнерство со ЕУ требаше да овозможи 
нови пазари за македонските производи и безбедност во однос на територијалниот инте-
гритет. Попречувањето пак, од страна на Грција на приемот на Македонија за рамноправна 
членка на ЕУ, ја попречи реализацијата на стратешкото партнерство и ја засили економски 
неповолната ситуација, предизвикана од транзицијата. Од друга страна, процесот на транзи-
ција од еднопартиски во повеќепартиски систем донесе и смена на идеолошките матрици, 
внатре во земјата. Со осамостојувањето на Македонија сѐ повеќе се инсистираше на забора-
вените и „забранети“ приказни во времето на социјализмот – приказни што го поставуваат 
прашањето за правото на македонскиот народ на културна идентификација со предисторис-
кото и античкото културно наследство создавано на нејзина почва. Таквите прашања директ-
но се конфронтираа со дотогашното инсистирање на словенското потекло на Македонците. 
Според многумина, „присвојувањето“ на античките белези за Македонија значи и директно 
разградување на македонскиот идентитет. Оттука, се создаде апсурдна состојба на поделба 
на населението на за и против т.н. антиквизација, прашање што директно се донесува во 
корелација со ветото на Грција за прием на Македонија во НАТО и ЕУ, што пак, според мно-
гумина, директно влијае на квалитетот на секојдневниот живот на луѓето. Поделеноста доби 
партиска конотација: СДСМ, партијата што беше на власт повеќе години по осамостојување-
то на Македонија, ја обвини актуелната владејачка партија – ВМРО-ДПМНЕ дека со т.н. ан-
тиквизиација на Македонија директно го разнебитува македонскиот народ, кој се иденти-
фикува со соловенството. ВМРО ДПМНЕ пак, ја обвини СДСМ дека ги предава националните 
интереси и работи во полза на туѓи интереси. Ваквата состојба создава тензии (особено во 
градовите каде на локално ниво владејачка партија е СДСМ, а на централно власта ја има 
ВМРО, како што е во Струмица), кои пречат во развојот на земјата, а на локално ниво се 
претвораат во остра поделба, дури и непријателство, меѓу припадниците или симпатизерите 
на двете најголеми политички партии.  

Во овие спорови, кои на моменти стануваа поважни од егзистенцијата на луѓето, не се зе-
ма предвид фактот дека идентитетот не е нешто есенцијално, туку „процес на конструирање 
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на значењата на база на културни атрибути или поврзан збир на културни атрибути кои да-
ваат приоритет над друг збир од значања“ (Castells, 1997:6). Во теоријата за идентитетите се 
потцртува дека во неговото дефинирање постојат два конфликтни елемента: стари елементи 
и тековни настани. Во нашиов случај состојбата двојно се компликува: станува збор за кон-
фликт помеѓу елементите од минатото, кои се вплетуваат во тековните настани и претенди-
раат да бидат одредувачки и за иднината. Ако го уважиме фактот дека културниот идентитет 
не е само збир на мисли, верувања, традиции, јазик и навики акумулирани низ времето, ту-
ку и културен избор за тоа како да се одговори на надворешните провокации или кризни си-
туации во одредени временски рамки, станува јасно дека настанатата криза во идентитет-
ските матрици (и од надворешни и од внатрешни фактори) треба да се менаџира. Можеби и 
несвесно, а пред сѐ предизвикано од практичната потреба да се обезбеди единство и соци-
јална инклузија на сите жители на Струмица без разлика на нивната припадност по различ-
ни основи за да може да се надмине и онака тешката состојба на транзиција, за струмичани 
културниот идентитет стана, како што вели Khaniki, работен план креиран од самите жите-
ли во кој елементите и искуството од минатото се вградуваат на начин што одговара на де-
нешните потреби (Khaniki, 2001). Тој културен план се креира преку културната програма 
на Струмица, која не само што обезбедува социјална инклузија и економски развој на гра-
дот, туку на најдобар можен начин ја поврзува локалната и централната власт, како и локал-
ната култура со глобалните процеси. Во Струмица секоја година се одржуваат:  

Струмичкиот карневал, чија историја се протега дури до паганските времиња, се одржу-
ва 40 дена пред големиот христијански празник Велигден, во вторникот по Прочка, во време 
на тримерските денови и е еден од најзначајните обичаи поврзан со традицијата. Иако се 
вели дека денес Струмичкиот карневал е трансформиран по урнекот на светските карнева-
ли, како според времето на одржување, така и според својата цел и функција, тој се поврзу-
ва и со традицијата. Новите и старите елементи прават единство, проследено со една го-
лема живост и динамика карактеристична за струмичани. Карневалот е место каде независ-
но од социјалната, старосната, етничката и половата структура, се искажуваат ставови во од-
нос на актуелни проблеми, но едновремено тој, по урнекот на светските карневали, претста-
вува и туристичка атракција. Од 1995 година Струмичкиот карневал се вклучува во големата 
фамилија на карневалските градови во светот, односно станува член на „Здружението на 
европски карневалски градови“ (FECC).  
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Интернационален филмски фестивал Астерфест, посветен на краткиот и документа-
рен филм, од 2005 година традиционално се одржува кон крајот на мај и има натпревару-
вачки карактер. Тој не само што ги претставува најдобрите македонски остварувања во овој 
жанр, туку има и меѓународен натпреварувачки карактер. Фестивалот е основан и организи-
ран како граѓанска иницијатива на Асоцијацијата за фестивалски активности „Тивериополска 
филмска алијанса“, Астерфест – Институт за краток и документарен филм, со седиште во 
Струмица.  

Фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“ од 1992-та секоја година се отвора на 8 
септември во чест на великанот на македонското актерство Ристо Шишков. Посветен е на 
вреднување на актерското мајсторство, а од 2005 година фестивалот има меѓународен ка-
рактер. На фестивалот се доделува единствена награда, златен медалјон со ликот на Ристо 
Шишков и парична награда за високо актерско достигнување.  

Меѓународната ликовна колонија, се одржува секоја година од 1 до 20 август, а во секо-
ја нејзина сесија, во просек, работат по дваесетина ликовни творци, претставници на раз-
лични културни средини и ликовни тенденции, правци и преокупации. 

Струмица опен фест е манифестација која е основана пред две години и на која при-
суствуваат познати музички икони, ликовни уметници и поети. Замислена е како настан кој 
едновремено ќе придонесува за популаризација и на високата и на популарната култура. 

Покрај овие, во Струмица се одржуваат и многу ad hock културни настани, кои заради 
ограничениот простор овде нема да бидат разгледувани, како што во оваа прилика нема да 
се осврнеме на културниот туризам, кој заедно со културната програма на градот, придоне-
суваат за стабилен развој. Сите овие идентификатори се користат за одредување на кул-
турниот капитал на градот како значаен ресурс. Иако културната програма на Струмица 
директно не се однесува на материјалното наследство (регистрираните споменици на култу-
рата или музејските предмет) или духовното наследство (митовите, обичаите, ритуалите, ја-
зикот), сепак тие се присутни на посреден начин. Понатаму, како што посочуваат Драгиче-
виќ-Шешиќ и Драгојевиќ: „Еден од главните елементи на културниот капитал на градот е 
неговиот ’урбанистички квалитет‘ кој може да се анализира од една страна низ квалитетот 
на јавниот простор, квалитетот на инфраструктурата наменета за култура и забава (...) Од 
друга страна, природната околина (...) во исто време е и јавна и приватна грижа“ (Šešić-
Dragojevic, 2009: 122–123) 
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Но, што велат официјалните статистичките податоци? Како овој културен капитал се вкло-
пува во општата слика за Струмица?  

Според Стратегијата за локален развој на Општина Струмица 2007–2015, во општина 
Струмица, која го опфаќа градот Струмица и уште 24 населени места, живеат 54.676 жители, 
од кои 92% се Македонци, 6,9% се Турци, 0,34% се Срби, 0,27% се Роми, и по 0,005% се 
Албанци и Власи, и 0,6% е друго население. Вкупно 27% од населението во општината е под 
20-годишна возраст, 57% е работоспособно население од 20 до 60 години, и 14% е старо 
население, над 60-годишна возраст. Најголем дел од населението во Општината, т.е. 38%, 
има средно образование, 27% е со основно образование, 4% е со више, а 7% има високо 
образование, 19% има нецелосно основно образование, а 5% од населението е воопшто без 
каква било школска подготовка. 

Според веб-страницата на Заводот за статистика, економските показатели за Струмица го 
велат следново: домашниот бруто-приход за југоисточниот регион за 2011 год. е 258.230,00 
ден, а просечната бруто-плата за 2012 год. е 24.270,00 ден. (нето 16.600,00 ден.). 

Во струмичкиот регион има 14.793 вработени лица и 3.064 кои се индивидуални земјо-
делци, односно вкупно 17.857 лица остваруваат доход од работа. Во општината во 2007 год. 
имало 21.587 невработени, односно за 17% повеќе има невработени во однос на лицата кои 
остваруваат доход од работа. Од невработените лица, 60% имаат ниска квалификација; 18% 
имаат средна стручна спрема, 14% од невработените се квалификувани; а само 3% имаат ви-
соко образование. Бројот на корисниците на социјална помош во Струмица, во периодот од 
1998 до 2002 година пораснал за 60%, и тоа од 2.062 семејства на 3.339 семејства; додека 
пак учеството на лицата со парична помош во вкупното население пораснало од 10,8% на 
13,3% во истиот временски период. 

Ваквите поразителни податоци не се во согласност со податоците добиени од анкетата, 
во која најголемиот дел од испитаниците (83,4%) се изјасниле дека Струмица е градот во кој 
сакаат да живеат. Оваа согледба е поткрепена и со фактот дека според Центарот за вработу-
вање, во 2013 год. работа бараат 7.107 лица. Расчекорот меѓу логиката на официјалната 
статистика и изјавите на жителите се мотив да пристапиме кон толкување на разликата. На-
шата теза е дека она што Струмица ја прави привлечен град за живеење, а едновремено ја 
намалува невработеноста, е нејзината културна програма која обезбедува и неекономски и 
економски бенефит за струмичани. Самиот факт дека во Стратегијата за локален развој не се 
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земени предвид параметрите од областа на културата и го превидува културниот капитал на 
градот, укажува на можноста за нереалност на официјалните податоци. 

Имајќи ги на ум овие претпоставки, ќе се обидеме да одговориме на прашањата: 
-  на кој начин културните настани во Струмица влијаат на животот на луѓето, односно 
-  на кој начин добро смислената културна понуда развива: знаење, талент и идеи, кои 

пак придонесуваат да се постигне подобар квалитет во секојдневното живеење. 

Пред да преминеме на разгледување на прашањето како во малите и средни градови 
каков што е градот Струмица културата придонесува за остварување на социјалната кохезија 
и за економски раст во време на транзицијата и непосредно по неа, треба да го поставиме и 
прашањето за влијанието на глобализацијата врз културата. Многумина теоретичари смета-
ат дека кризата на националните идентитети е поврзана со процесите на глобализацијата 
(Held (2000), Giddens (1999b), Rupert (2000) и со фактот дека денес луѓето своите идентитети 
повеќе ги конституираат преку активна консумација на различни продукти, отколку преку 
различни идеологии. Критичарите на овие процеси можеби се најгласни кога станува збор 
за културните производи. Тие сметаат дека овој консумеристички настроен тренд, на Култу-
ртата (со големо К) од една страна ѝ ја одзема моќта да биде во функција на остварување на 
поправедни општествени односи, а од друга страна придонесува за зголемување на непо-
волните услови за создавање „вистинска“ уметност и култура. Спротивно на ваквите тврде-
ње, во случајот на градот Струмица консумеризмот, а посебно консумацијата на производи-
те на културата, претставува начин за социјална кохезија и место каде се градат локалните 
идентитетски матрици. Самите културни производи, пак, допираат до бројна публика и така 
ја обезбедуваат својата одржливост.  

Оваа констатација навлегува во односите на локалното и на глобалното. Локалните иден-
титети или локализацијата, според многумина, се дефинира како „манифестација на една 
индивидуа или обид на групата да го поврати својот идентитет“ (Mohammadi, 1992). Нерет-
ко, тоа се остварува преку актуализација на историското сеќавање. Овие мемории можат да 
го информираат локалниот идентитет затоа што се поврзуваат со одредено место и време. 
За струмичани таква актуализација на минатото се остварува токму преку културната програ-
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ма, а пред сѐ со Струмичкиот карневал, кој сведочи за богатството и континуитетот на локал-
ниот идентитет. Но, поврзувајќи се со традиционалното карневалско искуство1, струмичани 
едновремено не го игнорираат и искуството на светските карневали. Оттука, Струмичкиот 
карневал гради еден посебен амбиент во кој доаѓа до израз контактот на локалното и гло-
балното. Во тој контакт, глобалните искуства не унифицираат, туку, како што смета Гиденс 
(Giddens, 1999a,b), на нив може да се гледа и од друг аспект освен како хомогенизација која 
оди кон консумеризмот. Новите форми на Струмичкиот карневал, на пример, или самата 
организација на Опен фестот, кои произлегуваат од глобализацијата, испреплетени со, од 
една страна традиционалните форми што го информираат идентитетот (какви што се тради-
ционалните маски или јадења), а од друга страна со индивидуалните аспекти на секојднев-
ното живеење и со средствата за живот, придонесуваат за „универзализација на партикула-
ризмот“ и „партикуларизација на универзализмот“ (Robertson, 1992: 102). Развојот на локал-
ното и локалните идентитети (Mirabedini, 2001: 147) се резултат на интеракцијата на глоба-
лизациските процеси и соработката на националните и локалните институции во креирање-
то на културната програма, со што едновремено се произведува униформност (ние би 
додале универзален код за меѓусебно разбирање) и се зајакнува културната уникатност 
(Khaniki, 2001).  

Во таа „игра“ на глобалното и локалното, Струмица станува културно препознатлива не 
само на национален туку и на меѓународен план. Нејзиниот културен идентитет претставува 
спој од историски приказни и артефакти (тука би ги споменале археолошките локалитети ка-
ко Цареви Кули, Римската терма, Спомен костурницата, потоа манастирските комплекси ма-
настирите „Св. Леонтие“ во Водоча и „Св. Богородица“ во Вељуса, потоа Орта Џамија и црк-
вата „Св. петнаесет тивериополски маченици“ и неколкуте водопади кои се заштитени како 
природни реткост итн.). Но сепак, најголемо влијание на културниот идентитет на Струмица 
го даваат струмичани, нивното воспитување, образование, вредностите во кои веруваат, ни-
вната традицијата и нивните современи културни практики што ја прават културната програ-
ма на Струмица. „Градскиот културен идентитет се дефинира како самосвест на еден град 

1 За карневалот во Струмица се смета дека има долга традиција, а првото споменување датира од 1670 година 
во патеписот „Патување по Македонија“ од Евлија Челебија. Дека Струмичкиот карневал има долга историја 
сведочи древноста на самите маски и предметите што останале во употреба и денес, какви што се облеки од ко-
жа и рогови од разни животни, карактеристични само за паганските форми, како и самите мотиви што се пред-
мет на маските како: вечна борба меѓу доброто и злото, полтронството и кариеризмот, власта и безвластието. 
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(поединец или група), кој историски настанува и се развива во зависност од критериумите 
што ги воспоставува тој град во односот со други градови“ (Vujović, 1997: 269–281). „Ние го 
замислуваме идентитетот како нешто што дава кохерентност и постојаност на животот на 
колективот, како нешто што чини градот да е структуиран и стабилен збир на учесници и 
односи што ги собираат и ги врзуваат луѓето за даден простор“ (Dematteis, 1994: 429). 

Културната програма на Струмица е своевиден културен ресурс на кој се надоврзуваат 
присутните културни модели и животни стилови на струмичани за кои следењето и учеству-
вањето во културните настани на градот колку што е прашање на престиж и симболично 
самопретставување, толку е и прашање на поврзување со заедницата и традицијата. Луѓето 
се поврзуваат заради самите културни настани кои се доживуваат како посебен вид на 
автоимагологија и на изразување самопочит. Да се биде присутен на културната сцена во 
Струмица, како учесник или посетител сеедно, за струмичани не е прашање на избор – тоа е 
специфичен вид задоволство што произлегува од чувството на припадност. 

Во однос на градот Струмица може да се изведе генерален заклучок – станува збор за 
инклузивна културна политика. Иако овој термин најчесто се користи за да се означи дијалог 
на меѓуетничко ниво, односно вклученост и на малцинските етнички групи во културниот 
живот на една средина, тој се употребува и за означување на дијалогот меѓу различните кла-
си, полови, возрасни групи, а не ретко, особено во регионите каде искуството во практикува-
њето на политичкиот плурализам е мало, и за дијалог помеѓу припадниците и приврзаници-
те на различните политички партии за да се надминат општествените поделености. Струми-
ца етнички е речиси хомогена средина, а малубројното ромско и турско малцинство, барем 
формално-правно, ги ужива сите права и слободи. Тоа е релативно богат земјоделски крај, 
па оттука, иако статистиката покажува поразителни резултати, класните разлики не се драс-
тично изразени. Но она што е поголем предизвик за овој град е поделеноста на граѓаните по 
партиска и генерациска припадност.  

Поделеноста по политичка припадност (главно меѓу двете најголеми партии ВМРО-
ДПМНЕ, која е владејачка партија на државно ниво и СДСМ, која ја освојува власта на локал-
но ниво) создава тензии и го попречува секојдневното функционирање на градот. Двете, 
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остро противставени групи, функционираат како засебни целини кои меѓусебно не сорабо-
туваат дури ни за прашања што се од заеднички интерес. Ваквата остра партиска поделеност 
на населението, не само што е пречка за остварување на развојот на градот, туку го намалу-
ва квалитетот на секојдневното живеење на граѓаните.  

Меѓутоа, кога станува збор за културната програма на Струмица, се стекнува впечаток 
дека поделеноста се надминува, а дека и локалната и централната власт се ангажираат за 
нејзино успешно спроведување. Локалната власт при организацијата на настаните прегова-
ра со претставниците на државната власт затоа што обезбедува дел од средствата за органи-
зација и реализација на настаните, а централната власт ја поддржи локалната програма, 
затоа што така ги освојува симпатиите на гласачите. Како последица на ваквата поставеност 
доминира сознанието дека манифестациите, за да бидат успешни, речиси секогаш мораат 
да се финансираат од два извора. Тоа и се случува, што јасно се гледа во Табелата 1: 

Ристо Шишков Астерфест Ликовна колонија Струмички карневал 

Година Ц* О** Ц* О** Ц* О** Ц* О** / бизнис 
заедница 

2009 600 744 500 500 200 400 200 3 150 / 1 460 

2010 600 950 600 500 200 150 200 1 388 / 133 602 

2011 600 770 600 500 200 150 / 1 898 / 1 014 

2012 600 900 600 500 200 150 / 2 290 / 996 

2013 600 1.200 600 500 200 300 / 1 706 / 304 

вкупно 3 000 
000,00 ден 

4 564 
000,00 
ден 

2 900 
000,00 
ден. 

2 500 
000,00 
ден. 

1 000 
000,00 
ден. 

1 150 
000,00 
ден. 

400 
000,00 
ден. 

147 808 000,00 
ден. 

Табела 1.  Финансирање на манифестаците од локални и од државни средства 
* субвенции од централната власт во илјади денари
** субвенции од локалната власт во илјади денари 

Условната „принуденост на соработка“ произлегува од фактот дека културните манифес-
тации се места што ги ангажираат емоциите на сите струмичани, без оглед на нивната по-
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литичка припадност. Заедничкото чувство на припадност кон една иста културна традиција и 
важноста што струмичани му ја даваат на современото уметничко и културно творештво, 
придонесуваат поделеноста, која се чувствува во речиси сите други сфери, во областа на 
културата да биде надмината. Така, културните манифестации претставуваат места на ус-
пешна средба меѓу две групи што се доживуваат како непријатели и места на успешни пре-
говори за надминување на тензиите. Таа, освен што го стимулира творештвото, истовремено 
го популаризира, зајакнувајќи го чувството на важност од учество меѓу сите структури на гра-
ѓани на Струмица. За успешноста на ваквите политики говори и посетеноста на манифеста-
циите. 

Оттука, Струмица и струмичките манифестации можат да се земат за пример на добри 
практики каде се остварува партиципација во културата на одделените (политички) групи 
во рамките на една заедница. Интересно е да се спомене дека нивните гледиштата и натаму 
остануваат поделени, но сега се артикулираат преку дијалог, кој како краен резултат дава 
соработка. Типичен е примерот на карневалот каде маската се користи и како алатка за 
изразување на одерен политички став или политичко несогласување. На тој начин граѓаните, 
преку практикување на културата, активно учествуваат во политичкиот живот. Исто така 
важно е да се спомене дека речиси на ни едно друго место ваквиот дијалог меѓу различните 
политички партии не се остварува, а уште помалку се доаѓа до конкретен резултат. Од друга 
страна, фестивалите, како на пример филмскиот Астерфест, за камерен театар „Ристо Шиш-
ков“ или ликовната колонија, многу тешко би можеле да се етикетираат како производи со 
партиски предзнак, што во другите дејности на општествено живеење често се случува. Тоа 
е така зашто тие пред сѐ се доживуваат како елитна национална уметност со универзални, 
општочовечки пораки. Отпорноста на посочените културни манифестации на партиско 
етикетирање заради самата природа на уметноста од една страна и заради чувството на 
заедничка припадност кон одредена културна традиција од друга, ги ангажира емоциите на 
струмичани и тие стануваат подеднакво важни за сите. Оттука станува очигледно дека кул-
турната програма на Струмица влијае на начинот на кој се дизајнираат градските политики, 
упатува на нужни преговори меѓу поделените групи, но, како што ќе видиме подоцна, ја 
олеснува граѓанската ангажираност во локалното креирање на одлуките за културата. Тоа 
пак посочува на можните начини на комуникација меѓу групите и на други сектори.  

Оттука, посочувајќи ја комуникацијата што се одвива за културната програма на градот 
Струмица меѓу политички поделените жители, би можеле да посочиме на следниов зак-
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лучок: За успешна, инклузивна политика придонесува ангажирање на оние емоции на 
граѓаните што произлегуваат од чувството на споделена култура и од чувството на 
заедништво. Културата е место каде на креативен начин (преку дијалог и преговори) 
граѓаните можат да го кажат своето различно мислење, кое на друго место се 
доживува како закана и непријателство. 

При ваквата констатација е важно да се нагласи дека акцентот не се става толку на заед-
ничката традиција (т.е. на културното минато) колку на важноста на тоа културно минато за 
ангажирање на емоциите на луѓето кои од него се засегнати во продукција на инклузивни 
културни политики во сегашноста. Или, како што вели Шалини Вентурели: „Сепак, најважно-
то прашање за која било култура не е наследството од нејзиното минато, туку инвентивните 
и креативните капацитети на нејзината сегашност. (...) најзначајните прашања со кои се 
соочуваме денес се однесуваат на можностите кои им се достапни на повеќето луѓе во 
општеството – да учествуваат во создавањето на нови културни форми. Оттаму, условите на 
животната средина, кои се најкорисни за оригиналноста и синтезата, како и широчината на 
социјалното учество во создавањето на нови идеи, претставуваат вистински тестови за сила-
та на културата и претставуваат единствена валидна основа за јавна политика“ (Shalini 
Venturelli, 2003:53, цитирано според Dragicević-Šešić, 2009).  

Сознанието дека преку културните манифестации струмичани добиваат одреден бенефит 
ги прави културните политики отворени за секаков вид иницијативи. Искуствата што беа нау-
чени при организација на Струмичкиот карневалот, како манифестација со најдолга тради-
ција, придонесоа за прифаќање на инакви ментални матрици со кои авторитарните режими 
на социјалистичкото управување се заменија со демократски политики, отворени за иници-
јативи од различни групи. Фактот дека во Струмица се организираат многу и големи тради-
ционални манифестации што се конципирани врз идејата да се претстави и да се популари-
зира елитната македонска култура на меѓународно ниво со меѓународната димензија на 
фестивалите, не пречеше пред две години да се усвои и да се реализира иницијативата на 
младинската организација на Струмица за уште еден крупен настан наречен Опен фест, но 
овој пат во делот на популарната култура. Од сегашен аспект, по успешната организација на 
две изданија на фестивалот, се чини логично решението да се субвенционира организира-
њето на Опен фестот. Но, во контекстот на околностите, кога се покрена иницијативата на 
младите, тоа не беше така. Преговарањето за организацијата на првиот Опен фест, може да 
се анализира како студија на случај, сам по себе. Во Македонија, а особено во помалите 
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градови, е прифатена логиката дека субвенциите за културата (локални или централни, 
сеедно) можат да се остварат само во полето на елитната култура, сфатена како „најдоброто 
што го произведува човековиот дух“. Актуелноста на идеите и на Франкфуртската школа и 
на десната британска критика на популарната култура, на одреден начин и денес се актуел-
ни во Македонија. Тие придонесуваат за маргинализација на популарната култура во сфера-
та на државното субвенционирање. Таа, најчесто, се смета за нешто што го консумира 
„необразованата маса“, па следствено не може да биде предмет на субвенција. Освен тоа, 
популарната култура најчесто се етикетира како кич, нешто што го расипува добриот вкус, 
нешто што може да се мери само со материјален профит. И покрај тоа што во Македонија 
има ѕвезди од сите сфери на популарната култура, сепак тие како да припаѓаат на приватна-
та сфера на индивидуалните преференции. Од друга страна, токму заради ваквиот став, во 
Македонија има случаи кога се продуцира „вистинска уметност“, која е здодевна и нема 
своја публика, а најчесто е поддржана со државни субвенции. 

Оттука и се предвидуваше дека иницијативата на младите струмичани за организирање 
на еден фестивал на кој ќе се практикува популарната култура ќе биде дочекана со скепса. 
Предлогот мораше да биде „спакуван“ во соодветна форма, како нешто што сепак ќе ја анга-
жира елитната култура. Замислена како сенародно славење од дионизиски тип, Опен фестот 
како предлог беше „украсен“ со елементи на елитната култура: филмски маратон, литера-
турни читања, ликовен хепенинг.... Ваквиот предлог не само што ја покажа способноста на 
младите да преговараат, туку ја покажа и нивната креативност во решавањето на проблеми-
те што најопшто се дефинираат како проблеми произлезени од судирот на генерациите. Ре-
зултатот на таа креативност беше реализацијата на Опен фестот којашто ги афирмира специ-
јалитетите на стумичката кујна и македонското пиво, но и ја популаризира и ја става во нови 
рамки самата уметноста, која веќе не се доживува како бескорисна и оддалечена од обич-
ниот човек. Оттука, умешноста на младите (како дел од граѓанското општество) да прегова-
раат и да се договорат со градските власти само ја зајакна културата на дијалог, како вовед 
во една успешна приказна. Производството на неконвенционална уметност и иновантни 
креативни пристапи (на пример читање на литература на отворено, во парк, во опуштена ат-
мосфера) отвори нови тематски области што овозможија развој на витална културна алтер-
натива наспроти културата што се произведува во веќе етаблираните и по малку шематизи-
рани јавни институции. Инволвираноста на силно мотивираните млади генерации за култур-
ни активисти помогна тие да станат значајни актери на современ културен живот во Струми-
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ца. Двегодишното искуство како да вели дека станува збор за успешна главна стратегија, 
дефинирана како „доближување на традицијата и модерното живеење, доближување на 
различните филозофии и начинот на живот. Ова е културно-забавна манифестација, која 
трета година се обидува да спои различни филозофии на живеење, едната многувековна, 
исконска, традиционално позната за Македонија и другата совремна, денешна, модерна, 
споени на едно место. Освен можноста за уживање во храната и пијалаците, проектот Стру-
мица опен фест нуди одлична можност за уживање во музиката која ќе се движи од народ-
на, изворна македонска музика, до современа поп, рок, хип-хоп и електронска музика (...). 
Општина Струмица е главен покровител на Струмица опен фест и со одвоените средства ги 
субвенционира претежно културните настани што се од областа на музиката, театарот, ли-
ковната уметност, филмот, фолклорот“– велат одговорните во општинската власт2. При тоа 
субвенциите што ги издвојуваат се поголеми отколку на останатите, односно во првата годи-
на (2012) од одржувањето на фестивалот општината субвенционирала 2.500.000,00 денари, 
а во втората година (2013) 2.850.000,00 денари. Со оглед на временскиот период на одржу-
вање на фестивалот (средина на август) и фактот дека околу 30.000 стандардни иселеници 
го минуваат својот годишен одмор токму во тој пероид во родниот град, се очекува фестива-
лот во единаесетте фестивалски денови да достигне посетеност од околу 300.000 посетите-
ли. Фестивалот во 2012 год. имаше посетеност од 220.000, а изминатата година од околу 
250.000 посетители. За финансискиот ефект од него ќе зборуваме подоцна. 

Културно-уметничката програма целосно ја креираат, координираат и ја реализираат 
луѓе од различни возрасти кои учествуваат во активностите блиски до нивната животна 
филозофија, до нивните таленти, темпераменти и визија. Секоја година се вклучени над 40 
луѓе, кои се поделени во тимови и дејствуваат на настаните на одредени локации. Во првата 
година фестивалот се одвивал на пет отворени сцени, за да се прошири на над десет во вто-
рата година. Имајќи го предвид ова искуство на хибридизација на уметничките форми, би 
можеле да посочиме на следниов заклучок:  

За одржливост на самата култура потребни се нови изразни форми што ќе ги ко-
ристат матриците на популарната култура и ќе го заменат она што се чувствува 
како стара, надмината безживотна форма. 

2 Интервју со раководителот на Одделението за локален развој на Општина Струмица 
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Со Опен фестот, Струмица го зголемува своето искуство на поврзување на локалната 
власт со принципите на партиципацијата, кое, според Пиндадо, Реболо и Оливе, може да се 
групира во две големи целини:  

- партиципација заради стекнување на легитимитет и 
- партиципација заради трансформација. 
Искуствата на Струмица можат да се сметаат во втората категорија, каде целта е „да се 

зајакне проектот што на граѓаните им овозможува да предложуваат и да преговараат за 
промени и трансформации“. Според овие автори, во подоцнежните фази „процесот на пар-
тиципација може да биде вистински образовен процес за сите работници кои ќе земат 
учество во него, се разбира вклучувајќи ја тука и самата јавна администрација“ (Pindado, 
Rebollo, Olivé, 2002:18). 

Зборот креативност има повеќекратно значење, а кога се поврзува со економијата упату-
ва на редизајнирање на постојните економски односи и пронаоѓање на нови ресурси за 
задоволување на потребите на човекот. Значи, во економската терминологија креативноста 
е моторна и обновлива енергија, која со интензивното користење не се троши, туку напро-
тив се зголемува. Ако во модерната чудата беа избркани од овоземниот свет, со поврзува-
њето на креативноста и економијата во 21 век, чудата повторно се вратија. Креативноста се 
споредува со магичната вреќичка полна со златници од познатата бајка од која колку и да се 
троши, таа останува полна. Токму затоа, културата и креативните добра се консумираат без 
посредници по иднината. Тоа предизвикува сериозни трансформации на пазарите. Суш-
тината е во следното: количината и одржливоста на културната енергија зависи од способ-
носта таа да се поттикне и да создаде конкретно креативно општество што ќе ја насочи креа-
тивноста како катализатор на економските вредност. 

Ако на ова ги приклучиме и претходните заклучоци би можеле да констатираме дека 
успешното менаџирање на кризните состојби (во нашиов случај проблеми предизвикани од 
`кризата на идентитетот`, политичките и генерациските разлики) посочува на преземање 
одредени политики и активности, кои доколку се успешни, претставуваат база за успешен 
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развој, како општестсвен, така и економски. И уште пвеќе, во услови на нерешена криза, 
нема и не може да има економски раст. Оваа констатација бара поширока елаборација. 

Културната програма на Струмица, на овој или на оној начин, од една страна може да се 
смета како еден вид катализатор на економскиот раст на градот и е поврзана со она што 
обично се именува како брендирање. Тоа е процес на создавање име, а самите имиња, пак, 
креираат слики. Традиционално брендирањето се дефинира како „процеси кои се вклучени 
во создавањето на уникатно име и имиџ за производот во умот на потрошувачите, главно, 
преку рекламни кампањи со доследна тема. Брендирањето има за цел да воспостави зна-
чајно и диференцирано присуство на пазарот, кои привлекува и задржува лојални клиенти 
(“Branding”. Businessdictionary.com. WebFinance, Inc., 2012). 

Иако до неодамна брендирањето исклучиво се поврзуваше со производите и компании-
те, во последно време овој концепт се проширува. Денес ние говориме за брендирање на 
нациите, градовите и местата, како честа практика во целиот свет. Политиките на брендира-
ње особено се актуелни во регионите кои го живеат постсоцијалистичкиот период. Според 
Гаднер и Стандерт, овој процес е од „витално значење за привлекување сојузници, инвести-
ции и приходи" Gardenerand, Standaert, 2003). Културната програма е еден од начините 
градот да се пласира како производ (Foot, J. 2001, цитирано според Dragicević-Šešić, 2009), а 
со тоа да се влијае на развојот на економијата. Во тој процес на брендирање се маркираат и 
се создаваат т.н. „културни кластери“ (термин на Mommaas, Hans. 2004), а „секој град (...) би 
требало да развие не само еден туку повеќе меѓусебно преплетени идентитети, настојувајќи 
да ги искористи најдобрите елементи на својата историја, географската положба и совреме-
ните човечки ресурси (и да се профилира) пред сѐ според современите вредности и ресур-
си“ (Dragicević-Šešić, 2009:122-123). Тоа е така зашто процесот на брендирање има потенци-
јал и за културно препознавање и за економски раст. Добро смислената кампања за бренди-
рање на нацијата и/или градот може да се искористи не само за креирање на внатрешен 
идентитет туку и за креирање на слики наменети за остатокот од светот со цел од нација-
та/градот да се создаде име што ќе биде препознатливо и ќе донесе економски бенефит.  

Иако културната програма на Струмица не можеме да ја врземе за одредена, класично 
водена кампања, како што тоа на пример се случува на национално ниво, сепак самата насо-
ченост на градските политики кон создавање на имиџ за Струмица, како град кој во цента-
рот на вниманието ја става културата, како град со голем број фестивали и културни настани 
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и град со посветена и постојана публика, упатува на тоа дека станува збор за кохерентен 
концепт од кој се очекува или би требало да се очекува економски и комерцијални бенефи-
ти. Иако во Струмица процесот на создавање логоа, слогани или друг вид рекламни огласу-
вања, не е интензивен и постојан, преку културната програма на градот се создаваат слики и 
имиџ на град во кој креативниот потенцијал на неговите жители и гости станува заштитен 
знак. Оттука, неофицијално лого кое има поголем ипакт отколку само реклама на на култур-
ната програма. е “Strumica - Home of Culture“, позајмен од еден блог и претставува лош 
превод на англиски за маалските /градските објектите градени во социјализмот во кои на 
организиран начин се спроведувале колективните културни акции. Атмосферата создава 
имиџ на град во кој се инвестира во културата, а жителите, посетителите и туристите, во 
секое време од годината, можат да ја споделат креативната енергија на градот. Токму таа 
креативна енергија е струмичкиот бренд што привлекува туристи, а се очекува да привлече 
и странски инвеститори. Оттука, струмичката културна програма е „јавно добро“ (Леонард, 
2002:9) преку кое се обединуваат општинските, регионалните и националните интереси. Ако 
при тоа се земе предвид дека и архитектурата на градот е еден од културните маркери на 
градот, не зачудува факт што централната власт инвестираше во современ, „европски“ 
плоштад, кој не само што упатува на желбата Струмица да се приближи до имиџот на европ-
ските градови, туку е и „сцена“ на која се изведуваат културните настани од масовен карак-
тер. Од друга страна пак, општината инвестираше во амфитеатар во градскиот парк, како до-
полнителен „сценски“ простор за настани од помал тип3. Овие инвестиции на централната и 
локалната власт се заеднички напор да се постигне рамнотежа меѓу напорите за креирање 
на нов колективен идентитет, промена кон демократски практики и економски просперитет. 
Во исто време, културната програма на Струмица како напор за брендирање на градот е 
начин постсоцијалистичките земји „ да се дистанцираат од сликите на комунизмот и нега-
тивни конотации евоцирани од "Источна Европа", која често значи заостанатост, очај, нешто 
сиромашно или инфериорно” Од друга страна, стратешката определба на Македонија за 
полноправно членство во ЕУ и во НАТО, изразена и во „европскиот“ изглед на плоштадот на 
Струмица, ја води заедницата кон економска глобализација, исто како што „се создава по-

3АМФИТЕАТАР – ЛЕТНА СЦЕНА. Струмица е проект избран од граѓаните во рамките на програмата Форуми во 
заедницата. Изградбата беше реализирана со средства од швајцарската Агенција за развој –4.000.000,00 денари 
и од буџетот на општина Струмица – 2.000.000,00 денари. 
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добра шанса за внатрешни монетарната добивка преку туризмот со зголемен апел да се 
посетите нивната земја “(Szondi, 2007:9) 

Во таа насока ако Јапонија се доживува како „технолошки центар“, а САД како „центар на 
демократијата“, целта е, преку културната програма на Македонија, а во тие рамки и 
Струмица, да се создаде имиџ кој Струмица и Македонија ќе ја приклучат кон центрите со 
културна традиција и креативна енергија. Дека оваа стратегија претставува успешна приказ-
на говори и просечната годишна посетеноста на културните настани во Струмица за послед-
ниве 5 година, претставени во следнава табела: 

Настан Просечна годишна посетеност 

Струмички карневал 250 000 

Опен фест 250 000 

Меѓународен фестивал на камерен театар „Ристо 
Шишков“ 

4 000 

Меѓународен филмски фестивал „Астерфест“ 1 500 

Меѓународна ликовна струмичка колонија 1 500 

Меѓународен фестивал на карикатура и афоризам 1 500 

Вкупна годишна посетеност 508 500 

Табела 2. Просечна годишна посетеност на манифестациите на културната програма на Струмица 

Преку мерењето на посетеноста на културните настани можеме посредно да извлечеме 
заклучоци и за економскиот бенефит што се остварува со културната програма на Струмица, 
за што не се вршени истражувања и мерења. Ако годишно Струмица има над половина 
милион посетители, логичен е заклучокот на општинската власта дека само од Опен фестот 
и карневалот се остварува приход од по околу еден милион евра, односно најмалку 2 мили-
они евра од реализацијата на сите културни настани. Во оваа пресметка се сметаат вкупните 
приходи, и посредните како што е: приходи на хотелиерите, рестораните, трговијата и слич-
но, потоа приходи што ги остваруваат занаетчиите со изработка на различни, специфични 
струмички производи, како грнчарија и ракотворби, па дури се појавуваат и специфични 
продавници за изработка и продажба на маски, и директните, повеќе симболични приходи, 
како што се оние од влезниците. 
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Иако преку културната програма на Струмица се обезбедуваат не повеќе од 15 постојани 
работни места, сепак не може да се констатира дека таа не придонесува за вработување на 
населението. Иако бројката на директни вработувања е незначителна, самите културни 
настани отвораат простор за заработка на населението преку организациски и креативни 
практики. Тука пред сè мислиме на поттикнување на занаетчиството, особено на старите 
занаети, како што е грнчарството, кое пласманот на своите производи го наоѓа токму кај 
посетителите на културните настани во деновите кога тие се одвиваат. Иако нема податоци 
за тоа колкав број на семејства својата егзистенција ја обезбедуваат или ја надополнуваат 
благодарејќи на културната програма и нејзините посетители, сепак останува впечатокот 
дека можеби и цели семејства својата егзистенција ја должат на главно занаетчиски, тради-
ционални производи кои се пласираат на пазарот токму во деновите кога се одвиваат нај-
значајните културни настани. Одреден економски бенефит остваруваат и уметниците во гра-
дот кои преку меѓународната димензија на културните настани се поврзуваат со меѓународ-
ната уметничка сцена и стекнуваат поширока препознатливост. Тоа овозможува и подобар 
пласман на нивната уметност. 

Оттука може да се заклучи дека брендирањето кое ја зголемува фреквенција на 
луѓе за време на одржувањето на културни манифестациите е една од стратегиите 
кои културата ја поврзуваат со економијата и придонесуваат за економски бенефит 
на жителите на градот и околината.  

 

На анкетното прашање поставено на испитаниците „Доколку ви се овозможи да изби-
рате, во кој град би сакале да живеете и зошто?“ најголемиот дел струмичани одговориле 
дека тоа е Струмица. Во образложенијата се дадени одговори од типот „заради климата“, 
„близината на Медитеранот“, „можноста за подобра заработувачка заради плодната почва“, 
„заради тоа што во Струмица има што да се прави“, но не мал број одговори го споменуваат 
и „богатиот културен живот“ или „добрата забава и културниот живот“. Најопштиот услов за 
промената во позитивната перцепција лежи во фактот дека во Струмица, можеби и несвес-
но, се прифаќа концептот на креативноста. Во периодот на 90-тите години на 20 век, Струми-
ца ги шири своите интереси и политики од развојот базиран на експлоатација на природни-
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те ресурси и суровини, кон развој кој поголемо внимание посветуваат на идеите, вештините, 
знаењето и креативноста на луѓето, како културен капитал кој може да придонесе за еко-
номски и социјални развојни импулси.  

При тоа свртување, културата не се третира како елитна категорија наменета на тесниот 
круг културни професионалци, познавачи и љубители, туку е динамична категорија што има 
голем потенцијал за позитивни општествени промени и позитивни промени во односите 
внатре во општеството. Културните практики во Струмица уште еднаш покажуваат дека пок-
рај познатите и веќе етаблирани професии во областа на културата (како писатели, кустоси, 
сликари...) постојат и нови, не помалку важни, како занаетчии, угостители, менаџери. Тоа 
пак ја развива свеста дека културата не е „потрошувач на буџетски средства“, став кој во 
Македонија и денес е актуелен и за кој се дискутира, туку генератор на социјална кохезија и 
потикнувач на економскиот раст.  

Така, можат да се согледаат релациите помеѓу одржливоста, културата и развојот. Во овој 
концепт преку културата се остварува развојниот фактор, а културниот развој ја афирмира 
социјалната кохезија и економскиот раст, кои пак не ги исцрпуваат природните ресурси, туку 
се потпираат на креативноста. Тоа има двојна придобивка: одржливост и на културата и 
одржлив развој каде индивидуата е во центарот на вниманието.  

Преку анализа на начинот на интеграции на културната програма на градот Струмица во 
развојната агенда на градот, овој труд ги проследи ефектите на интеграцијата, механизмите 
и расположивите алатки за одржлив развој, од кои креативните економии се од посебен 
интерес и постигнатите резултати.  

Културните политики на градот Струмица, кои акцентот го ставија на реализација на кул-
турна програма со широк зафат, обезбедија интегрирање на културата во управувањето 
(владеењето), односно го трасираа патот за инклузивен и одржлив развој. Преку културната 
програма на Струмица се обезбедува: 

- градење на култура која ја промовира социјалната кохезија, што пак подразбира гра-
дење и промовирање на етички вреднсти, без оглед на политичката и генерациската 
припадност кои кај струмичани се главните места на раздвојување и исклучување. 
Преку ова се капитализира потенцијалот на уметноста (особено на Струмичкиот карне-
вал) за промоција на социјалната кохезија;  
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- придонес на културниот сектор за економски развој и намалување на сиромаштија 
Градот Струмица станува пепознатлив бренд кој секоја година привлекува труристи 
кои ги посетуваат културните настани, со што културната програма станува моќен еко-
номски потсектор. Тој потсектор, иако нема директни показатели за тоа, произведува 
вработувања, најчесто индиректни, и го стимулира локалниот развој;  

- економски развој поттикнат од културата (каде јасно доаѓа до израз тенденцијата на 
негување на традиционалните занаети) ги заштитува културните средства кои често се 
кревки и претставуваат единствен и необновлив капитал, капитал на на кој, во совре-
мени услови му се заканува исчезнување; 

- капитализирање на традиционалните знаења и градење на општество базирано на 
знаење, при што традиционалното знаење и практики се интегрираат во напорите за 
градење на одржлива животна средина, т.е. се воспоставуваат практики на градење 
синергии меѓу традиционалните практики што се еколошки и високата технологија; 

- поттикнување на механизми што приднесуваат за одржлива животната средина. 
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Александра Симова

Фармвил како економски модел:

креативни економии на интернет





Поимот за креативни економии на прв поглед дејствува контрадикторно, можеби дури и 
смешно, бидејќи доминантните општествени очекувања на креативноста гледаат како на 
нешто фриволно, нешто надвор од применливото, нешто ослободено од квантифицирање, 
нешто што се поврзува со внатрешните потреби на човекот за изразување и нешто што е ос-
нова за уметничко творење, кое не треба да се става во материјалистичко-финансиски рам-
ки. Но, факт е дека голем дел од креативноста резултира со дела, идеи и најразновидни 
услуги, кои не само што се применливи, туку се и прилично исплатливи. Сѐ повеќе има 
примери за креативци кои успеале да ѝ вградат финансиска димензија на својата идеја и сè 
повеќе има бизниси што заработуваат од својата креативност.  

На страна од класичното поимање за применетата уметност, новите креативни индуст-
рии и креативната економија општо, отвораат ново поглавје не само во економијата и раз-
војот на земјите, туку и во начинот на кој луѓето ги организираат своите интереси, своето 
време и работа како концепт. Како концепт поврзан со иновацијата, подготвеноста на ризик, 
новите бизниси, нематеријалната сопственост и креативната примена на новите технологии, 
креативната економија не останува само на концепт, туку се шири во поглобално поимање 
на креативноста како суштински дел од општеството. Денес сѐ повеќе се зборува за создава-
ње креативни градови, креативни региони, а стратегиите за развој на креативните индуст-
рии се дел од националните стратегии за раст и развој на сѐ поголем број земји од светот Со 
оглед на сето ова, секое истражување за креативните економии е од посебно значење и 
придонесува не само за општиот теориски корпус на темата, туку и за локална примена на 
согледувањата.  

Според Џон Хартли (Hartley, 2007: 11), концептот за креативни индустрии е концепт што 
ги поврзува креативните уметности и практики во смисла на индивидуален талент, вештина 
или знаење со културните индустрии и индустриите на забава од аспект на нивната масов-
ност. Сето тоа е во контекст со развојот на новите комуникациски технологии и во рамки на 
новата економија на знаење. Целта е да се создаде производ што ќе им биде даден на ко-
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ристење на новонастанатите интерактивни граѓани-потрошувачи. Во таа смисла, во креатив-
ни индустрии се вбројуваат: рекламирање, архитектура, дизајн, интерактивен софтвер и 
софтвер за забава (видео игри), филм, ТВ и видео, музика, издаваштво, изведувачки умет-
ности, уметност и антиквитети, занаетчиство, емитување, мултимедијални услуги, фотогра-
фија, како и складирање, обработка и достапност на информации. Некои од овие индустрии 
навлегуваат и во индустриите на авторски права или пак индустриите на содржини, но ова 
се речиси сите полиња и видови креативна работа во рамки на новите информатички и ко-
муникациски технологии за кои денес се мисли кога се зборува за креативни индустрии. Ко-
га зборуваме за економската вредност на креативноста, зборуваме за нивниот социо-еко-
номски потенцијал во смисла на создавање интелектуален капитал со можност за генерира-
ње нови работни места, богатство и развој, а истовремено промовирајќи социјална инклузи-
ја, културна разновидност и човеков развој. Нивното квантифицирање, пласирање на паза-
рот и финансиско регулирање е всушност она за што зборуваме кога велиме – креативни 
економии.  

Концептот за креативни економии економии произлегува од концептот за економија 
базирана на знаење. Имајќи го предвид развојот на економските системи, токму преодот од 
економија базирана на стоковна размена кон економија базирана на услуги, информации и 
знаење е она што ја создава основата за појава и развој на креативните економии. Притоа, 
како едни од главните фактори се истакнуваат развојот на информациско-комуникациските 
технологии, кои во преден план го истакнуваат значењето на информацијата како вредност, 
како и сѐ поголемото внимание што корпорациите го посветуваат на иновативноста и креа-
тивноста во работата, не само во смисла на креирање нови услуги и производи, туку и како 
пристап во работењето. Цитирајќи ја Дајен Којл, Тери Флу истакнува дека преминот од ин-
дустриски кон информациски режим придонесува за дематеријализација на учинокот во 
смисла на производ и доаѓање на кодот во преден план на економската размена (Flew, 
2007:506). Она што е карактеристично за новата економија и новите пазарни односи е спојот 
на технологијата на знаење, генерирање знаење, обработка на податоци, симболичка кому-
никација, како и феномените на глобализација, дигитализација и вмрежување. Развојот на 
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креативната економија тесно е поврзан и со она што Џон Хартли го нарекува „културализа-
ција на економскиот живот” и премин кон вмрежена организација. Тоа бара повторно про-
ценување на креативноста во смисла на нејзината улога за создавање богатство во глобал-
ната економија (Hartley, 2007: 60).  

Како клучен аспект на редефинирањето и реобмислувањето на концептот на стокова раз-
мена е т.н. симболичка стока – идеите, сликите, значењата, претставите, податоците и сл., 
кои се во основа на новата економија. Нивното симболичко значење произлегува од рела-
тивноста на нивната вредност, која речиси не зависи од оној што ја создал или пласирал на 
пазарот, туку многу повеќе од крајниот корисник и неговиот концепт за вредности, барања и 
интереси. Оттаму, се редефинира и концептот за профит. Денес, сѐ не е профитабилно, би-
дејќи профитот не може да се планира и да се одредува исклучиво од страна на производи-
телот, туку мора да се земе предвид не само корисникот, туку и она што се нарекува PR ме-
ритократија – претпоставената вредност на идејата во зависност од PR вредноста на оној 
што ја создава. Во ситуација во која голем дел од креативната работата се добива, организи-
ра и се склучува преку усни (word-of-mouth) препораки, мислења и т.н. џагор (buzz) на соци-
јалните мрежи, вредноста на симболичката стока е релативна и зависи од социјалната 
вредност на самите индивидуалци што ја работат, во смисла на тоа „кој како ќе се продаде”. 

Битна карактеристика на креативните економии е факторот на мрежата, односно вмре-
жувањето. Џереми Рифкин зборува за трансформација на пазарот во мрежа и воведување 
нов облик на културен капитализам каде што еочигледна силната врска помеѓу техноло-
гиите за дигитална комуникација и културните трговии. Според него, сѐ поголем дел од на-
шето секојдневие се посредува преку дигитални канали на човечка експресија (Rifkin, 2000: 
138). Според него, концептот за пазарот, како место за размена, се проширува и се третира 
како мрежа, односно сплет на односи меѓу сопственоста и пазарот или пак повеќепазари. Сѐ 
почестата примена на outsourcing како принцип на работа ја менува и идејата за заработка и 
богатство, кое веќе не се заснова само на поседување материјална сопственост, туку на 
пристап до нематеријална сопственост и пристап до услуги. Денес, поседувањето стока е 
заменето со поседување услуги и можност тие да се понудат и квантифицираат. Исто така, 
Рифкин истакнува дека e значајна и промената од индустриско производство на лента кон 
холивудски модел на соработка, базиран на проекти и тимови ангажирани на одредено 
работно време.  
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Класичниот концепт за економијата како размена на производи, карактеристичен за ка-
питализмот на 19 и 20 век, доживува интензивна дематеријализација во. Фокусот се префр-
ла од материјалните добра кон услугите, сервисите и човечките вештини. Она што тради-
ционално се смета за предмет на комодификација – стоката, сега веќе се повлекува во поза-
дина и отстапува место и простор на нешто што е помалку материјално – времето, искуства-
та и доживувањата, како приоритет на современите потрошувачи. Оттука, во рамки на капи-
тализмот системот на стоковата размена преоѓа кон систем заснован на пристап до сегмен-
ти на искуство и доживување. Она што треба да се спомене во овој контекст е и психосоци-
јалниот факт дека генерално, со оглед на постојното масовно производство, потрошувачите 
имаат сѐ помал и помал праг на внимание од една страна и сѐ повисоки и повисоки крите-
риуми за нови нешта, од друга. Ваквата промена на интересите придонесува за сѐ потешко 
привлекување внимание со нови производи и услуги, што отвора простор за еден сосема 
нов пристап на пазарно пласирање. Па така, една од најважните одлики на новата економи-
ја е квантифицирањето и комодифицирањето не на самите производи, туку на услугите и 
искуствата поврзани со нив. Пример за тоа е софтверската индустрија, во која,сам по себе, 
софтверотсѐ повеќе е бесплатен, додека пак она што се наплатува се неговите надградби, 
дополнителни услуги и неговото одржување.  

Во однос на организирањето на трудот, креативните економии не може да се поистове-
тат со другите индустрии и нивниот традиционален концепт за работа, за кој е карактеристи-
чно формално работно време, фиксно работно место, точно определени работни задачи и 
тесна спецификација, како и што поконкретна специјализација на стручноста. Во сите други 
индустрии, работниците се поврзани на ниво на претпријатие и на ниво на работен договор 
што ги регулира овие аспекти. Притоа, работата во повеќето од овие индустрии има точно 
предвиден исход, планиран профит и квалитативна оценка според учинок. За разлика од 
тоа, концептот за работа во креативните економии е прилично поинаков, а донекаде и 
радикален.  
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Рифкин истакнува три основни карактеристики на креативното работење, а тоа се високи-
от степен на автономија, релативно слободната поделба на работата и постоењето голема 
количина креативен талент што може да се квантифицира и да се обврзе со договор или 
проект. Креативната работа има неформално работно време и место, нуди висока флекси-
билност и индивидуалност, се базира на концепт на портфолио и нуди слава и социјална PR 
вредност, нешта што Мекроби го вбројува во т.н. гламурозен аспект на креативната работа 
(McRobbie, 2007:541). Тоа, овој тип на работа ја прави посебно атрактивна за помладата 
популација. Притоа, креативноста и креативната работа се примарно интерпретациска ак-
тивносткоја што се базира на интензивна комуникација на идеи, претстави, емоции, искуст-
ва и доживувања. Сето тоа бара поседување на повеќе вештини за вршење повеќе видови 
работа, при што нема јасна поделба на работата и стручноста, а вклучува рефлексивни, ин-
туитивни и интерактивни процеси на работа, во кои неретко исходот е неодреден. Креатив-
ното дело не може секогаш да гарантира сигурен успех и профит, посебно во услови во кои 
квалитативната оценка на работата е дефинирана од страна на публиката, колегите, сора-
ботниците, корисниците, и секако, претходно споменатата PR меритократија. Мекроби ги 
истакнува и другите, помалку гламурозни аспекти на креативното работење. Примарно фо-
кусирајќи се на т.н. клупска култура, каде што клучна за наоѓање работа и напредување е 
социјализацијата, таа востановува дека ваквата работа речиси редовно се одвива во тајност 
и е дискриминирачка за жените со деца, припадниците на националностите и оние што жи-
веат подалеку од центрите на моќ и креативните градови. Иако овие забелешки на Мекроби 
се валидни, може да се каже дека денес се речиси надминати, бидејќи поголемиот дел од 
социјализацијата и организацијата на трудот се одвива на интернет, каде што дискримини-
рачките моменти се намалени.  

Холивудскиот организациски модел е прототип за конципирање, менаџирање и одвива-
ње на креативното работење и општо, нов економски модел. Пред неговото воспоставува-
ње, создавањето филмови во голема мера наликувало на масовно индустриско производ-
ство со класична организација и хиерархија – се создавале голем број филмови со релатив-
но просечен квалитет, а профитот бил загарантиран со поседувањето на кината од страна на 
самите продукциски студија, кои пак, имале целосна контрола. Но, со оглед на легислатив-
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ните промени во американскиот закон токму во однос на поседувањето кино, како и со 
оглед на продорот на телевизијата во домовите, во 50-тите години на минатиот век, индуст-
ријата доживува крах. Создаден како реакција на новонастанатата ситуација, овој модел го 
отстранува индустрискиот аспект на филмското работење и се фокусира на креирање помал 
број дела, но со поголема вредност. Секој филм станува проект од голема важност и, со цел 
да се подигне неговиот квалитет, веќе не е сеедно кој го работи. Оттаму, започнува ангаж-
манот на работници базиран на нивните креативни вештини, знаења и способности, со до-
говор по проект и поголеми очекувања за профитабилноста на делото. Во такви рамки, 
хиерархијата и надзорот стануваат помалку важни, бидејќи секој се труди и е посветен на 
крајниот успех на проектот – профитот. При тоа, важно е да се истакне индивидуалниот 
придонес со цел да се добие следен ангажман.  

Сето ова претставува основа за елементите што го карактеризираат креативното рабо-
тење и денес - вмрежување, работа на проект, директен однос помеѓу снабдувачот и корис-
никот и работа чија цел и функција е креирање искуство. Денес, ваквиот слободен модел 
(„freelance” модел) е основен за креативните работници при нивно работно ангажирање. 
Комодификацијата на искуството и доживувањето, нивното креирање и дистрибуирање до 
корисникот и намерата од тоа да се профитира, е она што е веќе стандард за организација 
на комерцијалните и креативните активности. Работниците се инволвираат индивидуално и 
на ниво на проект, со што се избегнува факторот на масовно производство и слаб квалитет, а 
се зголемува личниот влог, квалитетот на работата и на финалниот производ. Се покажува 
дека флексибилноста на работното време и место, култот на работењето од дома и попу-
ларноста да се работи на проект, не се само дел од секојдневието на луѓето или пак само 
посакуван животен стил, туку и реално успешен економски организациски модел, кој оства-
рува повисоки резултати од класичната организациска структура на претпријатијата. Оттаму, 
неговата анализа и примена се клучни за понатамошниот развој на креативните индустрии.  

Во целокупното денешно живеење,несомнено е влијанието на компјутерските игри, 
започнувајќи од нивната едукативно-формативна улога, па сѐ до профитот што може да се 
оствари со добро осмислена игра. Токму моделот за заработка од компјутерската игра е 
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еден од основните двигатели во креативните економии, модел што постојано се унапредува 
и усовршува, а сѐ почесто се применува и кај другите креативни активности. Факт е дека во 
глобални рамки компјутерските игри сѐ уште се актуелни и популарни, исто како што е факт 
и краткиот опсег на внимание со кој располагаат самите играчи. Корисниците имаат сѐ по-
малку време, се чувствува сѐ поголема заситеност од информации и сѐ помал праг на заин-
тересираност. Со оглед на тоа, компјутерските игри мора постојано да еволуираат и да вове-
дуваат нови и нови механизми за игра, реализација и привлекување играчи, што секако под-
разбира и нови механизми за валоризација, односно константно редефинирање на начинот 
на заработка.  

Во последно време, социјалните игри на фејсбук и игрите наменети за мобилни уреди се 
најбрзорастечкиот сектор во индустријата на видео игри. Една од најинтересните во послед-
ните неколку години секако е интернет-играта Фармавик (Farmvill) на компанијата Зинга 
(Zynga ) од Сан Франциско, која оствари целосна доминација на пазарот преку стекнување 
стотици милиони активни корисници за само неколку месеци. Со Фармвил, Зинга направи 
комплетен пресврт во начинот на кој се структурира игра, принципот по кој се инволвираат 
играчи и, секако, начинот на кој се профитира од сето тоа. Со тоа Зинга истовремено ги ре-
дефинира креативните индустрии како концепт. Економскиот модел на Фармвил прерасна 
во општ модел не само за други игри, туку и за општо креативно работење.  

Жанровски, постојат повеќе видови видео игри акциски, стратегиски, игра на улоги (role-
playing), симулациски и спортски, во чии рамки влегуваат повеќе нивни подвидови, како и 
други специфични видови и аспекти што се издвојуваат како заеднички карактеристики. За 
речиси сите од нив тоа се: рационализација, ефикасност и контрола. За разлика од тоа, 
Фармвил има многу поедноставен, но неверојатно иновативен концепт на игра, кој се ба-
зира на грижа и квантификација на времето.  

Како интернет-игра, најголема предност на Фармвил е тоа што е директно поврзано со 
фејсбук како најмасовна социјална мрежа. Користејќи ја веќе постојната база на корисници 
на фејсбук, креаторите на Фармвил успеваат да развијат игра која во толку голема мера соз-
дава социјална зависност, што за само една година од своето постоење генерира 80 милио-
ни играчи, што изнесува дури 10% од целокупните корисници на фејсбук. Идејата за игра 
која го користи фејсбук како основа не е оригинална, но сепак, Зинга ја имплементира 
подобро од претходниците и ја рекламира поинтензивно од својата конкуренција. Успехот 
на Фармвил се базира на неколку основни постулати:  
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1. Илузија за напредок, при што корисниците постојано се во потрага по нови нивоа на
игра, нови титули, предизвици и победи. Оваа илузија е она што ги води напред и ги
мотивира да се логираат одново и одново, постојано интригирајќи го нивниот низок
праг на интерес.

2. Случајни награди и подароци, односно постоење на претходно програмирани награ-
ди и подароци што не зависат од перформансите на играта и играчот, туку се сосема
случајни и како такви, придонесуваат за моментот на изненадување и чувство на
гратификација кај играчите.

3. Временски рамки, во смисла на директно поврзување на времето поминато во сама-
та игра со реалното, офлајн (offline) време. Притоа, времето кога играчот ќе продол-
жи да игра е дел од неговиот успех, односно суштинско за исходот на играта и, како
такво, е кодирано и предодредено од самата игра.

4. Социјално споделување, при што корисниците се стимулираат да ја популаризираат
играта на социјалните мрежи со цел да постигнат поголем успех, и тоа на два начина
– преку повикување други корисници да станат играчи, како и преку на фејсбук
рекламирање, иманентно на самата игра и независно од играчот. 

Иако Фармвил може да дејствува како зависнички или експлоататорски концепт, психо-
логијата на играчите вели дека се работи за нетипични корисници на видео-игри што сакаат 
симплифицирани механизми за игра ослободени од стрес, каде што тие можат онлајн да ја 
проектираат својата индивидуалност и идентитет. Преку ваков тип игри, овие корисници го 
изразуваат својот консумеристички нагон на поедноставен и поевтин начин отколку физичко 
трупање стоки и добра. Дигиталното колекционерство, регулирано на едноставен начин, на 
овие корисници им нуди можност да остварат значајна автоимаголошка проекција, валидна 
како за секој играч лично, така и за социјалната заедница од којашто се дел.  

Вистинската иновативност на Фармвил е во дизајнот што ја максимизира и ја квантифи-
цира зависноста преку систем во кој има јасна поврзаност на финансискиот механизам со 
времето поминато во и надвор од играта. Имено, концептот на играта бара константна 
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посветеност на неколкукратни помали задачи со цел да се оствари и да се одржи постојан 
раст и развој на фармата. Тоа се одвива преку временско регулирање на „посевите”, при 
што за успешно завршена „жетва”, корисникот треба да се логира во точно определено 
време, бидејќи во спротивно резултатот „ќе пропадне”.  

Ваквото условување е еден од клучните аспекти на Фармвил како социјално-зависна 
игра, која корисниците едноставно не можат да прекинат да ја играат. Оваа временска усло-
веност е дел од валутниот концепт на Фармвил со кој се квантифицира успехот и вредноста 
на оствареното во играта, се остварува продажба на суштински објекти за играта, се купува-
ат аватари и други елементи. Во тој концепт, постои и виртуелна валута – Farm Coins, сред-
ства што се заработуваат со рекламирање во играта (inline), односно фејсбук информација 
на фејсбук за тоа дека некој игра Фармвил. Сумата што може да се добие како виртуелна 
валута е програмирана да биде прилично ниска, што отвора потреба и можност за реално 
купување дополнителни виртуелни средства, а тоа е реалната валута (Farm Cash), во вред-
ност од 100$ за 650 Farm Cash, со тоа што и самиот фејсбук заработува процент од секоја 
трансакција. Анализата на елементарната играчка психологија вели дека секој корисник са-
ка кога му се нуди опција – избор, и исто така, секој корисник сака да заштеди – или време, 
или пари. Во случајот на Фармвил, парите се штедат со играње во реално време и инхерент-
ната согласност за рекламирање во играта што секако оди во прилог на Фармвил и Зинга, 
додека пак нетрпеливите играчи времето го штедат со купување пари, што е извор на ди-
ректни приходи за Зинга.  

Според статистиките, до февруари 2012 г. компанијата пријавила 311 милиони долари 
обрт и тоа од 153 милиони индивидуални корисници на играта, што во просек значи по 
околу 2 долари од секој играч. Но, со оглед на тоа дека само околу 3% од корисниците се 
оние што плаќаат, излегува просек од 60 долари по корисник. Кога ќе се анализира обртот и 
ќе се споредат бројките, лесно е да се увиди дека има голем број корисници кои плаќаат 
стотици и илјадници долари месечно за да играат Фармвил. Сето ова претставува основа за 
неверојатно голем профит за Зинга, и тоа за релативно кратко време. Благодарение на вак-
виот успех, Зинга, од група програмери и дизајнери на игри, прераснува во голема компани-
ја со претставништва во повеќе градови. Успехот дополнително се квантифицира со влегува-
ње на американската берза, и тоа со само 10% од вредноста, што на компанијата ѝ носи 
нови приходи од неверојатни 1 милијарда долари.  



 

158 Фармвил како економски модел: креативни економии на интернет 

Со оглед на овие податоци, повеќе од јасно станува вниманието што им се посветува на 
креативните индустрии како економии и можностите што тие ги отвораат. Токму затоа, 
Фармвил може да се земе како еден од најтипичните и најдобрите примери за тоа како 
креативноста преточена во добра идеја и искомбинирана со добра анализа на пазарот и 
потрошувачките навики, може да биде нов извор на приходи и простор за отворање нови 
работни места. Оттаму, од Фармвил како заклучок може да се извлечат неколку економски 
лекции во однос на тоа што ги интересира корисниците и за што се подготвени да платат.  

Најзначајна е претстава за „бесплатно”, односно учество и пристап за кој не се наплаќа, 
додека пак парите се купуваат по избор. Корисниците сакаат да им бидат понудени опции и 
да имаат избор, што значи истата игра да може да се игра и со и без плаќање. Притоа, са-
мото плаќање да биде изводливо на повеќе различни начини, односно да има разни понуди 
приспособени на самите корисници. Суштинско за играта е да има постојана иновација, ду-
ри и за време на самото нејзино играње. Со оглед на тоа дека прагот на интерес на корисни-
ците денес е прилично низок и нивното внимание веднаш се губи, а игрите преку ноќ стану-
ваат здодевни, секоја нова игра треба да понуди систем во кој има бројни помали акции и 
интеракции, да креира опции според барањата на корисниците и светот од кој тие се дел, со 
цел постојано да ги држи заинтересирани и посветени. Еден од наједноставните примери за 
тоа во Фармвил беше во 2010 г., кога по катастрофалниот земјотрес во Хаити, Фармвил пону-
ди посебна колекција предмети за играта кои можеа да се добијат со купување со реални 
пари. Сите средства од продажбата на тие предмети беа донирани на настраданите во 
Хаити, со што на самите корисници им се понуди и чувство на придонес, но и можност за 
реална помош. И секако, една од најважните лекции што може да се добие од Фармвил е 
дизајнот во кој регрутирањето нови играчи е интегрален дел од играта, односно самите 
постојни играчи се тие што носат нови корисници. Како мрежно-ориентирани, Фармвил и 
другите игри со сличен дизајн ги третираат контактите како ресурси.  
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Успехот на креативните луѓе и нивните проекти не е само извесен и секојдневен, туку е и 
сѐ попопуларен и помасовен. Голем дел од младите луѓе веќе размислуваат претприемнич-
ки и развиваат сопствени производи и започнуваат сопствени креативни бизниси. Оттаму и 
неопходноста од поопсежно и попосветено проучување на креативните индустрии и нив-
ната примена во современата економија. Сепак, како што истакнува и Шаолини Вентурели, 
економската теорија сѐ уште е со поствоен математички концепт и реално недостасува 
соодветна економија што ќе ги земе предвид денешните социолошки и психолошки факто-
ри. Бидејќи се работи за интердисциплинарна тема, недостаток од теорија, анализи и мето-
дологија за проучување на денешното живеење и создавање, се забележува и во културо-
лошката теорија. Со оглед на можностите што креативните економии ги отвораат, и во од-
нос на унапредување на креативното искуство на човештвото и во однос на економска 
профитабилност, неопходно е реобмислување на културата и начинот на кој денес ја гледа-
ме креативноста. Создавањето автомобили, машини и други индустриски производи веќе 
не може да се поистовети со создавањето идеи, креативни производи, културни услуги, ис-
куства и доживувања. Потребно е да се направи посериозна дистинкција меѓу нив, за што 
пак, недостига емпириска и интелектуална основа. Глобалната информатичка економија и 
информатичкото општество во целина имаат специфични потреби за обмислување, теорија 
и регулирање и не може да се опстане на постојните сфаќања на културата и херменевтич-
ките традиции. Потребно е да се размислува за економија на идеите и економија на култур-
ното изразување. Потребно е да се развиваат теории во кои идеите, изразот и доживува-
њето, покрај останатите вредности, ќе имаат и висока економска вредност. Така ќе се про-
мовира она што Вентурели го нарекува - клима за креативен развој. Културата и нејзините 
денешни облици и изрази не треба да бидат сведени и осудени на конзервација и музеиза-
ција, туку на живеење и искусување. Со реобмислување на теоријата и методологијата, како 
и со креирање културна политика ориентирана кон создавање средина за креативна експло-
зија, пасивните потрошувачи би се трансформирале во активни создавачи. Креативните 
индустрии би доживеале своја експанзија, придонесувајќи за создавање уште повеќе нови 
идеи.  
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Дафинка Балабанава-Алексовска

Традиционалните занаети во функција

на одржлив развој





Терминот културно наследство денес сè почесто се употребува и за системите на знаења, 
практиките и вештините поврзани со традиционалните занаети. Во услови на сè поголема 
глобализација, нематеријалното наследство, а со тоа и занаетите, сè повеќе се согледува 
како значаен елемент во одржувањето не само на културната разновидност туку и на еко-
номскиот раст и општествената кохезија.   

Занаетите секогаш тесно се поврзани со локалните заедници. При проучувањето на нив-
ното значење за локалната заедница, од една страна се посочува на фактот дека во фокусот 
на нематеријалното наследство не се наоѓа толку производството на материјални продукти, 
колку процесот на трансмисија на наследството во форма на знаења, вештини и значења. 
Од друга страна, со развојот на поимот културни индустрии, традиционалните занаети се 
третираат како креативни ресурси за економски развој. Ако мерките за заштита на занаетите 
имаат за цел обезбедување на постојана рекреација и трансмисија на тоа знаење, практики 
и вештини и вклучуваат иницијативи за нивно документирање, истражувања, презервација, 
промоција и збогатување, тогаш ставањето на занаетите во контекст на одржливиот развој 
подразбира употреба на тоа знаење, практики и вештини за отворање на нови работни мес-
та, самовработување, надминување на сиромаштијата, општествена кохезија, финансиска 
независност на жената и сл. Понатаму, поврзувајќи ги занаетите со локалното, т.е. со тради-
цијата и знаењето на заедницата, тие директно се поврзани со идентитетот, како на локал-
ните заедници, така и на општествата во целина. 

Во многубројните дискусии за занаетите посветени на одредување на нивните нематери-
јални вредности, за нив се дискутира како за тип на знаење, процес на учење и економски 
процес. Важен аспект на тие дискусии е и разгледувањето на нивната вклопеност во опш-
тествените и во културните процеси, па оттука се анализираат условите и нивниот однос кон 
просторот и животната средина.  
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Постојат многубројни дефиниции на занаетот што се условени од културните прилики и 
историските периоди. Сепак, има нешта што на сите тие дефиниции им е заедничко. Двете 
основни дефиниции за занаетот се:  

1) занаетот се карактеризира со одреден тип на работење, каде предметите се созда-
дени со рака и употреба на одредени алатки кои обично се рачно изработени; и

2) занаетот се карактеризира со одреден тип на производ, кој е суштински и функциона-
лен предмет (http://www.iccrom.org/pdf/ICCROM_02_CraftsandConservation_en.pdf).

Од многубројните дефиниции условени од конкретни културни прилики, овде ќе ја наве-
деме онаа што се употребува во Јапонија. Нејзини творци се Соетсу Јанаги (1889–1961) и 
грнчарите Хамада Схоји (1894–1978) и Каваи Канјиро (1890–1966). Тие заедно во 1926 
година го исковале терминот МИНГЕИ-БУНКАЗАИ (народна уметност, уметност на народот), 
кој се однесува на јапонските занаетчиски производи. МИНГЕИ буквално значи – уметност 
од луѓето наменета за луѓето, работа што е извршена од анонимни мајстори, рачно произве-
дена во одредена количина. Според нив, тоа се евтини производи наменети за масите и 
предмети што се употребуваат и се функционални во секојдневниот живот. Ваквите предме-
ти можат да бидат карактеристични и да го претставуваат регионот во кој се произведени.  

Јанаги, во 1936 год., ја основал Асоцијацијата на јапонски фолклорни занаети и почнал 
да го објавува списанието Занаети. Тоа излегувало од печат во ограничен број примероци 
во периодот од 1931 до 1941 год. Било печатено исклучиво на рачно изработена јапонска 
хартија, со корици од рачно ткаено платно. Исто така, тој, во Токио во 1936 год., го отвора 
Музејот на занаети. Сето ова движење, почнувајќи од 1926 год., веројатно има за цел да ја 
спаси честа на занаетите, наспроти индустриската револуција. Во својата книга Непознати-
от занаетчија, тој ги возвишува предметите за секојдневна употреба, чија форма е произ-
лезена од практичната функција и материјалите што се локално достапни. Тој ја возвишува 
основната духовна природа на традиционалниот занает. 

Појмовната определба на занаетот претпоставува негово разграничување од другите 
креативни процеси. Во овој поглед занаетчиската дејност е опишана како средина помеѓу 
уметноста и механизираното производство. Сепак, овие категории се многу  специфични и 
границите помеѓу нив се порозни. 

Некои култури не прават разлика помеѓу занаетот и уметноста. Во Европа, раздвојување 
на занаетот и уметноста се случува во ренесансата, со идеја дека уметникот е уникатен 
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поединец со редок талент. Оттогаш, уметноста се смета за супериорна во однос на занаетот, 
иако во рамките на одредени движења, како на почетокот на формирањето и дејствувањето 
на Баухаус (Bauhaus), се сметало дека уметноста и занаетите се на исто ниво. Подоцна 
разликата е воведена и во други области од светот. 

Занаетот може да се разликува од механизираното производство во неговиот процес на 
работа. Занаетчиските предмети се создадени рачно, со специфични и, не ретко, рачно 
изработени алатки, а не со машина. Со текот на времето занаетчискиот предмет може да 
добие уметнички статус. Како што пишува Роуз Сливка: „Во својата долга историја, занаетите 
произведувале предмети што имале употребна вредност, а потоа, со истекот на времето, се 
сметаат за  ликовна уметност“ (Rous, 1968).  

Денес, интересот за изучување на занаети е мал, а тоа не се должи единствено на нивно-
то истиснување од индустриското производство, туку и на востановениот вредносен систем 
во сферата на образованието, каде на знаењето произлезено од занаетите и на рачните 
вештини им се определува понизок статус од оној што го има теоретското знаење. Во голем 
дел од светот образованието се доживува како вербална и нумеричка способност, а мануел-
ните вештини се доживуваат како сфери што не се доволно „научни“ за да се инкорпорираат 
во образовниот систем. Заради тоа, кога занаетите се вклучени во  образовниот систем, на 
наставата обично ѝ недостасува кредибилитет и не успева да ја препознае специфичноста 
на занаетот како процес на учење. 

Во последните децении промените во содржината на терминот културно наследство 
делумно се должат на работата и на инструментите на УНЕСКО. Под раководство на оваа 
организација културното наследство веќе не завршува со заштита на спомениците и собира-
њето на предмети и нивно депонирање во музеите, туку тоа вклучува и свртување на внима-
нието кон духовните експресии од нашите предци пренесени на нашите наследници. Почну-
вајќи од педесеттите години, УНЕСКО донесе голем број акти во кои го третира материјално-
то културно наследство како ненадоместливо наследство за целото човештво, за во послед-
ната деценија да го стави акцентот и на нематеријалното културно наследство. Покрај 
УНЕСКО, една од најзначајните организации, што се занимава со заштитата и промоцијата 
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на нематеријалното наследство, несомнено е и ICOM (International Council of Museums / 
Меѓународен совет за музеи). Свој придонес на ова поле имаат и ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites / Меѓународен совет за споменици и места), IFLA (World 
International Federation of Landscape Architects / Светска интернационална федерација за 
пејзажни архитектури) ИЦА, особено во однос на имплементацијата на Конвенцијата за 
заштита на нематеријалното културно наследство (2003). Оваа Конвенција е првиот 
најзначаен меѓународен инструмент насочен кон обновување на односот кон културното 
наследство, преку промоција на интегрирани пристапи кон материјалното и нематеријално-
то наследство. Таа претставува надополнување и продолжение на Конвенцијата за зашти-
та на светското културно и природно наследство (1972).  

Конвенцијата е темелена на сознанието дека нематеријалното наследство денес е загро-
зено како последица на стандардизацијата, која се должи на глобализацијата, туризмот, 
миграциите, уништувањето на природната средина, индустријализацијата, напуштањето на 
руралните средини и многубројните вооружени судири. За разлика од материјалното кул-
турно наследство, кое е создадено да ги надживее своите креатори, нематеријалното нас-
ледство е тесно поврзано со нив и во голема мера зависи од оралното пренесување (Van 
Huy, 2003: 5). Ова бара развој и имплементација на соодветни мерки за заштита на овој тип 
наследство. 

Според оваа Конвенција, поимот нематеријално културно наследство ги опфаќа тради-
циите или животните изрази наследени од нашите предци и пренесувани на нашите наслед-
ници, какви што се усните традиции, изведувачките уметности, социјалните практики, ритуа-
лите, фестивалските настани, знаењето и практиките што се однесуваат на природата и 
универзумот, како и знаењето и вештините што ги произведуваат традиционалните занаети. 

„Нематеријалното културно наследство означува практики, претставувања, изрази, знае-
ње, вештини – како и инструментите, предметите, артефактите и културните предели повр-
зани со нив – коишто заедниците, групите и, во некои случаи, индивидуите ги препознаваат 
како дел од нивното културно наследство. Ова нематеријално културно наследство, прене-
сувано од генерација на генерација, постојано се возобновува од заедници и групи во одго-
вор на нивната опкруженост, нивната интерактивност со природата и нивната историја, го 
јакне нивното чувство на идентитет и континуитет на тој начин што го промовира почитува-
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њето на културната различност и на човековатаа креативност“ (Convention for the Safeguar-
ding of the Intangible Cultural Heritage, 2003, Article 2.1.). 

При дефинирање на нематеријалното културно наследство, а со тоа и на традиционални-
те занаети, посебно би сакале да го свртиме вниманието на креативноста што е спомената 
во претходната дефиниција. Креативноста пак, е единствениот ресурс кој со експлоатација 
не се троши, туку напротив, се зголемува. Тоа пак придонесува на традиционалните занаети 
да се гледа и како на ресурси за справување со сиромаштијата на подрачјата што заостану-
ваат во економскиот развој, а за оние што се економски развиени како знаење што може да 
доведе до значајни иновации.  

Тоа е така бидејќи нематеријалното културно наследство, а со тоа и традиционалните 
занаетите, се: 

- едновремено и традиционални и современи; тие не ги претставуваат само тради-
циите што се наследени од минатото, туку и современите рурални и урбани практики 
на одделните групи во едно општество;  

- не се статични, туку променливи; променливоста се јавува како резултат на човекова-
та креативност, која е условена и од промената на општествениот контекст и од 
состојбата на традиционалните носители; 

- занаетите се сметаат за важни во традицијата на семејствата и заедницата; тие треба 
да им се пренесат на идните генерации, со што се обезбедува чувството на континуи-
тет на микрозаедницата и макрозаедницата; 

- можат да имаат особена економска вредност, но едновремено предизвикуваат и 
емоции, па можат да се наречат емоцијални идентификатори што укажуваат на при-
падноста на одредена земја, традиција, начин на живот. 

На Занаетчиската комора ѝ е доделена довребата да ја регулира материјата поврзана со 
занаетите. Занаетчиската комора на Скопје е основана во 1932 год. По конституирањето на 
СФРЈ, во 1954 год., е формирана Занаетчиска комора на Социјалистичка Република Македо-
нија, како регионална организација во составот на сојузната комора. Оваа комора, подоцна, 
станала Стопанска комора на Република Македонија. Таа повторно е  формирана во текот на 
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2004–2008 год., во согласност со одредбите од Законот за вршење на занаетчиска дејност од 
2004 година (Закон за вршење занаетчиска дејност: 2004, 2007, 2010, 2011). 

Оваа комора здружува 14 регионални комори, чии членови можат да бидат занаетчии, 
како и вршители на занаетчиска дејност и други правни лица, кои со своите активности при-
донесуваат за унапрадување на претприемништвото и развојот на заедништвото.  Еден од 
проблемите на нивното работење е отсуството на законски дефиници за занаетчии и врши-
тели на занаетчиска дејност со кои би се разграничиле нивните компетенции. Оттаму и 
таквото разграничување е поставено како една од целите на Стратегијата на Занаетчиската 
комора на Република Македонија и Акцискиот план за нејзино спроведување, што ги спро-
ведува Министерството за економија со финансиска поддршка на Светска банка (Стратегија 
на Занаетчиската комора на РМ и Акциски план за нејзино спроведување 2012–2016, 2012: 
6). Владата оваа Стратегија ја усвои во 2011 год., заложувајќи се за ставот со кој малите 
бизниси и занаетчиството ќе се дефинираат како приоритетни области во Владината страте-
гија за економски развој.  

Стратегијата на Занаетчиската комора на Република Македонија и Акцискиот план за 
нејзино спроведување си поставуваат за цел „унапредување на занаетчиството, подобрува-
ње на квалитетот на занаетчиските производи и услуги и усогласување и застапување на 
заедничките интереси“ (Стратегија на Занаетчиската комора на РМ и Акциски план за нејзи-
но спроведување 2012-2016, 2012: 6). Со имплементацијата на Стратегијата се цели кон 
„јакнење на капацитетите на занаетчиската комора, организациски и институционално, со 
цел надминување на слабостите и осигурување на идното имплементирање на целите на 
стратегијата“ (Стратегија на Занаетчиската комора на РМ и Акциски план за нејзино спрове-
дување 2012–2016, 2012: 6). 

Стратегијата поставува повеќе цели: 
1) надградување на правната рамка;
2) развој и имплементација на финансиските политики за развој на занаетчиството;
3) институционален развој и организациско јакнење на Занаетчиската комора  на РМ и

регионалните занаетчиски комори;
4) подигање на статусот на занаетчиството и промоција на занаетчиството како битен

сегмент на економскиот развој;
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5) стандардизирана обука и практика за обезбедување квалитетен сертифициран
занаетчиски кадар.

Во основа Стратегијата има две главни пазарни ориентации: модерен потрошувачки –
индустриски пазар и пазар за автентичен, културен туризам.  Првата ориентација се стреми 
кон подобрување на квалитетот и ефикасноста на трошоците на занаетчиството преку инте-
грирање на знаењето и создавањето на производи и услуги со поголема додадена вредност, 
додека втората ориентација е отворање пазар за автентичен, културен туризам и координи-
рање на специфичните занаетчиски деловни активности во туризмот. 

Во Стратегијата отсуствува цел за заштита на старите занаети. Нејзина  цел е поддржува-
ње на постојните занаети. Ова е позитивно во смисла на одржување на континуитет на овие 
занаети, но недоволно, во смисла на заштитата и конзервацијата на културното наследство. 

По осамостојувањето, занаетчиската дејност се регулира со повеќе законски акти, како: 
Законот за занаетчиска дејност од 1998 год., Законот за вршење на занаетчиска деј-
ност од 2004 год., како и со неколку други закони:  Закон за трговски друштва, Закон за 
работни односи и Закон за стручно образование. 

Во Законот за вршење на занаетчиска дејност од 1998 год., во членот 4б, се вели дека 
Република Македонија презема одговорност за заштита на старите занаети и заштита и 
унапредување на занаетчиските дејности што се дефицитарни. Овој Закон ги пропишува и 
посебните мерки за заштита на старите занаети. Средствата што се потребни за нивна 
заштита ги обезбедува буџетот на Република Македонија, а ќе се користат за одржување на 
старите занаети, нивно презентирање на саеми и други стопански и културни манифестации 
во земјата и странство и обучување на заинтересирани лица за вршење на стари и дефици-
тарни занаети, како и за учество во изградба и уредување на деловни простории и простори 
наменети за вршење на стари и дефицитарни занаети. Програмата од овој Закон, за овој 
член, ја спроведува Министерство за економија. 

Со Законот за вршење на занаетчиска дејност од 2004 год. се уредуваат условите и 
начинот на вршење на занаетчиската дејност и здружување на занаетчиите. Во овој закон се 
дефинираат и поимите: 
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- занаетчиска дејност –  занаетчиско производство, занаетчиски услуги, уметничко 
занаетчиство и домашно ракотворење; 

- занаетчиско производство – изработка и производство на производи по нарачки, во 
мали серии, кое нема карактеристики на индустриско производство; 

- занаетчиски услуги – поправки и одржување на производите,  уредите и објектите, 
како и вршење лични услуги; 

- уметничко занаетчиство – изработка и обработка на уметнички предмети од разни 
материјали и нивно обликување, при што доаѓа до израз вештината на произведи-
телот;  

- домашно ракотворење – изработка на одделни производи што занаетчијата ги 
изработува во својот дом, сам или со помош на членовите на неговото семејство. 

Во Законот не е дефиниран поимот занаетчија. Исто така, не се прави јасно разграничу-
вање меѓу занаетчиството и вршењето на други дејности. 

Законот за вршење на занаетчиски дејности ги одредува прописите за условите на вр-
шење на дејноста, начин на упис на дејноста во Регистарот на занаетчии, начин на вршење 
на дејноста, прописите за изложување фирма на занаетчиите, привремено запирање со деј-
носта, престанок на дејноста, мајсторска титула, мајсторски испит, здружување на занает-
чиите, надзор и казнени одредби.  

Во однос на зачувувањето на старите занаети, овој Закон ретерира во однос на претход-
но донесениот во 1998 год. Со него, ингеренциите што ѝ биле дадени на Владата на Репуб-
лика Македонија за заштита на старите занаети, се пренесени на Занаетчиската комора, 
која, согласно целите што си ги поставила во својата стратегија, не покажала интерес за 
таков ангажман. 

Новиот закон за вршење занаетчиска дејност е формулиран за поддршка на занаетите 
што функционираат и особено за регулирање на производствената дејност. Оттаму и голе-
миот број казнени одредби во однос на непочитувањето на стандардите на производството 
и исполнувањето на даночните обврски. 

Денес, во добата на индустријализацијата и глобализацијата, на традиционалните занае-
ти им се заканува исчезнување. Најефикасна стратегија за нивно сочувување, а со тоа и на 
зачувување на колективниот идентитет, е тие да се искористат како основа за нови културни 
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и занаетчиски изразувања што едновремено ќе го поврзуваат минатото со сегашноста. Во 
таа насока, употребата на традиционалното знаење може да се насочи кон новодизајнирани 
занаетчиски производи инспирирани од традицијата, што едновремено ќе се потпираат на 
традицијата, но ќе имаат значење и во современиот свет. Фактот дека нематеријалното има 
ограничено траење, кое е условено од границите на меморијата, практичната работа овоз-
можува продолжување на меморијата и економски бенефит. Тој  пак, заедно со продолжу-
вањето на меморијата, може да стане гарант на одржливиот развој на традиционалните 
занаети. Важноста на пренесување на богатството на знаење и вештини од генерација на 
генерација се согледува во социјалната и економската вредност на овој пренос и е 
подеднакво релевантна и за малцинските и за мнозинските општествени групи во рамките 
на една држава. 

Економското значење на занаетите варира во зависност од културата и видот на занае-
тот. Денес, кога преовладува индустриското производство, многу занаети немаат економска 
одржливост. Оттаму, нивното опстанување од економските процеси и сместување во делот 
на културното наследство нужно бара поддршка на државата. 

Од друга страна, голем број луѓе низ светот, особено во земјите во развој, живеат од за-
наетот. Предметите произведени како занаетчиски често се наменети за лична потрошу-
вачка, за сопствена употреба или за семејството или се прави размена на производите во 
рамките на заедницата или селото. Ако занаетот е активен и специфичен, тогаш од него мо-
же да има и поголем економски ефект. Во некои земји занаетот сè уште има значајна улога 
во структурата и функционирањето на општеството. 

Процесите на индустријализација, урбанизација и глобализација доведуваат до намалу-
вање на значењето на занаетчиското производство и до изумирање на некои занаети. Ме-
ѓутоа, во текот на  XIX и почетокот на XX век, индустрилизацијата предизвикала движења 
што се обиделе да ги ревалоризираат и да ги ревитализираат традиционалните занаети. 
Овие движења се актуелни и денес кога сè повеќе јакне свеста за вредноста на нематеријал-
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ното културно наследство и кога, во овој контекст, се бараат начини како сè уште да се 
сочуваат живите занаети и да се ревитализираат оние што се на пат на изумирање или веќе 
се изумрени. 

Токму заради ваквите констатации се поставува прашањето за успешните статегии за 
борба против заканата за уништување, исчезнување на занаетите? 

Во барањето начини како да се сочуваат занаетите сè повеќе се кристализира убеду-
вањето дека најделотворно средство во оваа насока е тие да станат економски одржливи. 
Ова посебно се однесува на земјите во развој, каде занаетите сè уште не се изумрени. 
Секако, треба да се вложи поголем напор за возобновување на нитката, онаму каде што таа 
е прекината со загубениот занает.  

Повеќе меѓународни конференции се посветени токму на темата на  одржливоста на 
занаетите. Во 1980 год. во Фулда е одржан Конгрес за изработка и конзервација, на кој 
акцентот е ставен на занаети поврзани со градењето, со цел да се зачува традиционалниот 
начин на градење и производството на традиционални материјали. Конференција на слична 
тема е одржана во Њујорк во 1994 год. Две години подоцна, во 1996 год., во Фес, под 
покровителство на Меѓународниот центар за поддршка на купувањето и УНЕСКО, е одржан 
меѓународен семинар на тема „Занаети – лицето на предизвиците на дизајнот“. Следната 
година (1997 год.) во Серпа, Португалија, е одржан собир на тема „Занаети и многу мали 
бизниси во локален развој“. Истата година е одржана „Европска конференција на занает-
чиската индустрија и малите претпријатија“ во Милано, Италија, на која се дискутирало за 
занаетите како генератори на раст, фактори за отворање нови работни места и како фактори 
на економска и социјална кохезија во ЕУ. Во 1999 год. се одржани две конференции: 
„Занаетчискиот развој во текот на следните векови“ и „Минато, сегашност и иднина“, каде 
се дискутирани изгледите за развој на ова наследство во контекст на контуираните промени 
на пазарот, дизајнот, квалитетот и техниките применети во Тунис, како и за проблемите што 
вклучуваат потреба за обука на кадар и мерки за зачувување на автентичноста. 

Особено треба да се истакне Генералното собрание на Меѓународниот совет за спомени-
ци и места, ICOMOS, одржано во 1993 год. во Коломбо, Шри Ланка. На ова собрание е 
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истакнато значењето на Венецијанската повелба (Меѓународна повелба за конзервација и 
реставрација на споменици и споменички целини – Венецијанска повелба, 1964 год.) и 
сродната доктрина на ICOMOS1 и се укажува на потребата да се обезбеди референца за 
институциите и органите што се вклучени во развојот на програмата за обуки, како и да се 
помогне во дефинирање и изградба на стандарди и критериуми соодветни за задоволување 
на специфичните културни и технички барања во секоја заедница или регион. Целта на овој 
документ е  да се промовира воспоставување на стандарди и насоки за образование и обука 
во зачувување на спомениците, што се дефинирани како културно наследство од страна на 
Конвенцијата за заштита на светското културно и природно  наследство  (Париз,  1972 год.). 

Меѓународните организации имаат изготвено повеќе препораки за начините на кои 
може да се забави или да се спречи процесот на згаснувањето на занаетите. Овде ќе ги 
спомнеме Препораката од 1981 год. на Советот на Европа (П(81)13) во акцијата за помош за 
спречување на згаснувањето на одредени занаети во контекст  на занаетчиски активности, 
со која се препорачува дека посебно внимание треба да се посвети на заживување на 
загрозените занаети; Препораката П(86)151986 год. на Советот на Европа за промоција на 
занаетчиската дејност и занаетите се однесува и на оние занаети што се вклучени во 
заштитата на архитектонското наследство, а која ги промовира како дел од европското 
наследство; Препораката на Генерално собрание на ИКОМОС  од 1999 год., во која се даваат 
насоки за образование и обука во заштитата на спомениците. 

Темата на заштита на занаетите е присутна и во меѓународните конвенции посветени на 
заштитата на културното наследство, од кои овде ќе ги споменеме: Конвенцијата за заштита 
на културниот имот во случај на вооружен судир (1954 год.); Конвенцијата за мерки за 
забрана и спречување на недозволен увоз, извоз и пренос на сопственост на културните 
добра (1970 год.); Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство 
(1972 год.); Конвенцијата за заштита на подводното културно наследство (2001 год.); Кон-

1 ИКОМОС (IKOMOS) е меѓународна невладина организација основана 1965 година во Краков што има за цел да 
помага во поттикнувањето на истражувањата на полето на конзервацијата и реставрацијата на споменици и 
места. Нејзините активности вклучуваат и настојувања за подигнување на свеста за важноста на културното 
наследство во однос на социо-економскиот развој, дисеминација на идеите и искуствата во доменот на 
конзервацијата и реставрацијата, усовршување на нови техники и методи во заштитата и стручна помош на 
земјите во развој. 
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венцијата за зачувување на нематеријалното културно наследство (2003 год.); Конвенцијата 
за заштита и унапредување на разновидноста на културните изразувања (2005 год.). 

Голема потреба од занаетчии се појавува и во контекст на конзервација на архитектон-
ското наследство, кога стана сосем јасно дека има потреба од обновување и одржување на 
градбите. Во процесите на конзервација на градбите се појави потребата од автентични 
материјали што треба рачно да се обработат. Оттаму се искристализира и ставот дека има 
потреба и од заштита на нематеријалното културно наследство, што значи дека таа заштита 
прво се согледува во контекст на актите што се однесуваат на архитектонското културно 
наследство. 

Потребата за сочувување на занаетите претпоставува постоење на соодветна легална 
рамка. Таква рамка кај нас е Законот за  заштита на културното наследство (2004 год.), кој 
претставува доволен предуслов да се започне со остварување на целите на заштитата на 
традиционалните занаети. Во него е нагласено дека: „Културното наследство е темелна 
вредност на Република Македонија што се заштитува во секакви околности“ (член 5).  

Во него се дефинирани повеќе цели на заштита (член 4), но дискутабилно е колку тие 
можат да се реализираат во практиката: 

1) Зачувување на културното наследство во изворна состојба: Остварувањето на оваа
цел во однос на традиционалните занаети е проблематична затоа што многу малку
од нив се опстанати и тоа не во изворна состојба. Опстанале само оние занаети што
имале економска одржливост за новонастанатите потреби и услови. Тоа значи дека
ретки занаети, во изворна состојба, не се опфатени од страна на државата во насока
на зачувување на нивниот опстанок.

2) Создавање на што поповолни услови за опстанок на културното наследство и за задр-
жување на интегритетот на сите податоци што тоа ги носи во себе како сведоштво,
извор или своевиден документ: Државата барем досега не создала поволни услови
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за задржување на нематеријалното наследство, а во тие рамки и за занаетите, иако е 
формирана Комора на занаетите.  

3) Ширење на сознанијата за вредностите и значењето на културното наследство и за
неговата улога во културната идентификација: Во овој дел ја подразбирам едукација-
та, медиумите, инернет-мрежата, пропагандата, туризмот. Во делот на едукацијата
процесот речиси и воопшто не е отпочнат, ниту пак има стратегија за него. Што се
однесува до медиумите, тие пренесуваат локални случувања на традиционални ма-
нифестации, приредби и пазари, за кои недостасува контрола во однос на нивната
веродостојност и автентичност.

4) Оспособување на културното наследство, според неговата намена и значење, за
задоволување на културните, научните, едукативните, естетските, верските, економ-
ските, туристичките и другите потреби на граѓаните: За исполнувањето на оваа цел
исто така треба да се дискутира, бидејќи може да доведе до контрадикторни резулта-
ти. Независно од тоа што се праваат некои напори на овој план, барем за туристички
цели, оваа мерка може да ја загрози автентчноста на занаетот.

5) Оперативните цели на заштитата се дефинирани како преземање на активности за
спречување на дејства, појави и влијанија со кои се врши или може да настане оште-
тување, уништување, растурање, исчезнување, деградирање и противправно присво-
јување на културното наследство. Искуството ни кажува дека на овој план многу мал-
ку е направено затоа што е исчезнат  најголем дел од занаетите. Дејства во насока на
зачувување на нематеријалното културно наследство единствено има преземено
Институтот за фолклор со објавување записи.

6) Крајна цел на зашти е пренесување на културното наследство на идните генерации.
Тука повторно се навраќаме на едукацијата, како основен елемент за пренесување на
културното наследство, која досега не е соодветно решена, како во однос на едука-
ција на професионални кадри, така и во однос на едукација на населението за важ-
носта на културното наследство и унапредувањето на свеста за потребата од негова
заштита. Во таа насока, овој сегмент треба да се остварува преку заложба на сите
припадници на општеството.

Законот за заштита на културното наследство уредува донесување на Национална 
стратегија за заштита и нејзино спроведување.  Таков документ досега не е изготвен.  
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Во врска со реализација на целите поставени во Законот, може да се констатираат одре-
дени активности во насока на евиденција, регистрирање, дигитализација на движното и 
недвижното културно наследство. Во 2007 година, со донација на италијанската Влада и Ре-
гионалното биро на УНЕСКО – БРЕСЦЕ2, отпочна акција за основање на Регионален центар за 
дигитализација со седиште во Скопје, кој формално е отворен во 2008 год.,  но  немаме 
податоци за тоа колку тој досега има направено за постигнување на целта за која е основан. 
Во еден говор од 8. 8. 2007 год., посветен на отпочнувањето на дејностите за основање на 
овој центар, министерката за култура на Република Македонија вели:  

„Со идниот регионален центар, покрај поврзувањето на национално и на регионално ни-
во со сите институции од доменот на културното наследство, ќе се отпочне и со долгорочни-
от процес на евиденција, регистрирање, дигитализација на движното и недвижното култур-
но наследство, како и на духовното наследство (...) дигиталниот центар овозможува заштита 
во случај на негово оштетување или целосно уништување“. 

Стратешкиот документ што ги поставува општите цели што треба да ги реализира основа-
ниот Центар, доцнат неколку години. Од страна на Министерството за култура дури во 2011 
година е презентирана и организирана Националната нацрт-стратегија за дигитализација на 
културното наследство. Со Нацрт-стратегијата треба да се дефинираат стандардите, со што 
ќе бидат отворени можностите за дејствување и натамошно дизајнирање на процесот на 
дигитализација. Господинот Шуманов, кој е председател на Националниот комитет на ИКО-
МОС, укажа дека дигитализацијата е неопходна заради трајна заштита на оригиналниот 
примерок, подобрување на достапноста, можноста за користење на копија за разни цели, 
презентација на културното наследство на национално и на меѓународно ниво, подигање на 
јавната свест за значењето на културното наследство, културен и алтернативен туризам, 
како и дека таа е само дел од процесот на вклучување на заштитата на културното наследст-
во во развојот на информатичкото општество во државата. Нацрт-стратегијата предвидува 
формирање на центри и оддели за дигитализирање во институциите, се предлага фонд за 
дигитализација на културно наследство кој, на конкурс, ќе распределува средства за реали-

2 Во 2007 год. Владата на Италија донирала 300.000 евра, средства за просторно уредување на Регионалниот 
центар на Југоисточна Европа за дигитализација на културното наследство. За втората фаза УНЕСКО доделил 
300.000 евра за потребната опрема. 
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зација на програми, дефинирање на приоритетна листа за дигитализација на движното, 
недвижното и духовното културно наследство. Таква листа сè уште не е изготвена. 

Ако ја сублимраме досегашната активност, би го констатирале следново: активностите 
што ги презема државата на ова поле треба да се поддржат во смисла на придвижување на 
нештата. Тоа значи дека државата е на самиот почеток од задачата. Во остварувањето на 
натамошните задачи треба да се има предвид дека сепак постојат нешта што не може да се 
применат кога станува збор за заштита на занаетите, онака како што тоа може да се стори во 
однос на нематеријално културно наследство. Едно од нив е идејата за оригинален приме-
рок. Таков примерок може да се обезбеди кај материјалното културно наследство, но не и 
кај занаетите, од кои повеќето се веќе изумрени и така отсуствува алката за развоен синџир. 
За да документираме во дигитална форма, треба да се вратиме една фаза поназад, да ги 
пронајдеме и да ги регистрираме изгубените занаети, а потоа да дигитализираме.  

Набрзо по основањето на УНЕСКО  во 1953 год., оваа организација ја воспостави  мрежа-
та за школски проекти – Associated Schools Project Network (ASPnet). Оваа мрежа има за цел 
да служи како меѓународна лабораторија за истражување и експериментирање со новите 
образовни практики што ги зајакнуваат хуманистичките, етичките и меѓународните димен-
зии на образованието. Основни цели на мрежата се:   

- да се зголеми улогата на училиштето во промоција на наследството; 
- да се интегрира светското културно наследство во воннаставните школски 

активности; како и 
- да се идентификуваат сите потребни процеси за воспоставување на врска помеѓу 

културното наследство и училишните програми. 
На четвртата седница во Абу Даби, Обединетите Арапски Емирати, 2009 год., заседаваше 

Меѓувладиниот комитет за зачувување на нематеријалното културно наследство, со пред-
лог-програма, проекти и активности што се одбрани и селектирани како успешни и имаат 



178 Традиционалните занаети во функција на одржлив развој 

најдобри рефлексии од Конвенцијата за зачувување на нематеријалното културно наслед-
ство. Како пример е посочен проектот од педагошка природа, отпочнат во 1968 год. од 
страна на еден наставник од руралното училиште во Пусол, Шпанија, каде успешно е ин-
тегрирана заштитата на недвижното културно наследство во формалниот образовен систем. 
Овој проект има локален дострел и е фокусиран на обновување на културното и природното 
наследство на регионот. Воден е од страна на наставниците и надворешните соработници и 
волонтери, при што децата истражуваат, собираат податоци од теренот, од своите родители 
и роднини, собираат материјални предмети што ги депонираат во школскиот музеј, снимаат 
податоци. Преку сите овие активности тие непосредно учествуваат во заштита на нематери-
јалното културно наследство. Преку проектот се обучени 500 ученици, со собран инвентар 
во училишниот музеј од 61.000 предмети, 770 орални датотеки. Сите овие податоци и 
предмети се собрани преку луѓето од локалната заедница. Проектот е високо оценет од 
локалната заедница, како и од стручњаците од образованието и културата. 

Во проектот учествувале голем број соработници, донатори, музеи, медиуми, универзи-
тети, индустриски и трговски компании (1300 поединци и семејства донирале материјали во 
училишниот музеј, во период од четири децении како што се развивал проектот). Од 1968 
год. до средината на 1980 год. овој проект останал во границите на округот Пусол, но заради 
успешноста на проектот, тој се проширил и во блиските региони. Од 1980 до 1991 год. се 
врши методолошко прецизирање на школскиот музеј. Секоја година училиштето истражува 
различни аспекти на наследството. Проектот добива на значење во периодот 1991–2000 и 
добива голем број донации. Регионалната влада го признава музејот и заедно со локалните 
фирми го финасира неговото проширување. Од 2001 год. па до денес се зголемуваат целите 
и се гарантира континуитетот. Педагошкиот проект го менува своето име во Центар за 
култура – Традиционална школа-музеј – Пусол, во согласност со своите повисоки цели. 
Направени се договори со приватни и јавни организации. Проектот е објавен во национални 
и меѓународни форуми. 
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Кога ќе го локализираме културно наследство, материјалното и нематеријалното, доби-
ваме специфична културна традиција. Но, територијалната локализација на културното 
наследство без социјалната мрежа што го опкружува, не значи ништо. Социјалната мрежа се 
темели на вредностите што се втемелени во културното наследство. Квалитетот на социјал-
ната мрежа се одржува врз основа на квалитетот на културното наследство и секако, во таа 
смисла, нужно е да се земе предвид социјалниот капитал што се наоѓа во тој  регион. Кога се 
говори за одреден регион, за неговото културно наследство како развоен ресурс, потребно е 
да се размислува на сите аспекти кои, со вклучување на културното наследство во развојни-
те планови на државата или развојниот план на одреден регион, можат да придонесат за 
целокупниот развој на регионот или државата. Неопходно е културно планирање, кое 
подразбира вклучување на сите професионалции од областа на културата, науката образо-
ванието и  туризмот. 

Ако се размислува за културното наследство како капитал и развоен ресурс со сите свои 
специфичности, мора да се пронајде начин како да се искористи за создавање на нови вред-
ности. 

Нематеријалното културно наследство тешко може да се возобнови откако ќе се изгуби. 
Во последните неколку години, со стареењето на практичарите и нивното постепено умира-
ње, доцното донесување на законите и нивната имплементација, нематеријалното културно 
наследство се соочува со опасност од изумирање. Итни чекори треба да се преземаат за 
негова ревитализација, конзервација  и промоција.  

Оттаму и една од ургентните задачи на нашето законодавство е да се изградат критериу-
ми за прогласување на живо културно наследство по примерот на земјите во светот што тоа 
го направиле уште пред повеќе децении и на тој начин ја намалиле или ја избегнале опас-
носта од губење на нематеријалното културно наследство. Впрочем, тоа е една од препора-
ките на УНЕСКО донесена во 1993 година. Инаку, светското искуство ни дава примери за 
прогласување на живо културно наследство без оформување на систем на правна структура, 
но искуството од голем број земји покажало дека е посоодветно тоа да се постигне со 
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донесување на посебни законски одредби. Овие одредби би вклучувале дефинирање на 
критериуми за избор и механизми за следење и контрола на очекувањата за исполнување 
на обврските што ги претпоставува доделената титула.  Имено, потребен е легален систем 
што ќе овозможи да се прави најдобар избор на кандидати, да се дојде до вистинските луѓе 
што ќе се обележат како живо културно наследство. Ова тело очигледно ќе зависи од тоа 
какви одлуки државата има направено во врска со ова прашање. Законот не може да ја 
спречи лошата одлука, но тој треба да ги постави точните чекори што ќе доведат до вистин-
скиот избор. Во оваа законска рамка треба да се вклучат и должностите на избраните лица.   

Потребно е преиспитување на законските измени со кои ингеренциите на Владата за 
заштита на старите занаети ѝ се пренесени на Стопанската комора. Враќањето на овие 
ингеренции на Владата е потребно поради самата мисија на двете институции. Природата 
на Стопанската комора е таква што не остава простор за исполнување на целта на заштита 
на старите занаети, затоа што таа е насочена кон постигнување на економски придобивки, а 
старите занаети се непрофитабилни. Од друга страна, Владата е онаа што ја има обврската 
за заштита на културното наследство. Како дополнување на ова би го истакнала општо-
прифатениот заклучок содржан во меѓународните акти за заштита на културното наследство 
дека заштитата на традиционалното нематеријално културно наследство во прв ред е 
обврска на државата. 

Културното наследство треба да е важен фактор во економијата, затоа што тоа отвора 
многу можности – од производство на традиционални производи, произлезени од матери-
јалното и нематеријалното наследство, преку туризмот и угостителството, па до развој на 
цела палета дејности поврзани со одржување на културното наследство. Употребата на тра-
диционални материјали и техники при конзервацијата и реставрацијата на нематеријалното 
културно наследство може да игра значајна улога во постигнувањето на целта за опстанува-
ње на занаетите како дел на нематеријалното културно наследство. Овде ги поддржуваме 
препораките во оваа насока дефинирани во рамките на регионалниот семинар „Развој и 
одржување, програми и орудија за презервација на историските градби“, одржан во Котор 
во 2007 година (Development of Maintenance. 2007: 43–58). Од многубројните препораки 
изнесени во заклучоците од овој семинар, овде ќе ги наведеме оние што упатуваат на уло-
гата на примената на традиционални материјали и техники во поттикнувањето на процеси 
што се во функција на одржувањето и континуитетот на занаетите: 
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- собирање на занаетчиите од регионот на кој се врши конзервација и правење на 
листа на занаетчии; 

- поттик за формирање посебни интересни асоцијации; 
- едукација на сите заинтересирани страни, како на корисниците така и на инвести-

торите; 
- посебна обука на занаетчиите преку одржување на курсеви и тренинзи, при што се 

врши размена на искуствата; 
- основање специјални училишта; 
- давање даночни олеснувања; 
- постриктна примена на регулативата; 
- поттикнување на образованието, здружувањето на занаетчиите од страна на држава-

та, како и стимулирање на производството и прометот на традиционални материјали; 
- истражувачки и научни трудови на ова поле; 
- анимирање и поголемо вклучување на професионалните институции; 
- популаризација и зголемување на нивото на свеста на стручната и пошироката јав-

ност итн. 
Во врска со пројавените тенденции во текот на последните години, културното наследст-

во да се стави во функција на развој на туризмот, ќе го наведам Охрид како пример за мож-
ностите за тоа, но и предусловите што треба да се исполнат за постигнување на наведената 
цел. Статусот на Охрид, како подрачје од светско наследство, го промовираме како интерес-
на туристичка дестинација, бидејќи е жив сведок на културен натпревар на цивилизациите 
кои втиснале трајни белези за нивното постоење, можноста од нивно користење во функ-
ција на развојот на туризмот и вкупниот економски развој на локалната заедница, како и за 
очигледно отстапување во делот на заштитата од препораките на меѓународните конвен-
ции. Вообичаено во рамки на презентацијата на недвижното културно наследство, односно 
урбаната целина, се настојува да се претстави целокупното материјално и духовно наследст-
во, националната кујна, занаетите. Во рамки на оваа урбана целина се наоѓа и старата чар-
шија над која е извршена голема пресија за промена на автентичноста, во прв ред со проме-
ната на старата турска калдрма, замена на старите дуќани во нови современи адаптации и 
материјали, бесправна промена на фасадите и нивното некарактеристично боење. Отсуство-
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то на посебен градежен дел за заштита на културното наследство поврзан со Управата за 
заштита на културно наследство, и препуштеноста на заштитата на локалната администраци-
ја, како своја последица ги има бесправно изведените санации и градби што заради  локал-
ните политички амбиции не се санкционираат. Во чаршијата до некаде изворно е останат 
дуќанот за филигран од мајстор Вангел Деребан, кој е шеста генерација на филигрански 
мајстори на фамилијата Деребан. 
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е вработена во Националниот 
конзерваторски центар (Завод за заштита на спомениците на културата). Области на интерес 
ѝ се: заштита на културното наследство, заштита на старите занаети, сликарство. Магистри-
рала на тема „Возобновување на традиционалните занаети во функција на заштита на нема-
теријално културно наследство” Направила конзервација на преку 200 слики, плаштеници и 
слики на хартија. Учествувала во тимот конзерватори на локалитетот Стоби (2010 год.) и на 
Шарена Џамија во Тетово (2012 год.) Работела како костимограф, сценограф и шминкер за 
Македонската телевизија, за театарските куќи во Македонија и за долгометражниот филм 
„Гласот на светлината“. Авторка е на илустрациите за Еколошкиот речник и на шест еколош-
ки сликовници. Учествувала во проектот „Детска работилница за рециклажа на хартија и 
други суровини за добивање на предмети со употребна вредност“ (2000-2002 год.). Во 2002 
год. завршила обука за филцање, а од 2002 до 2012 год. работи на изработка на предмети, 
слики и накит од волна. Учествува на групни изложби, а во 2008 год. има самостојна излож-
ба на слики во техниката пастел.  



186 Белешка за авторите 

работи како асистент на Институтот за архитектонско проекти- 
рање при Архитектонскиот Факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје. Области на 
научен интерес ѝ се: архитектонско проектирање, теорија на архитектурата и културата, со 
акцент на граничните, интердисциплинарни подрачја на архитектонската мисла. Дипломира 
на Архитектонскиот Факултет во Скопје, а магистрира на постдипломските Интердисципли-
нарни културолошки студии при Институтот за македонска литература, Универзитет Св. Ки-
рил и Методиј во Скопје. Актуелно ја работи докторската дисертација на тема “Интерак-
циите помеѓу уметничката содржина и музејската архитектура во концептуализацијата на 
уметничките музеи” на докторските студии при Архитектонскиот Факултет, Универзитет на 
Загреб, Хрватска, со коменторство од Академијата за ликовни уметности, Универзитет на 
Загреб, Хрватска. Учествувала во повеќе меѓународни проекти од областа на архитектурата и 
културата: РеОткриена Култура (Culture ReDiscovered), проект на International Management 
Group (IMG); Пилот активности од областа на образованието и културата, менаџмен-
тот и конзервацијата на македонското културно наследство – археолошки локалитети 
и музеи (Pilot Activities for Education and Culture, Management and Conservation of Macedonian 
Cultural Heritage – Archаeological Sites and Museums), проект на International Management 
Group (IMG), а реализиран во соработка на Музеј на Македонија и Архитектонскиот Факул-
тет во Скопје; Архитектурата како фактор на културна одржливост на македонските 
градови (Architecture as a Cultural Sustainability Factor of the Macedonian Cities), проект на 
Архитектонскиот факултет при УКИМ, Скопје и Архитектонскиот Факултет, Универзитет на 
Загреб. 
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е редовна професорка во Институтот за  
македонска литература при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Таа е главена и 
одговорна уредничка на меѓународното списание за култура и културолошки истражувања 
Култура/Culture. Области на научен интерес ѝ се: културолошки студии, студии за медиуми, 
културна одржливост и културна политика, теорија на литература и македонскиот роман. 
Раководителка е или учесничка на повеќе национални и меѓународни проекти, меѓу кои: 
Историја на македонскиот историски роман, (национален проект поддржан од Министер-
ството за образование и наука на РМ) Интеркултурност/ мултикултурност: Европа без 
граници (меѓународен проект поддржан од Министерството за култура на РМ) , Значењето 
и содржината на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми, (про-
ект поддржан од УСАИД), Малцинствата во литературите во Југоисточна Европа по 
1987 година (меѓународен проект поддржан од европската мрежа на истражувачи, носител 
Универзитетот „Адам Мицкиевич“ Полска), Родовите претстави во македонската и ал-
банската култура и социјално живеење (проект поддржан од УНЕСКО), The European 
Research Network on Learning to Write Effectively (ERN-LWE) , проект поддржан од програмата 
COST, носител Универзитетот во Поинтерас, Франција, Literacy Development in the Humanities, 
проект поддржан од SCOPES програмата на Владата на Швајцарија и Универзитетот за При-
менета наука во Цирих, Investigating Cultural Sustainability, проект поддржан од COST програ-
мата и др. Авторка е на книгите: Отворен круг (кон поетиката на романите на Ташко Геор-
гиевски), ИМЛ и Култура, Скопје, 1997, Огледало на дискурсот, ИМЛ, Скопје, 2000, Фантас-
тиката и македонскиот роман, ИМЛ, Скопје, 2001 и Алегоријата и гротеската и маке-
донскиот роман, ИМЛ, Скопје, 2002, Книжевноста и културната транзиција, ИМЛ, Скопје 
2008, Идентитет(и)/Identities, ИМЛ, 2012 и Медиумите и културата, Ми-ан, Скопје.  
2014. Авторка е на голем број научни трудови објавени во периодиката и на делови од 
книги и учебници. Носителка е на Пакети на  Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје и 
на Универзитетот во Риека. 
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е редовен професор на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот„ Свети Кирил и Методиј“ Скопје и претседател 
на правната група на Организацијата на потрошувачи на Македонија. Докторирала на тема 
„Договор за лиценца во споредбеното и правото на Република Македонија“. Предава 
облигационо право, договорно право, оштетно право, право на интелектуална сопственост, 
авторско право и сродни права, потрошувачко право и други предмети на додипломски, 
постдипломски и докторски студии. Автор е на повеќе универзитетски учебници: Облига-
ционо право, Право на интелектуална сопственост, Авторско право и сродни права, 
Договори на автономна трговска пракса  практикуми, коментари на закони, монографии и 
автор е на над 120 стручни и научни труда објавени во земјата и странство. Била носител 
или е учесник во повеќе домашни и меѓународни проекти, меѓу кои и од областа на дого-
ворното право, правото на интелектуална сопственост, заштита на правата на потрошува-
чите. Има одржано голем број на обуки и едукативни семинари од својата специјалност: 
договорно право, авторско право, право на индустриска сопственост,  потрошувачко право, 
конкурентско право, права на пациенти, право на индустриска сопственост и др. Член е на 
Комисијата за кодификација на Граѓанскиот законик на Република Македонија. 
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е современа македонска писателка, редовен член на Маке- 
донската академија на науките и уметностите и редовен професор во пензија на Филолош-
киот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Член на 
Европската Академија на науките во Салцбург (Австрија) и главен уредник на меѓународната 
ПЕН Колекција Diversity/Разноликост (<www.diversity.org.mk>). Таа е почесен претседател 
на Македонскиот ПЕН. Подрачја на научен интерес ѝ се: теорија и методологија на книжев-
носта, книжевна херменевтика, креативно пишување, теорија на интертекстуалноста, тран-
сестетски стратегии на толкување на книжевноста, балканологија, културна херменевтика 
(веб страница: www.kulavkova.org.mk). Шест години го предводи европскиот истражувачки 
проект Интерпретации при МАНУ. Била раководител на повеќе научноистражувачки 
проекти од меѓународен и републички карактер, како и главен уредник на списанието на 
МАНУ Прилози (за лингвистика и литературна наука). Авторка е на десетина теориско-
есеистички книги: Фигуративниот говор и македонската поезија (1984), Стапка и 
отстапка (1987), Одлики на лириката (1989), Копнеж по систем (1992), Потход и исход 
(1996), Камен искушител (1997), Тетратки (1997), Теорија на книжевноста - увод (1999; на 
англиски јазик, 2004), Мала книжевна теорија (2001), Поетика лирике (Београд, 2001), 
Херменевтика на идентитети (2006), Теорија на книжевноста (2008), Демонот на тол-
кувањето (2009), Македонски искушенија и други огледи (2012). Има подготвено неколку 
антологиски избори (македонски раскази, поезија и есеј, две антологии на светскиот рас-
каз), три хрестоматии на теориски текстови: Теорија на интертекстуалноста (2003), Пое-
тика и херменевтика (2003) и Дијалог на интерпретации (2005), а приредила и неколку 
зборници: Балканска слика на светот (2006), Поимник на книжевната теорија (2007), 
Интерпретации (двојазично, неколку тематски броеви: 2008, 2009). Автор е на повеќе 
збирки поезија. Добитник е на многу угледни награди. 
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е редовен професор во Институтот за македонска лите- 
ратура при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Области на научен интерес му се: 
културолошки студии, постколонијалните студии, теоријата на театарот, теоријата на 
литература. Раководител е или учесник на повеќе национални и меѓународни проекти, меѓу 
кои: Македонска литературна дата база (национален проект поддржан од Министерството 
за култура на Македонија), Европа без граници (меѓународен проект поддржан од Минис-
терството за култура на РМ), Значењето и содржината на поимот европски вредности во 
македонските печатени медиуми, (проект поддржан од УСАИД), Родовите претстави во 
македонската и албанската култура и социјално живеење (проект поддржан од УНЕСКО), 
Македонскиот театар во контекст на балканската театарска сфера, Македонски кни-
жевен лексикон (национален проект поддржан од Министерството за образование на РМ) и 
др. Член е на Друштвото на писателите на Македонија. Автор е на книгите: Од првична идеја 
до држава (коавтор со Јован Павловски) Детска радост, Скопје, 1993; Македонија, вчера и 
денес (коавтор со Јован Павловски), МИ-АН, Скопје, 1996; Чиста игра – биомеханиката во 
режисерскиот систем на В. Е. Мејерхољд, МИ-АН, Скопје, 1998; Театарот и митот, МИ-
АН, Скопје, 2005; Тесписовите светови, МИ-АН, Скопје, 2014. Учествува во изработката на 
Миановата општа и македонска енциклопедија (МИ-АН, Скопје, 2006). За книгата Од 
првична идеја до држава (коавтор со Јован Павловски) добитник е на државната награда 
„Мито Хаџи Василев Јасмин“ за публицистика. За ЦД-ромот Театарот на македонска почва 
(ФДУ, 2003) е добитник на колективната награда „Гоце Делчев“. 
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е докторант во Институтот за македонска литература 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во Скопје, а вработена е во Град Скопје, како. 
советник за односи со јавноста и информирање на граѓаните. Поле на истражувачки интерес 
ѝ е: наука за култура, а потесни области на научен интерес ѝ се: студиите за идентитетот и 
студиите за медиумите. Мафистрирала на Студиската програма по културолошки студии во 
Институтот за македонска литература, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
на тема „Егзодусот, егејското прашање и Другоста“. Учествувала на меѓународните научни 
конференции: „Медиуми: теорија и практика“ (во организација на Центарот за култура и 
културолошки студии, Скопје 2014) со темата „Поимот идентитет виден низ македонските 
печатени медиуми“ и „Популарната култура: поглед одоздола“ (во организација на Инсти-
тутот за македонска литература, Скопје 2014) со темата „Деконструирање/ реимагинирање 
на биолошката женскост видена низ призмата на филмот „Вирџина“ на Срѓан Карановиќ“. 



192 Белешка за авторите 

е магистрант на Институтот за македонска  
литература при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, а вработена е и копирајтер во 
рекламна агенција. Работи на магистерската теза со наслов „Креативните и културните ин-
дустрии како фактор за економски раст”. Дипломирано на Катедрата за општа и компара-
тивна книжевност на Филолошкиот Факултет во Скопје. Области на научен и истражувачки 
интерес ѝ се: креативни индустрии, културолошки студии, медиумски претстави, родови 
претстави и стереотипи. Учесничка е во повеќе национални и меѓународни проекти, меѓу 
кои: Летен универзитет „Transeuropéennes” во Стразбур, 2001 г., „Удвоена другост – родови 
аспекти на балканизмот во 90-тите”, истражувачки проект на ИОО во 2003 г., Школа за род и 
политика на институтот Евро-Балкан во Скопје, 2004 и 2007 г. „Дебатирање на родовите 
стереотипи во Македонија” со презентација „Шана шие на машина: родовите модели во 
македонскиот буквар”, проект на PAC Multimedia, во 2007 г.  
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е редовен професор на Архитектонскиот факултет при 
Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Области на научен интерес ѝ се: архитектон-
ско проектирање, теорија на архитектурата и архитектонска критика. Раководителка е на 
неколку национални и меѓународни проекти, летни школи за архитектура и работилници, 
меѓу кои: Architectural Heritage Today, Istanbul – Suleymaniye, IRCICA, 1996, Меморијален дом 
на холокаустот во Скопје, 2005 (во соработка со Музејот на Македонија), Pilot Activities for 
Education and Culture, Management and Conservation of Macedonian Cultural Heritage – 
Archаeological Sites and Museums, 2008 (реализиран во соработка со Музејот на Македонија, 
поддржан од International Management Group и Италијанската влада), Eine Hauptstadt im 
Umbruch: Die Postsozialistische Stadtentwickelung von Skopje", Universität Weimar, Professur 
Raumplanung und Raumforschung, Weimar, BRD 2008 (научно-истражувачки проект реализи-
ран во својство на визитинг професор); Раководител на сесијата 2010 на Меѓународната 
летна школа за архитектура во Манастир Св. Јоаким Осоговски „Архитектурата е сета за 
луѓето“ (во организација на Архитектонскиот факултет при УКИМ, Скопје); Architecture as a 
Cultural Sustainability Factor of the Macedonian Cities, 2013 (научно-истражувачки проект на 
Архитектонскиот факултет при УКИМ, Скопје и Архитектонскиот факултет, Универзитет во 
Загреб). Реализирала повеќе академски и професионални престои на странски универзитети 
и институции: Ahern&Macvittie Architects LTD, Tempe, Arizona, Research Centre for Islamic 
History, Art and Culture (IRCICA), Istanbul, The Amsterdam-Maastricht Summer University, ASU 
College of Architecture and Environmental Design, Arizona, USA, Department of Architecture, 
University of Cambridge, UK, Bauhaus – Univeristät Weimar, Institut für Europäische Urbanistik. 
Национален претставник е (1999-2003) во UIA работната група Science and Hi-Tech Facilities 
Work Programme. Член е на уредувачкиот одбор на стручните списанија: А:; Информатор 
(САМ), Аршин. Добитник е на повеќе домашни и меѓународни награди и признанија од 
областа на архитектурата. 
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