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И покрај европската локација,
Република Македонија е изненаду
вачки неоткриена земја, богата со
природниубавини,историјаикулту
ра.Историскипогледнато,манастир
скиоттуризамвоземјаваимадолга
традицијаипостојатизворивокоисе
наведувасместувањетонапатниции
гостопримството на манастирите во
минатото. Манастирските комплек
сибилемошнебогатоизградени со
повеќекатни конаци со проширени
и испуштени чардаци, безбедносни
кули, камбанарии, сомноштво еко
номски згради, бачилa, подруми за
вино,ракијаизимница.Манастирите
имале своиметоси,шумии ливади,
испаши, лозја и овоштарници, дви
женимотиживдобитоккакоовци,
кози, говеда, а се занимавале и со
пчеларство.Македонскитеманасти
рисекогашнизвековитебилесоши
рокоотворенипортизанамерници
теиверницитеизаситедобрилуѓе,
задасеодморат,дасенахранат,да
преспијатипакдагопродолжатсво
јотпат.Тиегипомагалесиромашни

теиснеможените.Вонивсеодвивал
монашкиотживот, а од друга стра
на претставувале важни книжевни
центри.Запотребитенаманастирите
сесоздаванизографски,резбарскии
градителскитајфи,коигиукрасувале
несамоманастиритевоМакедонија,
тукубиленајдобриинајбаранизог
рафи, резбари, градители и иконо
писци на просторот на целиот Бал
канскиПолуостров.

ВоРепубликаМакедонија,денес
постојат повеќе од 270 манастири.
Од нив 150 се зачуваниманастири,
одкоипоголемиотброј сеодлока
ленкарактер,какои120коисеур
натиилиполуурнати.Меѓутоа,голем
е бројот на манастирите кои се од
особен интерес за посетителите и
кои имаат регионално, национално,
а некои од нив и интернационално
значење.

Овој раскошно илустриран во
дич се стреми да понуди сè што
Ви треба зада гиоткриетеида ги
посетите поважните манастирски
комплекси во земјава. Покрај ту

пред го вор
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ристичкатаинформацијазаминато
тонаманастирите,водичовсодржи
и опис на манастирите, можност
за сместување и исхрана, картог
рафскиприкажанимапивобојасо
местоположбата на манастирите и
нивната околина, информации за
контакт,објектииместаодпосебно
значењевоблизинанаманастири
те,препорачани туриидругиваж
ниинформации.Водичов, какошто
сметавме, го содржи сето онашто
битребалодагознаатпосетители
те,безразликадалистанувазборза
поклоничкипатувањанаверниците
илимотивацијатазапатувањетосе
туристичкицели.

Би сакале да им се заблагода
римена ситеониекоипомогнааво
подготовката на водичов, првин на
монасите и монахињите во манас
тиритекоинидадоаподдршка,како
ипотребнитеинформациизанегово
составување,навработенитенаФа
култетотзатуризамибизнислогис

тикаприУниверзитетотГоцеДелчев
–Штип,наистражувачитекоирабо
теа во собирањето на неопходната
литература и електронски извори,
на свештените лица воМПЦ со кои
контактиравме, на фотографите и
изработувачитенамапи,надизајне
рите на водичот, на вработените во
Агенцијатазаподдршкаипромоција
натуризмотинаситеониекоидадоа
својбезрезервениискренпридонес
воизработкатанаоваиздание.

Со оглед на фактот дека ова е
првоизданиенаводичов,ненамер
но можеби сме пропуштиле некои
важни моменти од манастирскиот
туризам во Република Македони
ја. Отворени сме за Вашите сугес
тии, што можете да ни ги пратите
по електронски пат, за што би Ви
биле исклучително благодарни, а
ќе ги земемепредвидприпечате
њетонанеговотовторопроширено
издание.

одавторите
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Манастиритесесоставенделод
македонската историја и културно
наследство, најголемиот дел од нив
сеспоменицинакултуратазаштите
нисозакон.

Резервациитезапосетанама
настиритетребадабидатнаправе
николкуштоеможнопоранопред
планираното патување и нивната
посета.Манастирскитекомплекси,
претежно во летниот период и за
манастирскитеслави,сепосетува
ат од голем број посетители, така
што резервирањето однапред не

само што е препорачливо, туку и
задолжително.

Акопрестојуватевманастир, но
несакатедаприсуствуватеналитур
гиите и богослужбата, при резерва
цијата потенцирајте го овој податок.
Секој манастир има работно време
когаеотворен запосетителите, нај
честоод7наутродо19часотнаве
чер. Манастирите имаат свој типик
(реднаживеењеиоднесување),што
требадабидепочитуванодстранана
посетителитеинајчестовклучува:но
сењепристојнаоблека,разговарање

Некои практичНи 
совети за посета На 
маНастирите
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напонизоктон,забранетопушењеи
консумирање храна и пијалаци, заб
рането фотографирање, претходна
најаванаорганизиранигрупитурис
ти,благословзапреноќевањеитн.

Цените за сместување што се
дадени во водичов важат во мо
ментов, но подлежат на промени.
Бидетеподготвениплаќањетода го
извршитевоготово,бидејќиманас
тиритенерасполагаатсотерминали
за платежни картички. Цените ва
рираат од волонтерско плаќање по
желбанапосетителите,до100евра
вохотелскикомплексивосоставна
манастирите.

Најголемиотделодманастирите
сесместенинадвородурбанитецент
ри,вопрекраснаприродаидонивне
стигнува редовен јавен превоз, по
радиштоќетребадакориститесоп
ственопревозносредствоилитакси.

Собите во манастирите вооби
чаеносечисти,удобнииедноставно

опремени. Не очекувајте модерни
апарати и предмети, како телефон,
радио, телевизор и компјутер. До
колкусосебеноситеапараткојпро
изведувазвук,незаборавајтеислу
шалки. Исхрана за посетителите се
нудивонајголемиотделнаманасти
рите,анарасполагањееиможноста
гоститесамидасиприготватхрана.

Овој водич ќе Ви помогне да
ги изберетеманастирите кои ќе ги
посетите или во кои ќе престоју
вате,апрекуВашиотпрестојќеги
запознаете одблизу македонската
природа, историја, култура, умет
ност,религија,архитектураилокал
нитрадиции.Сенадевамедекаовој
водич ќе Ве води Вас, читателите,
досветитеместанизРепубликаМа
кедонија,кадештоќегидоживее
те манастирското гостопримство и
начинот наживот, ќе го пронајде
тесвојотдушевенмириќебидете
поблизудобога.
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