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Стручен труд 
Theoretical paper 

 
Екатерина Намичева 
Петар Намичев 
 
ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА КУЛТУРОЛОШКИОТ ПРОЦЕС 
ПОВРЗАН СО ТРЕТМАНОТ НА ИСТОРИСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

ВО ГРАДОТ 
 
 Апстракт: Влијанието на културолошкиот процес има големо значење врз 
развојот на свеста за автентичноста на градбите и историските амбиентални 
вредности на населението. Развојот на заштитата на историските објекти и нивниот 
третман од страна на заедницата значително може да го подобри и подигне нивото на 
културолошкиот процес. Според заштитните интервенции на спомениците, може да се 
примени целосна пренамена, делумна пренамена на просторот, сочувана автентична 
намена или делумна надворешна обнова на фасадните површини. Зголемувањето на 
туристичката понуда директно е поврзано со историските споменици, во форма на 
нивно користење како дел од активен простор со современа намена или како дел од 
пасивен-автентичен културолошки белег на просторот. Трансформацијата на 
третманот на историските објекти влијае врз културолошката туристичка понуда при 
што се трансформира преку повисок квалитет на влијание. 
 
 Клучни зборови: култура, споменик, заштита, адаптација, амбиент, 
туризам. 

 
 
Вовед 
Планирањето и дизајнирањето на урбаниот контекст, како процeс, 

потребно е да се базира врз постоечката динамиката која произлегува од  
потребите на населението, односно да биде конципирано според перцепцијата 
на корисниците на урбаниот простор. Културолошкитe потреби се 
универзални како антрополошки фактор, зашто тие применети во урбаниот 
концепт создаваат продуктивна околина. Нивното значење, покрај  
квалитативниот аспект, претставува и референца при физичкото планирање 
кадe што се во функција на создавање насока за архитектонското и 
дизајнерско планирање. Притоа се  постигнуваат одредени естeтски квалитети 
на урбаната структура кои се прифаќаат од страна на корисниците, 
овозможуваат задоволувањe на одрeдена социјална компонента и социјално 
поврзување, идентификација на поединецот со околината, обезбедување 
успешна функционална просторна целина, психичка сигурност, при што се 
опфатени и природнитe отворени простори. Дизајнирањето на урбаниот 
простор може да биде физичка манифестација на културните очекувања при 
што се постигнува различно ниво на социјална интеракција. Преку формата на 
идентитетот на просторот се дефинира одрeдена територија, често како 
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етничка енклава (на пример, феноменот на кинеска четврт) во поголемите 
градови во светот. Преку идентификација со архитектонскиот простор му се 
овозможува на населението да се ориентира во урбаната околина. 
Традиционалниот концепт на град овозможува задоволување на културните 
потреби при што сообраќајот е со помал интензитет, со пешачки зони. (Derek, 
2002). 
 Секој географски регион кој прикажува единство на климатски, 
вегетациски, индустриски и културни елементи (Boardman, 1978) претставува 
база и насока за дефинирање на конекцијата на градот и на регионот 
(опкружувањето од пејзажот). Природното опкружување, еколошкото 
планирање и реставрацијата, како и  културната средина со историските 
објекти претставува пристап на создавање на рамка за современ урбан развој. 
Заштитата на традиционалниот пејзаж со различно опкружување од градовите 
претставува значајна карактеристика на пејзажот. Идентификацијата на 
населението со природната околина се надоврзува на квалитетите кои се 
добиваат со односот кон културните вредности (Hough, 2004). Позитивен 
пример е формирањето на еко-населба во Шведска, во прилог на зачувување 
на амбиенталните вредности на традиционалниот пејзаж (Day, 2003). 
 Во периодот на 70-тите и 80-тите години на 20 век се препознава 
носталгија, односно обнова на традиционалниот концепт на околината, заради 
препознавање на традиционалните вредности, обичаи, при што преку 
културолошкиот пристап се тежнее кон создавање на нова традиција. 
Автентичноста претставува насока кон формирање на средина со помал или 
со поголем број на интервенции. Зголемувањето на потребите на урбаниот 
развој, условуваат и зголемена културолошка потреба во рамките на 
современиот интегрален урбанизам. (Ellin, 2006). 
 Преку социјалната интеракција населението добива сигурност за 
надминување на проблемите при што културата, како стабилна, постојано се 
надоградува преку промените и се адаптира кон различни генерации (Forman, 
1995). Преку вклучување на социјалните, економските, политичките и други 
димензии, се преминува културата во нејзината традиционална форма 
(Seddon, 1997; Nassauer, 1997; Buell, 2005). 
 Културата се однесува  на традицијата, естетиката, уметноста, јазикот, 
моралноста и групната едукација, низ генерациите. Културолошката кохезија 
претставува движечка сила, долгорочно поврзување на населението од 
естетска, интелектуална и морална страна на традицијата. На тој начин 
културата се карактеризира со стабилност на формата и начинот на влијание. 
 Културата може да се дефинира како значајна во руралната и во 
урбаната средина, но насочена да се концентрира, организира и 
институционализира во повеќе урбани целини (Le Gates and Stout, 2003). 
Музеите, различните асоцијации од областа на културата, галерии, 
библиотеки, универзитети, институти, претставуваат простори за одржување 
на културолошкиот развој. Одржувањето на настани од областа на уметноста, 
архитектурата, музиката и сите видови на културолошки активности 
овозможуваат секојдневно опкружување со културата. 
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 Потребно е секој урбан регион да содржи културни различности, 
интерактивен процес на култури кои задно опстојуваат. Одредени активности 
и потреби кај различните културни групи се преклопуваат (Hall, 2002; Le gates 
and Stout, 2003). Различностите може да се надминат преку респектирање на 
културите. Витални вредности на културолошките различности се уметноста, 
музиката, танцовите, традицијата, празнувањата и друго, кои се присутни во 
урбаниот регион. Присутни се долготрајни вредности во просторот и 
урбаниот регион (Eaton, 1997; Buell, 2005; Nassauer, 2005). 
 Природата зазема значајно место во хуманата култура, односно 
екосистемот обезбедува економски вредности во заедницата. Особено 
симболизмот се валоризира преку одредени култури, како извор на одредени 
метафори, односно верувања и стравови, кои кон природата на населението 
развиваат одредени културолошки вредности (Nassauer, 2005; Eaton, 1997) 
Природата претставува средиште на културата, како централна компонента на 
местото и просторот, дел од  духот на местото, и е навлезена длабоко во 
населението, во рамките на хуманоста. Понекогаш, и покрај атрактивната 
природа, одредени култури коегзистираат одделно во одреден урбан регион. 
 

1. Историските објекти како дел од урбаниот контекст на градот 
Под поимот околина на домот се подразбираат темите поврзани со 

културата, просторот и домот, при што се формира рамка на урбан контекст. 
Комплексноста на културниот третман кој произлегува од архитектурата и од 
средината на градбите, може да се третира во корелација со економијата, 
поддршката на секојдневниот живот, семејната и социјалната структура, 
комуникациите и едукацијата, вредностите и симболите, како и социо-
културниот континуитет и размена. (Oliver, 2006). 
 Врз основа на одредени согледувања во процесот на развојот на 
историските градби, може да се констатира различно нивно влијание врз 
создавањето на културолошките вредности на градот. Во процесот на нивното 
создавање, историските објекти се актуелни, во периодот на активното 
вклучување со строго одредена функција, при што активно учествуваат во 
културниот идентитет на населбата. Со валоризацијата на вредностите на 
историските споменици, и со процесот на нивно егзистирање, се зголемува 
нивната вредност како сведоци на одреден историски период, со што се 
валоризира и потврдува нивното значење. 

Културата има значење на комплексен збор кој опфаќа начин на 
говорење или пишување, преку јазикот се презентира одредено познавање, на 
индивидуален пристап во одреден историски контекст. Да се трансформира 
одредено зборување или пишување преку репродукција значи да се доведе до 
друга смисла, при што учењето претставува  дел од културолошкиот процес. 
(Miles, 2007). 
 Големите урбани центри, во споредба со руралните, претставуваат 
мултиплицирани димензии на искуство каде што просторот на градот за 
индивидуата создава чувство на анонимност во толпата, каде што се 
достигнува одредена состојба на слобода. Културата како начин на живеење 
се проучува за да го идентификува значењето во праксата на секојдневието и 
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промените кои настануваат. Значајно е влијанието преку структурата на 
институциите при што одреден број на влијателни фактори, кои продуцираат 
услови, водат кон зголемување на промените во културата и во едукацијата. 
(Miles, 2007). 
 Големите урбани центри претставуваат средиште на прогресивните 
културолошки движења во уметноста, на социјалниот живот и на забавата. Во 
одредени периоди на 18 и 19 век Париз претставува капитален град центар, 
додека Берлин, Виена, Лондон и други се само империјални центри. Преку 
Париз се отсликува концентрацијата на културолошкото влијание, како 
светски иновативен центар на прогресивни културолошки созревања. Преку 
модернизмот голем број на урбани центри применуваат одредени културни 
матрици и дистрибуираат културолошки состојби, со различен интензитет и 
дух, со што се распространува културолошкото влијание од повеќе 
сконцентрирани центри во различни региони на светот. Ова говори за 
различни методи на користење на историските градби и движења кои имаат 
влијание врз културолошкиот развој на одредено подрачје. 
 

2. Детерминирање на културолошкиот процес преку историските 
 објекти во градот 

Со текот на времето нивната трансформација на статусот од актуелни 
современи објекти се менува во историски градби со вредности на степен на 
зачуваност во категоријата на културното наследство. На тој начин и нивното 
значење во културолошкиот процес се менува како форма. Од тие причини 
потребно е да се негува односот кон историските градби и да се вклучат во 
активните движења на современиот урбанизам, односно во просторната 
туристичка понуда на местото. 

 
2.1. Намена на објектите од културното наследство 
Историските споменици подлежат на одредени законски регулативи за 

нивна заштита. Според востановените категории на објекти, се менува и 
пристапот кон нивната заштита, при што се користат конзерваторски 
интервенции. 
 Според обемот и карактерот на конзерваторските интервенции на 
историските објекти можеме да констатираме различна состојба како 
предуслов за вклучување во културната понуда: 
 А. Целосно вклучен простор со пренамена на просторот на 
историскиот споменик во насока на вклучување на културната понуда. 
 Овој тип на објекти претставуваат сочувани просторни комплекси со 
автентична конструкција, изглед и детали, кои имаат можности да се 
пренаменат со комплетниот простор во активни современи културни, 
угостителски, трговски или административни објекти. Кај овие примери 
постојат можности за мултиплицирање на влијанието во културолошкиот 
процес, како активни објекти и сведоци на автентично влијание на одреден 
стил, преку директно пренесување на пораките од минатото. Иако 
пренамената на споменикот има различна функција, сепак приоритетот се 
состои, освен во зачувувањето на автентичната состојба, и во соодветната 
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современа намена која ќе биде во прилог на одржување на просторот и 
афирмација на населбата. 
 

    
 
 

Слика 1 
Амам во Тетово ‒ надворешен изглед и адаптиран ентериер (16 век) 

 
 Реконструкција на постоечки споменик се применува при дотраеност 
на градбата, во лоша конструктивна и естетска состојба. Притоа се почитуваат 
автентичните волуменски и декоративни карактеристики на објектот, а 
просторот целосно  е вклучен во културолошка насока (слика 1). 
 Б. Делумно вклучени во културната понуда, со одреден дел од 
просторот, адаптиран во друга пренамена, а преостанатиот дел сочуван 
како историски споменик. 
 Кај објектите кои делумно се адаптираат во современа намена поради 
одредени ограничувања кои се дел од состојбата во која се наоѓа градбата, 
делумно е задоволен процесот на нивно влијание во двете насоки на 
современо активно вклучување и преку вредностите на стилските 
карактеристики на градбата. Во одредени случаи поради дотраеност на 
конструктивната состојба на градбата, од аспект на безбедност или опасност 
од нарушување на автентичноста на споменикот, се насочува искористување 
на просторот кон прилагодување на постоечките услови. 
 В. Сочувана автентична намена како дел од културната понуда. 
 Објектите кои немаат градителски елементи, со јасно дефинирана 
состојба на конструктивниот склоп и степенот на нивна издржливост, со 
одреден степен на сочуваност, делуваат во околината преку значењето на 
архитектонските автентични стилски вредности. Поради лошата состојба или 
ограниченоста на стабилноста на конструктивниот систем не може да влијаат 
активно во процесот на културолошката рефлексија во околината. 
 Г. Делумна надворешна обнова. 
 Во периодот од 2013 до 2017 година Министерството за култура на 
Република Македонија во својата програма за заштита на градителското 
наследство, ја покрена иницијативата за обнова на 250 фасади од 
традиционални заштитени куќи (Скопје, Битола, Кичево, Струга, Охрид, 
Прилеп, Струмица, Гевгелија, Гостивар, Крушево, Кратово, Куманово, 
Вевчани и други) (слика 2). Објектите од традиционалната архитектура од 19 
век се поврзуваат со значајни историски настани, при што добар дел од нив со 
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децении се оставени во многу лоша состојба. Овој проект се однесува на 
голем број на градителски целини (јадра) од градските историски делови на 
Велес, Широк сокак – Битола, Старата турска чаршија во Скопје, крушевските 
маала и др. Изборот на објекти за предложената интервенција е извршен врз 
основа на амбиенталните карактеристики и степенот на оштетеност на 
објектите. Преку обновата само на фасадната површина делумно се заштитува 
историскиот објект, се придонесува за подобрување на амбиенталните 
вредности на населбата и зголемување на свеста кај населението, како и 
подобрување на условите за културен туризам. 
 

      
 
  

Слика 2 
Заштита преку обнова на фасадите ‒ Бегова куќа, Гостивар, Зеревци, 

Прилеп (19 век) 
 
 Независно од типот и степенот на заштита на историските споменици 
на различен начин се делува врз одржување на културното влијание, во 
рамките на урбаните и туристичките вредностите на населбата. 
 Во насока на глобализација на културата програмата на Европската 
Унија (Capitals of culture programme), каде што одрeдени градови се носители 
на годишните активности и организирање на културни настани, постои 
тенденција кон глобализација на културолошките влијанија, фаворизирајќи 
одредени културни концепти кои се потпираат на сочуван градителски 
потенцијал со историски јадра и традиција при негувањето на 
културолошките  процеси. На тој начин културните вредности на историските 
градби имаат директно влијание врз развојот на културниот туризам. 
 

3. Трансформација на намената која влијае врз културолошкиот 
 процес 

Меморијата за одредено место или населба е навистина мошне 
значајна. Заборавањето претставува проблем со кој се создава можност за 
повторување на лекциите од минатото (Krause, 2003). Од тие причини 
потребно е меморијата која е создадена со постоењето и со прифаќањето на 
историските објекти во една просторна средина да се одржува и да се негува 
на современ начин, преку трансформација на нивната намена и вклучување во 
современиот процес. 
 Мултиетничноста и мултикултуролошката концепција на урбаната 
средина претставува основа за анализа на состојбата на историските објекти, 
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каде што е потребно да се примени анализа на искуствата од повеќе аспекти 
(Day, 2003). Во сложениот комплекс на функционално-статусната положба на 
секој објект потребна е прогресивна студија за насоките на трансформација на 
историските објекти. 
 

   
 
 

Слика 3 
Музејска зграда, Ново Село, Штип ‒ стара состојба, новоадаптиран објект 

(19 век) 
 
 

    
 
 

Слика 4 
Ресен, сарај на бегот ‒ современа адаптација во дом на култура (19 век) 

 
 Историските градби имаат фундаментална улога во организацијата на 
одредени социјални релации и потребно е  да се одредат анализи на градбите 
во типови (Hillier, 1984). При пренамената на просторот, од неговата основна 
функција во контекст на социјалните релации на внатрешниот простор, тие се 
детерминираат и се трансформираат во новата намена на објектот при што се 
воспоставува нова употребна вредност на истиот простор со нова 
конципирана социјална структура. 
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Табела 1 
Влијанието на трансформацијата на намената на историски споменик 

врз туристичкиот развој 
  
 Јавната намена на просторот има повеќевалентен третман на 
социолошкиот аспект на релациите на корисниците со што се осовременува 
употребната вредност (слика 4). 

 
4. Влијание на градските историски јадра врз туристичкиот развој 
Маркетингот за местото зависи од квалитетот на виталноста на 

градовите како културни центри кои ги следат динамиките на културните 
промени во културниот туризам и амбициите и аспирациите на уметничките 
автори, од кои зависи имиџот на градот. Притоа најчесто во историските јадра 
на урбаните центри се формираат артистички квартови каде што се 
концентрирани носителите на културниот развој. Притоа развојот на 
културната продукција и дистрибуција не е контролиран од страна на 
уметничките групи. 
 Влијателни фактори во туристичкиот развој се културната 
инфраструктура, што претставува еден аспект на националниот идентитет, во 
што е неопходна поддршката од културниот туризам, како и проширувањето 
на можностите на населението за интернационална промоција која се 
обезбедува со законска регулатива и со економска поддршка, при што доаѓа 
до израз автентичноста на местото со целосната инфраструктура (Miles, 2007). 
 Културолошкиот продукт на индустриите (Scott, 2000) го менува 
својот концепт во зависност од оригиналноста на уметничките креативни 
идеи, динамиката во изведувачките уметности и музејскиот сектор, 
медиумите,  дизајнот и културниот туризам. 
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 Зголемувањето на туристичката понуда директно е поврзано со 
историските споменици, во форма на нивно користење како дел од активен 
простор со современа намена или како дел од пасивен, автентичен 
културолошки белег на просторот. 
 Економијата претставува база за развојот на културата и нејзината 
структура во рацете на општествената организација. Со развојот и промените 
во културата се менуваат условите и во економијата. Културните и 
креативните индустрии директно влијаат врз развојот на културниот туризам, 
при што дејноста на креативните уметници има повратно влијание кај 
консументите, односно масовен одѕив кој може да биде и културолошки 
екстремен. (Adorno, 1991). 
 

Заклучок 
Трансформацијата на третманот на историските објекти влијае врз 

културолошката туристичка понуда при што се трансформира повисок 
квалитет на влијание. Тоа, пред сè, зависи од применетата форма на културна 
понуда во одреден урбан комплекс. Нивото на способноста за културна 
примена и пренесување на едукативни пораки од страна на одредени 
институции, односно историски градби, ќе зависи од степенот на развиеност 
на современиот пристап кон историското културно наследство. 

 

                                                  
                                                               
 
 

Табела 2 
Kултуролошката понуда поврзана со статусот на споменикот и неговата 

искористеност 
  
 Културниот туризам мора да биде прилагоден на капацитетите и 
вклопеноста на историските градби во одреден туристички  израз. Потребно е 
основните насоки и базата за развој на културниот туризам да се насочат кон 
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просторните и физички перформанси на постоечката структура на историски 
и современи градби. Потребно е, исто така, моделите на современиот пристап 
во културниот туризам да се прилагодат на веќе развиените индивидуални 
концепции на мрежата на историски градби кои имаат разновидна содржина и 
улога во формирањето на специфична слика за одреден регион или локален  
туристички концепт. Успехот во просторната заштитена форма на еден 
споменик ќе зависи од неговата физичка и просторна состојба преку која може 
да се активира и да се одржи намената во контекст на локалните 
карактеристики на околниот етнички регион и пејзаж. 
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 Abstract: The impact of the cultural process is very important regarding the 
development of awareness of the authenticity of the buildings and historical ambient values 
of the population. The development of the protection of historic buildings and their 
treatment by the community can significantly be improved and raised on the level of the 
cultural process. The safety net interventions of monuments can be applied as a full 
adaptation, partial adaptation of space, preserved authentic purpose or partial external 
restoration of the façade surfaces. The increase of the tourist offer is directly linked to the 
historical monuments in the form of their use as part of an active space with modern purpose 
or as part of passive- authentic cultural highlight of the space. The transformation of the 
treatment of historic buildings affects the cultural tourism offer thus transforming it through 
higher quality impact. 
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