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МЛАДИТЕ И МУЗЕИТЕ

ТРЕБА ДА ЈА НЕГУВАМЕ ИДНАТА ЛИКОВНА ПУБЛИКА

Поголемите музеи во земјава имаат едукативни одделенија кои сосема ја презеле обврската да ги запознаваат
младите со ликовната уметност, со културното и духовно наследство

Скратувањето на часовите по ликовно образование ја намалило посетата на децата на музеите, иако наставниците
и професорите имаат интерес да ги носат младите во музејските институции, велат музејските работници.
Едукаторите смислуваат начини како да ги примамат младите да се заинтересираат за оваа дејност, да одат во
музеј, таму да се чувствуваат како дома. 

Поголемите музеи во земјава имаат едукативни одделенија кои сосема ја презеле обврската да ги запознаваат
младите со ликовната уметност, со културното и духовно наследство. 

Според Виолета Савевска, кустос во одделот за едукација при Музејот на современата уметност во Скопје,
комуницираат со институциите од сите сфери на образованието - претшколска возраст, основно, средно
образование и со факултетите. Со сите возрасти работат различни програми.

- Интересот за нашиот музеј го шириме и преку добро организирани едукативни проекти во кои вклучуваме повеќе
учесници кои преку повеќенеделни едукативни работилници творат создавајќи сопствени дела што потоа ги
поставуваме на изложби проследени со каталог. Овие работилници имаат голем удел во будењето на интересот
кај децата и младинците, а им овозможуваат и да се сретнат со уметниците. Сепак, некои промени во образовниот
систем, кои се однесуваат на часовите по ликовна култура придонесоа да се отежнат и да се намалат можностите
за посета на учениците и нивните професори - вели Савевска.

Интерактивни изложби, хепенинзи

Според уметницата Тања Балаќ, претседателка на Друштвото на ликовните уметници на Македонија која долги
години предаваше во Училиштето за применета уметност во Скопје, вистинска ликовна публика се создава уште
од најраната возраст.

- Kлучот е во институциите за претшколска возраст, во основните училишта. Љубовта кон ликовната уметност се
создава уште во раната младост и таа треба да се негува. А какви ќе ни бидат децата, како ќе ги воспитаме, колку
ќе вложиме во нив - таква ќе ни биде иднината. Не можете млад човек на 18 години да го натерате првпат да отиде
во ликовна галерија или во музеј. Таа навика треба да се стекне многу порано. Сите ние имаме обврска да
воспитаме идна публика - вели Балаќ.

Савевска вели дека добар начин да се реализираат многу проекти е вклучувањето во некои меѓународни
манифестации, како светските денови на музеите или на културното наследство. Во рамките на редовната
програма на МСУ се прават интересни изложби, едукативни проекти прилагодени на соодветна возраст,
организираат хепенинзи со повеќе учесници и разни други интересни содржини кои овозможуваат
манифестирање на креативноста на младите и нивниот талент од повеќе сфери обединети со ликовната уметност.

Музејот на македонската борба постои речиси една и пол година, но веќе обрнува големо внимание на децата. Тие
го прогласија октомври за месец на децата. Според директорот на институцијата, Бранислав Светозаревиќ, тоа ќе
биде традиција секоја година. Во текот на октомври децата реализираа многу активности таму. Една од нив беше и
изработување на честитки со кои Музејот на сите институции и пријатели им ја честиташе Новата година.

Нова дејност

Захаринка Алексоска-Бачева, претседателка на Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет на
музеите (ИKОМ) вели дека оваа организација пред 16 години го организирала првиот семинар за едукатори во
земјава. Тоа се смета и за зародиш на оваа дејност во Македонија. Предавањата ги водела Британката Алисон
Хит. Целта била да се поврзат и информираат младите за богатството што го имаат музеите, а кое е дел од
културно наследство од локално и глобално значење. 

- Пред шест години организиравме и советување на тема „Музеите и младите“. Сметам дека ако се поврзат
министерствата за култура и за образование и наука преку заеднички проекти, тоа ќе придонесе школската
младина да биде подобро информирана за значењето на културното и природното наследство. Добар пример за
тоа е проектот „Kултурното наследство во рацете на младите“. Работилницата се одржа преклани во Струга, под
покровителство на Регионалната канцеларија на УНЕСKО, но во соработка со двете министерства. Во овој проект
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учествуваа наставници од десет пилот-училишта за средно образование - објаснува Алексоска-Бачева.

Целта на проектот била да се подготват младите со потребни знаења, вештини и посветеност во доменот на
заштитата на наследството од локално до глобално ниво.

Весна И. Илиевска

#

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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