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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб
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ФОТОПОГЛЕД НА (НЕ)ЗАШТИТАТА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО

Центарот за културно наследство во КИЦ ќе презентира 50 фотографии
снимени минатата година во Македонија

Катерина Богоева 

Изложба на фотографии кои треба да отсликаат дел од состојбата со

културното наследство во Македонија, евидентирана минатата година од

страна на Центарот за културно наследство, ќе биде отворена во изложбениот

салон Империјал 1 на 29 јануари во 20 часот. Публиката ќе може да види 50

фотографии, кои се дел од проектот ,,Мониторинг на културното наследство,

промоција и популаризација на неговиот

мултиетнички карактер“, финансиран од ФООМ, преку кој почнувајќи од лани,

Центарот до 2014 ќе продолжи да врши увид и анализа на состојбата на

најзначајните зачувани објекти од културното наследство; археолошки

локалитети, сакрални споменици (цркви, манастири, џамии), профани

споменици - поединечни објекти и целини, градска архитектура и рурални

целини/народно градителство, значајни галериски и музејски збирки. 

„Податоците добиени од извршениот увид на вкупно 58 поединечни објекти и

споменички целини во Скопје, Охрид, Струмица, Битола, Прилеп, Преспа,

Штип, Велес, Куманово и Крива Паланка даваат поразителна слика за односот

на државата кон нашето културно наследство, како од аспект на континуирано

следење на неговата состојба, така и од аспект на неадекватен,

непрофесионален, немарен, неетички однос на надлежните служби во однос

на принципите и стандардите поврзани со конзервација, реставрација и
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ЗА ПРИЛЕПСКИОТ
ГРАДОНАЧАЛНИК МАРЈАН РИСТЕСКИ И ЕКС
МИНИСТЕРОТ ДИМЕ СПАСОВ

ПЕРО АНТИЌ И ФЕНЕРБАХЧЕ ЕВРОПСКИ
ШАМПИОНИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ВО ХРВАТСКА: БАНДИЌ СО
МАЛА ПРЕДНОСТ ЗА ЗАГРЕБ

IN MEMORIAM: ПОЧИНА Д-Р ЃОРЃИ СТАВРИЌ,
ОСНОВАЧ НА ДИЈАГНОСТИЧКАТА
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

СДСМ: СИСТЕМСКИ РЕШЕНИЈА ЗА
СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТРЕБИ НА ДЕЦА СО
ПОПРЕЧЕНОСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CAD2A621C4BE444D84D55B66DF9FB0A5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D3927B055CA405439506244B83E527A9
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CAD2A621C4BE444D84D55B66DF9FB0A5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D3927B055CA405439506244B83E527A9
http://www.mse.mk/mk/symbol/ALK
http://www.mse.mk/mk/symbol/ALKB
http://www.mse.mk/mk/symbol/GRNT
http://www.mse.mk/mk/symbol/KMB
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=54128E0B33F22349AEE4DC86D5EA29A7
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D63D64AC1C076F34183640843555F8F6A&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20(%D0%BD%D0%B5)%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D63D64AC1C076F34183640843555F8F6A
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D63D64AC1C076F34183640843555F8F6A&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7747C4C4B7E6B14A82D0BBED1ABC20DD&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=8736BB8F0AA76640A116991FBA4594C4&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E7E7A9CDC2F87647A2AA7DBA5BE82B22&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=54128E0B33F22349AEE4DC86D5EA29A7&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0FE1BC083ADE7E4282C77C4E19F67B57&arc=1


РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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презентација. Обемната фотодокументација ја илустрира и трајно ја

регистрира состојбата на културното наследство во периодот кога во

државата ’најмногу се инвестира во културата‘“, потенцира претседателката на

Центарот, д-р Донка Барџиева Трајковска. 

Таа посочува дека оваа изложба е прва од ваков вид во Македонија и

пошироко и дека претставува единствена можност за обелоденување и

запознавање со високите вредности на културно наследство, од една страна, и

(не) грижата за неговата состојба. „Преку изложбата ги повикуваме сите

граѓани да ја преземат грижата за сопственото културно наследство,со

конкретна и легитимна граѓанска иницијатива. Документацијата за состојбата

на културното наследство е базичен документ кој овозможува секаков вид

планирање според степенот на загрозеност. Изложбата има трајна и

историска вредност, како манифестација и настан од посебен карактер што

отвора нова страница во правец на поопштествување на дејноста заштита во

граѓанскиот сектор. Нејзината мобилност во повеќе градови во државата

овозможува актуализација и насочување на јавноста/граѓаните за примарното

значење на наследството како културен идентитет и универзална вредност“,

вели Барџиева-Трајковска . 

Статијата е прочитана 1110 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Неделна кинопрограма

„Петре и волкот“ со Македонската филхармонија

Објавена „Словенска алка“ од Науме Радически

Роман на годината - „Нежниот бунтовник“

Американското катче се префрли во НУБ „Свети Климент Охридски“

КОМЕНТАРИ

cobe, 26.01.2013 21:00:05
Веројатно пак Бранко е крив ??? Елизабета Канческа Милеска ќе носи чизми Prada ама
националното богатство ќе пропаѓа...... . . . .нормално, штом не е од Антиката и од Плоштадот во
Скопје...... . . . . . . .

Кликнете за оценка:    18  |    11

 

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        

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