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кризите во Македонија и
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И покрај ладното време
лицата со посебни
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МУЗЕЈСКИТЕ ПОСТАВКИ НИ СЕ АРХАИЧНИ

Во чест на 18 мај, музејски работници побараа поголема почит на нивната

стручност

Катерина Богоева

Кавадарци - Постојаните музејски поставки и музеите во Македонија беа

тема на советувањето што вчера, по повод Меѓународниот ден на музеите -

18 мај беше одржано во градот на културата Кавадарци, во организација на

Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет на музеите - НК

ИКОМ. Актуелната состојба со музејските поставки во земјата накусо беше

окарактеризирана како архаична од страна на претседателката на НК ИКОМ,

Захаринка Алексоска Бачева, која се повика на направената анализа во

земјата од 2000 година до денес. Архаичната состојба ја карактеризираат

застарените методи за презентација, но и нивно непостоење. Дел од

постапките се создавани во 70-тите- 80-тите години на минатиот век и се

сметаат за застарени во поглед на новите откритија и други научни пристави

кон содржината од технолошки до дизајнерски решенија. Забелешките

најмногу се однесуваат на историските поставки. Бачева посочи дека само

мал број музеи на почетокот на новиот милениум потполно ги промениле

поставките: музеите во Велес, Битола и Неготино, а делумни промени се

направени во Струмица, Кавадарци, и во Музејот на Македонија. Само

археолошки поставки се присутни во музеите во Штип, Гевгелија и Тетово.

Како најдрастични примери за неадекватен третман на поставките се

споменати Музејот на современа уметност и Музејот на Македонија кои со

години наназад имаат проблеми со протекување на кровот што негативно се

одразува на изложбениот простор. Во МСУ проблемот делумно е решен со

странска донација но му недостигаат пари за уредување на внатрешниот

простор, предвиден за постојаната поставка која се најавува а ја нема веќе

20 години. Музеалците посочија дека Министерството за култура и Управата

за заштита на културното наследство не ги почитуваат доволно нивните

стручни мислења при презентирањето на вредностите на одредени изложби

и поставки. Како пример за потребата од поголем простор за презентација

при што би се запазила потребна хронологија и вистинскиот музеолошки

пристап беше наведена актуелната археолошка изложба во Музејот на

Македонија на која се презентираат откриените предмети од

минатогодишните археолошки истражувања во земјава. Меѓу многуте

проблеми кои се уште постојат во музеите беа наведени недостигот на

средства за откуп на предмети, непочитување на потребните стандарди за

чување, земање на дела од страна на државните институции на реверс и

нивно невраќање во одредено време, како и недостигот на печатен

материјал, водич за поставките и др. На советувањето беше презентирана и
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ

ОД НЕДЕЛА НОВ ВЛАЖЕН БРАН
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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новата поставка на Заводот и Музеј на Битола која летово според најавите

ќе може и виртуелно да се погледне на музејската веб-страница а беа

претставени и поставките на Музејот во Куманово. Учесниците,

претставници на музеи од земјава и членови на МНК „Син штит“ и МНК

„Икомос“ во чест на 18 мај ја посетија спомен куќата на народниот херој

Страшо Пинџур и меморијалниот споменик на Дванаесетте ваташки

младинци.

Статијата е прочитана 1201 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Изложба „Живот во кутија“ во Прилеп

Средба со Томислав Османли во „Или-или“

„Волстрит“ е сменет – алчноста стана легална

Владо Јоциќ

Јане Чаловски изложува во „Тејт“ во Лондон

Писателите избираат ново раководство

Македонија - лидер во имплементацијата на културните разлики

Семејни стебла“ за Денот на музеите

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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

период од-до 2006    2014
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