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НА ВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НЕ И' СЕ
ГЛЕДА КРАЈОТ

Процесот започнат во 2006 година не тече според предвидените рокови, а
причините лежат и во недоволната посветеност на установите

Катерина Богоева 

Заштитата на културното наследство, како што стојат работите, уште долго

време ќе биде една од најактуелните теми во земјава не само поради

сложеноста на целиот процес што треба да обезбеди квалитетен однос на

сегашните генерации стручни лица кои работат на таа проблематика, туку и

поради некоординација помеѓу вклучените чинители во него, како и поради

недоволното усогласување на постојниот Закон за заштита на културното

наследство со останатите закони и законски акти. 

Од околу 1.000 споменици во Македонија, досега како значајни се прогласени

71, 11 се ставени под привремена заштита, пет се значајни споменици на

културата, пет споменици се објекти во опасност, а пет се прогласени за

споменични целини. Ревалоризацијата на културното наследство не е

започната во десет музеи, а во десет музеи, пак, во кои овој процес е

завршен, се ревалоризирани 37 музејски збирки со евидентирани 9.805

предмети. Седум од збирките немаат идентификација на бројот на

предметите, така што сега државата нема точен број на културното наследство

со особено значење. Овие податоци беа презентирани од страна на стручните

лица обединети во националните комитети на меѓународните организации

ИКОМОС и „Син штит“ на крајот на минатата година на двата форума во

Скопје, едниот посветен на функционирањето на споменатиот закон за

заштита, а другиот на состојбата со заштитата на овој вид културното
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наследство во музеите во земјава, со посебен осврт на превентивната заштита

и заштитата на подвижното културно наследство во вонредни состојби. 

Од многуте споменати, актуелни проблеми на теренот и од двата собира се

издвојуваше и проблемот со бавното спроведување на започнатата

валоризација и ревалоризација на подвижното и неподвижното наследство,

при што стручните лица вработени во различни институции од земјава како

проблем, меѓу другото, посочуваа и на потребата од поедноставување на

преобемните елаборати за ревалоризација и валоризација на спомениците,

но и дека се' уште постојат одредени музејски субјекти со нејасен правен

статус. 

Проблемот со бавното спроведување на процесот на валоризација и

ревалоризација на културното наследство не го негираат од Управата за

заштита на овој вид наследство во земјава. „За жал, процесот не тече според

предвидените рокови. За тоа има неколку причини, но би издвоил две главни,

како прво недоволната посветеност на установите за заштита на културното

наследство за навремено реализирање на овој процес и, како второ, фактот

дека со текот на времето оваа активност го изгуби приоритетот во

програмирањето на активностите во заштитата на културното наследство“,

посочи Валентино Димитровски раководител на Одделението за движно

културно наследство од Управата, кој потсети дека овој процес е започнат во

2006 година. 

Според него, од досега пристигнатите елаборати за валоризација/

ревалоризација на културното наследство, донесени се 49 одлуки за

прогласување подвижно културно наследство од особено значење, 23

решенија за значајно културно наследство (подвижно културно наследство),

53 одлуки за прогласување духовно културно наследство од особено значење,

едно решение за значајно културно наследство (духовно културно

наследство), една одлука за прогласување неподвижно културно наследство

од особено значење, 154 решенија за значајно културно наследство

(неподвижно културно наследство). Тој потсети дека е донесена одлуката за

прогласување на археоастрономскиот локалитет Кокино за културно

наследство од особено значење, но и дека со посебни закони како културно

наследство од особено значење досега се прогласени и Старата скопска

чаршија, споменичката целина Крушево и старото градско јадро на Охрид, но

и дека врз основа на донесениот Закон за управување со светското природно

и културно наследство, во Охридскиот регион со таков статус се стекна и овој

дел од наследството во Македонија. 

„Динамиката за заокружување на процесот на валоризација/ревалоризација

на културното наследство во голем дел зависи од тоа дали установите за

заштита на културното наследство ќе го вградат во своите годишни програми

за работа, бидејќи Управата за заштита на културното наследство, како

административно тело, има ограничено влијание во самиот процес и покрај

тоа што во многу наврати е укажувано дека овој процес треба да е врвен

приоритет во спроведувањето на годишните програми за заштитата на

културното наследство“, вели Димитровски.

Со оглед на тоа дека и националните комитети на ИКОМОС и „Син штит“

најавија дека ќе продолжат да организираат јавни собири за да ги следат

процесите на заштита на подвижното и неподвижното наследство во земјава

и да ги предупредуваат надлежните институции за состојбите на теренот, се

очекува и годинава незавршениот процес на ревалоризација и валоризација

да биде честа тема на дискусија. 

Статијата е прочитана 853 пати. 
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