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ÊÓËÒÓÐÀ
"САЕМ НА ЖИВО НАСЛЕДС   

о Домот на АРМ во Скоп   -
је, на 1 и на 2 ап рил се 
одржа "Саем на живо 

нас    ледство", на кој 25 здру-
женија од Македонија ги пре-
зентираа резултатите од под-
држаните проекти, реали зи-
рани во рамките на прог ра-
мата "Живо наслед ство", која 
во земјава се спроведува со 
поддршка на фондациите Ин-
ститут от во рено општество 
Македонија (ФИООМ) и Крал 
Бодуен од Белгија. Орга ни за-
тор на Са емот, покрај ФИООМ, 
е и Цен тарот за современи 
умет ности од Скопје. 

Програмата станува сè по-
актуелна, го привлекува вни-
манието и интересот на гра-
ѓаните и на граѓанските здру-
женија од сите делови од зем-
јава. Здруженијата ги пре зен-
тираа своите проекти, беа 
при   кажани и докумен тирани 
филмови, а исто така, се одр-
жаа концерт и театар ската  
претстава "Идентитети", во из-
ведба на Младинскиот кул-
турен центар - Битола. 

ПРОЕКТ

Дводневниот Саем све че-
но го отвори генералниот ди-
ректор на ИК Банка, Панче 
Манчевски, кој при тоа ис-
такна: "Овој Саем е потврда 
дека проектот 'Живо наслед-
ство' овозможува градење 
на свеста на населението за 
предностите за кои не се 
свес ни или, пак, досега недо-
волно ги искористиле. Има 

Грнчарските колца, ткајачкиот занает, копани чар    -
ската вештина, обичаите, домашните из ра-
ботки... сè живи сведоци за нашето бо гато 
културно наследство.

многу примери кои укажу-
ваат дека ова е успешен по-
четок, проект кој треба да се 
развива за да може да се 
реализираат во функција на 
населението. Мислам дека и 
овој Саем е добра потврда за 
постигнатото и само уште 
една причина проектот да 
создава добри основи и на-
таму да се развиваат целите 
и задачите на нашето живо 
наследство". 

Во текот на двата саемски 
дена, посетителите имаа 
можност да го согледаат но-
виот пристап во третманот 
на културното и на при род-
ното богатство во Маке до ни-
ја, начинот на кое тие се ис-
тражуваат, повторно се об-
новуваат и се презентираат 
како моќен, неисцрпен ре-
сурс за општествениот раз-
вој. Саемот беше продажен и 
можеа да се купат автентични 
ракотворби од дрво и од ме-
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тал, природна храна (мед, 
каш  кавал...), а се презентираа 
и традиционални грнчарски 
производи, како и килими и 
черги изработени на тради-
ционалниот разбој.

ТРАДИЦИЈА

На првиот саемски ден 
беа демонстрирани две за-
наетски вештини: ткаење на 
дрвен разбој од страна на 
претставници на Здру жени-
ето "Ракотворби" од село Ру-
синово и изработка на пред-
мети на грнчарско колце, де-

монстрација од страна на 
Здружението "Грнчар" од 
Вра нештица. Во некои места 
во Македонија, како што е 
Русиново, сè уште рачно се 
произведуваат разбои, се 
преде домашна волна и се 
ткае на традиционален на-
чин. За традиционалното грн-
чарство во Вранештица го-
вореше етнологот, виш кус-
тос Гордан Николов. 

Беше прикажан докумен-
тарниот филм "Спасица Ви-
шенска - маченица и светица" 
од страна на КУД "Дримкол" 
од Вевчани. Со "Живото на-

следство од Лесновско" по-
сетителите ги запозна етно-
логот Даниела Михајловска. 
На следниот саемски ден 
беше презентирано излага-
њето "Јуруците од Македо-
нија" од страна на Елизабета 
Конески, етнолог - виш кус-
тос, при што беше прикажан 
и нејзиниот документарен 
филм "АДАК Јуруците од Ра-
довишко - Штипскиот ре-
гион". 

Потоа беа реализирани и 
две визуелни презентации: 
"Уредување на кањонот на 
Ростушка Река и водопадот 

Дуф, уредување на приодот 
и просторот околу пла нин-
ските езера Локув на Крчин" 
од страна на Младинскиот 
едукативен центар "Рекански 
бисер" од Ростуше и "Уба ви-
ните на Беласица" од Еко-
лошкото здружение "Извор". 
Еколошкото друштво "Пла-
нетум од Струмица" презен-
тираше "Студија на случај" во 
врска со изградбата на Мо-
мин бунар во Струмица. 

Саемот беше затворен со 
до делување благодарници за 
учесниците и со концерт на 
музичката група "Кал дрма". 


