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Изложбата е конципирана 
на две главни тематски 
целини - Кратово и 
Кратовско од најстарите 
времиња до крајот на XIX 
век и Кратово и Кратовско 
од крајот на XIX век до 
Втората светска војна.

Пишува: Mилева ЛАЗОВА

ГРАД-МУЗЕЈ НА    БОГАТО ИСТОРИСКО,ГРАД-МУЗЕЈ НА   

ПОС ТОЈАНА МУЗЕ ЈСК А ПОС ТАВК А      ВО КРАТОВОПОС ТОЈАНА МУЗЕ ЈСК А ПОС ТАВК А   

Во Кратово, во познатата Саат кула 
е поставена постојана музејска из-
ложба "Кратово низ вековите". Пос-

тавката ја отвори претседателот на Со-
бранието на Република Македонија, гос-
подинот Љубиша Георгиевски, а автори 
на изложбата се проф. д-р Зоран То до-
ровски и м-р Мирјана Нинчовска. 

"Кратово низ вековите" е сместена 
во средновековната Саат кула, во која 
се презентирани најзначајните дела од ма-
теријалната култура, кои се нао ѓаат на 
подрачјето на Кратово и на Кра товско, 
како и најважните историски настани, 
процеси и личности. 

Изложбата е конципирана на две глав-
ни тематски целини - Кратово и Кра тов ско 
од најстарите времиња до крајот на XIX 
век и Кратово и Кратовско од крајот на 
XIX век до Втората светска војна. 

Во првиот дел, кој го опфаќа перио-
дот на кратовската историја од најста-
рите времиња до крајот на XIX век пре-
зентирано е најзначајното културно-ис-
ториско богатство, како и најважните 
моменти од историските, културните и 
просветните состојби од овој регион.

"Градот Кратово и неговата околина 
имаат богато историско, духовно и кул-
турно минато. Самиот град има статус 
на административен, рударски, тргов-
ски и културен центар во северо ис точ-
ниот дел на Македонија. Настанокот на 
Кратово се поврзува со почетоците на 
рударството и станал еден од водечките 
рударски центри во Македонија, што 
овозможило постоење на монето ко вач-
ница, во која биле ковани византиски, 
римски, српски и турски монети. Повол-
ните историски, економски и црковни 
состојби во средниот век во Кратово 
придонеле да се развие богата кни жев-
на дејност, позната како Кратовска кни-
жевна школа", велат подготвувачите на 
изложбата, Тодоровски и Нинчовска. 

Кратовчани биле едни од органи за-
торите на првите востанија во Ма ке-
донија против османлиското востание, 

ДУХОВНО И К   УЛТУРНО МИНАТО ДУХОВНО И К  

предводено од бунтовниот кратовчанец 
Карпош. Просветата во Кратовско од 
почетокот на XIX век бележи значаен 
развој со многу училишта и учители. На 
изложбата е спомнат и достоинствениот 

и храбар Ѓорѓи Кратовски, денешниот 
заштитник на градот.

Во вториот дел од поставката опфа-
тен е периодот на историјата на Кра то-
во и на Кратовско до почетокот на Вто-

СААТ КУЛАТА ВО КОЈА Е ПОСТАВЕНА ИЗЛОЖБАТАСААТ КУЛАТА ВО КОЈА Е ПОСТАВЕНА ИЗЛОЖБАТА

КРАТОВО НА ПОЧЕТОКОТ НА XIX ВЕККРАТОВО НА ПОЧЕТОКОТ НА XIX ВЕК
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ГРАД-МУЗЕЈ НА    БОГАТО ИСТОРИСКО, БОГАТО ИСТОРИСКО,  

ПОС ТОЈАНА МУЗЕ ЈСК А ПОС ТАВК А      ВО КРАТОВО ВО КРАТОВО
рата светска војна. Презентирани се нај-
значајните настани, појави и личности 
од револуционерно-ослободителното 
движење, со сите свои специфични опш-
тествено-политички, културни, про свет-
ни и црковни состојби. Како што по-
натаму велат приредувачите на из лож-
бата, Кратово е еден од првите маке-
донски градови, во кои во 1895 година 
е основан револуционерен комитет на 
Македонската револуционерна органи-
зација. Се спомнуваат имињата на Јо-
сиф Даскалов, Марко Секулички, учи те-
лот Глигор Манасиев, игуменот на Лес-
новскиот манастир - Козма, Иван Шатев, 
Павел Шатев... Од 1903 година биле 
формирани и дејствувале повеќе чети 
на Организацијата, а од тој период е 
зачувано и знамето на Кратовскиот ре-
волуционерен реон од 1903 година. 

За време на Балканските војни, во 
Првата светска војна и во периодот 
меѓу двете светски војни, кратовскиот 
крај доживеал многу катастрофи и по-
робувања, кои влијаеле на севкупниот 
општествено, политички, културен живот 
на кратовчани.

ДУХОВНО И К   УЛТУРНО МИНАТО УЛТУРНО МИНАТО 

РЕВОЛУЦИОНЕРНО КРАТОВОРЕВОЛУЦИОНЕРНО КРАТОВО ИСТОРИЈАТА НА ГРАДОТИСТОРИЈАТА НА ГРАДОТ


