
47  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 754 / 12.12.2008

Пишува: Mилева ЛАЗОВА

МУЗЕЈ НА ВОДА МУЗЕЈ НА ВОДА 
ПРВ ПАТ ВО МАКЕДОНИЈАПРВ ПАТ ВО МАКЕДОНИЈА

ОЖИВЕАН ЖИВОТОТ ОД РИМСКООЖИВЕАН ЖИВОТОТ ОД РИМСКО
ДО ПРАИСТОРИСКО ВРЕМЕДО ПРАИСТОРИСКО ВРЕМЕ

Пред голем број посетители од јавниот, културниот и 
од политичкиот живот, како и пред многу ох ри ѓани, 
токму на денот на Свети Климент Ох рид ски, пре-

миерот на Република Македонија, Никола Гру евски, све-
чено го отвори исклучителниот археолошки комплекс, 
Праисториската наколна населба и Музеј на вода. 

"Овој проект, заедно со министерката за култура 
Елизабета Канчевска-Милевска, археологот Паско Куз-
ман, и останатите владини институции го подготвувавме 
подолг период. Музејот на вода е реконструкција на 
едно време, од железното и од бронзеното доба, една 
реконструкција на живеалиште од тој период, какво што 

нема во регионот, еден нов магнет за туристите кои ја 
посетуваат не само Македонија, туку и соседните земји. 
Место кое ќе биде инспирација за археолозите и за 
историчарите и за уживање за гостите", кажа премиерот 
Груевски.

Оваа Праисториската наколна населба и Музејот на вода се 
поставени крај Заливот на коските, во областа Градиште, на 
брегот на Охридското Езеро. Охридскиот Музеј на вода, како што 
велат археолозите, е уникатен потфат бидејќи на балканските 
простори никогаш не била реконструирана праисториска на-
селба на вода, иако постојат остатоци од нив во речиси сите 
соседни земји. Така, изградбата на преубавиот археолошки ком-
плекс, кој е единствен од овој вид во овој дел од Европа, треба да 
прерасне во атрактивна туристичка дестинација. 

Според истражувањата на археолозите, населбата се проте-
гала на површина од околу  8.500 метри квадратни. Станува збор 
за автентична реконструкција на дел од наколната населба, 

Реконструкцијата на праисториска наколна на-
селба во водите на Охридското Езеро е еден од 
најобемните потфати во историјата на маке дон-
ската археологија. Ова е втор проект во земјава, 
кој и понатаму ќе продолжи. Неодамна беше про-
мовирано и неолитското село "Тумба Маџари". Со 
овие два проекта се реализира целта на архео-
логијата. 

Праисториската наколна населба 
и Музејот на вода крај Заливот на 
коските, во областа Градиште, на 
брегот на Охридското Езеро, беа 
отворни на големиот празник, денот 
на Свети Климент Охридски.

Над Заливот на коските се наоѓа 
римската тврдина - каструм, која 
со населбата е поврзана со патека, 
така што посетителите ќе можат да 
"патуваат" од римското време во 
праисторијата. 

идентична врз остатоците од подводниот археолошки локалитет 
"Плоча Миќов град", кој датира од крајот на бронзеното и од 
почетокот на железното време, меѓу 1.200 и 700 година пред н.е. 
На ридот над Заливот на коските реконструирано е и Градиштето 
- военото утврдување од римско време, познато како каструм. 
Ѕидовите на утврдувањето кое некогаш ја штитело Римската 
империја од непријателите, сега можат да се видат високо на 
ридот кај Градиште. Римската тврдина со патека е поврзана со 
наколната населба во Заливот на коските, а на истата локација ќе 
биде изградена и нуркачка база. 

Во неколкуте куќи на наколната населба изложени се сите 
предмети пронајдени за време за осумгодишните археолошки 
истражувања на подводниот локалитет, така што посетителите ќе 
можат многу реално да го почувствуваат животот во бронзеното 
време. 


