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Оваа публикација беше овозможенa во �амки�е наво �амки�е на 
п�ог�ама�а CIVICA Mobilitas - имплемен�и�ана од ЦИРа 

и финансиски подд�жана од SDC. Овде наведени�е 
мислења се мислења�а на ав�о�о�/и�е и нужно не ги 

�ефлек�и�аа� мислења�а на ЦИРа и SDC.

 Брошурата е дел од проектот „КУЛТУРА ОД-ЗА СИТЕ“, 
реализиран во партнерство со ОДА од Приштина, Косово, а 
финансиран од Швајцарската програма за култура за Запа-
ден Балкан, Европската културна фондација, Пактот за ста-
билност на ЈИЕ спонзориран од Амбасадата на Германија 
во Скопје и Олоф Палме интернационалниот центар. 

Локален партнер на проектот е Општина Кичево.

Истражувањето го спроведе тимот:

 Виолета Симјановска
 Катерина Мојанчевска
 Огнен Бражански
 Дарко Белевски
 Владимир Степаноски
 Марјан Димоски
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Благодарност  Центарот за изведувачки уметности МУЛТИМЕДИА 
искрено се заблагодарува на Oпштина Кичево, однос-
но на нејзиниот градоначалник и неговиот тим затоа 
што ја препознаа идејата на проектот и целосно се 
вложија во неговата имплементација. Истовремено, 
ЦИУ Мултимедиа се заблагодарува на локалниот тим 
во Општина Кичево, и тоа на: Дарко Белевски, Вла-
димир Степаноски и Марјан Димоски за вложената 
енергија, креативните идеи и професионалниот ан-
гажман во текот на целиот истражувачки процес.
 ЦИУ Мултимедиа се заблагодарува на претстав-
ниците на локалната самоуправа и на политичките 
чинители во Општина Кичево, и тоа: г-динот Благоја 
Деспотоски, градоначалник на Општина Кичево, г-
динот Ѓоргија Сајковски, претседател на Советот на 
Општина Кичево, г-динот Владимир Настовски, член 
на Советот на Општина Кичево, претставник на СДСМ 
и г-динот Адем Карага, уметник од Општина Кичево 
за срдечноста, достапноста и мотивот со своите виду-
вања да придонесат кон идните планови за културен 
развој на општината во која живеат. Дополнително, 
ЦИУ Мултимедиа се заблагодарува на сите учесници 
во фокус групите и сите граѓани кои имаа време и са-
каа да дебатираат за културниот живот во Општина 
Кичево.
 Конечно, оваа публикација немаше да биде реал-
ност без донаторите на проектот и годишната програ-
ма на ЦИУ Мултимедиа кои ја валоризираат културата 
како аспект на развој на општините и поддржуваат 
стратешки пристап во планирањето на културата.



 Целта на оваа публикација е конкретно да ја утвр-
ди состојбата во однос на културниот живот во Опш-
тина Кичево и со детекција на актуелната ситуација 
да помогне во процесот на планирање (креирање) на 
стратегијата за културен развој на оваа општина.
 Планирањето на културниот развој е еден од глав-
ните инструменти што ја дефинира локалната кул-
турна политика. Културниот развој, како генерална 
социјална категорија, подразбира процес на развој 
на сите домени од човековиот живот. Во глобална 
смисла, развојот е процес кој вклучува хомогениза-
ција или тенденција на балансирање на начинот на 
кој луѓето живеат во целиот свет. Ова вклучува и кре-
ирање на заеднички вредности. 
 Анализирањето на овој процес на планирање бара 
интердисциплинарен пристап. Културниот развој се 
состои од две главни компоненти: 1) истражување, 
анализа и претпоставки и 2) планирање, насоки и раз-
војни програми.
 Во процесот на развивање стратегија за културен 
развој, како инструмент на локалната културна поли-
тика, треба да се вклучат следните чекори: дефини-
рање на концепт на културна политика, истражување 
и анализа на постоечката ситуација на културниот 
живот во средината, идентификација на потенција-
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лите кои можат да се развиваат, селектирање на па-
раметрите (индикаторите) за културниот развој, под-
готовка на планот за развој и изработка на план за 
евалвација.
 Оваа публикација практично го прикажува втори-
от чекор од овој процес, а резултатите од ова истра-
жување треба да послужат како основа за градење на 
стратегијата за културен развој на Општина Кичево. 
Таа е една од општините во Р. Македонија која ја пре-
позна културата како битен фактор за развој на своја-
та средина и вложува искрени напори во креирањето 
стратегија за културен развој како инструмент на ло-
калната културна политика.
 Се очекува до крајот на 2011 година Општина Ки-
чево да ја изготви стратегијата за културен развој и 
да почне со нејзина имплементација.
 Истражувањето беше спроведено на територијата 
на Општина Кичево во периодот мај - декември 2010 
година. Истото беше организирано и реализирано од 
страна на тимот на ЦИУ Мултимедиа од Скопје заед-
но со тимот на Општина Кичево. Во него учествуваа: 
претставници од Општина Кичево, претставници на 
политичките партии кои се во состав на Советот на 

општината, културни работници, млади, како и поши-
роката јавност која живее во оваа општина. Анализи-
те на истражувањето ги направи тимот на ЦИУ МУлти-
медиа.
 Ова истражување е дел од тригодишниот проект 
„КУЛТУРА ЗА-ОД СИТЕ“ во кој освен Кичево, Тетово и 
Гостивар, како општини - претставници на Р. Македо-
нија, учествуваат и три општини во Косово.

Со	почит,

Виолета	Симјановска,
програмски	директор



 Низ светската историја, градовите и општините 
беа иницијатори и реализатори на културниот развој. 
Луѓето ги откриваат и развиваат сопствените таленти 
вклучувајќи се во културните активности во склоп на 
социо-културните центри (кои не секогаш се поисто-
ветуваат со културните институции). Во овие центри 
социјалната кохезија, интеракцијата, солидарноста, 
поддршката, учеството во заедницата и зачувувањето 
на културното наследство беа активно поттикнати и 
зајакнати. Основата на општеството на 21-от век се 
помести од знаењето и информацијата и прогресира 
со развојот на креативноста. Ова покажува дека кре-
ативноста е таа која ја зазема централната улога во 
општеството. Во име на овие промени, 21-от век е ера 
на „градот“ (поточно на културниот или креативниот 
град) додека 20-от век беше ера на „нацијата“. 
 Градската култура е белегот на градот - уникат-
на колекција на исклучителност, ресурси, вештини и 
средства кои го прават градот различен од секој друг. 
Таа е клучот на подобрување на квалитетот на живе-
ење на граѓаните и посетителите. Секој од нас може 
да придонесе за културниот развој на сопствениот 
град. Во својата разноликост, вештините и идеите, за-
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едницата може да го направи градот интересно мес-
то за живеење, работа и посета. Културата го допира 
нашето секојдневие и прави вистинска разлика во 
нашата иднина. Културата може значајно да придо-
несе за постигање на градските цели, односно може 
да влијае на подобрување на економијата и вработу-
вањето, намалување на криминалот, подобрување на 
здравјето на луѓето, образованието, животната сре-
дина, транспортот и др. 
 Една од главните цели на градските културни по-
литики е да го (ре)дефинира индентитетот на градот 
кој е базиран на колективната меморија на луѓето, на 
културното наследство (движно и недвижно) и на ви-
зијата за иднината.
 Овој процес на (ре)дефинирање и (ре)позици-они-
рање на локалните културни политики е комплексен 
и, секако, не е краткорочен. Максимизирањето на 
моќта на културата, како централна дејност во едно 
општество, вклучува и низа на чекори.
 Креирањето на локалните културни политки зави-
си, пред сѐ, од културните ресурси кои на некој начин 
го дефинираат идентитетот на градот и уште повеќе 
ја дефинираат неговата иднина, визијата и целите. 
Овие ресурси претставуваат база за креирање и на 
вредностите на еден град. 
 Креативноста е токму тоа: метод за искористување 
на овие ресурси и создавање услови за нивен развој. 
Главната задача на тие што ја планираат градската 
културна политика треба да се токму препознавање-
то, менаџирањето и искористувањето на ресурсите на 
коректен начин, вклучувајќи ги активно сите граѓани 
во сите фази од планирањето на развојот. Културните 
ресурси не претставуваат само згради (институции), 
туку и сомболи, таленти, вештини, активности и огро-
мен број на локални продукти (занаети, сервиси итн.).

 Земајќи ги предвид сите овие факти за значењето 
на културните ресурси, може да се заклучи дека секој 
град е уникатен, има своја посебност, и може да биде 
центар на светот за некоја работа, се разбира ако се 
работи напорно и посветено на тоа.

Виолета Симјановска,
програмски	директор



 Синтагмата КУЛТУРА ОД-ЗА СИТЕ обединува ста-
вови, состојби и процеси како демократизација	 на	
културата и културна	 демократија кои во својата 
основа ја имаат замислата културните услуги, добра и 
вредности да бидат креирани „од сите“ и да бидат до-
стапни „на сите“ во заедницата. Иако се чини утопис-
ки и конфликтен, овој пристап во себе ги обединину-
ва различностите и разновидностите кои постојат во 
средината и овозможува отворање на канали за кул-
турна експресија на разновидностите во заедницата 
и граѓански придонес во културниот развој. 
 Без подлабока експликација на филозофската 
подлога на терминот, идејата на проектот беше ед-
ноставна: да овозможи развој на културните политики 
на мултиетничките градови во Македонија и во Косо-
во базирани на „доказите“ за потребите на граѓани-
те, расположливите ресурси, курентните проблеми и 
влијанија и синтеза на креативноста и потенцијали-
те на градовите во смисла на: институции, уметници, 
цивилен сектор, јавен простор, граѓани. Во својата 
основа тоа значи креирање на канали на комуника-
ција и дискусија меѓу културните актери во заедни-
цата (локалната власт, општинската администрација, 

За проектот 
КУЛТУРА ОД-ЗА СИТЕ: 

кооперативен проект на политики помеѓу 
Македонија и Косово 
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 Дополнително, регионалната димензија на проек-
тот го издвојува како еден од првите кој се однесу-
ва на размена на политиките меѓу двете земји и има 
интенција да овозможи учење низ размена на искус-
твата меѓу градовите во Македонија и во Косово и 
низ формални дискусии и неформални дружења да 
овозможи размена на идеи и можности за меѓусебна 
соработка.
 Проектот е во втората година од својата импле-
ментација и очекуваме дека во наредниот период со 
неговото завршување ќе може да зборуваме за подо-
бар квалитет на животот во вклучените градови, како 
и за посреќни и културно исполнети граѓани.

Катерина Мојанчевска,
асистентка	на	проектот

цивилниот сектор, културните оператори, уметниците 
и неформалните уметнички групи, младите, граѓани-
те), користење на стратешки пристап во планирањето 
на културата и поттикнување на форми на граѓанско 
учество во процесите на креирање политики и доне-
сување одлуки за културата на локално ниво.
 При изборот на општините во Македонија, ЦИУ 
Мултимедиа се водеше од идејата да вклучи општини 
кои се средни по својата големина, имаат мултиетнич-
ки карактер, чувствуваат одреден економски развој, а 
истовремено се дел од регионални и европски про-
грами за поддршка и развој. Најважен фактор беше 
мотивацијата за вклучување во проектот. Тимовите од 
општините се составени од членови на администра-
цијата, членови на невладини организации, локални 
културни институции, уметници, сите институционал-
но и индивидуално одговорни за организацијата на 
културниот живот во општината. 
 Низ процес на консултации и дискусии, проек-
тот ги вклучи градовите: Тетово, Гостивар и Кичево 
во Македонија, како и градовите Призрен, Гнилање 
и Ново Брдо во Косово. Тие во текот на три години 
(2009-2012) ќе се запознаваат со теоретски модели 
и практични искуства од процесите на креирање ло-
кални културни политики на европските градови и 
градовите во балканскиот регион и ќе имаат можност 
наученото да го преточат во стратегии за културен 
развој кои во последната година од проектот ќе се 
имплементираат. Улогата на ЦИУ Мултимедиа во те-
кот на целиот процес е да биде активен модератор во 
процесите на локално ниво, да дава поддршка и екс-
пертиза во однос на процесот на креирање културни 
политики и да лобира во процесот на прибирање фи-
нансиски средства за имплементација на замислени-
те планови од стратегиите.



Методолошка рамка и анализа на истражувањето за 
културниот живот во Општина Кичево

 Главниот пристап во методологијата на активнос-
тите истражување и анализа на културниот живот во 
Општина Кичево е базиран на функционална анализа, 
којашто вклучува истражување на терен, како и кван-
титативна и квалитативна анализа на резултатите.
 Резултатите добиени од ова истражување треба 
да послужат како база за градење на стратегијата за 
културен развој на Општина Кичево.
 Методите кои се користени во ова истражување се:

1. теренско истражување:
 • прашалник наменет за граѓаните на Општина Ки-
чево (квантитативна анализа на податоците);
 • насочено интервју со лидери на политички пар-
тии кои се во состав на Советот на Општина Кичево 
(квалитативна анализа на податоците);
 • фокус групи (квалитативна анализа);

2. работа на маса: квалитативна и квантитативна ана-
лиза на резултатите од теренското истражување.
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ат предлози за подобрување на културниот живот во 
заедницата, отворено прашање за тоа што тие како 
граѓани очекуваат од градоначалникот во однос на 
културното живеење во општината и отворено пра-
шање за предлози и коментари за општинската адми-
нистрација. Прашалникот се состои од вкупно 22 пра-
шања. Истиот беше отпечатен на официјалните јази-
ци во општината и тоа на македонски, на албански и 
на турски јазик. Примерок од прашалниците може да 
се најде на следната веб-страница: www. multimedia.
org.mk.
 Обработката на податоците беше направена со 
статистичкиот софтвер SPSS (Статистички пакет за 
социјалните науки), верзија 13. Податоците беа вне-
сени од страна на двајца асистенти (ЦИУ Мултиме-
диа) кои претходно поминаа низ процес на обука 
за начинот на внесување податоци во статистичката 
програма. Истовремено беше направен и преглед на 
внесен примерок од податоци со цел утврдување на 
интеркодирачката варијабилност и совпаѓањето по-
меѓу двајцата кодирачи е близу 98%. Истражувањето 
ги користи фреквенциите како главен статистик. 
 Ограничувањата на истражувањето потекнуваат 
од користениот аналитички инструмент, временската 
рамка на анализата и опсегот на граѓаните кои се ан-
кетирани. Поголем период на анализа и вклучување 
на повеќе граѓани би можеле и да индицираат раз-
лични резултати.

  2. Насочено интервју

 Насоченото интервју е истражувачка алатка која 
овозможува истражување на мислењата и ставовите 
за специфични прашања наместо водење отворена 
дискусија. Во овој случај прашањата беа креирани 

  1. Прашалник за граѓаните

 Прашалникот е подготвен на консултативните 
средби помеѓу тимот на ЦИУ Мултимедиа и локални-
от тим од Општина Кичево составен од пет члена кои 
доаѓаат од редовите на локалната администрација и 
културни работници. Прашалникот беше замислен да 
ги истражи културната партиципација и консумација 
на граѓаните во Општина Кичево, нивните културни 
потреби и познавања на културните и културно-исто-
риските обележја на општината, како и граѓанското 
учество во донесувањето одлуки во однос на култур-
ниот живот во општината. Воедно, прашалникот ја ис-
тражува перцепцијата на граѓаните за идентитетот на 
општината. 
 Првиот сегмент од прашалникот се отворени пра-
шања кои се однесуваат на демографските каракте-
ристики на испитаниците: пол, возраст, образование, 
националност, брачен и работен статус. Вториот 
сегмент се затворени прашања со неколку понуде-
ни одговори кои се однесуваат на фреквенцијата со 
која во последните 12 месеци посетиле различни кул-
турни настани, како: концерти на класична, џез, на-
родна, забавна и техно-музика, театарска претстава, 
кинопроекција, посета на музеј, галерија изложба, 
балетска претстава, опера или филхармониски кон-
церт, потоа следат прашања кои се однесуваат на 
познавањето на културните објекти и културно-исто-
риските споменици во општината, како и ставовите 
за вклученоста на општината во организирањето на 
културни настани, улогата на граѓанинот во културни-
от живот во заедницата и ангажираноста на општи-
ната во однос на планирањето на културниот живот. 
Затворените прашања се од Ликертов тип со неколку 
степени на одговор при што од испитаникот се бара 
да даде еден одговор. Прашалникот го заокружува-



со цел да се истражи мислењето и ставовите на ин-
тервјуираните лица во однос на културното живеење 
во Општина Кичево. Прашањата во интервјуто беа со-
ставени од тимот на ЦИУ Мултимедиа во консултација 
со локалниот тим и се концентрираат околу следните 
блокови:
 - Опш�и п�ашања за Опш�ина Кичево во однос 
на општите трендови на движење на населението во 
Општина Кичево; акутни и најголеми проблеми во оп-
штината и влијанијата однатре и однадвор; преднос-
тите и поволните околности во општината; ставот за 
работата на Советот на општината и општинската ад-
министрација; ставот за информираноста на граѓани-
те за активностите во општината, како и нивното вклу-
чување во донесувањето на одлуки и приоритетите на 
Општина Кичево за наредните четири години.
 - П�ашања од облас�а на кул�у�а�а, а во однос на 
Опш�ина Кичево кои се однесуваат на: ставот за по-
тенцијалот на општината да привлече внимание и на 
други граѓани од други општини; ставот кон работата 
на институциите од областа на културата во Општина 
Кичево и процесот на децентрализација во културата; 
ставот кон соработката на Општина Кичево со Ми-
нистерството за култура; приоритетите на општината 
во областа на културата и визијата за општината во 
наредните 15 години.
 - П�ашања за односо� помеѓу цивилнио� сек�о� и 
Опш�ина Кичево кои се однесуваат на соработката 
на општината со цивилниот сектор и ставот кон уло-
гата на различни форми на граѓанско организирање 
(куќен совет, индивидуалци, невладини организации) 
во процесите на одлучување во Општина Кичево.
 - П�ашања за с�а�усо� на �азлични�е малцински 
г�упи во Опш�ина Кичево кои се однесуваат на прак-
тицираната политика на општината спрема малцинс-
твата; ставот за односите помеѓу различни етнички 

групи во Општина Кичево; ставот кон поддршката на 
Општина Кичево на активности кои се однесуваат на 
потребите на малцинствата и идните чекори кон по-
добро вклучување на малцинствата во процесите во 
општината.
 - П�ашања за односо� помеѓу медиуми�е и Опш�и-
на Кичево кои се однесуваат на ставот за односот на 
националните електронски медиуми кон настаните во 
општината; односот на Општина Кичево со локалните 
медиуми, како и сликата на општината во медиумите.
 - П�ашања за односо� помеѓу бизнис сек�о�о� и 
Опш�ина Кичево кои се однесуваат на релациите на 
општината со бизнис секторот; за проекти кои општи-
ната ги работела во партнерство со бизнис секторот, 
како и соработката на општината со интернационал-
ни организации и странски донатори.

 Изборот на интервјуираните лица беше направен 
од локалниот тим од Општина Кичево во консулта-
ција со ЦИУ Мултимедиа, а контактирањето на исти-
те беше направено од локалниот тим. Сите интервјуа 
беа водени од страна на ЦИУ Мултимедиа како не-
зависна страна во процесот и истите беа снимени и 
подоцна транскрибирани. 

  3. Фокус групи

 Фокус групата е истражувачка алатка со која пре-
ку истражувањето на перцепциите, ставовите, веру-
вањата и мислењата на еднородна група на учесници 
(максимум до 10 учесници) се добиваат квалитативни 
податоци во однос на одредени прашања. Во овој 
случај, две групи на учесници насочено дискутираа 
за следните теми:
 • Проблеми во однос на културата во Општина Кичево;
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 • Потребите на младите и културните институции 
во однос на културата во Општина Кичево;
 • Идентитетот (стар и нов) на Општина Кичево;
 • Односот на локалната власт кон младите и кул-
турните институции во Општина Кичево.

 Изборот на фокус групата беше направен од ло-
калниот тим од Општина Кичево во консултација со 
ЦИУ Мултимедиа, а составот на фокус групите беше 
направен од локалниот тим. Фокус групите беа во-
дени од ЦИУ Мултимедиа, како независна страна во 
процесот, истите беа снимени и подоцна транскри-
бирани. Како најпогодни за културниот контекст на 
Општина Кичево беа избрани претставници на јавни 
културни институции во општината, како дел од прва-
та фокус група, како и млади луѓе кои живеат и студи-
раат во општината, како дел од втората фокус група. 
Во текот на модерирањето на фокус групите, сите 
учесници подеднакво имаа можност да ги искажат 
своите ставови во однос на сите прашања, односно 
теми што беа презентирани. За секоја тема, односно 
прашање по различен редослед, сите учесници беа 
активно вклучени во изнесувањето на своите ставови 
и во донесувањето на заклучоците што се предмет на 
оваа брошура.



Резултати од истражувањето

Примерок

 Истражувањето користеше намерен примерок на 
граѓани кои живеат на територијата на целата Опш-
тина Кичево. Примерокот на истражувањето беше со-
ставен од локалниот тим од општината под менторс-
тво на ЦИУ Мултимедиа. При составувањето на при-
мерокот се водеше сметка за следните критериуми 
на разновидност: пол, возраст, етничка припадност, 
брачен статус, степен на образование и моментална 
професија. 
 Истражувањето е спроведено во периодот јули-ав-
густ 2010 година од страна на локални анкетари. Од 
страна на локалниот тим и ЦИУ Мултимедиа, локални-
те анкетари беа обучени за изведување на процесот 
на анкетирање. Анкетирањето беше анонимно. 
 Единствен критерим за понатамошна обработка 
на прашалникот беше истиот да биде целосно попол-
нет. Прашалникот го одговорија вкупно 188 испита-
ници од кои еден прашалник беше отфрлен поради 
нецелосно пополнување. Соодветно, вкупниот при-
мерок го сочинуваат 187 испитаници. 

1. Резултати од прашалникот за граѓаните
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  Обработка на податоците

 Обработката на податоците беше направена со 
статистичкиот софтвер SPSS (Статистички пакет за 
социјалните науки), верзија 13. Податоците беа вне-
сени од страна на двајца асистенти (ЦИУ Мултиме-
диа) кои претходно поминаа низ процес на обука за 
начинот на внесување на податоци во статистичката 
програма. Истовремено беше направен и преглед на 
внесен примерок од податоци со цел утврдување на 
интеркодирачката варијабилност и совпаѓањето по-
меѓу двајцата кодирачи е близу 98%. Истражувањето 
ги користи фреквенциите како главен статистик. 
 Ограничувањата на истражувањето потекнуваат 
од користениот аналитички инструмент, временската 
рамка на анализата и опсегот на граѓани кои се анке-
тирани. Поголем период на анализа и вклучување на 
повеќе граѓани би можеле и да индицираат различни 
резултати.

	 Во	однос	на	демографската	структура	на	приме-
рокoт	од	испитаници	во	Општина	Кичево,	прикажани	
се	резултатите	во	однос	на	полот	(слика	1),	возраста	
(слика	2),	степенот	на	образование	(слика	3),	етничка-
та	припадност	(слика	4),	брачната	состојба	(слика	5)	
и	работниот	статус	(слика	6).

Слика 1: Пол на испитаниците

 Во примерокот 58,8% од испитаниците се мажи, а 
41,2% се жени.

Слика 2: Возраст на испитаниците 

 Според возраста, најзастапени се испитаниците 
на возраст од 16 до 29 години со 38,5% од вкупниот 
примерок, потоа испитаниците на возраст од 30 до 
45 години со 35,3% од примерокот, потоа следуваат 
испитаниците на возраст од 46 до 60 години на кои 
им припаѓа 24,6% од примерокот и најмалку се заста-
пени испитаниците на возраст над 60 години со 1,6% 
од примерокот во Општина Кичево. 

Слика 3: Степен на образование на испитаниците

 Според степенот на образование, најзастапени се 
испитаниците кои имаат завршено средно образова-
ние или 64,7% од примерокот, потоа испитаниците со 
завршено високо образование или 26,7% од приме-
рокот, па испитаниците кои имаат завршено вишо об-



разование на кои им припаѓаат 4,8% од примерокот 
и 1,6% имаат завршено основно образование. Само 
0,5% од испитаниците во примерокот имаат завршени 
магистерски студии додека 1,6% не се изјасниле за 
степенот на завршено образование.

Слика 4: Етничка припадност на испитаниците

 Според етничката припадност, 67,4% од испитани-
ците се Македонци, 29,4% се Албанци, 1,6% се Турци, 
1,1% се Роми и 0,5% од испитаниците се Срби.

Слика 5: Брачна состојба на испитаниците

 Според брачниот статус, 57,8% од испитаниците 
се во брак, 34,2% од испитаниците не се во брак, 1,1% 
се вдовици/вдовци и 0,5% се разведени. Дополнител-
но, 6,4% од испитаниците не ја навеле својата брачна 
состојба.

Слика 6: Работен статус на испитаниците

 Според моменталната професија, 36,4% од при-
мерокот се службеници, 7% од испитаниците се сту-
денти, додека 5,9% работат како професори и инже-
нери. 23,5% од испитаниците се невработени лица, а 
1,6% се пензионери. Мал дел од испитаниците рабо-
тат како правни и медицински лица, трговци и земјо-
делци, информатичари или келнери.

 Севкупно, карактеристиките на примерокот во 
најголем дел се соодветни на карактеристиките на 
популацијата во Општина Кичево и може да заклучи-
ме дека податоците од избраниот примерок, кои се 
однесуваат на ставовите и потребите на граѓаните на 
Општина Кичево за културниот живот во нивната за-
едница, се релевантни за дискутирање и изведување 
на заклучоци кои се однесуваат и пошироко на цела-
та популација во општината. 
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Резултати и заклучоци од прашалникот 

 Во однос на консумацијата на културната понуда 
во Кичево, резултатите се прикажани на слика 7.

Слика 7: Консумација на културната понуда во 
   Општина Кичево

 Според резултатите за консумацијата на културна-
та понуда во Општина Кичево за последните 12 ме-
сеци, најголем дел од испитаниците, односно 93,6% 
ниту еднаш не биле на изведба на класична музика. 
Ретко или 5,9% од испитаниците пет пати биле на ва-
ков настан, односно 0,5% од испитаниците десет пати 
биле на концерт на класична музика.

 Испитаниците од Општина Кичево ретко посетува-
ат џез-концерт. Според резултатите, 96,8% од испита-
ниците ниту еднаш во текот на последните 12 месеци 
не биле на ваков настан и само 3,2% од испитаниците 
пет пати во текот на последната година биле на кон-
церт на џез-музика.
 Театарската уметност е меѓу најчесто посетувани-
те форми на културна консумација иако 49,7% од ис-
питанциите ниту еднаш во последните 12 месеци не 
биле на претстава. Според резултатите 40,6% од ис-
питаниците биле пет пати на ваков настан, 6,4% биле 
помеѓу шест и десет пати и 3,3% повеќе од десет пати 
посетиле ваков настан.

 Слушањето на народна музика споредено со дру-
гите форми на културна консумација е популарна 
помеѓу граѓаните на Кичево, иако 45,5% од испита-
ниците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле 
на концерт на народна музика. Според резултатите 
40,6% од испитаниците пет пати посетиле концерт на 
народна музика, 8,1% од десет пати го сториле тоа, 
додека 5,8% од испитаниците повеќе од десет пати 
посетиле ваков концерт.
 Во однос на консумирањето на забавна музика, 
53% од испитанците ниту еднаш во последните 12 ме-
сеци не биле на ваков настан, 32,6% пет пати биле на 
ваков настан, 9,6% од испитаниците десет пати посе-
тиле концерт на забавна музика и 4,8% биле повеќе 
од десет пати на ваков настан.
 Според резултатите 71,7% од испитаниците ниту 
еднаш во последните 12 месеци не биле на кино, 
20,9% тоа го сториле до пет пати, 3,2% од нив биле на 
кино до десет пати и само 4,2% биле на кино повеќе 
од десет пати во последната година.
 Слична е ситуацијата и со посетите на забави со 
техно-музика. Според резултатите 73,8% од испита-
ниците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле 
на ваков настан, 16,6% пет пати биле на забава со 
техно-музика, 3,2% од испитаниците тоа го сториле 
десет пати и само 6,4% тоа го сториле повеќе од де-
сет пати. 
 Посетите на музеј, галерија и изложба се, исто 
така, почеста културна практика на граѓаните во Опш-
тина Кичево, иако 48,1% од испитаниците ниту еднаш 
во последните 12 месеци не биле на ваков настан. 
Сепак, 42,3% од нив пет пати биле во посета на музеј, 
галерија и изложба, 6,4% од испитаниците десет пати 
го сториле тоа и 3,2% од нив повеќе од десет пати.
 Посетите на балет, опера и филхармонија се меѓу 
најретките културни практики на граѓаните на Опш-



тина Кичево. Според резултатите 94,1% од испитани-
ците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле на 
ваков настан, 4,8% од испитаниците тоа го сториле 
до пет пати и само 1,1% десет пати биле на ваков на-
стан.

Во однос на посетеноста на местата на кои имало 
културен настан, граѓаните на Општина Кичево се 
изјасниле како на слика 8.

Слика 8: Посетени места на кои се случувале 
   културни настани во последните 12 месеци

 Според резултатите 42,8% од испитаниците на-
станите кои ги посетиле во последните 12 месеци се 
организирале во Општина Кичево, 26,7% од нив биле 
на културни настани во други општини и 15% од ис-
питаниците биле на настани кои се организирале и 
во Општина Кичево, но и во други општини. Дополни-
телно, 15,5% од испитаниците не посетиле ниту еден 
културен настан во последните 12 месеци. Ваквите 
резултати укажуваат на фактот дека постои интерес 
кај граѓаните на општината за културни настани, но 
истовремено културната понуда е недоволна во ква-
литет и квантитет поради што граѓаните се примора-
ни за одредени културни форми да посетат и други 
општини. 

Во однос на прашањето во врска со познавањето на 
културните објекти и знаменитости во Општина Киче-
во, одговорите на граѓаните се прикажани на слика 9.

Слика 9: Познавање на културните објекти на ниво на 
   Општина Кичево

 Според резултатите 75,4% од испитаниците ги 
познаваат културните објекти на ниво на општината, 
како што се: Центарот за култура, Музејот на Западна 
Македонија во НОВ, но истовремено 18,7% од испи-
таниците не се сеќаваат на културен објект на ниво на 
Општина Кичево и дополнително 5,9% не познаваат 
каков било културен објект во општината. Ваквите ре-
зултати се чинат неповолни за мала општина од ран-
гот на Кичево која има неколку културни објекти кои 
постојат низа на години. Ова укажува на потребата 
од засилено промовирање на културното богатство 
во општината, но и на потребата од нивно културно 
облагородување со различни содржини, зајакнато 
промовирање и информирање на граѓаните.

Во однос на прашањето кога граѓаните ги посетиле 
културните настани и објекти во Општина Кичево, од-
говорите се прикажани на слика 10.
 Истовремено, 26,7% од испитаниците кои познава-
ат културни објекти во Општина Кичево никогаш не 
посетиле културен настан во нив, односно во иста таа 
мерка тоа го сториле во последните 3-6 месеци. До-
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Слика 10: Период на посета на културните објекти во 
   Општина Кичево

полнително, 9,6% од испитаниците биле на културен 
настан кој се одржал во овие објекти во последните 
1-3 месеци, 15% биле на културен настан во истите 
пред помалку од еден месец и 18,7% од испитаниците 
не ги посетиле во последните 12 месеци. Останатите, 
3,3% од испитаниците не се сеќаваат кога последен 
пат ги посетиле. 

Во однос на прашањето за познавањето на историс-
ките објекти со културно значење на ниво на Општина 
Кичево, одговорите на испитаниците се оприкажани 
на слика 11.

Слика 11: Познавање на историските објекти со културно 
   значење на ниво на Општина Кичево

 Според резултатите 78,6% од испитаниците ги 
познаваат историските објекти со културно значење 
на ниво на Општина Кичево, 12,8% не познаваат вак-

ви објекти и 8,6% од испитаниците не се сеќаваат. 

Одговорите на прашањето кога последен пат ги по-
сетиле историските објекти во Општината Кичево се 
прикажани на слика 12.

Слика 12: Период на посета на историските објекти во 
   Општина Кичево

 Истовремено 34,2% од испитаниците кои познава-
ат историски објекти со културно значење во општи-
ната ги посетиле истите пред повеќе од 12 месеци, 
19,3% тоа го сториле во последните 3-6 месеци, 18,7% 
од нив во последните три месеци, 13,4% од испитани-
ците пред помалку од еден месец и 14,4% никогаш не 
ги посетиле.

Во однос на посетеноста на објектите за култура кои 
постојат во Општина Кичево, одговорите на испита-
ниците се прикажани на слика 13.
 Според резултатите 49,7% од испитаниците наве-
дуваат дека културните настани кои ги посетиле во 
Општина Кичево се одржале во Центарот за култура, 
1,6% од испитаниците посетиле настани на отворен 
простор, 1,1% посетиле настани во спортска сала и 
на друго место од понудените опции и 39,6% од нив 
посетиле културни настани кои се одржале на повеќе 
места. Дополнително, 6,9% од испитаниците не се 
сеќаваат на местата на кои ги посетиле културните  



Слика 13: Посетени места на кои се случуваат културни 
   настани во Општина Кичево

настани. Одговорите на ова прашање укажуваат на 
концентрирање на настаните во една културна инсти-
туција и тенденција на институционализација на кул-
турата. Постои потреба од диверсификација на мес-
тата кои можат да се употребат за културни настани 
и особено фокус кон активностите на неинституцио-
налната културна сцена во Општина Кичево. 

Во однос на ресурсите кои постојат во областа на 
културата во Општина Кичево (Ликовна колонија) и 
нивната посетеност, резултатите од одговорите на 
испитаниците се прикажани на слика 14 .

Слика 14: Посета на Ликовната колонија во Кнежино

 Според резултатите 59,9% од испитаниците ја по-
сетиле Ликовната колонија, додека 40,1% од нив ни-
когаш не го сториле тоа.

Во однос на периодот на посетеност на овој ресурс 
во Општина Кичево, граѓаните се изјасниле како на 
слика 15. 

Слика 15: Период на посета на Ликовната колонија 
   во Кнежино

 Според резултатите најзастапени се испитаниците 
кои Ликовната колонија ја посетиле пред повеќе од 
една година или 33,2% од примерокот, потоа 12,3% 
од испитаниците тоа го сториле во последните три 
месеци, 10,7% тоа го сториле во последните 3-6 ме-
сеци и само 3,2% тоа го направиле пред помалку од 
еден месец. 

Во однос на ангажираноста на Општина Кичево и 
нејзината вклученост во организирање на културни 
настани, оценката по ова прашање од страна на ис-
питаниците е прикажана на слика 16.
 Според резултатите само 3,2% од испитаниците 
сметаат дека општината е одлично ангажирана во 
организирањето на културни настани, односно 10,2% 
сметаат дека општината доволно учествува во овој 
процес. Дополнително, 24,1% од испитаниците сме-
таат дека општината просечно учествува, 43,9% сме-
таат дека тоа е недоволно, односно 18,6% од испита-
ниците сметаат дека воопшто не учествува во орга-
низирање на локалниот културен живот. Очигледна е 
потребата од поголема инволвираност на општината 
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Слика 16: Ангажираноста на општината во однос на 
   организирањето културни настани

во креирање и организирање на културниот живот и, 
веројатно, поголемо маркетинг застапување на на-
станите кои ги организира. 

Во однос на граѓанското учество во организирање на 
културниот живот во Општина Кичево, мислењата на 
испитаниците се прикажани на слика 17.

Слика 17: Граѓанско учество во организирањето на 
   културниот живот на Општина Кичево

 Според резултатите само 1,1% од испитаниците 
сметаат дека како граѓани општината секогаш ги вк-
лучува во процесот на организирање и донесување на 
одлуки за културниот живот во општината, односно 
11,2% од испитаниците сметаат дека се просечно вк-
лучени во овој процес. Дополнително, 20,9% сметаат 
дека како граѓани се многу малку вклучени и најголем 
дел од испитаниците или 66,8% сметаат дека воопшто 

не се вклучени во вакви процеси. Во овој контекст, 
потребно е поголемо инволвирање на граѓаните во 
процесите на структурирање, донесување на одлуки и 
имплементирање на културните активности на локал-
но ниво, односно креирање на партиципативни по-
литики кои ја афирмираат вклученоста на граѓаните.

Во однос на прашањето за познавањето на веб-стра-
ницата на Општина Кичево, одговорите на испитани-
ците се прикажани на слика 18.
 Според резултатите 39,6% од испитаниците не ја 
познаваат веб-страницата на општината и услугите 
кои ги нуди, 29,4% од испитаниците слушнале за ис-
тата, но не ја посетиле, 22,5% ја посетиле, но не ги 
познаваат услугите кои таа ги нуди и само 8,5% од ис-
питаниците се целосно запознати со веб-страницата 
на општината и услугите кои ги нуди. Во контекст на 
засилена компјутеризација на општеството, резул-
татите укажуваат на потребата од поголемо инвол-
вирање на општината во промовирање на Интернет 
комуникацијата со граѓаните и услугите кои ги нуди, 
а кои ќе ја олеснат комуникацијата помеѓу општината 
и граѓаните со што се придонесува кон развивање на 
е-демократијата во општината.

Слика 18: Познавање на веб-страницата на 
   Општина Кичево



Во однос на прашањето за потребите на граѓаните во 
однос на културниот живот во Општина Кичево, одго-
ворите се прикажани на слика 19. 

Слика 19: Потребите на граѓаните во однос на културниот  
   живот во Општина Кичево

 Според резултатите 22,5% од испитаниците смета-
ат дека се потребни нови културни објекти во општи-
ната, 19,8% посакуваат разновидни и побројни наста-
ни, 11,8% од испитаниците сметаат дека е потребно 
реновирање на постојните објекти, 5,4% ништо од на-
ведените опции и 40,5% од испитаниците сметаат дека 
сé наведено е потреба за културниот живот во општи-
ната. Во оваа насока и треба да се движат некои од 
приоритетите на општината за периодот 2011-2015.

На прашањето дали граѓаните на Општина Кичево би 
оделе на културни настани во други општини, испи-
таниците во поголем процент одговориле позитивно. 
Резултатите се прикажани на слика 20.
 Според резултатите 56,2% од испитаниците во Оп-
штина Кичево би оделе на културни настани и во други 
општини дури и кога културниот живот во општината 
е задоволителен за нивните потреби, а како причини 
ги наведуваат потребата од себе-надградување, по-
тоа 34,8% од испитаниците би преферирале да одат 
на настани во својата општина, додека 9% одбираат 

Слика 20: Посета на културни настани во други општини

друга опција, како други земји. Ова укажува, од една 
страна, на недовербата на граѓаните кон можноста 
културниот живот во општината да се подобри, а, од 
друга страна, на индивидуално високата потреба на 
граѓаните за консумација на културата.

Во однос на степенот на задоволство на граѓаните од 
нивната улога во организирањето на културниот жи-
вот во Општина Кичево, резултатите од ова прашање 
се прикажани на слика 21.
 Според резултатите 53,5% од испитаниците вооп-
што не се задоволни од нивната улога како граѓани 
во организирањето на културниот живот во општи-
ната, 39% од испитаниците се делумно задоволни и 
само 7,5% се потполно задоволни од улогата која ја 
имаат во креирање на локалниот културен живот.

Слика 21: Степенот на задоволство на граѓаните од нивната 
   улога во организирањето на културниот 
   живот во Општина Кичево
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Во однос на прашањето за важноста на културата 
како аспект на развојот на општината, голем број од 
испитаниците сметаат дека тоа е многу важен сег-
мент. Резултатите од ова прашање се прикажани на 
слика 22.

 
Слика 22: Важноста на културата како аспект на развојот  
   на Општина Кичево

 Според резултатите 71,7% од испитаниците смета-
ат дека културата е важен аспект на развојот на опш-
тината, 11,2% сметаат дека културата е само делумно 
важен аспект на локалниот развој и 17,1% од испита-
ниците сметаат дека има поважни работи на кои тре-
ба да се фокусира општината, како невработеноста, 
инфраструктурата.

Во однос на хипотетичкото прашање за новиот бренд 
на Општина Кичево, најголемиот број граѓани смета-
ат дека Кирчиното вовче би можело да биде новото 
обележје или бренд на општината. Резултатите од 
ова прашање се прикажани на слика 23.

Слика 23: Нов бренд на Општина Кичево

 На прашањето за најпрепознатливото обележје 
на Општина Кичево, 72,2% од испитаниците сметаат 
дека тоа е Китиното кале, 20,9% од испитаниците го 
препознаваат Кирчиното вовче и 6,9% сметаат дека 
тоа е манифестацијата „Ајваријада“.



 Насочените интервјуа беа спроведени во перио-
дот јуни-јули 2010 година од страна на ЦИУ Мултиме-
диа, а со поддршка на локалниот тим од Општина Ки-
чево. Листата на потенцијални интервјуирани лица ја 
состави локалниот тим водејќи се од целта истата да 
содржи релевантни креатори и донесувачи на одлуки 
за културното живеење во Општина Кичево. Дел од 
интервјуата се одвиваа во Општина Кичево, а дел во 
градот Скопје и сите траеја по час и половина. Истите 
беа снимени и подоцна транскрибирани. Резултати-
те од интервјуата се сумирани во однос на четирите 
блокови на прашања и се прикажани подолу, оддел-
но за секое интервјуирано лице.

2. Резултати од насочените интервјуа
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Ин�е�вју

г-дин Благоја Деспо�оски, г�адоначалник на 
Опш�ина Кичево 

 Според градоначалникот:

Прашања	за	Општина	Кичево
 - Бројот на жителите во Општина Кичево не се на-
малува, но не се ни зголемува. Поголем одлив на мла-
ди луѓе имаше претходно, но оваа гарнитура прави 
напори да ги задржи младите луѓе и да им даде шанса 
да ги реализираат своите капацитети.
 - Најгорлив проблем е невработеноста и застојот 
на бизнис секторот. Ќе се прават напори да се зајак-
нат малите и средните бизниси, односно претприја-
тија и на тој начин да се развие општината.
 - Друг горлив проблем, за жал, сѐ уште е прашање-
то на немање или на несоодветни инфраструктури во 
однос на водоводот и канализацијата. 
 - Човечки ресурси има, но не се добро искористе-
ни и распределени (општината ги наследи вработени-
те во неа и нема многу простор за младите луѓе, иако 
прави напори да им даде шанса на младите луѓе со 
развиени вештини).
 - Приоритети на општината се решавање на инф-
раструктурните проблеми (водовод, канализација), 
зајакнување на бизнис секторот (привлекување на 
инвеститори и развој на средните и малите претпри-
јатија), намалување на невработеноста, отворање на 
спортско-рекреативни центри и подобрување на кул-
турниот живот во Општина Кичево.
 - Советот на Општина Кичево функционира добро 
и нема тенденција да се блокираат меѓу себе поли-
тичките блокови, туку најчесто одлуките се донесува-
ат со мнозинство гласови.
 - Во однос на вклученоста на граѓаните, треба да 
се направи напор тие да бидат вклучени уште повеќе 
и да бидат информирани уште подобро (не само во 
локалниот печатен медиум, туку и другите медиуми, 

како и обновување на веб- страницата на Општина 
Кичево со можност за интерактивност).

Прашања	во	однос	на	културата	во	
Општина	Кичево

 - Понудата во Општина Кичево во изминативе го-
дини беше прилично скромна, па така оваа гарнитура 
прави напори да им даде поразнообразна културна 
понуда на своите граѓани.
 - Општината е отворена за нови иницијативи во од-
нос на културата.
 - Ќе се направат напори општината да биде пре-
познаена како град на Калето.
 - Интенција е да се привлечат туристите кои про-
аѓаат низ Општина Кичево на пат за Охрид, со разно-
образна и добра понуда.
 - Идеја за правење на ОПЕН АИР ФЕСТИВАЛ.
 - Институциите кои постојат во Кичево претходно 
не работеа добро, но сега се прават напори да ги зго-
лемат своите активности (театар, галерија...).
 - Културата може да биде сегмент за развој на градот.

 ВИЗИЈА ЗА ГРАДОТ: Побогата општина, со разви-
ен бизнис, со посреќни луѓе и со многу културни на-
стани! (ГРАД НА КАЛЕТО).

Прашања	во	однос	на	невладиниот	сектор	во	
Општина	Кичево

 - Невладината сцена во Општина Кичево не е до-
волно развиена.
 - Општината би сакала повеќе да соработува со 
невладините организации.

Прашања	во	однос	на	малцинствата	во	
Општина	Кичево

 - Рамковниот договор во целост се имплементира 
во Општина Кичево.
 - Не постојат програми и фондови за активности 
на малцинствата.



 - Другите малцинства (пример: хомосексуалци) се 
невидливи и не се имаат изборено за своите права. А, 
и средината не би ги прифатила лесно.

Прашања	во	однос	на	медиумите	во	
Општина	Кичево

 - Нема доволно локални медиуми во Општина Ки-
чево.
 - Националните телевизии (медиумите генерално) 
се интересираат само за лошите вести од Општина 
Кичево, за жал беше во фокусот на медиумите само 
поради лошите настани (убиства итн.).

Прашања	во	однос	на	бизнис	секторот	во	
Општина	Кичево

 - Бизнис секторот не е доволно развиен.
 - Постои иницијатива за бизнис инкубатор кој тре-
ба да генерира мали и средни претпријатија кои ќе го 
придвижат бизнис секторот.

Ин�е�вју
г-дин Ѓо�гија Сајкоски, п�е�седа�ел на Сове�о� на 

Опш�ина Кичево

 Според Сајкоски:

Прашања	за	Општина	Кичево
 - Општината прави напор да го задржи младиот 
образован кадар да вложува и да работи во неа (Еко-
номска технолошко-техничка зона: давање општинс-
ко земјиште по поволни услови за развој на мали и 
средни претпријатија).
 - Општината верува дека со изградбата на спорт-
ските објекти во Општина Кичево ќе се помогне во 
анимација и социјализација на младите.
 - Најгорлив проблем е прашањето на немање или 
на несоодветни инфраструктури во однос на водово-
дот и канализацијата. 

 - Невработеност и неразвиеност на бизнис секторот. 
 - Решавање на проблемот со депонијата (канадска 
инвестиција).
 - Приоритети на општината се решавање на ин-
фраструктурите проблеми (водовод, канализација), 
зајакнување на бизнис секторот (развој на средни и 
мали претпријатија), намалување на невработеноста, 
отворање на спортско-рекреативни центри и подоб-
рување на културниот живот во општината.
 - Советот на Општина Кичево функционира добро 
и е конструктивен. Најчесто одлуките во Советот се 
донесуваат со мнозинство на гласови.
 - Во однос на вклученоста на граѓаните, треба да 
се направи напор тие да бидат вклучени уште повеќе 
и да бидат информирани уште подобро (не само со 
локалниот печатен медиум, туку и преку другите ме-
диуми, како и обновување на веб-страницата на Опш-
тина Кичево со можност за интерактивност).

Прашања	во	однос	на	културата	во	
Општина	Кичево

 - Општината има направено огромен чекор во од-
нос на културната понуда, посебно во областа на теа-
тарот, но треба уште многу да се направи.
 - Интенција е да се привлечат туристи со нови и 
добри инцијативи и понуди.
 - Институциите кои постојат во Општина Кичево 
имаа егзистенцијални проблеми (руинирана инфра-
структура) и во овие неколку години оваа политичка 
гарнитура направи многу во смисла на реконструкција 
на истите. Сега е време да се вложи во културната по-
нуда (галерии, театарски претстави, концерти...).
 - Културата може да биде сегмент за развој на гра-
дот.

 ВИЗИЈА ЗА ГРАДОТ: Град со многу мали и средни 
претпријатија, развиена дрвна индустрија, побога-
та општина, основање фестивали, ликовни клубови, 
нова галерија, негување на обичаите од овој крај.
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Прашања	во	однос	на	невладиниот	сектор	во	

Општина	Кичево
 - Невладината сцена во Општина Кичево не е до-
волно развиена.
 - Општината е отворена за соработка, но нема се-
риозна понуда од невладини организации од општи-
ната.

Прашања	во	однос	на	малцинствата	во	
Општина	Кичево

 - Не постојат програми и фондови за активности 
на малцинствата.
 - Другите малцинства (пример: хомосексуалци) се 
невидливи или не постојат.

Прашања	во	однос	на	медиумите	во	
Општина	Кичево

 - Нема доволно локални медиуми во Општина Ки-
чево.
 - Кичево, за жал, беше во фокусот на медиумите 
само поради лоши настани (убиства итн.).
 - Општината нема лице одговорно за односи со 
јавноста.

Прашања	во	однос	на	бизнис	секторот	во	
Општина	Кичево

 - Општината нема голема соработка со бизнис 
секторот.

Ин�е�вју
г-дин Владими� Нас�овски, член на Сове�о� на 

Опш�ина Кичево, п�е�с�авник на СДСМ

 Според Настовски:

Прашања	за	Општина	Кичево
 - Бројот на жителите се зголемува, но, исто така, 
голем е и морталитетот во Општина Кичево.

 - Голем проблем е односот централна - локална 
власт. Пример: здравство - сите ингеренции се на на-
ционално ниво, но поплаките и незадоволствата до-
аѓаат до локалната власт, која е немоќна било што да 
преземе.
 - Бизнис секторот во градот не е ориентиран кон 
влог на својот капитал во Општина Кичево и претежно 
се сели во други општини, главно во Скопје (големите 
бизниси, како производствениот, се селат во Скопје, 
а ситните како трговските дејности остануваат во Оп-
штина Кичево).
 - Сериозен проблем е вработувањето и особено 
вработувањето на младите лица во Општина Кичево. 
 - Политичката ситуација и етничките односи влија-
ат врз развојната клима во општината.
 - Во однос на вложувањата на Општина Кичево во 
смисла на инфраструктурата, би требало приоритети 
да бидат и инвестициите во културата, (кино, театар, 
итн.).
 - Треба подобро менаџирање на градската адми-
нистрација (подобрување на капацитетите на човечки 
ресурси и подобар менаџмент).
 - Потенцијал на Општина Кичево е селскиот тури-
зам.
 - Граѓаните не се директно вклучени во донесу-
вањето на одлуките што се однесуваат на градот.
 - Граѓаните се информирани за тоа што работи оп-
штината, но желбата на граѓаните да се информираат 
е мала (сакаат некој да им каже, а не да прочитаат или 
да се информираат преку веб-страницата на општи-
ната).
 - Партизацијата е голем проблем во Општина Ки-
чево (во администрацијата и при вработувањето во 
јавни институции).

Прашања	во	однос	на	културата	во	
Општина	Кичево

 - Потреба од ревитализација на киното и театарот 
во Општина Кичево.



 - Националните институции за култура што пос-
тојат во Општина Кичево не би требало да преминат 
во надлежност на локалната управа бидејќи општи-
ната нема капацитети за да ги преземе (модел - чекор 
по чекор).
 - ,,Ајваријадата“ е потенцијал кој може да се иско-
ристи за да се привлечат туристи во Општина Киче-
во.

Прашања	во	однос	на	невладиниот	сектор	во	
Општина	Кичево

 - Не постои јака невладина сцена во Општина Ки-
чево.
 - Тенденција на ,,одлив на мозоци“ од невладини-
от сектор од Општина Кичево (најчесто во Скопје).
 - Нема добри и големи иницијативи од страна на 
невладиниот сектор во Општина Кичево.

Прашања	во	однос	на	малцинствата	во	
Општина	Кичево

 - Рамковниот договор се имплементира во целост 
во Општина Кичево.
 - Не постојат програми и фондови за активности 
на малцинствата.
 - Не треба да има нова територијална распредел-
ба (припојување на Зајас во Општина Кичево) бидејќи 
тоа негативно ќе влијае на меѓуетничките односи во 
општината.
 - Другите малцинства (пример: хомосексуалци) се 
невидливи и не се имаат изборено за своите права. А, 
и средината не би ги прифатила лесно.

Прашања	во	однос	на	медиумите	во	
Општина	Кичево

 - Општина Кичево не е претставена доволно и доб-
ро во медиумите, како на локално така и на национал-
но ниво.

Прашања во однос на бизнис секторот во 
Општина Кичево

 - Нема сериозно партнерство меѓу јавниот и биз-
нис секторот во Општина Кичево.
 - Заинтересираноста на бизнис секторот да вло-
жува во градот е мала.

Ин�е�вју
г-дин Адем Ка�ага, уме�ник од Опш�ина Кичево

 Според Карага:

Прашања	за	Општина	Кичево
 - Немам информација за промените во демограф-
ската структура на населението во Општина Кичево, 
но мислам дека младите не заминуваат од општината, 
туку само бараат нешто ново да се случува и во нив-
ното место.
 - Политичките настани влијаат врз општествените 
односи на локално ниво, но сметам дека не постои 
поделба на градот на етничка основа.
 - Општина Кичево има конструктивен градоначал-
ник, отворена администрација и ентузијасти менаџе-
ри во културата.
 - Потенцијалите на општината се, пред сѐ, мулти-
културноста, староградската песна, ликовните умет-
ници, ликовната колонија, иако треба многу повеќе 
вложување во разбирањето и прифаќањето на оваа 
карактеристика како богатство за општината. 

Прашања	во	однос	на	културата	во	
Општина	Кичево

 - Културата во Општина Кичево се соочува со голе-
ми финансиски проблеми.
 - Моменталната концентрација на финансискиот 
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капацитет на Министреството за култура во главниот 
град ги задушува помалите општини и нивните реал-
ни потреби за добро креирана духовна култура, не-
што повеќе од она што се нуди во моментот.
 - Сметам дека граѓаните на Општина Кичево се за-
интересирани за културата, во општината се случува-
ат настани, но не доволно и не доволно охрабрувачки 
за оние кои се занимаваат со културата.
 - Важно е што моментално општината има конс-
труктивно настроен градоначалник и што постојат 
волја и идеи во градот кои со поголема финансиска и 
човечка поддршка можат да се реализираат (момен-
тално само еден уметник остана да живее и твори во 
Кичево).
 - Дел од културните потреби на граѓаните на Оп-
штина Кичево се: обновување на Калето, обновување 
на старото кино и на театарот, а дел од предлозите 
се развивање на односите со театрите од другите оп-
штини во земјата и размена на театарски програми и 
креирање на сезонски репертоар, изградба на умет-
ничка галерија, техничко опремување на Центарот за 
култура и негово отворање и за други иницијативи, за 
младите во градот и за развивање на аматеризмот со 
тенденција кон професионализам.
 - Неопходна е координација на сите културни ас-
пекти и места во општината како: инфраструктурата, 
Калето, музиката, грнчарството и старите занаети, 
еколошки чистата околина, Крушино и неговиот по-
тенцијал како спортско-рекреативно место, интерна-
ционалната ликовна колонија и Куќата на уметноста 
со цел заживување на општината.
 - Неопходно е подигање на капацитетите на умет-
ниците во однос на проектниот менаџмент и посерио-
зен пристап кон односот со институциите во градот.
 - Повеќе обележја имаат потенцијал да бидат но-
виот идентитет на Општина Кичево, како Китиното 

кале, Кирчиното вовче, староградските песни, грн-
чарските занаети, но не и „Ајваријадата“.

 ВИЗИЈА ЗА ГРАДОТ: Мултикултурата може да биде 
модел како Општина Кичево би опстанала во светот 
на културата и во културна смисла би сакал Општина 
Кичево да биде Амстердам. 

Прашања	во	однос	на	невладиниот	сектор	во	
Општина	Кичево

 - Цивилниот сектор во општината има тенденција 
на згаснување, а причините за тоа се намалените фи-
нансии за културата. Во минатото силна беше поддр-
шката од граѓаните и постоеше ентузијазам за рабо-
та, но тоа полека замира.
 - Движењата во културата во Општина Кичево се 
базираат на индивидуални напори, добра волја и ог-
ромен ентузијазам. 

Прашања	во	однос	на	малцинствата	во	
Општина	Кичево

 - Нема поделба на градот на етничка основа, но 
нема ни видлива кохезија меѓу различните етникуми 
во општината. Во Кичево има истовремено и тензија, 
но и релаксираност на меѓуетничките односи.

Прашања	во	однос	на	медиумите	во	
Општина	Кичево

 - Националните медиуми нееднакво се однесува-
ат кон општините во земјата, особено кон помалите и 
во таа смисла не би можел да ги пофалам за нивниот 
однос кон Општина Кичево и нејзините културни слу-
чувања. 



 На 12 ноември 2010 година во општинската сала 
во Кичево беа одржани сесии на две фокус групи на 
граѓани од Општина Кичево. П�ва�а фокус г�упа вк-
лучи 15 студенти и студентки по право од трета годи-
на, во мешан етнички состав, на возраст од 19 до 20 
години и мешана дистрибуција по пол. В�о�а�а фо-
кус г�упа вклучи четворица вработени во национални 
културни институции на возраст од 28 до 50 години, 
со високо образование и магистериум, мешан родов 
состав и Македонци. Во текот на модерирањето на 
оваа фокус група, сите учесници подеднакво имаа 
можност да ги искажат своите ставови во однос на 
сите прашања, односно теми што беа презентирани. 
За секоја тема, односно прашање по различен редо-
след, сите учесници беа активно вклучени во изнесу-
вањето на своите ставови и во донесувањето на заклу-
чоците што се предмет на овој извештај. Дискусијата 
во фокус групата траеше еден час при што насочено 
се дискутираше за следните теми:
 • Проблеми во однос на културата во Општина Ки-
чево;
 • Потребите на младите и културните институции 
во однос на културата во Општина Кичево;

3. Резултати од фокус групите

Прашања	во	однос	на	бизнис	секторот	во	
Општина	Кичево

 - Сметам дека потенцијалот на бизнис секторот 
за инвестирање во локалната култура не е целосно 
искористен и односите помеѓу бизнис заедницата и 
локалната власт не се одвиваат најдобро.
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 • Идентитетот (стар и нов) на Општина Кичево;
 • Односот на локалната власт кон младите и кул-
турните институции во Општина Кичево.

 Според првата фокус група:

Проблеми	на	полето	на	културата	во	
Општина	Кичево

 - Ниска свест на граѓаните за улогата на култура-
та во секојдневниот живот;
 - неинформираност на граѓаните за културните на-
стани во општината;
 - недоволна социјализација на етничките заедни-
ци во културниот живот во општината;
 - недостаток на културни активности за младите, 
недостаток на места/точки/клубови за млади;
 - немотивираност на граѓаните;
 - постоење предрасуди кај младите за одредени 
уметнички форми (балет);
 - недостаток на културни институции (пр., кино и 
театар) и организации кои работат со млади и култура;
 - неискористеност на постоечките капацитети на 
културните институции во програмска смисла;
 - намален интерес за одредени форми на култура-
та (КУД);
 - непостоење на диско;
 - непостоење на лидери и недоволно младинско 
организирање;
 - апатија и немотивираност на младите;
 - прашањето на младите не е приоритет или не е 
на агендата на општинските власти;
 - постоење на кафеанска и ,,кафичка“ култура меѓу 
младите;
 - немање спортски терени и активности;
 - непрепознавање на креативните потенцијали на 
младите;
 - дефицит на кадар за пишување и имплементација 
на добри проекти.

Потребите	на	младите	во	однос	на	културата	
во	Општина	Кичево

 - Едукативни активности и клубови за млади;
 - кино, театар, галерија во која може да имаат при-
стап и аматерски форми на уметност, како и клуб на 
студенти, читална, библиотека, бифе, студентски дом;
 - разновидност на културни активности (концерти: 
класична, забавна, народна) и активности за забава и 
спорт (клуб за аеробик и модерни танци);
 - трговски центар и поголем шопинг центар;
 - поголема програмска искористеност на постој-
ните капацитети (Кнежино, Китино кале);
 - младински лидери и организатори;
 - поголеми финансии за активностите на младите;
 - следење на новите трендови во уметноста и кул-
турата.

Идентитетот	(нов)	на	Општина	Кичево

 - КИЧЕВО: Град на спортот, еко-град, на рокери, 
кале, етно-жена, високо развиена култура во сите об-
ласти, пекарски град, град на бурекот, на Кита (сес-
трата на Крали Марко), на науката, универзитетски 
град.

Односот	на	локалната	власт	кон	младите
 - Задоволителен и отворен однос со градоначал-
никот;
 - груб и незадоволителен однос со локалната ад-
министрација која треба да се едуцира за подобар 
однос со граѓаните.

 Според втората фокус група:

Проблеми	на	полето	на	културата	во	
Општина	Кичево

 - Недоволна промоција на културните добра во 
градот кои можат да се искористат за туризам;
 - неповрзување на едукативните установи со кул-



турните институции (час за Втората светска војна 
може да се одржи во музејот);
 - непостоење на туристичка мапа за Македонија, а 
со тоа и незастапеност на Кичево на таа мапа;
 - непостоење на табла пред влезот на Кичево за 
туристичката понуда на градот;
 - недоволно добро спакувани понуди (пр. Музеј на 
Западна Македонија);
 - недоволна публика на настаните;
 - недоволен кадар во институциите, како и недо-
волно стручен кадар;
 - недоволна интерактивна програма (работилници);
 - конфузија на национално-локалните надлежнос-
ти во областа на културата;
 - недоволни финансии во културата;
 - недоволна свест за важноста на културата во жи-
вотот на граѓаните;
 - непостоење на тренинзи и обуки за кадарот во 
институциите за користење на ЕУ фондовите.

Потребите	на	граѓаните	и	културните	институции	
во	однос	на	културата	во	Општина	Кичево

 - Креирање мапа и табла пред влезот на Кичево за 
туристичката понуда на градот;
 - уредување на влезот на Кичево и сигнализација и 
мапирање на културните објекти во градот;
 - проширување на дејноста на музејот, како и про-
моција на музејот преку видео- материјали и поврзу-
вање на едукативните установи и културните институ-
ции на локално ниво (пр., часот по историја за Втора-
та светска војна да се одржи во музејот);
 - реставрирање на Калето и ресторанот кој може 
да биде центар за млади и итн.;
 - создавање етно-село и поврзување со занаетите 
во селата (пр., Вранешница со глина).

Идентитетот	(нов)	на	Општина	Кичево
 - КИЧЕВО: Град на црковни објекти, спиритуал-
ност, манастири, Китино кале, Град на Кита.

Односот	на	локалната	власт	кон	
културните	институции

 - Постои разбирање помеѓу културните институции 
и локалната власт, но треба повеќе ангажман од две-
те страни;
 - постои интерес локалните средства за културата 
да бидат конструктивно искористени и диверсифици-
рани кон поголем број на локални чинители.
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 Заклучоци�е од одгово�и�е на п�ашалници�е кои 
беа дистрибуирани до граѓаните на Општина Кичево 
во врска со културниот живот може да се разгледаат 
во однос на четири важни аспекти, и тоа:
 • Културната консумација – преференциите на 
граѓаните меѓу културните содржини тесно поврзано 
со нивните културни потреби.
 • Културната инфраструктура и културната понуда 
– во смисла на објектите и настаните во општината 
кои можат да понудат културна содржина.
 • Граѓанското учество во процесите на локално 
ниво и тоа не само во улога на информиран граѓанин, 
туку како активен учесник во креирањето програми 
и донесувањето одлуки за културниот живот во опш-
тината, вклучувајќи го и ставот/односот на локалната 
власт кон партиципативното учество на граѓаните.
 • Посакуваното идно, ново обележје на Општина 
Кичево.

 Граѓаните на Општина Кичево најчесто одат на 
театар, изложби или концерти на народна и забавна 
музика, а ретко посетуваат други културни настани, 
како: балет, опера, филхармонија, кино. Дел од при-

Заклучоци од истражувањето



чините за ваквата состојба со културната консумација 
е неможноста да се посетат вакви настани во своја-
та општина (на пример, филхармониски концерт), а 
лимитирана е и можноста тоа да го сторат во друга 
општина. Важно е да се забележи дека во Општина 
Кичево постои традиција на активни врвни ликовни 
уметници и интернационална ликовна колонија, а во 
општината нема соодветен галериски простор. Сите 
културни институции во Општина Кичево се од нацио-
нален карактер и тоа го олеснува пристапот на граѓа-
ните до националните институции со локална култур-
на содржина. Но, и покрај овој податок, граѓаните 
посетуваат настани во другите општини. Културните 
потреби, главно, се фокусирани на диверсификација 
на културната понуда во општината, отворање на 
нови културни точки или реставрирање на постоечка-
та културна инфраструктура (физички и програмски). 
 Граѓаните на Општина Кичево ја познаваат култур-
ната историја и културната инфраструктура во опш-
тината, но ретко ја посетуваат, односно ретко одат на 
културни настани организирани во овие културни точ-
ки. Важно е да се напомене дека граѓаните на Општи-
на Кичево најчесто го препознаваат Центарот за кул-
тура и Музејот на Западна Македонија во НОБ како 
културни точки во општината што, од една страна, 
ја потенцира нивната одговорност во начинот како 
ја програмираат културата во своите редови, но, од 
друга страна, укажува на концентрација на настаните 
и тенденција на институционализација на културата. 
Дополнително, иако граѓаните на Општина Кичево ја 
познаваат и вреднуваат ликовната колонија која се-
која година се одржува во Кнежино, истата ретко ја 
посетуваат. Граѓаните на Кичево се заинтересирани 
за настаните во другите општини, иако голем дел би 
останале во својата општина доколку се задоволни 
од културната понуда. 

 Ваквите тенденции на културни потреби и форми 
на културна консумација укажуваат на потребата од 
повидлив и поголем ангажман на Општина Кичево и 
нејзините културни чинители во промовирањето на 
културното богатство во општината, но и на потреба-
та од нивно културно обновување и облагородување 
со различни содржини. Важен аспект на овој процес 
е комуникацијата со граѓаните и нивното постојано 
информирање за културните случувања во општина-
та. Дополнително со културните потреби на граѓани-
те во Општина Кичево се чини неопходна диверси-
фикацијата на настаните, зголемувањето на бројот 
на настаните, како и деинституционализацијата на 
културата надвор од постојните институции на кул-
турата. Иако националните културни институции се 
важни културни точки на живеењето во општините и 
важна културна инфраструктура, сепак денес во све-
тот секој човек може да биде уметник и секое место 
може да биде простор за културна експресија. Во таа 
смисла се чини есенцијална диверсификацијата на 
местата кои можат да се употребат за културни на-
стани и особено фокусот кон активностите на неин-
ституционалната културна сцена во општината. Опш-
тина Кичево се одликува со силна ликовна сцена, но 
сепак малку се посветува на независната уметничка 
сцена и особено на користењето на јавниот простор 
(пример, паркови, улици, плоштади) и други простори 
(на пример, трговски центри) како место за културни 
настани. 
 Граѓаните како недоволна ја проценуваат ангажи-
раноста на општината во организирањето на култур-
ниот живот. Истовремено, тие се и незадоволни од 
степенот на нивното учество во процесите на локално 
ниво, а поврзани со културниот живот, како и од нив-
ната улога како граѓани во процесите на планирање и 
имплементирање на културниот живот во општината. 
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Тие процесите ги оценуваат како еднонасочна кому-
никација на пренесување на информации од страна 
на општината, што од друга страна ги поставува како 
пасивни набљудувачи на случувањата на локално 
ниво. Во овој контекст, потребна е поголема инволви-
раност на општината во креирање и организирање на 
културните настани и, веројатно, поголемо маркетинг 
застапување на настаните кои ги организира, како и 
поголемо инволвирање на граѓаните во процесите 
на структурирање, донесување одлуки и имплемен-
тирање на културните активности на локално ниво, 
односно креирање на партиципативни политики кои 
ја афирмираат вклученоста на граѓаните.
 Како резултат на недоволната комуникација по-
меѓу општината и граѓаните, голем дел од нив не ја 
користат е-комуникацијата со општината и не ги поз-
наваат услугите кои нејзината веб-страница ги нуди, 
а кои ќе ја олеснат комуникацијата помеѓу општината 
и граѓаните и ќе придонесат кон развивањето на е-
демократијата во неа.
 Во однос на новиот идентитет на општината, 
граѓаните на Општина Кичево сметаат дека Кирчи-
ното вовче е нејзиното најпрепознатливо обележје, 
иако Китиното кале нуди извонредни капацитети за 
културни настани. Неговата моментално руинирана 
состојба, веројатно, ги оневозможува граѓаните да го 
согледаат потенцијалот во овој објект на културата и 
историјата. 
 На крајот, граѓаните се согласуваат дека култура-
та е важен аспект на развојот на општината и се чини 
дека добива на значење меѓу другите видливи про-
блеми во неа. 

 Заклучоците од насочените интервјуа, кои беа 
водени со претставници од Општина Кичево, пред 
сѐ со личности кои донесуваат одлуки (градоначал-

никот, претседателот на Советот на Општина Кичево, 
членови на Советот од различни политички партии), 
може да се класифицираат во шест категории, и тоа 
заклучоци по прашања кои се однесуваат на: општи-
ната	(генерално),	културниот	живот	во	општината,	
ситуацијата	со	малцинствата,	невладиниот	сектор,	
медиумите	и	бизнис	секторот.
 Од резултатите, односно од исказите на испитани-
ците кои се однесуваат на развојот на културата во 
Општина Кичево може да се заклучи дека сите испи-
таници сметаат дека културата е важен сегмент на ло-
калното општествено уредување.
 Исто така, постои политичка волја од сите поли-
тички партии кои се присутни на кичевската сцена да 
се инвестира во секоја смисла во културниот развој. 
До овој момент не е направен никаков план за култу-
рен развој на општината.
 Како основни проблеми во општината, сите ис-
питаници ги наведоа невработеноста и застојот на 
бизнис секторот, како и прашањето на немање или на 
постоење на несоодветни инфраструктури во однос 
на водоводот и канализацијата. 
 Скоро сите испитаници сметаат дека културната 
понуда треба да се зголеми, иако е многу направено 
во изминатиот период.
 Исто така, една од идеите на сите интервјуирани е 
да се направат услови да се привлекуваат туристи во 
Кичево. Целна група се минувачите на пат кон Охрид 
и општината прави напори да го направи Кичево по-
атрактивно место за туристите.
 Во однос на прашањето: национално и локално 
ниво во културата, сите испитаници сметаат дека од-
носот е на задоволително ниво, националните инсти-
туции ги следат потребите на граѓаните во Кичево, но 
секогаш може да се направи повеќе.
 Во однос на визијата за Општина Кичево, сите ин-



тервјуирани сакаат да го видат Кичево како побога-
та општина, со развиен бизнис, со намален број на 
невработени, со посреќни луѓе и со многу културни 
настани (Град на Китиното Кале).
 Во однос на мултикултурниот контекст на градот, 
мислењата на испитаниците се, генерално, дека од-
носот меѓу различните етнички групи во Кичево е на 
задоволително ниво. Културните добра се подеднак-
во достапни за сите граѓани на Кичево. 
 Во однос на невладиниот сектор испитаниците 
сметаат дека капацитетите на овој сектор во Кичево 
се слаби. Општината е отворена за реализирање на 
иницијативи на невладините организации, но, за жал, 
бројот на таквите иницијативи е многу мал.
 Во однос на медиумите сите испитаници сметаат 
дека Кичево нема доволно локални медиуми кои ќе 
го информираат населението и дека Општина Кичево 
не е добро застапена во медиумскиот простор. Обич-
но градот се споменува во негативна конотација.
 Во однос на бизнис секторот, сите испитаници 
сметаат дека тој не е развиен и не е вклучен во пла-
нирањето на развојот на градот и дека треба да се 
најдат механизми за овој сектор да заземе значајна 
улога во развојот на општината.

 Заклучоците од фокус групите во Општина Киче-
во, кои беа водени со две целни групи: културни ра-
ботници и студенти, може да се класифицираат во че-
тири категории и тоа заклучоци по прашања кои се од-
несуваат на: потребите, проблемите, (ре)дефинирање 
на идентитетот на градот и односот на општината кон 
граѓаните.
 Од исказите на учесниците во фокус групите може 
да се заклучи дека сите испитаници сметаат дека кул-
турната понуда во градот е многу мала, особено за 
младата популација. Општината треба да преземе 
многу поактивна улога во креирањето на културниот 
живот на граѓаните.

 Во однос на идентитетот на градот, повеќето од 
учесниците на фокус групите сметаат дека Кичево 
треба да биде град на Китиното кале.
 Во врска со прашањето на односот на општина-
та кон граѓаните, сите сметаат дека треба да е многу 
поактивна во однос на културниот живот во неа. Кул-
турата треба да се позиционира на врвот на агендата 
на носителите на одлуки и да ѝ се даде вистинското 
место (централното) во планирањето на развојот на 
градот.

 На крајот заклучокот е дека Општина Кичево има 
огромен потенцијал кој може да го искористи за раз-
вој на градот. 
 Сите испитаници вклучени во ова истражување 
сметаат дека културата е важен сегмент на општест-
веното уредување на Општина Кичево и дека е есен-
цијална компонента на социјалната регенерација, 
подобрувањето на квалитетот на животот на граѓа-
ните, па дури и дека културата може да прерасне 
во потенцијал за економски развој на општината во 
иднина.
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