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Публикацијата е дел од проектот „КУЛТУРА ОД-ЗА СИТЕ“, реализиран
во партнерство со ОДА од Приштина, Косово, а финансиран од
Швајцарската програма за култура за Западен Балкан. Сите наведени
содржини претставуваат мислења на авторите и нужно не ги рефлектираат
мислењата на Швајцарската програма за култура за Западен Балкан.
Оваа публикација е овозможена во согласност со Договорот за грант број
IG–04–11, во рамките на програмата CIVICA Mobilitas имплементирана од ЦИРа и
финансиски поддржана од СДЦ. Сите наведени содржини претставуваат мислења
на авторите и нужно не ги рефлектираат мислењата на ЦИРа и СДЦ.
Локален партнер на проектот е Општина Гостивар.
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Општина Гостивар

Предговор

Центарот за изведувачки уметности МУЛТИМЕДИА
им се заблагодарува на сите кои се вклучија во процесот на
изготвување на Стратегијата за културен развој. ЦИУ Мултимедиа како иницијатор на оваа идеја упатува благодарност
до градоначалникот на Гостивар, г-дин Руфи Османи, и на
неговиот тим кој сесрдно ја прифати идејата на проектот и
целосно се посвети на неговата имплементација, односно на:
Агим Мустафаи, Шемије Елези, Лабинот Муслиу и Бурхан
Ахмети, предводени од координаторката Нафије ЗенделиЗибери, за вложената енергија, креативните идеи и професионалниот ангажман во текот на целиот истражувачки процес.
ЦИУ Мултимедиа им се заблагодарува на претставниците на локалната самоуправа и на политичките чинители
во Општина Гостивар, и тоа на: Фадил Зендели, претседател
на Советот на Општина Гостивар, Шпенд Капроли, шеф
на Кабинетот на градоначалникот на Општина Гостивар, и
Бобан Марковски, член на советничката група на ВМРОДПМНЕ за срдечноста и достапноста со своите видувања да
придонесат кон идните планови за културен развој на општината во која живеат. Исто така, ЦИУ Мултимедиа им се
заблагодарува на сите учесници во фокус групите и на сите
граѓани кои одвоија време и дебатираа за културниот живот
во Општина Гостивар.
На крајот, оваа публикација немаше да биде реалност
без донаторите на проектот и годишната програма на ЦИУ
Мултимедиа кои ја валоризираат културата како аспект на
развој на општините и поддржуваат стратешки пристап во
планирањето на културата.
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Општина Гостивар

Вовед

Градската култура е белегот на секој град - уникатна
колекција на посебности, ресурси, вештини и средства кои
го прават градот различен од секој друг. Таа е клучот за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и посетителите. Секој од нас може да придонесе за културниот развој
на сопствениот град. Со својата разноликост, вештините и
идеите, заедницата може да го направи градот интересно
место за живеење, работа и посета. Културата го обликува
нашето секојдневие и ја дава вистинската насока за нашата
иднина. Културата може значајно да придонесе за постигање
на градските цели, односно може да влијае на подобрување
на економијата и вработувањето, намалување на криминалот, подобрување на здравјето на луѓето, образованието,
животната средина, транспортот и др.
Една од главните цели на градските културни политики е да го (ре)дефинира идентитетот на градот кој е базиран на колективната меморија на луѓето, на културното
наследство (движно и недвижно) и на визијата за иднината.
Овој процес на (ре)дефинирање и (ре)позиционирање
на локалните културни политики е комплексен и, секако, не
е краткорочен. Максимизирањето на моќта на културата
како централна дејност во едно општество вклучува низа
чекори.
Креирањето на локалните културни политики зависи, пред сé, 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.
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Креативноста е токму тоа: метод за искористување
на овие ресурси и создавање услови за нивен развој. Главните задачи на оние кои ја планираат градската културна
политика треба да се токму препознавањето, менаџирањето
и искористувањето на ресурсите на коректен начин, вклучувајќи ги активно сите граѓани во сите фази на планирањето
на развојот. Културни ресурси не се само објектите (институциите), туку и симболите, талентите, вештините, активностите и локалните 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.
Планирањето на културниот развој е еден од главните инструменти што ја дефинира локалната културна 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 хомогенизација или тенденција на балансирање на
начинот на кој луѓето живеат во целиот свет. Ова вклучува и
креирање 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; 2) планирање, насоки и развојни програми.
Општина Гостивар го идентификува овој процес на
планирање како значаен, па затоа одлучи да изготви стратегија за културен развој. Таа е една од општините во Македонија кои ја идентификуваше културата како значаен фактор
за развој на својата средина и инвестираше голем ангажман
во креирањето на стратегијата за културен развој како инструмент на локалната културна политика.
Во процесот на определување на стратегијата за културен развој беа преземени следните чекори: дефинирање на
концептот на културната политика; истражување и анализа
на постојната ситуација на културниот живот во средината;
идентификација на потенцијалите кои може да се развиваат;
селектирање на параметрите (индикаторите) за културниот
живот и подготовка на планот за развој.
Вреди да се напомене дека Општина Гостивар го примени постулатот за партиципација на граѓаните при изготву-

Општина Гостивар

вањето на оваа стратегија, така што во овој процес активно
учествуваа: претставници од Општина Гостивар, претставници на политичките партии кои се во состав на Советот на
Општина Гостивар, културни работници, млади, како и пошироката јавност која живее во оваа општина.
Изготвувањето на документот Стратегија за културен развој на Општина Гостивар е дел од тригодишниот проект „КУЛТУРА ЗА/ОД СИТЕ“ во кој учествуваа општините
Гостивар, Тетово и Кичево, како претставници од Р. Македонија, и три општини од Косово.
Главни зборови: културни политики, културен развој, стратешко планирање, активно учество, партиципативна културна политика.
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Општина Гостивар

Историски податоци за градот

Гостивар – Град на гостите
За Гостивар постојат многу преданија базирани на
настани од времето на освојувачите од разни периоди. Според единствениот документ од античкиот период, на историчарот Тит Ливи (59 год. пр. н.е. – 17 год. пр. н.е.), Пасаи,
последниот цар на Македонија (179 год. пр. н.е. – 163 год. пр.
н.е.), со 10 000 војници по освојувањето на Ускана (Кичево)
го освојува градот Драудак за подоцна да го освои Онеи (Тетово). Од овие податоци може да се претпостави дека стариот град Драудак, којшто имал големо значење, се наоѓал
помеѓу Кичево и Тетово, т.е. близу Гостивар. Според една
легенда сегашното име градот го добил во времето на владетелот Волкашин и тоа од зборот: гости. Бидејќи во текот
на турското владеење во овие краишта доаѓале голем број
на посетители – гости, на турски го нарекле „Гостивар“, т.е.
„гости има“. Односно, Гостивар е местото на собирање на
гостите, т.е. „град на гостите“.
Во 1850 година Ами-бег, геолог и балканолог, во патеписите за Тетово, меѓу другото, во еден дел вели дека во
Полог се наоѓа „големото село“ Гостивар. А како град Гостивар за прв пат се споменува во два записи од 19 век. Според
нив, ова полошко населено место веќе имало оформено своја
чаршија (плоштад), а вторник бил пазарен ден. Во 1874 год.
градот имал 400 куќи со околу 2 000 жители, а кон крајот на
истиот век околу 3 500 жители.
Според записите на Абдулаќим Догани, Гостивар го
добил името по една девојка дојдена од Бар којашто за мес-
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то на живеење го одбрала овој град. Во локалниот говор за
девојка се вели „гоца“, a Бар е Тивар. Така се добило името
Гостивар – Гоца Тиварит (девојката од Бар).
Градот Гостивар се споменува во записите на најпознатите историчари коишто даваат важни податоци за неговото постоење и структура. Така според бугарскиот етнолог
Васил Кинцев, Гостивар на крајот на 19-тиот век имал 3 753
жители, од кои 3 180 Албанци, 310 христијани (Македонци,
Срби), 200 Роми, 20 Турци и 25 Власи. Денес демографската
структура на Гостивар е следната:



Старите градови имаат традиција, историја, култура,
обележја кои оставиле јасно видливи траги и во сегашноста.
Белег на градот Гостивар е Саат кулата која претставува сведок на настаните од 1566 год. па сé до денес. Кулата, главно,
ја има сочувано архитектонската особеност и неслучајно е
главно културно наследство и симбол на градот. Културните споменици и обележја, меѓу кои многубројните џамии,
теќиња и цркви, нè враќаат во времето кога на овие простори владееле Турците.
Прв бег на Гостивар бил Кара Мустафа-паша. Тој во
времето на владеењето на султанот Ибрахим Кан (1639-1648)
во 1639 год. станува везир на Отоманската Империја.
По неговата смрт, откако го погубуваат во Истанбул,
неговиот син Ебу Бекир доаѓа во Гостивар. Бидејќи бил богат по доселувањето во овој град изградил џамија во близина
на Бег Маало. Во вакуфнамето во 1688 година до џамијата е
изградена една медреса и таа е првото училиште во Гости-

Општина Гостивар

вар, во кое освен учениците од блиските села, се хранеле и
сиромашните луѓе од Гостивар. Во состав на овој комплекс,
функционирала и библиотека.
Џамијата на Ебу Бекир била срушена, за повторно да
ја изгради неговиот чичко Исмаил-ага. Тој бил многу богат и
ја изградил и Саат кулата, а џамијата ја нарекле Саат џамија.
Во 1920 година џамијата била реконструирана. Исто така, се
реконструирала и во летото 1944 год., а 50 години подоцна
врз нејзините темели е изграден нов убав објект. Новата џамија, Саат џамија, има едно минаре со две шерифиња.
Полошката котлина настанала како последица на големи тектонски поместувања при истечувањето на езерото
кое постоело на дното на котлината, во времето на терцијар
и квартер, низ Дервенска клисура преку Вардар до Егејското
Море. Во оваа геолошка фаза се формирал основниот релјеф
на овој дел на Балканот, а со тоа и основниот релјеф на Полошката котлина. Сува Гора со 1 853 метри и Шар Планина
со 2 748 метри надморска височина, го обележуваат целиот
амбиент под кој е распослан градот.
Западните планини и падини се покриени со бујна
вегетација давајќи им на пределите изразит шумски карактер, додека источните планини се голи и пусти, поради нивниот варовит состав.
Полошката котлина е на 300-600 метри надморска
височина. Таа претставува вистинска ризница за земјоделието. Но, за него не може да се каже дека е доминантно, бидејќи Гостивар денес прераснува во модерен бизнис центар
во кој се развиваат производството и услугите. Основата е
во минатото, во развиеното занаетчиство и во големите индустриски системи кои поради застарените модели на организација и управување, не успеаја да опстанат во пазарната
конкуренција. Тука некогаш имало врвни занаетчии кои на
пазарот нуделе најразлични производи, а денеска постојат
компании чии брендови се познати и надвор од границите
на Македонија.
Територијата на гостиварската општина е област богата со постојани и повремени водени текови, реки и потоци
богати со вода во текот на целата година. Најдолгата река во
Македонија Вардар извира на само пет километри западно
од градот Гостивар. Во неа се влеваат реките и помалите потоци на патот до Егејското Море. Вардар и неговите притоки
претставуваат несекојдневна природна убавина за посетите-
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лите, а на љубителите на риболовот им овозможуваат незаборавно доживување.
Во градот постои културен живот. Како резултат
на активноста на гостиварската младина функционираат
неколку културно-уметнички друштва кои одржуваат концерти во Центарот за култура и на отворен простор. На
љубителите на спортот бројни активности им пружаат многубројните спортски клубови – за фудбал, кошарка, ракомет,
карате итн.
Природните убавини, особено околните планини и
убавото Мавровско Езеро кое се наоѓа на само 25 километри
од Гостивар, во иднина треба да го промовираат градот како
туристички центар.

10

Општина Гостивар

Демографија
Број на жители – според националната припадност

*Попис 2012 год.

Број на жители – според полот
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*Попис 2012 год.
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Oпштината денес

За изготвување на Стратегијата за културен развој на
Општина Гостивар неопходно беше да се почне со дефинирање на актуелната состојба во општината во однос на културата. Така, активностите кои беа преземени во овој процес
беа: мапирање на постојните ресурси (културни и природни)
во општината, потоа правење SWOT анализа и, на крајот, истражување на мислењето на граѓаните, на фокус групите и
на претставниците на политичките партии во однос на идентитетот на градот.
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Анализа на резултатите
Главниот пристап во методологијата на активностите, истражување и анализа на културниот живот во Општина Гостивар, е базиран на функционалната анализа којашто
вклучува истражување на терен, како и квантитативна и
квалитативна анализа на резултатите.
Резултатите добиени од ова истражување треба да
послужат како основа за градење на стратегијата за културен развој на Општина Гостивар.
Методите (алатките) кои се користени во ова истражување
се:
-

теренско истражување:
• прашалник наменет за граѓаните на Општина
Гостивар (квантитативна анализа на податоците);
• насочено интервју со лидерите на политичките
партии кои се во состав на Советот на Општина Гостивар (квалитативна анализа на
податоците);
• фокус групи (квалитативна анализа);

-
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работа на маса: квалитативна и квантитативна анализа на резултатите од теренското истражување.

Maпирање на културните ресурси
Мапирањето на културните и природните ресурси се
направи во почетокот на процесот на изготвување на Стратегијата за културен развој и тоа за време на тридневниот
семинар предводен од експерт од Хрватска. Работната група
која работеше на дефинирање на овие ресурси беше составена од пет члена од Општина Гостивар. Методологијата на

Општина Гостивар

мапирање ги опфаќа движното и недвижното културно наследство и сите потенцијали кои општината може да ги користи во својот развој. Целта на мапирањето на културните
и природните ресурси е да се идентификуваат сите ресурси
кои би можеле да се развијат и кои би можеле да имаат влијание не само на културниот живот, туку и на економијата во
Општина Гостивар.
1. Инфраструктура:

•
•
•
•
•

Саат кулата
Беговата куќа
Центарот за култура
Центарот за конзервирање
џамии, цркви, теќиња и турбиња

2. Манифестации:

•
•
•
•
•
•
•
•

Меѓународна ликовна колонија
ликовни изложби
книжевни вечери
концерти на ансамблите и културноуметничките друштва
Ден на питите
одбележување разни годишнини и јубилеи
арт хепенинзи
славење на Ѓурѓовден во Речане
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3. Обичаи:

•
•
•

уникатни традиционални носии на
заедниците
уникатна горнореканска носија
познати мајстори на традиционални јадења
и ориентални слатки

4. Инфраструктура која нема културен карактер, но
може да предизвика интерес и да придонесе за развој на туризмот:

•
•
•
•
16

•

изворот на реката Вардар
Ѓоновичка пештера
живописната природа на Шар Планина и на
Буковиќ
инфраструктура во развој за рурален
туризам
туристичките капацитети во соседната
општина Маврово-Ростуше

Потенцијали за културен туризам
~ Саат џамија - во дворот на џамијата се медресата и
гробиштата. Тие постојат уште од 1688 год.

Општина Гостивар

~ Џамијата на Ново Маало - градител на месџисот
на ова маало е Мустафа- ага Сагир, а годината на
изградба е околу 1870 год.
~ Џамијата во Леска – изградена е во 1995 год.
~ Старата џамија во Чегране – изградена е во 1800 год.
~ Старата џамија во Балиндол – изградена е во 1910
год.
~ Џамијата во Србиново – според селаните таа е
изградена во втората половина од 19-тиот век, а
новата џамија е изградена во 1969 год.
~ Џамијата во Долна Бањица – изградена е околу 1650
год., а новата џамија во 1971 год.
~ Старата џамија во Равен – изградена е во 1800 год.,
додека новата џамија во 1993 год.
~ Саат кулата – 1566 год., постои и денес, реставрирана
е и е симбол на градот.
~ Црквата Св. Великомаченик Димитрија – 1846 год.,
активна и денес.
~ Црквата Св. Параскева - обновена во XVIII век,
активна и многу посетена.
~ Црквата Св. Богородица – изградена во 1924 год. и се
наоѓа во центарот на градот.
~ Црквата Св. Никола – изградена во1866 год. (с.
Балиндол).
~ Црквата Св. Никола – 1866 год. (с. Беловиште).
~ Св. Спас и Св. Атанасие (манастирски цркви од
стариот манастир Св. Атанасије од XIV век.
~ Црквата Св. Ѓорѓи – 1924 год. (с. Дебреше).
~ Црквата Св. Богородица – од XIV век (с. Дебрше).
~ Црквата Св. Атанасие – од 1870 год. (с. Чајле).
~ теќиња и турбиња (Авчелерово теќе, Халветиово
теќе, Љочларово теќе, Шехелеровото теќе,
Деделерово теќе).
~ Старата бегова куќа.
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SWOT анализа на културните ресурси
Силни страни:
• Добра географска положба и
планински предели
• Реката Вардар
• Полошката котлина
• Добрите врски со градот Тетово
• Мавровското Езеро
• Туристички потенцијал
• Старата мала хидроцентрала
• Ѓоновичката пештера
• Традиционална кујна
• Ориентални слатки
• Културен диверзитет
• Голем број уметници кои живеат
во Гостивар - околу 50 од различни
области: ликовна уметност, сценска
и музичка уметност, меѓу кои и со
светско реноме
• Шарпланинско куче
• Земјоделски култури од Бањица
• Центарот за култура, уметнички
галерии, киносали, сликарски ателјеа
• Отворен амфитеатар
• Дијаспората
Слаби страни:
18

Можности:

•
•
•
•
•

Туристички аспект на развојот
Мал, но организиран град
Чист град
Град на културата
Многубројни културноуметнички активности
• Скијачки центар Маврово
• Спортски град
• Мост за поврзување на другите
градови

Закани:

• Слаба промоција и одржување на
културните ресурси
• Нивна неатрактивност
• Нестручност на институциите и на
• Голема миграција на
структурите
населението
• Недостаток на меѓународни фестивали • Зголемување на
• Немање професионален театар
невработеноста
• Недоволен број културни активности • Слаба економија
• Тешки финансиски услови на
општината
• Голема невработеност

Општина Гостивар

Анализа на прашалниците
Резултати од прашалниците за граѓаните
Истражувањето користеше намерни примероци на
граѓани кои живеат на подрачјето на Општина Гостивар.
Примерокот на истражувањето беше составен од локалниот
тим од Општина Гостивар под мониторинг на ЦИУ Мултимедиа. При неговото составување се водеше сметка за следниве критериуми на разноликост: етничка припадност, брачен статус, степен на образование и моментално занимање.
Истражувањето го спроведоа локални анкетари во периодот
јули-август 2010 год. Тие беа обучени од страна на локалниот
тим и ЦИУ Мултимедиа. Анкетата беше анонимна.
Единствен критериум за понатамошна обработка на
прашалникот беше тој да биде пополнет во целост. На прашалникот одговорија 188 анкетирани граѓани од кои еден
прашалник беше поништен поради нецелосна пополнетост.
Односно, целиот примерок се состои од 187 испитаници.
Општите резултати од истражувањето се пристапни
во публикацијата: „Општина Гостивар - резултати од истражувањето за културниот живот во општината“ издаден од
ЦИУ Мултимедиа или на веб-страницата www.multimedia.
org.mk. Понатаму се претставени и дел од резултатите и
главните заклучоци.
Карактеристиките на примерокот во најголем дел
соодветствуваат на карактеристиките на населението во
Општина Гостивар и може да заклучиме дека податоците
од одбраниот примерок, кои се однесуваат на ставовите и
потребите на граѓаните од Општина Гостивар за културниот
живот во нивната заедница, се релевантни за дискутирање и
извлекување заклучоци кои се однесуваат и на поширокиот
состав на населението во општината.
Во однос на консумацијата на културната понуда во
Општина Гостивар, резултатите се прикажани на слика 7.
Според резултатите за културната консумација на
граѓаните на Општина Гостивар во последните 12 месеци,
најголем дел од нив ниту еднаш не биле на концерт на класична музика или 86,2% од примерокот, односно ретко или
12,2% од нив биле пет пати на ваков концерт, 1,2% биле до
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Слика 7: Консумација на културната понуда во
Општина Гостивар
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десет пати и само 0,4% повеќе од десет пати во последните 12
месеци посетиле концерт на класична музика.
Истовремено, испитаниците од Општина Гостивар
ретко посетуваат џез-концерт, односно 90,7% од примерокот ниту еднаш во текот на последните 12 месеци не биле
на ваков настан и само 8,9% биле пет пати, односно 0,4% од
испитаниците биле на џез-концерт повеќе од десет пати во
последната година.
Театарската уметност е меѓу најчестите форми на
културна консумација на граѓаните. Иако 52% од испитаниците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле на претстава, сепак 35,8% биле пет пати на театар, 9,8% од испитаниците биле помеѓу шест и десет пати, 2% биле повеќе од
десет пати и само 0,4% од испитаниците во примерокот во
текот на последната година повеќе од дваесет пати биле на
театарска претстава.
Во однос на посетата на концерти на народна музика,
67,1% од испитаниците ниту еднаш во текот на последните
12 месеци не биле на концерт на народна музика, 25,6% пет
пати биле на ваков настан, 4,1% биле до десет пати, додека
2,4% од испитаниците, односно 0,8% од нив биле повеќе од
десет, односно повеќе од дваесет пати на концерт на народна
музика.
Во однос на консумирањето на забавна музика,
50,8% од испитаниците ниту еднаш во последните 12 месеци
не биле на концерт на забавна музика, 31,3% биле пет пати
на ваков настан, 9,7% биле десет пати, а 4,1% од нив биле
повеќе од десет или дваесет пати на ваков настан.
Според резултатите 51,2% од испитаниците ниту
еднаш во последните 12 месеци не биле на кино, 33,3% пет
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пати го сториле тоа, 6,5% од испитаниците десет пати биле
на кино и само 5,3%, односно 3,7% од испитаниците биле на
кино повеќе од десет, односно дваесет пати.
Слична е консумацијата на забави со техно-музика,
при што 78,1% од испитаниците ниту еднаш во последните
12 месеци не биле на ваков настан, 11,8% пет пати во изминатата година биле на ваков настан, 5,7% од нив десет пати
биле на забави со техно-музика и само 2,4%, односно 2% биле
на вакви настани повеќе од десет, односно дваесет пати.
Посетите на музеј и галерија не се честа културна
практика на граѓаните во Општина Гостивар. Според резултатите 61% од испитаниците ниту еднаш во последните 12
месеци не биле на ваков настан, 26,8% од нив пет пати биле
во ваква посета, 7,3% тоа го направиле десет пати и 4,5%, односно 0,4% од нив биле повеќе од десет пати во посета на музеј, галерија или изложба, односно повеќе од дваесет пати.
Посетите на балет, опера и филхармонија се меѓу
најретките културни практики на граѓаните во Општина
Гостивар. Според резултатите 95,5% од испитаниците ниту
еднаш во последните 12 месеци не биле на ваков настан, 4,1%
тоа го сториле до пет пати и само 0,4% од нив десет пати
биле на балет, опера и филхармониски концерт.
Во однос на посетеноста на местата на кои имало
културен настан, граѓаните на Општина Гостивар се изјасниле како на слика 8.
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Слика 8: Посетени места на кои се случувале културни
настани во последните 12 месеци
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Според резултатите 47,2% од настаните кои граѓаните на Општина Гостивар ги посетиле во последните 12 месеци
се одвивале во нивната општина, 14,6% од настаните се одржале во други општини и 25,2% од настаните биле настани
кои се одржале на повеќе места и општини, вклучувајќи ја и
Општина Гостивар. Останатите, 13% не биле на културен настан во последните 12 месеци. Ваквите резултати укажуваат
дека културната понуда во општината е релативно интересна и посетувана од страна на граѓаните. Но сепак, одреден
процент на граѓани квалитетот и квантитетот на понудата
го сметаат за недоволен и поради тоа не посетуваат локални
културни настани или заминуваат во други општини.

Слика 9: Познавање на културните објекти во Општина
Гостивар

Во однос на прашањето во врска со познавањето на
културните објекти и знаменитости во Општина Гостивар,
одговорите на граѓаните се прикажани на слика 9.
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Слика 10: Места на кои се случуваат културни настани во
Општина Гостивар

Општина Гостивар

Според резултатите за испитаниците кои познаваат
историски објекти со културно значење во општината, 38,6%
ги посетиле пред помалку од еден месец, 8,5% тоа го сториле
во последните три месеци, 9,4% тоа го сториле во последните
3-6 месеци, 14,2% од испитаниците тоа го сториле во последните 12 месеци и 29,3% од нив никогаш не ги посетиле. Овие
податоци ја потврдуваат потребата од зајакнато промовирање на ресурсите во општината.
Во однос на посетеноста на објектите за култура кои
постојат во Општина Гостивар, одговорите на испитаниците
се прикажани на слика 10.
Според резултатите 35,4% од испитаниците посетиле културни настани кои се одржале во Центарот за култура, 2% од испитаниците биле на настани во спортската
сала, 1,6% биле на културни настани на отворен простор и
исто толку во кино, додека 0,8% биле на културни настани
во библиотека. Дополнително, 57% од испитаниците биле
на настани во општината кои се одржале на повеќе места,
0,4% од испитаниците ја избрале опцијата за друго место од
оние понудените како место на посета на културни настани, додека 1,2% од нив не се сеќаваат на местата на кои се
одржале културните настани. Одговорите на ова прашање
укажуваат на концентрирање на настаните во една културна
институција и тенденција на институционализација на културата. Постои потреба од диверзификација на местата кои
може да се употребат за културни настани и особено фокус
кон активностите на неинституционалната културна сцена
во Општина Гостивар.
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Слика 11: Посета на изворот на реката Вардар
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Во однос на природните ресурси кои постојат во Општина Гостивар и прашањето за нивната посетеност, испитаниците во најголема мера го посетиле изворот на реката
Вардар. Резултатите се прикажани на слика 11.
Според резултатите, 26% го посетиле пред помалку
од еден месец, 11,4% тоа го направиле во последните три месеци, 10,6% тоа го сториле во последните 3-6 месеци и 22,4%
од испитаниците тоа го направиле пред повеќе од едена година. Истовремено, 14,1% од испитаниците не се сеќаваат
кога последен пат го посетиле изворот на Вардар.
Во однос на ангажираноста на Општина Гостивар и
нејзината вклученост во организирањето културни настани,
оценката по ова прашање од страна на испитаниците е прикажана на слика 12.
Според резултатите 13,1% од испитаниците, односно
12,2% сметаат дека општината одлично, т.е. во доволна мерка учествува во организирањето културни настани во општината. Дополнително, 32,5% од испитаниците сметаат дека
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Слика 12: Ангажираноста на општината во однос на
организирањето културни настани

општината просечно се ангажира во организирањето настани, 28,5% сметаат дека општината недоволно, односно 13,7%
сметаат дека воопшто не се ангажира во организирањето на
културниот живот. Иако е видливо и делумно валоризирано ангажирањето на општината во организирањето на културниот живот, очигледна е потребата од поголема нејзина
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инволвираност во креирањето и организирањето културни
настани и, веројатно, поголемо маркетинг застапување на
настаните што ги организира.

Слика 13: Граѓанско учество во организирањето на културниот

Во однос на граѓанското учество во организирањето
на културниот живот на Општина Гостивар, мислењата на
испитаниците се прикажани на слика 13.
Според резултатите 24% од испитаниците не ја познаваат веб-страницата на општината и услугите што ги нуди,
22% слушнале за истата, но не ја посетиле, 25,2% од нив ја
посетиле, но не ја познаваат целосно и не ги познаваат услугите кои таа ги нуди и 28,8% од испитаниците се целосно
запознаени со истата и услугите што ги нуди. Во контекст на
засилената компјутеризација на општеството, резултатите
укажуваат на поголемото инволвирање на општината.
живот на Општина Гостивар

во промовирање на Интернет комуникацијата со граѓаните
и услугите што ги нуди, а кои ќе ја олеснат комуникацијата
помеѓу општината и граѓаните со што се придонесува кон
развивање на е-демократијата во општината.
Одговорите на прашањето за потребите на граѓаните
во однос на културниот живот во Општина Гостивар се прикажани на слика 14.
Слика 14: Потребите на граѓаните во однос на културниот
живот во Општина Гостивар
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Според резултатите 25,2% од испитаниците сметаат
дека се потребни разновидни и побројни културни настани,
12,2% сметаат дека е потребна изградба на нови културни
објекти, 9,8% сметаат дека е потребно реновирање на постојните објекти и 47,5% сметаат дека сè претходно наведено е неопходно. Дополнително, 5,3% од испитаниците не се
согласуваат со понудените опции. Во оваа насока треба да
се движат некои од приоритетите на општината за периодот
2012-2016.
На прашањето дали граѓаните на Општина Гостивар
би оделе на културни настани во други општини, испитаниците во поголем процент одговориле позитивно. Резултатите се прикажани на слика 15.

Слика 15: Посета на културни настани во други општини
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52,4% од испитаниците од Општина Гостивар би
оделе на културни настани и во други општини дури и кога
културниот живот во општината е задоволителен за нивните потреби, а како причина ја наведуваат потребата од самонадградување, 42,7% не би оделе, додека 4,9% одбираат друга
опција. Ова можеби укажува од една страна на недовербата
на граѓаните кон можноста културниот живот во општината
да се подобри, како и потребата да бидат во тек со другите
атрактивни културни настани.
Во однос на степенот на задоволство на граѓаните од
нивната улога во организирањето на културниот живот во
Општина Гостивар, резултатите од ова прашање се прикажани на слика 16.

Општина Гостивар

Слика 16: Степенот на задоволство на граѓаните од
нивната улога во организирањето на културниот
живот во Општина Гостивар
На прашањето за задоволството од улогата во организирањето на културниот живот во општината, 42,3% од
испитаниците воопшто не се задоволни, 42,7% се делумно
задоволни и 15% од нив се потполно задоволни.
Во однос на прашањето за важноста на културата
како аспект на развојот на Општина Гостивар, голем број од
испитаниците сметаат дека е тоа многу важен сегмент. Резултатите од ова прашање се прикажани на слика 17.

Слика 17: Важноста на културата како аспект на развојот на
Општина Гостивар

Според резултатите 71,1% од испитаниците сметаат
дека културата е важен аспект на севкупниот развој на општината и дополнително ја истакнуваат врската помеѓу економскиот и културниот развој, додека 16,7% сметаат дека
културата е само делумно важен аспект на локалниот развој
и 12,2% сметаат дека има поважни работи на кои треба да

27

Стратегија за културен развој на

се фокусира општината, како невработеноста, инфраструктурата.
Во однос на хипотетичкото прашање за новиот
бренд на Општина Гостивар, најголем број граѓани сметаат
дека Саат кулата во градот би можела да биде новото обележје или бренд на општината. Резултатите од ова прашање
се прикажани на слика 18.

Слика 18: Нов бренд на Општина Гостивар
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На прашањето за најпрепознатливото обележје на
Општина Гостивар, 50,8% од испитаниците сметаат дека тоа
е Саат кулата, 32,5% дека тоа е изворот на реката Вардар,
5,3% сметаат дека тоа е новоизградениот Амфитеатар на реката Вардар и 11,1% дека повеќе симболи на општината се
обележје на градот, најчесто изворот на реката Вардар и Саат
кулата и уметничкиот потенцијал во општината, особено со
фокус кон ликовните уметници.
Заклучоците од одговорите на прашалниците, кои
беа дистрибуирани до граѓаните на Општина Гостивар 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
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тоа не само во улога на информиран граѓанин, туку
како активен учесник во креирањето програми и донесувањето одлуки за културниот живот во општината, вклучувајќи го и ставот/односот на локалната
власт кон партиципативното учество на граѓаните;
• посакуваното идно ново обележје на Општина Гостивар.
На прашањето за најпрепознатливото обележје на
Општина Гостивар, 50,8% од испитаниците сметаат дека тоа
е Саат кулата, 32,5% дека тоа е изворот на реката Вардар,
5,3% сметаат дека тоа е новоизградениот Амфитеатар на реката Вардар и 11,1% дека повеќе симболи на општината се
обележје на градот, најчесто изворот на реката Вардар и Саат
кулата и уметничкиот потенцијал во општината, особено со
фокус кон ликовните уметници.
Граѓаните на Општина Гостивар најчесто одат на
кино или театар, а ретко посетуваат други културни настани
како: изложби, балет, филхармонија, различни концерти. Дел
од причините за ваквата состојба со културната консумација
е неможноста да се посетат вакви настани во својата општина (на пример, филхармониски концерт), а лимитирана е и
можноста тоа да го сторат во друга општина. Важно е да се
забележи дека во Гостивар постои приватна современа киносала, како и Центар за култура кој овозможува различни
културни настани, меѓу кои најчеста форма се театарските
претстави. И покрај традицијата на активни врвни ликовни
уметници, Општина Гостивар не поседува галерија. Дополнително, постоењето единствено на национални културни
институции и комплексните односи во поглед на децентрализацијата на културата не го олеснуваат пристапот на
граѓаните до националните институции со локална културна содржина. Тука можеби и треба да се бараат причините за
посетите на настани во другите општини, наведените културни потреби за диверзификација на културната понуда во
општината, отворање на нови културни точки или реставрирање на постојната културна инфраструктура (физички и
програмски).
Граѓаните на Општина Гостивар ја познаваат културната историја и културната инфраструктура, но ретко ја
посетуваат, односно ретко одат на културни настани организирани во овие културни точки. Важно е да се напомене
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дека тие најчесто го препознаваат Центарот за култура како
културна точка во општината што, од една страна, ја потенцира неговата одговорност во начинот како ја програмира
културата во своите редови, но, од друга страна, укажува на
концентрација на настаните и тенденција на институционализација на културата.
Дополнително, граѓаните на Општина Гостивар се
заинтересирани за настаните во другите општини, иако голем дел не би оделе таму доколку се задоволни од културната
понуда во својата општина.
Ваквите тенденции на културни потреби и форми на
културна консумација укажуваат на потребата од повидлив
и поголем ангажман на Општина Гостивар и нејзините културни чинители во промовирање на културното богатство,
но и на потребата 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 општината.
Дополнително на културните потреби на граѓаните во Општина Гостивар се чини неопходна диверзификацијата на
настаните, зголемување на бројот на настаните, како и деинституционализација на културата надвор од постојните институции на културата. Иако центрите за култура се важни
културни точки на живеењето во општините и важна културна инфраструктура, сепак денес во светот секој човек
може да биде уметник и секое место може да биде простор
за културна експресија. Во тој контекст се чини есенцијална
диверзификацијата на местата кои може да се употребат за
културни настани и особено фокусот кон активностите на
неинституционалната културна сцена во Гостивар. Општината се одликува со силна ликовна сцена, а сепак малку се
посветува на независната уметничка сцена и особено на користењето на јавниот простор (паркови, улици, плоштади)
и други простори (трговски центри) како место за културни
настани.
Граѓаните делумно добро ја проценуваат ангажираноста на општината во организирањето на културниот живот иако нагласуваат дека е потребна поголема иницијатива
и инволвираност на општината во креирањето и организирањето на културните настани и, веројатно, поголемо маркетинг застапување на настаните кои ги организира. Граѓаните
се истовремено и незадоволни од степенот на нивното учес-
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тво во процесите на локално ниво, а поврзани со културниот
живот, како и од нивната улога како граѓани во процесите
на планирање и имплементирање на културниот живот во
општината. Тие овие процеси ги оценуваат како еднонасочна комуникација 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, потребно е поголемо инволвирање на граѓаните во
процесите на структурирање, донесување одлуки и имплементирање на културните активности на локално ниво, односно креирање на партиципативни политики кои ја афирмираат вклученоста на граѓаните.
Како резултат на недоволната комуникација помеѓу
општината и граѓаните, голем дел од нив не ја користат е-комуникацијата со општината и не ги познаваат услугите што
нејзината веб-страница ги нуди, а кои можат да ја олеснат
комуникацијата помеѓу општината и граѓаните и да придонесат кон развивање на е-демократијата во неа.
Во однос на новиот идентитет на општината, граѓаните на Општина Гостивар сметаат дека Саат кулата е нејзиното најпрепознатливо обележје, иако и изворот на реката
Вардар, кој граѓаните го препознаваат, но ретко го посетуваат, е огромен природен ресурс што нуди бројни можности за
културно искористување.
На крајот, граѓаните се согласуваат дека културата е
важен аспект на развојот на општината и се чини дека добива на значење меѓу другите видливи проблеми во неа.

Насочени интервјуа
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 со цел да се истражат
мислењата и ставовите на интервјуираните лица во однос на
културното живеење во Општина Гостивар. Прашањата во
интервјуто беа составени од тимот на ЦИУ Мултимедиа во
консултација со локалниот тим и се концентрираа на следните блокови:
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- Општи прашања за Општина Гостивар во однос на општите трендови на движење на населението во Општина
Гостивар; акутни и најголеми проблеми во општината
и влијанијата однатре и однадвор; предностите и поволните околности во општината; ставот за работата
на Советот на општината и општинската администрација; ставот за информираноста на граѓаните за активностите во општината, како и нивното вклучување во
донесувањето на одлуките и приоритетите на Општина Гостивар за наредните четири години.
- Прашања од областа на културата, а во однос на Општина Гостивар кои се однесуваат на: ставот за потенцијалот на општината да привлече внимание и на
други граѓани од други општини; ставот кон работата
на институциите од областа на културата во Општина
Гостивар и процесот на децентрализација во културата; ставот за соработката на Општина Гостивар со Министерството за култура; приоритетите на општината
во областа на културата и визијата за општината во
наредните 15 години.
- Прашања за односот помеѓу цивилниот сектор и Општина Гостивар кои се однесуваат на соработката на
општината со цивилниот сектор и ставот за улогата
на различни форми на граѓанско организирање (куќен
совет, индивидуалци, невладини организации) во процесите на одлучување во Општина Гостивар.
- Прашања за статусот на различните малцински групи
во Општина Гостивар кои се однесуваат на практицираната политика на општината кон малцинствата;
ставот за односите помеѓу различни етнички групи во
Општина Гостивар; ставот за поддршката на Општина
Гостивар на активностите кои се однесуваат на потребите на малцинствата и идните чекори кон подобро
вклучување на малцинствата во процесите во општината.
- Прашања за односот помеѓу медиумите и Општина Гостивар кои се однесуваат на ставот за односот на националните електронски медиуми кон настаните во општината; односот на Општина Гостивар кон локалните
медиуми, како и сликата на општината во медиумите.
- Прашања за односот помеѓу бизнис секторот и Општина Гостивар кои се однесуваат на релациите на опш-
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тината со бизнис секторот; за проекти кои општината
ги работела во партнерство со бизнис секторот, како и
соработката на општината со интернационални организации и странски донатори.
Изборот на интервјуираните лица беше направен
од локалниот тим од Општина Гостивар во консултација со
ЦИУ Мултимедиа, а контактирањето на истите беше направено од локалниот тим. Сите интервјуа беа водени од страна
на ЦИУ Мултимедиа како независна страна во процесот и
беа снимени, а подоцна транскрибирани.
Заклучоците од насочените интервјуа, кои беа водени со претставници од Општина Гостивар, пред сé со
личности кои донесуваат одлуки (претседателот на Советот
на Општина Гостивар, шефот на Кабинетот на градоначалникот, членови на Советот од различни политички партии),
може да се класифицираат во шест категории и тоа заклучоци по прашања кои се однесуваат на: општината (генерално), културниот живот во општината, ситуацијата со
малцинствата, невладиниот сектор, медиумите и бизнис
секторот.
Од резултатите, односно од исказите на испитаниците кои се однесуваат на развојот на културата во Општина
Гостивар може да се заклучи дека сите сметаат дека културата е важен сегмент од локалното општествено уредување.
Исто така, постои политичка волја од сите политички партии кои се присутни на гостиварската политичка сцена да се инвестира во секоја смисла во културниот развој.
До овој момент не е направен никаков план за културен развој на општината.
Како најгорлив проблем со кој се соочува општината, сите испитаници го наведуваат водоснабдувањето, односно немањето пречистителна станица.
Сите испитаници сметаат дека културната понуда
мора да се зголеми, бидејќи културниот живот во Гостивар
не е на задоволително ниво.
Скоро сите испитаници сметаат дека регенерацијата
на културата треба да почне со регенерација на просторите,
човечките ресурси и културните програми и активности.
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Во однос на прашањето: национални и локални институции во културата, има различни ставови и тоа едната
опција е дека сите институции што постојат во Гостивар треба да бидат под ингеренција на локалната самоуправа, но под
услов да немаат претходни долгови и да се на задоволително
ниво во однос на инфраструктурата. Другото мислење е дека
институциите што се на национално ниво треба да останат
под ингеренција на Министерството за култура, но дека треба да има поголема синергија со локалната власт.
За развој на културниот сектор потребни се неколку
предуслови: подинамичен однос национално-локално, подобрени човечки ресурси (професионализација на тимовите), зголемени финансиски средства (нови финансиски линии и начини на финансирање, со помош и од централната
власт).
Во однос на визијата за Општина Гостивар сите интервјуирани сакаат да го видат Гостивар како развиен град,
со развиен бизнис сектор, град со искористени природни
ресурси (изворот на реката Вардар), град со добро средена
урбанистичка инфраструктура, со богата и разновидна културна понуда за сите жители.
Испитаниците сметаат дека Гостивар треба да стане
град отворен за сите граѓани, а културните активности во
него да бидат достапни за сите. Во однос на мултикултурниот концепт на градот, мислењата беа исти - дека соживотот
во Гостивар е на високо ниво.
Еден од заклучоците е дека треба да се разгледаат
можностите за развој на нови институции на полето на културата (библиотека, младински клубови) и да се планира инвестирање во овој сектор.
Во однос на невладиниот сектор испитаниците сметаат дека, освен со неколку исклучоци, капацитетите на овој
сектор се на ниско ниво. Посебно во областа на културата речиси и да нема сериозни иницијативи од граѓанскиот сектор.
Во однос на медиумите сите испитаници сметаат дека
Гостивар нема доволно локални медиуми кои го информираат
населението и дека општината е добро застапена во локалниот медиумски простор кој го покрива Општина Тетово.
Во однос на бизнис секторот сите испитаници сметаат дека тој не е вклучен во планирањето на развојот на градот и дека треба да се најдат механизми за овој сектор да има
значајна улога во развојот на општината.

Општина Гостивар

Фокус групи
Фокус групата е истражувачка алатка со која преку истражување на перцепциите, ставовите, верувањата 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:
- Проблемите во однос на културата во Општина Гостивар;
- Потребите на уметниците и цивилниот сектор во однос на културата во Општина Гостивар;
- Идентитетот (стар и нов) на Општина Гостивар;
- Односот на локалната власт кон уметниците и цивилниот сектор во Општина Гостивар.
Изборот на фокус групата беше направен од локалниот
тим од Општина Гостивар во консултација со ЦИУ Мултимедиа, а составот на фокус групите беше направен од локалниот тим. Фокус групите беа водени од ЦИУ Мултимедиа,
како независна страна во процесот, дискусиите беа снимени,
а подоцна транскрибирани. Како најпогодни за културниот контекст на Општина Гостивар беа избрани уметниците
кои творат во општината, како дел од првата фокус група,
како и претставници на невладиниот сектор 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.
Заклучоците од фокус групите во Општина Гостивар, односно двете целни групи: културни работници и
претставници од невладиниот сектор, може да се класифицираат во четири категории, т.е. заклучоци по прашања кои
се однесуваат на: потребите, проблемите, (ре)дефинирање
на идентитетот на градот и односот на општината кон граѓаните.
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Од исказите на учесниците во фокус групите може
да се заклучи дека еден од главните проблеми во Гостивар е
партизираноста (политизацијата) и во редовите на уметниците. Исто така, како проблем беше детектиран и нискиот
капацитет на кадарот кој работи во културните институции
во областа на културниот менаџмент. Потоа беше споменат
и проблемот на нетранспарентноста во донесувањето на одлуките во однос на културата на општинско ниво (буџетот).
Потоа се спомена и проблемот на недоволната комуникација
меѓу институциите на национално и локално ниво.
Сите учесници во фокус групите сметаат дека треба
да се инвестира во алтернативни простори во кои уметниците би можеле да го канализираат својот креативен потенцијал.
Во однос на идентитетот на градот повеќето од нив
сметаат дека Гостивар треба да биде град на визуелната уметност, град на Ферад Мурати (нобеловец кој потекнува од Гостивар) или град на пеливанството.
Во поглед на прашањето за односот на општината
кон граѓаните, сите сметаат дека таа треба да е многу поактивна во однос на културниот живот. Културата 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.

Заклучоци
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На крајот заклучокот е дека Општина Гостивар има
огромен потенцијал кој може да го искористи за развој на
градот. Сите испитаници вклучени во ова истражување сметаат дека културата е важен сегмент на општественото уредување на Општина Гостивар и дека е есенцијална компонента
на социјалната регенерација, подобрувањето на квалитетот
на животот на граѓаните, па дури и дека културата може да
прерасне во потенцијал за економски развој на општината
во иднина.

Општина Гостивар

Стратегија за културен развој

Концептот на интегриран локален развој во текот на
годините стекна популарност како решение за често спорадичниот и непланскиот раст и развој на градовите и регионите. Традиционалниот, секторски пристап стана неефективен
поради комплексноста на прашањето за развојот и напредокот на патот кон децентрализацијата, неповрзаноста на надлежностите со економската и еколошката територијалност
и, конечно, поради структурите на управување на повисоки
нивоа кои влијаат врз донесувањето на одлуките за инвестициите и распределбата на ресурсите. Покрај тоа, градовите и
регионите пробуваат сè почесто да најдат начин и средства
да ги искористат економските прилики кои ги создава глобализацијата и, истовремено, да се заштитат од негативните
глобални екстерни влијанија и ефекти.
Стратешкото планирање во контекст на интегриран
локален развој интегрира теорија и практика на учество,
преговори и донесување одлуки на засегнатите страни. Тоа
става акцент и на територијалниот пристап, чувството на заедничка сопственост, партнерство и хоризонтална и вертикална координација. Во еден типичен процес на стратешко
планирање, заинтересираните страни се прашуваат и бараат
одговор на четири основни прашања: (1) Каде сме сега? (2)
Каде сакаме да бидеме? (3) Како дотаму да стигнеме? и (4)
Како ќе знаеме дека сме стигнале таму? Ова вклучува разбирање на моменталната ситуација, замислување на иднината,
анализа на стратешките опции, утврдување на приоритетите
и донесување тешки одлуки. Клучната функција и фокусот
на стратешкиот план не е самиот „план” или алатките и че-
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корите од процесот на планирање, туку тоа е времето и можноста на сите заинтересирани страни да можат заеднички
да ја обликуваат визија за развој и да се мобилизираат сите
ресурси за нејзино спроведување и тоа преку социјалната
и политичката сила. Процесот на креирање на стратешки
план создава платформа која ќе им овозможи на локалните
власти и на граѓаните да работат заедно за поефикасно да ги
дефинираат и имплементираат своите заеднички вредности,
стремежи и стратешки цели. Кога е успешно, стратешкото
планирање ги руши границите меѓу институциите и секторите, прави интеграција и ги насочува ресурсите кон заеднички договорени приоритети за развој.

Вовед
Општина Гостивар го има прифатено концептот на
интегриран развој и одлучи активно да се вклучи во процесот на креирање на стратешки план за развој на културата и
во таа насока активно ги вклучи сите релевантни фактори
во овој процес: почнувајќи од политичките елити кои донесуваат одлуки на ниво на општината, културните оператори, младите, уметниците, како и пошироката јавност. Како
резултат на тригодишниот процес на планирање и изготвување на овој документ, се дефинираа визијата, мисијата и
стратешките цели кои треба да бидат оска по која треба да
се движи општината во наредните пет години на полето на
културата.

Визија
38

Визијата за развој на културата во Гостивар е:
Гостивар да прерасне во град препознатлив по својата културна понуда, да биде културна престолнина во која уметноста и културата ќе придонесуваат за развој на економската и социјалната сфера. Град кој ќе биде препознатлива туристичка дестинација на изворот на Вардар и, конечно, град
кој користејќи ги принципите на инклузивност и отчетност,
како и новите технолошки достигања ќе ги инспирира, ќе ги
поддржува и ќе ги направи своите граѓани подобри, посреќни и побогати.

Општина Гостивар

Мисија
Градот Гостивар да обезбеди адекватен и професионален сервис на граѓаните кој ќе овозможи и ќе поддржи одржлив културен развој преку обезбедување активно
граѓанство, културна разноликост, нови и иновативни културни програми, развивање креативни индустрии, обезбедување социјална инклузија и економски развој.
Инструменти: легислатива релевантна за оваа локална културна политика, финансирање, менаџмент, партиципација, едукација, вработување, сопственост.

Цели
Стратешка цел 1: Обновена културната инфраструктура во Општина Гостивар и промовирани нови модели на
културни институции.
Стратешка цел 2: Промовирани културните вредности и потенцијали на Општина Гостивар, како и развивање на
креативните индустрии.
Стратешка цел 3: Унапреден менаџмент на институциите и на претставниците од областа на културата на ниво
на Општина Гостивар.
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Акционен план за спроведување на
стратегијата за културен развој на
Општина Гостивар
(2012-2016)

Општина Гостивар
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Општина Гостивар
Граѓанскиот сектор во Општина Гостивар, бизнис секторот, националните културни
институции и Министерството за култура на РМ
Обновен изворот на реката Вардар и оспособен за активен културен туризам и за
одржување на културни манифестации
2012 – 2016 година
Општински буџет, јавно-приватно партнерство, донации, кредит
Уредени имотно-правни односи; позитивна соработка со националните институции
од областа на културата и централната власт; донации и одобрени заеми од
меѓународни институции

Опис на стратешката цел

Носители

Партнери

Резултати

Временска рамка

Извори на финансии

Други ресурси

Обновена културната инфраструктура во Општина Гостивар и
промовирани нови модели на културни институции
Во периодот 2012-2016 година Општина Гостивар ќе се фокусира на обновување
на постојната културна инфраструктура, а ќе започне и процес на изградба на нов
локален културен центар кој ќе одговори на потребите на граѓаните од областа на
културата, како и нови инфраструктурни објекти кои ќе имаат значење за развојот
на културата и идентитетот на општината. Притоа ќе се промовира нов модел на
културни институции (по примери од Холандија).

Стратешка цел 1:

декември
2013

октомври
2012

Поставени табли

Завршени градежни активности

Комплетирана целата
документација

Индикатори

март
2012
Приватен сектор

Општина
Гостивар
Сектор за
урбанизам

1.1.2. Изработка и
поставување на мобилна
монтажна сцена

мај
2012

февруари
2012

Временска рамка
почеток
крај
јануари
2012

Партнери

Општина
Гостивар
Сектор за
урбанизам

Носител

Поставена сцена според
техничката спецификација

Комплетирана целата
документација

Индикатори

Адаптација за културни настани на Амфитеатарот на реката Вардар

1.2.1. Комплетирана
техничка документација

Подрезултат

Резултат 1.2:

ноември
2012

Општина
Гостивар

1.1.3. Изработени 20
информативни табли со
туристички информации
ЈП Комуналец

jули
2012

Приватен сектор

Општина
Гостивар
Сектор за
урбанизам

1.1.2. Објавен тендер и
избран изведувач

јуни
2012

Временска рамка
почеток
крај
jaнуари
2012

Партнери

Општина
Гостивар
Сектор за
урбанизам

Носител

Ревитализација на изворот на реката Вардар и
негово приспособување за активен културен туризам

1.1.1. Комплетирана
техничка документација

Подрезултат

Резултат 1.1:

1.4.1. Комплетирана
техничка документација

Подрезултат

jaнуари
2012

jaнуари
2012

jaнуари
2012

јуни
2012

jaнуари
2012

jaнуари
2012

Временска рамка
почеток
крај

Избработена нацрт-верзија на
проектот

Обезбедена финансиска
конструкција

Пренос на сопственост на
парцелата за градење на
Општина Гостивар

Индикатори

Општина
Гостивар
Сектор за
урбанизам

Носител

Партнери

јуни
2014

октомври
2014

Временска рамка
почеток
крај

Целата документација е
комплетирана

Индикатори

Комплетирање на документацијата за проектот за изработка на мост
кој ќе ги поврзува Културниот центар и амфитеатарот

Приватен сектор

Општина
Гостивар
Сектор за
урбанизам
ЗЕЛС

1.3.3. Изработен идеен
проект за културниот
центар

Резултат 1.4.

Приватен сектор
ЗЕЛС

Општина
Гостивар

1.3.2. Обезбедена
финансиска конструкција
за проектот

Катастар
Правна служба на
општината Суд

Партнери

Општина
Гостивар
Сектор за
урбанизам

Носител

Комплетирање на документацијата за проектот за изработка на нов културен центар

1.3.1. Уредени имотноправни работи околу
парцелата за градење

Подрезултат

Резултат 1.3.

1.4.3. Изработен идеен
проект за мостот

Приватен сектор

Приватен сектор

Општина
Гостивар
Сектор за
комунални
работи,
врски и
патишта

Општина
Гостивар
Сектор за
комунални
работи,
врски и
патишта

1.5.1. Поставена огласна
табла на магистралниот пат
кој води кон градот

Партнери

Носител

Подрезултат

1.5.2. Уредување на
влезот-излезот од
градот (патничко и
хортикултурно)

јануари
2015

jуни
2014

јуни
2015

декември
2014

Изработена нацрт-верзија на
проектот

Обезбедена финансиска
конструкција

јануари
2012

јануари
2012

март
2012

март
2012

Временска рамка
почеток
крај

Уреден влез-излез од –кон
градот

Поставена огласна табла

Индикатори

Уредување на пристапите кон Општина Гостивар (влез кон градот)

Приватен сектор

Општина
Гостивар
Сектор за
урбанизам
ЗЕЛС

Резултат 1.5.

Приватен сектор
ЗЕЛС

Општина
Гостивар

1.4.2. Обезбедена
финансиска конструкција
за проектот

1.5.3. Поставени пет
информативни билборди

Општина
Гостивар
Сектор за
комунални
работи,
врски и
патишта
Приватен сектор

јануари
2012

март
2012

Број на поставени билборди

Општина Гостивар
Граѓанскиот сектор во Општина Гостивар, бизнис сектор, националните
институции во култура и Министерството за култура на РМ
Промовирана Саат кулата; промовирано делото на нобеловецот Ферид Мурад,
како и традиционалната и современата уметност во Гостивар
2012 – 2016 година
Општински буџет, јавно-приватно партнерство, донации, кредит
Уредени имотно-правни односи; позитивна соработка со националните
институции од областа на културата и централната власт; донации и одобрени
заеми од меѓународни институции

Партнери

Резултати

Временска рамка

Извори на финансирање

Други ресурси

Во периодот 2012-2016 година Општина Гостивар активно ќе учествува во
организирање и поддржување на настаните кои ги промовираат културните
вредности и потенцијали на општината

Промовирани културните вредности и потенцијали на
Општина Гостивар, како и развивање на креативните индустрии

Носител

Опис на стратешката цел

Стратешка цел 2:

Општина
Гостивар

2.1.3. Организирање два
концерти на класична
музика годишно во
Саат кулата

Општина
Гостивар

Општина
Гостивар

2.2.1. Консултација со
фамилијата на нобеловецот
за користење на нивната
куќа како место за
туристички посети

2.2.2. Адаптација на куќата
на Ферид Мурад во музеј

Подрезултат

Носител

Општина
Гостивар

2.1.2. Организирање две
изложби годишно во
Саат кулата

Резултат 2.2:

Општина
Гостивар

Носител

2.1.1. Печатење на 500
промотивни картички

Подрезултат

Резултат 2.1:

декември
2015

декември
2015

март
2012

Број на реализирани концерти и
број на посетители

Број на реализирани изложби и
број на посетители

Број на печатени разгледници

Индикатори

јануари
2012

април
2012

Приватен сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

декември
2012

март
2012

Временска рамка
почеток
крај

Приватен сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

Партнери

Подготвен проект за адаптација
на куќата со наведена
спецификација

Потпишан договор за користење
на куќата на нобеловецот

Индикатори

Промоција на делото на нобеловецот Ферид Мурад

јануари
2012

јануари
2012

Приватен сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар
Приватен сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

јануари
2012

Временска рамка
почеток
крај

Приватен сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

Партнери

Организирање промоција на Саат кулата

Општина
Гостивар

Општина
Гостивар

2.3.2. Организација на
Ден на питата

Носител
јануари
2012

јануари
2012

Невладин сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар
декември
2015

декември
2015

Временска рамка
почеток
крај

Невладин сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

Партнери

Број на учесници и
број на посетители

Број на настани и
број на посетители

Индикатори

Промоција на традиционалната и современата уметност во Состивар

2.3.1. Организација на
три настани од областа на
современата уметност во
општината

Подрезултат

Резултат 2.3:

Во периодот 2012-2016 година Општина Гостивар да преземе активности кои
ќе ги унапредат нејзините капацитети за ефикасно и партиципативно културно
менаџирање на ресурсите на општината
Општина Гостивар
Граѓанскиот сектор во Општина Гостивар, независната уметничка сцена,
општинските тела одговорни за културата
Зголемено учествотo на јавноста во планирањето и организирањето на културниот
живот во општината и промовирани нови модели на културни институции, односно
развиено јавно-приватно партнерство и партиципативно буџетирање на културата
во Општина Гостивар
2012 – 2016 година
Општински буџет, јавно-приватно партнерство, донации
Уредени имотно-правни односи; позитивна соработка со националните институции
од областа на културата и централната власт; донации и одобрени заеми од
меѓународни институции

Носители

Партнери

Резултати

Временска рамка

Извори на финансии

Други ресурси

Унапреден менаџмент на институциите и на претставниците од областа на
културата на ниво на Општина Гостивар

Опис на стратешката цел

Стратешка цел 3:

Општина
Гостивар

Општина
Гостивар

Општина
Гостивар

Општина
Гостивар

Општина
Гостивар

3.1.2. Формирана комисија
за разгледување на проекти

3.1.3. Објавен оглас за
поддршка на проекти од
независна културна сцена

3.1.4. Учество во тренинг
за културен менаџмент
и модели на културни
институции

3.1.5. Студиска посета
во Холандија со цел
запознавање и партнерства
со локални институции
во културата на ниво на
градот Амстердам

Носители

јануари
2012

Невладин сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

Невладин сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

март
2012

март
2012

јануари
2012

Невладин сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

Невладин сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

јануари
2012

јули
2012

март
2012

декември
2015

декември
2015

декември
2015

Временска рамка
почеток
крај

Невладин сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

Партнери

Составен работен тим

Составен работен тим

Број на поддржани проекти
Број на поднесени проекти
Листа на поддржани проекти
Број на медиуми кои објавиле за
настанот

Познати имињата на членовите
на комисијата

Определени спецификации
и определени финансиски
средства за културата

Индикатори

Зголемено учество на јавноста во планирањето и организирањето на
културниот живот во општината

3.1.1. Дефинирани
критериуми, теми и буџет
за поддршка на независни
културни проекти

Подрезултат

Резултат 3.1:

3.2.1. Организирање
тематски средби помеѓу
Општината Гостивар и
приватниот сектор - две
годишно

Подрезултат

Резултат 3.2:

3.1.6. Дефинирана
постапка за поддршка
на проекти од областа
на културата (комисија,
објавување оглас)
Невладин сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар
јули
2012

декември
2012

Дефинирана постапката за
поддршка на проекти

Општина
Гостивар

Носители
Приватен сектор
Невладин сектор
Друштвото на
уметници на
Гостивар

Партнери

јануари
2012

декември
2015

Временска рамка
почеток
крај

Број на реализирани средби
Број на бизнисмени - учесници
Број на присутни уметници

Индикатори

Промовирање нов модел на културни институции, односно развиено
јавно-приватно партнерство и партиципативно буџетирање на културата во
Општина Гостивар

Општина
Гостивар

Општина Гостивар

53

Стратегија за културен развој на

54

Општина Гостивар

Истражувањето го спроведе тимот:
Нафије Зендели-Зибери, Агим Мустафаи,
Шемије Елези, Бурхан Ахмети, Лабинот Муслиу
Катерина Мојанчевска и Виолета Симјановска,

55

Стратегија за културен развој на

Издавач: Центар за изведувачки уметности МУЛТИМЕДИА
ДТЦ Мавровкa - Ламела Ц 1/1, 1000 Скопје, Македонија
И-меил: info@multimedia.org.mk
Веб: www.mutlimedia.org.mk
За издавачот: Виолета Симјановска
Лектор на македонски јазик: Сузана Стојковска
Преведувач на албански јазик: Агим Мустафаи
Лектор на албански јазик: Нафие Зибери-Зендели
Дизајн: one degree design, Скопје
Печат: Дата Понс, Скопје
Примероци: 500

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
352.071.2:7/8(497.752)”2012/16”

56

СТРАТЕГИЈА за културен развој на Општина Гостивар : 2012-2016 /
Нафије Зендели-Зибери ... [и др.] ; [превод на албански јазик Агим
Мустафаи]. - Скопје : Мултимедиа, 2012. - 74, 77 стр. : илустр. ; 22
см
Насл. стр. на припечатениот текст: Strategjia për zhviliimin
kulturor të Komunës së Gostivarit : 2012-2016. - Обата текста
меѓусебно печатени во спротивни насоки. - Текст на мак. и алб. јазик.
- Автори: Нафије Зендели-Зибери, Агим Мустафаи, Шемије Елези, Бурхан
Ахмети, Лабинот Муслиу
ISBN 978-608-4652-04-5
1. Зендели-Зибери, Нафије [автор]
а) Гостивар (општина) - Културен развој - 2012-2016
COBISS.MK-ID 91690506

Општина Гостивар

57

Стратегија за културен развој на

58

