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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 Тетово..
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Општина Тетово

Предговор

Стратегијата за развој на културата во Општина Тетово 2012-2015 се реализира на иницијатива на Центарот за
изведувачки уметности Мултимедиа, односно како дел од
проектот „Култура од/за сите“. Во изработката на овој значаен документ за културата во Тетово, како важен политички,
економски, културен и образовен центар, активно учествуваа и дадоа голема поддршка г-дин Иљаз Халими, раководител на Секторот за јавни дејности во Општина Тетово, проф.
Сади Беџети, градоначалник на Тетово, како и г-дин Вулнет
Зенки, координатор за Општина Тетово.
Во изработката на проектот голем придонес дадоа
и фокус групите, како и други граѓани кои одвоија време и
имаа волја за соработка.
Стратегијата немаше да стане реалност доколку не
беше вклучена во годишната програма на ЦИУ Мултимедиа и доколку немаше донатор. Но, за нејзината реализација
покрај потребната волја и желба, неопходна е и финансиска поддршка од Општината, Министерството за култура и
други институции кои се занимаваат со културата, како и од
различни донатори.
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Општина Тетово

Вовед

Градската култура е белегот на градот - 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. Во својата разноликост, со различните вештини
и идеи, заедницата може да го направи градот интересно
место за живеење, за работа и за посета. Културата е дел од
нашето секојдневие и е важна за нашата иднина. Таа може
значително да придонесе за постигање на градските цели,
односно може да влијае на подобрувањето на економијата
и вработувањето, намалувањето на криминалот, подобрувањето 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 сè, 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 оние кои ја планираат градската културна по-
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литика треба да се токму препознавањето, менаџирањето и
искористувањето на ресурсите на коректен начин, вклучувајќи ги активно сите граѓани во сите фази од планирањето
на развојот. Културни ресурси не значи само згради (институции), туку и симболи, таленти, вештини, активности и огромен 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.
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; и 2) планирање насоки и развојни програми.
Општина Тетово го препозна овој процес на планирање како важен и одлучи да креира своја стратегија за културен развој. Таа е една од општините во Македонија која ја
препозна културата како битен фактор за развој на својата
средина и вложи искрени напори во креирањето на стратегијата за културен развој како инструмент на локалната културна политика.
Во процесот на развивање на стратегијата за културен развој беа реализирани следните чекори: дефинирање
на концепт на културна политика, истражување и анализа
на постоечката ситуација на културниот живот во Општина
Тетово, идентификација на потенцијалите кои можат да се
развиваат, селектирање на параметрите (индикаторите) за
културниот развој и подготовка на планот за развој.
Треба да се напомене дека Општина Тетово го применуваше постулатот за партиципативност на граѓаните при
градењето на оваа стратегија, па така во овој процес активно
учествуваа: претставници од Општина Тетово, претставници на политичките партии кои се во состав на Советот на

Општина Тетово

Општина Тетово, културни работници, млади, како и пошироката јавност која живее во оваа општина.
Креирањето на Стратегијата за културен развој на
Општина Тетово е дел од тригодишниот проект „КУЛТУРА ЗА-ОД СИТЕ“ во кој учествуваат општините: Кичево,
Тетово и Гостивар, како општини - претставници на Р. Македонија, и три општини од Косово.
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Општина Тетово

Историски податоци за општината

Според податоците со кои располагаме, Полошкото
Поле некогаш било езеро. Овие податоци се засноваат на
трагите кои се откриени на Балтепе (Ридот на медот), каде се
наоѓа висорамнината со езерски камења на 770 м надморска
височина. Според турски документирани податоци, Тетово
во XIV век имало третман на село во Полошкото Поле. Во
XV век, во 1436 година, се споменува како центар на вакафското место на Мехмет-бег и се вели дека во Тетово имало
многу продавници и работилници, како и дека се изградени
нови населби. Според Мехмет Беќир Челебија (1470 година),
Тетово почнува да заличува на град. Со доаѓањето на Турците во овој регион, Тетово сè повеќе се развива.
Во овој период се изградени повеќе културно-историски објекти како што се:
− Пашината (Шарена) џамија;
− Арабати баба теќе;
− православниот храм „Свети Кирил и Методиј“;
− стариот амам;
− други џамии и цркви;
− Камениот мост на реката Пена.
Во овој период, исто така, започнува и промената на
архитектурата на куќите, кои постепено добиваат ориентален изглед. Во 1689 година Тетово се нарекува град. Во Тетово има многу цркви, кои во зависност од периодот кога се
изградени, имаат и свои посебни историски вредности.
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Од минатите временски периоди вреди да се спомене
библиотеката во Арабати баба теќе (XVIII – XIX век), затоа
што во него се развивале културата и образованието паралелно со исламската вероисповед. Во оваа библиотека биле
копирани делата на тогашните интелектуалци со посебна
калиграфија за тоа време, кои подоцна биле украсувани со
орнаменти и завиткувани во кожа.
Тетово забележува брз развој во втората половина на XIX век до Балканските војни, кога станува трговски
и занаетчиски центар. По Балканските војни целиот Балкан бил во криза, така што и развојот на Тетово забележува стагнација. По Втората светска војна доаѓа до поголем
напредок на целиот регион, па така и на Тетово како град.

Демографија
Во Тетово живеат приближно 90 000 жители, од кои
75% Албанци, 22% Македонци и 5% се други националности
распоредени на 17 населени места.

Основни податоци за економските
ресурси



Економијата на територијата на Општина Тетово во
последните години бележи постојан раст. Како најразвиени
гранки и истовремено столбови на тетовската индустрија се:
индустријата за преработка на дрво, градежништвото и производството на градежни материјали, земјоделието, текстилната индустрија и др. Од нив, 98% припаѓаат на малите и
средните претпријатија, а само 2% се големи претпријатија.
Деловни субјекти кои во последната декада имаат
дадено посебен придонес во развојот на економијата во регионот на Тетово се: индустријата за преработка на дрво (мебел), градежништвото, прехранбената индустрија и текстилната индустрија. Споменатите сектори со своитете капацитети и со технологијата што ја поседуваат, се конкурентни не
само на пазарот во Република Македонија, туку и пошироко
на Балканот. Некои претпријатија за производство на мебел

Општина Тетово

за домаќинствата и за канцелариски мебел поседуваат врвна
CNC технологија и имаат потенцијал за пристап на меѓународните пазари.
Градежништвото, особено изминатите шест години,
има земено силен замав и во регионот на Тетово каде се остварени голем број на квалитетни деловно - станбени градби.
Вреди да се спомене дека сите овие новоградби се изградени
од приватни претпријатија, значи со приватни инвестиции и
со техничко – технолошки капацитети.
Исто така, и прехранбената индустрија има свои
капацитети и потенцијали во општината Тетово. Со квалитетот кој го имаат производите на млекарите од Општина Тетово, сега се конкурентни во целиот пазар на млеко и
млечни производи. Млекарите и млечните производи ги задоволуваат потребите на потрошувачите на општина Тетово
и пошироко.

Историски податоци битни за
културниот развој
Добрата геостратешка положба, како и плодната почва на Полог биле причина Тетово да им го привлече
вниманието на разните освојувачи. Во XV век овој град го
освојуваат Турците, а со нивното доаѓање се развила и културата. Нејзин центар бил комплексот на бекташиското теќе
изградено од 1538 до 1548 година од Серсем Али Деде.
Османлиите му подариле на градот Тетово многу јавни и верски културни објекти: џамии, теќиња, народни кујни за сиромашни, амами, фонтани и др.
Треба да се спомене библиотеката на Арабати теќе
во периодот од XVIII до XIX век затоа што тука културата и
образованието се развивале паралелно со исламската вера.
Во оваа библиотека се изведувало и копирањето на делата
на тогашните интелектуалци со посебна калиграфија, кои
подоцна биле украсувани со орнаменти и завиткувани со
кожа.
Во градот Тетово се наоѓа и Тетовското кале, лоцирано на врвот Балтепе, веднаш над Тетово. Изградена во 1820
година од Абдурахман-паша. Овој културен објект претставува знаменитост од минатото.



Стратегија за културен развој на

10

Општина Тетово

Општината денес

Во процесот на определување на стратегијата за културен развој на Општина Тетово неопходно беше да се почне со дефинирање на постоечката состојба во општината во
однос на културата. Па така, активностите кои беа преземени во овој процес беа: мапирање на постоечките ресурси во
општината (културни и природни), потоа следеше изработка на SWOT анализа, а на крајот беа реализирани истражувања во однос на мислењето на граѓаните, фокус групите и
мислењето на чинителите на градската политика во однос на
прашањата кои го засегаат културниот живот во општината,
како и прашањата во однос на идентитетот на градот.

Анализа на резултатите
Главниот пристап во методологијата на активностите за истражување и анализа на културниот живот во Општина Тетово се заснова на функционалната анализа, која
опфаќа истражување на терен, како и на 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 Тетово.
Методите (алатките) употребени во ова истражување се:
- истражувања на терен:
• прашалници наменети за граѓаните на Општина
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Тетово (квантитативна анализа на податоците);
• насочени интервјуа со претставниците на политичките партии кои се дел од Советот на
Општина Тетово (квалитативна анализа на
одговорите на насоченото интервју);
• фокус групи (квалитативна анализа);
-

работа на маса: квантитативна и квалитативна анализа на резултатите од истражувањето
на терен.

Maпирање на културните ресурси
Мапирањето на културните и природните ресурси се
правеше на самиот почетокот на процесот на креирање на
стратегијата за културен развој и тоа за време на тридневен
семинар, воден од експерт од Хрватска. Работната група работеше на дефинирањето на овие ресурси. Таа беше составена од пет члена од Општина Тетово. Методологијата на мапирање на ресурсите ги вклучува: движното и недвижното
културно наследство и сите потенцијали кои би можела општината да ги искористи во својот развој. Идејата за мапирање на културните и природните ресурси е да ги препознае
сите ресурси кои би можеле да се развијат и кои би можеле
да имаат влијание не само на културниот живот во Општина
Тетово, туку да имаат и одреден економски учинок во самата
општина.
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Културна
инфраструктура
на градот

Главни фестивали

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Професионален театар на градот
Центар за култура
Библиотека
Галерија на уметностите
„Шара пее“
„Денови на симболот“
8 април - Меѓународен ден на Ромите
„Шарски извори“
Мултиетнички аматерски театар
„Пчелички“
„Денови на Наим“
Детски фестивал „Јаболчиња“
„ТЕХО“ - Тетовски хорски одзиви од
диригент проф. Ивица Зориќ

Општина Тетово

Во Тетово постои Факултет за драмски и музички
уметности во рамките на Државниот тетовски универзитет,
но во Тетово не постои лице кое би ги упатило заинтересираните за културните вредности. Во Општина Тетово постои
партнерство меѓу локалната власт и невладините организации преку делегирање на надлежностите во имплементацијата на проектите од областа на културата.
Во делот на развојот на индустриската култура постојат мали можности за развој. Обуката се организира преку
фондови на странските донатори.
Електронското информирање (Интернетот) – не е
многу развиено во градот Тетово
Во Тетово сите културни ресурси се национални,
почнувајќи од Центарот за култура, театарот, уметничката
галерија, музејот и др. Меѓутоа, Општина Тетово поддржува
и проекти од областа на културата во соработка со невладините организации.
Целта на Општина Тетово е сите национални културни ресурси, според Законот на децентрализација, да се префрлат
од национално на локално ниво, односно тие културни институции да бидат во надлежност на Општина Тетово заради
нивен развој и понатамошно подигање во интерес на граѓаните на Тетово.
Во Тетово има можност да се изградат и етнолошки
музеј, центар за културно информирање и градска библиотека со помош од Министерството за култура на Р. Македонија, меѓутоа недоразбирањата меѓу централната и локалната
власт го оневозможуваат реализирањето на овие проекти.
Општина Тетово секоја година во својот буџет планира финансиски средства за одредени културни области:
- визуелна култура - 20%
- културно-уметнички друштва - 30%
- одржување на традиционалните фестивали - 15%
- презентација на кратки документарни филмови - 5%
- развој на капитални културни проекти (градење
театри, библиотеки, читални и др.) - 30 %
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SWOT анализа

Силни страни:
• град на два универзитети со 20 000
студенти, меѓу кои и студенти од
странство;
• место со туристички, спортски,
културно-економски потенцијал;
• простор и можност за креирање на
слободна економска зона;
• општината има значителен буџет за
остварување на различни проекти;
• Центар за култура, галерија, театар,
градска библиотека;
• стари споменици со културна и
архитектонска вредност.
Слаби страни:
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• неразвиена инфраструктура;
• проблеми со водоводот;
• отсуство на студентски културен
центар во рамките на градската
библиотека;
• проблеми со депонијата;
• отсуство на културен водич за Тетово;
• нема кино,
• незаинтересираност од страна
на државните институции за
инфраструктурно реновирање на
Центарот за култура.

Можности:
• општината има интерес
да помогне - Тетово има
капацитет и можност да биде
центар на интеркултурните
комуникации;
• капацитет за културен развој;
• капацитет за регионална
економска соработка;
• можност за креирање на еден
објект за забава на младите;
• менаџирање на фондовите за
култура.
Закани:

• нецелосно финансирање на
културата;
• различни политички структури
и различни политичко
• културни интереси;
• оддалечување и
незаинтересираност на
интелектуалците за културен и
научен развој.

Општина Тетово

Мапирање на културните ресурси
~ ГРАД НА ДВА УНИВЕРЗИТЕТИ
~ ГАЛЕРИЈА НА УМЕТНОСТИТЕ
~ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ
~ ШАРПЛАНИНСКО КУЧЕ
~ ТЕТОВСКО ЈАБОЛКО
~ ТЕТОВСКИ ГРАВ

Анализа на прашалниците
Резултати од прашалникот за граѓаните
Примерок
Истражувањето опфати примерок на граѓани кои живеат на целата територија на Општина Тетово. Примерокот за
истражувањето беше составен од тимот од општината под
менторство на ЦИУ Мултимедиа и при неговото составување се водеше сметка за следните критериуми на разновидност: пол, возраст, етничка припадност, брачен статус, степен на образование и моментална професија.
Истражувањето се спроведе во периодот јули – август
2010 година од страна на локални анкетари. Тие беа обучени за изведување на процесот од страна на локалниот тим и
ЦИУ Мултимедиа. Анкетирањето беше анонимно.
Единствен критериум за понатамошна обработка на
прашалникот беше тој да биде целосно пополнет. Прашалникот го одговорија 156 испитаници. Потоа беа отфрлени
шест прашалници поради нецелосно пополнување. Односно, вкупниот примерок го сочинуваат 150 испитаници.
Целокупните резултати од ова истражување се достапни
во публикацијата „Општина Тетово - резултати од истражувањето за културниот живот во општината“, издадена од
ЦИУ Мултимедиа или на веб-страницата www.multimedia.
org.mk.
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Во продолжение се прикажани дел од резултатите и главниот заклучок.
Карактеристиките на примерокот во најголем дел се соодветни на карактеристиките на популацијата на Општина
Тетово и може да заклучиме дека податоците од избраниот
примерок, кои се однесуваат на ставовите и потребите на
граѓаните на Општина Тетово за културниот живот во нивната заедница, се релевантни за дискутирање и изведување
заклучоци кои се однесуваат и пошироко за целата популација на општината.

Резултати и заклучоци од прашалникот
Во однос на консумацијата на културната понуда во Општина Тетово, резултатите се прикажани на слика 1.

График 1: Консумација на културната понуда во
Општина Тетово
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Според резултатите за консумацијата на културната
понуда во Општина Тетово за последните 12 месеци, најголем дел од испитаниците, односно 75,3% ниту еднаш не биле
на концерт на класична музика, ретко или 16,7% од испитаниците биле пет пати на ваков настан, 6,7% биле десет пати
на концерт на класична музика и 0,7% од нив повеќе од десет
пати, односно 0,6% биле повеќе од дваесет пати на ваков настан.
Испитаниците од Општина Тетово ретко посетуваат џез – концерт. Во текот на последните 12 месеци 90% од
испитаниците ниту еднаш не биле на ваков настан, односно
7,3% од испитаниците биле пет пати на еден концерт на џезмузика, 1,3% од испитаниците биле повеќе од десет пати, а
1,4% повеќе од дваесет пати биле на ваков настан.

Општина Тетово

Театарската уметност е меѓу најчесто посетуваните
форми на културна консумација. Иако 36% од испитаниците
ниту еднаш во текот на последните 12 месеци не биле на претстава, 43,3% од нив биле на театарска претстава пет пати,
8,7% биле меѓу шест и десет пати, 10% од испитаниците биле
над десет пати и 2% повеќе од дваесет пати во текот на минатата година биле на театарска претстава.
Што се однесува до посетеноста на концертите на народна музика, 47,3% од испитаниците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле на концерт на народна музика, 37,3%
биле пет пати на концерт на народна музика, додека 8,7% од
испитаниците биле десет пати на една ваква манифестација.
Само 5,3% од испитаниците биле повеќе од десет пати и 1,4%
биле повеќе од дваесет пати на концерт на народна музика.
Што се однесува до консумирањето на забавната музика, 48% од испитаниците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле на ваков настан, 34,7% пет пати посетиле ваков
настан, 8,7% од нив десет пати посетиле ваков настан, 4,6%
од испитаниците повеќе од десет пати, односно 4% повеќе од
дваесет пати посетиле концерт на забавна музика.
Според резултатите, 75,3% од испитаниците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле на кино, 14,7% тоа го
сториле до пет пати, 2,7% биле десет пати и 6%, односно 1,3%
од испитаниците биле дваесет или повеќе од дваесет пати во
кино.
Слична е ситуацијата и со посетите на забави со техно-музика, каде 79,4% од испитаниците ниту еднаш во текот
на изминатите 12 месеци не биле на ваков настан, 12% од
нив пет пати посетиле ваков настан, 3,3% од испитаниците
десет, односно дваесет пати посетиле ваков настан, додека
2% повеќе од дваесет пати во текот на минатата година биле
на забава со техно-музика.
Посетите на музеј, галерија и изложба не се честа
практика на граѓаните на Општина Тетово. Според резултатите, 56% од испитаниците ниту еднаш во последните 12
месеци не биле на ваков настан, 36,7% од нив тоа го сториле
пет пати, 2,7% десет пати биле во музеј, галерија или на изложба и 3,3% од нив повеќе од десет, односно дваесет пати го
сториле тоа.
Посетите на балет, опера или филхармонија се
најретки културни практики на граѓаните на Општина Тетово. Според резултатите, 90% од испитаниците ниту еднаш во
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текот на изминатите 12 месеци не биле на еден ваков настан,
9,3% од нив тоа го направиле пет пати, додека 0,7% посетиле
ваков настан повеќе од десет пати.
Во однос на посетеноста на местата на кои имало
културен настан, одговорите на граѓаните на Општина Тетово се прикажани на график 2.

График 2: Посетени места на кои имало културен настан
во последните 12 месеци

Според резултатите 59,3% од испитаниците одговориле дека настаните што ги посетиле во последните 12 месеци се организирале во нивната општина, 12,7% од нив биле
на културни настани во други општини и 15,3% биле на настани што се организирале и во други општини, вклучувајќи
ја и Општина Тетово. Дополнително, во текот на минатата
година 12,7% од испитаниците не посетиле ниту еден културен настан. Ваквите резултати укажуваат на фактот дека
постои интерес кај граѓаните на општината за културни настани, но истовремено културната понуда е недоволна во
квалитет и поради тоа граѓаните се приморани за одредени
културни форми да одат во други општини.
18

График 3: Познавање на културните објекти во Општина Тетово

Општина Тетово

Во однос на прашањето за познавањето на културните објекти и знаменитости во Општина Тетово, одговорите
на граѓаните се прикажани на график 3.
Според резултатите 70,7% од испитаниците ги познаваат културните објекти на ниво на општината, како што се:
Центарот за култура и Националната галерија. Истовремено
18,6% од испитаниците не се сеќаваат на културен објект во
Општина Тетово и дополнително 10,7% од испитаниците не
познаваат каков било културен објект во ниво на Општина
Тетово. Ваквите резултати се чинат неповолни за мала општина од рангот на Тетово која има неколку културни објекти
кои постојат низа години. Ова укажува на потребата од засилено промовирање на културното богатство во Општина
Тетово, но и на потребата за нивно збогатување со различни
содржини, како и за зајакнато промовирање и информирање
на граѓаните.
Во однос на прашањето за посетеноста на објектите од областа на културата кои постојат во Општина Тетово,
одговорите на испитаниците се прикажани на график 4.

График 4: Посетени места на кои се случуваат културни настани
во Општина Тетово

Според резултатите 81,3% од испитаниците наведуваат дека културните настани ги посетиле во Центарот
за култура, 5,3% посетиле културни настани во спортската
сала, 2% од испитаниците биле на културен настан кој се одржувал на отворен простор, додека 0,6% од нив имаат наведено друго место освен оние кои се дадени во прашалникот како место за посета на културен настан. Одговорите на
ова прашање укажуваат на концентрирање на настаните во
една културна институција и тенденција на институционализација на културата. Постои потреба од диверзификација
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на местата кои може да се употребат за културни настани и
особено фокус кон активностите на вонинституционалната
културна сцена во Општина Тетово.
Во однос на природните ресурси кои постојат во
Општина Тетово (Попова Шапка) и прашањето за нивната
посетеност, голем број од испитаниците повеќе пати го посетиле овој ресурс. Резултатите се прикажани на график 5.

График 5: Посета на Попова Шапка

Според резултатите 98% од испитаниците ја посетиле Попова Шапка, додека 2% од нив не го сториле тоа.
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График 6: Ангажираноста на општината во однос на
организирањето културни настани

Општина Тетово

Во однос на ангажираноста на Општина Тетово и
нејзината вклученост во организирањето културни настани,
оценката по ова прашање од страна на испитаниците е прикажана на график 6.
Според резултатите само 10% од испитаниците сметаат дека општината е одлично ангажирана во организирањето културни настани, односно 9,3% сметаат дека општината доволно учествува во организирањето на културните
настани. Дополнително, 19,3% од испитаниците сметаат дека
општината просечно учествува, 37,4% сметаат дека таа учествува недоволно, односно 18,6% од нив сметаат дека воопшто не учествува во организирањето на локалниот културен
живот. Очигледна е потребата од поголема инволвираност
на општината во креирањето и организирањето на културниот живот и, веројатно, поголемо маркетинг застапување
на настаните кои ги организира.
Во однос на граѓанското учество во организирањето
на културниот живот во Општина Тетово, мислењата на испитаниците се прикажани на график 7.

График 7: Граѓанското учество во организирањето на
културниот живот во Општина Тетово

Според резултатите 5,3% од испитаниците сметаат
дека како граѓани општината секогаш ги вклучува во процесот на организирање и донесување одлуки за културниот
живот во Тетово, 4,7% од испитаниците сметаат дека речиси секогаш се вклучени во овој процес, 12,7% од нив мислат дека се вклучени просечно во овој процес, 21,3% сметаат
дека како граѓани се многу малку вклучени и најголем дел од
испитаниците или 56% сметаат дека воопшто не се вклучени
во организацијата на културниот живот во општината. Во
овој контекст, потребно е поголемо инволвирање на граѓаните во процесите на структурирање, донесување одлуки
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и имплементирање на културните активности на локално
ниво, односно креирање на партиципативни политики кои
ја афирмираат вклученоста на граѓаните.
Што се однесува на прашањето за потребите на
граѓаните во однос на културниот живот во Општина Тетово, одговорите се прикажани на график 8.

График 8: Потребите на граѓаните во однос на културниот
живот во Општина Тетово

Според резултатите 20,7% од испитаниците сметаат
дека за да се подобри културниот живот во општината потребни се нови културни објекти, 14% од испитаниците мислат дека се потребни поразновидни и побројни настани, 7,3%
сметаат дека е потребно реновирање на постојните објекти,
9,3% ништо од наведените опции и 48,7% од испитаниците
сметаат дека сè од наведеното е потребно. Во оваа насока и
треба да се движат приоритетите на општината за периодот
2011-2015 година.
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График 9: Посета на културни настани во други општини

Општина Тетово

На прашањето дали граѓаните на Општина Тетово би
оделе на културни настани во други општини, испитаниците
во поголем процент одговориле позитивно. Резултатите се
прикажани на график 9.
Според резултатите 68% од испитаниците во Општина Тетово 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 себенадградување, потоа 28% од нив не би оделе, додека 4% од испитаниците одбираат друга опција. Ова укажува, од една страна, на недовербата на граѓаните во 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 живот во
Општина Тетово, резултатите од прашањето се прикажани
на график 10.
Според резултатите 44% од испитаниците воопшто
не се задоволни од нивната улога како граѓани во организирањето на културниот живот во општината, 36,7% се делумно задоволни и само 19,3% се потполно задоволни од улогата
што ја имаат како граѓани во донесувањето на одлуките на
локално ниво кои се поврзани со културата.

График 10: Степенот на задоволство на граѓаните од нивната
улога во организирањето на културниот живот во
Општина Тетово

Во однос на прашањето за важноста на културата
како аспект на развојот на Општина Тетово, голем број од
испитаниците сметаат дека тоа е многу важен сегмент. Резултатите од ова прашање се прикажани на график 11.
Според резултатите 82,7% од испитаниците сметаат
дека културата е важен аспект на развојот на општината и,
освен тоа, ја потенцираат и врската меѓу економскиот и културниот развој, 8% сметаат дека културата е само делумно
важен аспект на локалниот развој и 9,3% од испитаниците
сметаат дека има поважни работи на кои треба да се фокусира општината, како невработеноста, инфраструктурата.
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График 11: Важноста на културата како аспект на развојот на
Општина Тетово

Во однос на хипотетичкото прашање за новиот бренд
на Општина Тетово, најголемиот број граѓани сметаат дека
универзитетите во општината би можело да бидат новото
обележје или бренд на општината. Резултатите од ова прашање се прикажани на график 12.

График 12: Новиот бренд на Општина Тетово
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На прашањето за најпрепознатливото обележје на
Општина Тетово, 70,7% од испитаниците сметаат дека Тетово треба да биде универзитетски град, 13,3% мислат дека
бренд на општината е тетовското јаболко, 12,7% од нив сметаат дека тоа е тетовскиот грав и 3,3 % од испитаниците се
одлучија да одберат неколку опции, и тоа: универзитетски
град и тетовско јаболко.

Општина Тетово

Заклучоците од одговорите на прашалниците кои беа
дистрибуирани до граѓаните на Општина Тетово 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 општината, вклучувајќи го и ставот/односот на локалната
власт кон партиципативното учество на граѓаните;
• посакуваното идно ново обележје на Општина Тетово.
Граѓаните на Општина Тетово најчесто одат на театар, изложби или на концерти на народна и забавна музика, а
ретко посетуваат други културни настани како: балет, опера,
филхармонија, кино. Една 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. Во Општина Тетово постои една културна
институција и комплексни односи кога е во прашање децентрализацијата на културата и тоа го отежнува пристапот на
граѓаните до националните институции со локална културна содржина. Тука можеби треба да се бара причината за
посетеноста на настаните во другите општини, споменатите
потреби, на диверзификација на културната понуда во општината, отворање нови културни точки или реставрирање
на постоечката културна инфраструктура (физички и програмски).
Граѓаните на Општина Тетово релативно добро ја
знаат културната историја и културната инфраструктура во
општината, но ретко ја посетуваат, односно ретко одат на
културни настани организирани во овие културни точки.
Важно е да се напомене дека граѓаните на Општина Тетово
најчесто го препознаваат Центарот за култура како културна
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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. Граѓаните на Општина Тетово се заинтересирани
за настаните во нивната општина, најчесто ги посетуваат
настаните кои се случуваат тука, но се заинтересирани и за
настаните во другите општини и би ги посетувале и кога би
биле задоволни од културната понуда во својата општина.
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Ваквите тенденции на потребите и формите на културна консумација укажуваат на потребата од повидлив и
поголем ангажман на Општина Тетово и нејзините културни чинители во промовирањето на културното богатство во
општината Тетово, 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 со културните потреби на граѓаните во Општина Тетово се чини неопходна диверзификацијата на настаните, зголемувањето на бројот на настаните,
како и вонинституционализацијата на културата – културни
настани вон постојните институции за култура. Иако националните културни институции 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,
така што многу важна е диверзификацијата на местата кои
може да се употребат за културни настани и особено фокусот
кон активностите на неинституционалната културна сцена
во Општина Тетово, како и користењето на јавниот простор
(на пример: паркови, улици, плоштади) и други простори (на
пример: трговски центри) како место за културни настани.
Граѓаните како недоволна ја проценуваат ангажираноста на општината во организирањето на културниот живот. Истовремено, тие се незадоволни и од степенот на нивното учество 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 Општина Тетово. Тие процесите ги оценуваат како
еднонасочна комуникација на пренесување на информаци-

Општина Тетово

ите од страна на општината што, од друга страна, ги поставува како пасивни набљудувачи на случувањата на локално
ниво. Во овој контекст, потребна е поголема инволвираност
на општината во креирањето и организирањето 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 имплементирање на културните активности
на локално ниво, односно креирање на партиципативни политики кои ја афирмираат вклученоста на граѓаните.
Но сепак, граѓаните делумно добро ја користат електронската комуникација со општината и ги познаваат услугите што таа ги нуди на нејзината веб-страница. Тоа ќе
придонесе да се олесни комуникацијата помеѓу општината и
граѓаните и ќе придонесе кон развивање на е-демократијата
во неа.
Во однос на новиот идентитет на општината граѓаните сметаат дека Општина Тетово треба да се развива како
универзитетски град. Функционирањето на двата универзитети и присуството на 20 000 студенти во оваа општина
е доволна причина за овој идентитет на општината, додека
културата во овој аспект може да ја направи и поатрактивна
средина за живеење.
На крајот, граѓаните се согласуваат дека културата е
важен аспект на развојот на општината и се чини дека добива на значење меѓу другите проблеми во Тетово.

Насочени интервјуа
Насоченото интервју е истражувачка алатка која
овозможува истражување на мислењата и ставовите за специфични прашања. Во овој случај прашањата беа формулирани со цел да се истражат мислењата и ставовите на испитаните лица за културниот живот во Општина Тетово. Прашањата беа формулирани од тимот на ЦИУ Мултимедиа во
консултација со локалниот тим и се фокусирани на следните
групи прашања:
- Општи прашања за Општина Тетово во однос на
општите трендови на движење на населението
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во општината; акутните и најголемите проблеми
во општината и влијанијата однатре и однадвор;
предностите и поволните околности во Општина
Тетово; ставот за работата на Советот на Општина Тетово и општинската администрација; ставот
за информираноста на граѓаните за активностите на општината, како и нивното вклучување во
донесувањето на одлуките и приоритетите на
Општина Тетово за наредните четири години.
- Прашања од областа на културата во Општина
Тетово кои се однесуваат на ставот за потенцијалот на општината да го привлече вниманието и
на други граѓани од други општини; ставот кон
работата на институциите од областа на културата во Општина Тетово и процесот на децентрализација во културата; ставот за соработката на
Општина Тетово со Министерството за култура;
приоритетите на Општина Тетово во областа на
културата и визијата за општината во наредните
15 години.
- Прашања за односот помеѓу граѓанскиот сектор и
Општина Тетово кои се однесуваат на соработката на општината Тетово со граѓанскиот сектор и ставот за улогата на различните форми на
граѓанско организирање (куќен совет, индивидуалци, невладин сектор) во процесите на одлучување во Општина Тетово.
- Прашања за статусот на различните малцински
групи во Општина Тетово кои се однесуваат
на практицираната политика на општината кон
малцинствата; ставот за односите помеѓу различни етнички групи во Општина Тетово; ставот
за поддршката на општината Тетово на активностите кои се однесуваат на потребите на малцинствата и идните чекори кон нивно подобро
вклучување во процесите во Општина Тетово.
- Прашања за односот помеѓу медиумите и Општина Тетово кои се однесуваат на ставот за односот
на националните електронски медиуми кон настаните во Општина Тетово; односот на Општина Тетово кон локалните медиуми, како и сликата на Општина Тетово во медиумите.

Општина Тетово

- Прашања за односот помеѓу бизнис секторот и
Општина Тетово кои се однесуваат на релациите на општината со бизнис секторот; за проектите кои општината ги работела во партнерство
со бизнис секторот, како и соработката на Општина Тетово со интернационални организации и
странски донатори.
(Изборот на интервјуираните лица се направи од локалниот тим во консултации со ЦИУ Мултимедиа, а беа контактирани од страна на локалниот тим. Сите интервјуа беа
водени од страна на ЦИУ Мултимедиа, како непристрасна
страна во овој процес, беа снимени, а подоцна транскрибирани.)

Заклучоците од насочените интервјуа кои беа водени со претставници од Општина Тетово, пред сè со личности
кои донесуваат одлуки (членови на Советот од различни политички партии, раководител на Секторот за јавни работи),
може да се класифицираат во шест категории, и тоа заклучоци за 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
Тетово може да се заклучи дека сите испитаници сметаат
дека културата е важен сегмент на локалното општествено
уредување.
Исто така, постои политичка волја од сите политички партии кои се присутни на тетовската политичка сцена
да се инвестира во секоја смисла во културниот развој. До
овој момент не е направен никаков план за културен развој
на општината.
Сите испитаници како основни проблеми во општината ги наведоа дивоградбите и проблемот со депонијата.
Речиси сите испитаници сметаат дека регенерирањето на културата треба да почне со регенерирање на просторот,
човековите ресурси, програмите и културните активности.
Во однос на прашањето: национални и локални институции во културата, овде имавше различни ставови, а една
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од опциите е дека тие кои постојат во Тетово треба да се во
надлежност на локалната самоуправа, додека другото мислење е дека институциите кои се на национално ниво треба
да останат во надлежност на Министерството за култура, но
треба да имаат поголема соработка со локалната самоуправа.
За да се реализира една ваква визија во областа на
културата потребни се низа предуслови: легислатива, човечки ресурси (професионалност на тимовите), финансиски
средства (нови финансиски линии и начини на финансирање).
Во однос на визијата за Општина Тетово, сите интервјуирани сакаат да го видат Тетово како универзитетски
град, град со искористени природни ресурси (Попова Шапка), град со добро уредена урбана инфраструктура, град со
развиен бизнис сектор и град со богата и разновидна културна понуда за сите граѓани.
Испитаниците сметаат дека Тетово треба да стане
отворен град за сите граѓани и дека културните активности
во градот треба да бидат достапни за сите. За да се постигне
тоа, треба да се креираат адекватни механизми. Во однос на
концептот мултикултурен град, мислењето на мнозинството (по етничка припадност) и на малцинството е различно.
Мнозинството мисли дека Тетово е отворен мултикултурен
град кој се грижи за потребите на другите малцинства, додека малцинствата сметаат дека тие се маргинализирани и дека
Тетово не е поволна средина за развој на мултикултурниот
концепт на живеење. Културните богатства не се подеднакво
на располагање за сите граѓани на Тетово. За да се постигне
тоа, треба да се направат дополнителни напори.
Еден од заклучоците е дека треба да се ревидираат
можностите за развој на нови институции од сферата на културата (библиотека, младински културен центар или културен центар) и да се планира инвестиција во овој сектор.
Во однос на медиумите сите испитаници сметаат
дека Тетово има доста локални медиуми кои го информираат населението и дека Општина Тетово е претставена во
локалниот медиумски простор.
Во однос на бизнис секторот, сите испитаници мислат
дека бизнис секторот не е доволно опфатен во планирањето
и развојот на градот и дека треба да се најдат механизми за
овој сектор да игра важна улога во развојот на општината.

Општина Тетово

Фокус групи
Фокус групата претставува алатка за истражување
со која преку истражувањето на перцепциите, ставовите,
верувањата и мислењата на една хомогена група на учесници (максимум до десет учесници) се добиваат квалитативни
податоци кои се однесуваат на определени прашања. По овој
повод две групи учесници насочено дискутираа на следните
теми:
- Проблемите во однос на културата во Општина Тетово;
- Потребите на културните институции, медиумите, јавниот сектор и на младите во однос на културата во
Општина Тетово;
- Идентитетот (стар и нов) на Општина Тетово;
- Односот на локалната власт кон културните институции, медиумите, јавниот сектор и младите во Општина Тетово.
Изборот на фокус групата беше направен од локалниот тим од Општина Тетово 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
и подоцна транскрибирани. Како најпогодни за културниот
контекст на Општина Тетово беа избрани претставници на
јавни културни институции во општината, културни оператори и невладиниот сектор, кои работат на полето на културата во Општина Тетово како дел од првата фокус група,
како и млади луѓе 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 Тетово, кои ги донесоа две целни групи: културни работници
и млади, може да се класифицираат во четири категории и
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тоа заклучоци по прашања кои се однесуваат 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 поделбата врз етничка припадност во Општина Тетово е сериозен
проблем, кој треба сериозно да се разгледа и да се преземе
сериозен пристап кон негово решавање. Овој проблем на директен начин е поврзан со културната понуда и со потребите
на граѓаните.
Исто така, според учесниците еден од проблемите во
општината се и недоволно образованите кадри во областа
на културниот менаџмент. На Општина Тетово ѝ недостасуваат кадри кои можат да применуваат нови модели, алатки
за работа во оваа сфера. Исто така, како еден од клучните
проблеми се потенцира и проблемот со библиотеката во
општината. Непостоењето на една адекватна институција е
голем проблем. Препорака од сите учесници е да се создадат услови за нова институција (библиотека). Како особено
голем проблем е истакната недоволната и неквалитетната
понуда на Општина Тетово. Општината треба да преземе
многу поактивна улога во создавањето на културниот живот
на граѓаните.
Во однос на идентитетот за градот, повеќето од учесниците во фокус групите сметаат дека Тетово треба да биде
универзитетски град или град на Попова Шапка (град со развиен спортски туризам).

32

Во врска со прашањето за односот на општината кон
граѓаните, сите сметаат дека таа треба да биде 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.

Општина Тетово

Заклучоци
На крајот заклучокот е дека Општина Тетово има
огромен потенцијал кој може да се искористи за развој на
градот. Сите испитаници вклучени во ова истражување
сметаат дека културата е важен сегмент на општественото уредување на Општина Тетово 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.
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Општина Тетово

Стратегија за културен развој

Концептот на интегриран локален развој во текот на
годините стекна популарност како решение за често спорадичен и неплански раст и развој на градовите и регионите.
Традиционалниот, секторскиот пристап стана неефективен
поради комплексноста на прашањето околу развојот, напредокот на патот кон децентрализацијата, неповрзаноста на
надлежностите со економската и еколошката територијалност и, конечно, поради структурите на управување на повисоките нивоа кои влијаат врз донесувањето на одлуките
околу 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 вклучува теорија и практика на учество, преговори и донесување одлуки на засегнатите страни. Тоа става акцент и на територијалниот пристап, чувството на заедништво, 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 ќе 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. Функцијата и фокусот на
стратешкиот план не е самиот план или алатките и чекорите
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во процесот на планирање, туку тоа се и 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 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 Тетово го има прифатено концептот на интегриран развој и одлучи да се вклучи активно во процесот
на креирање на Стратешкиот план за развој на културата.
Во таа насока активно ги вклучи сите релевантни фактори
во овој процес: почнувајќи од политичките структури 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
36

Општина Тетово - мултикултурен град, град со чиста природа и околина, вреднувани универзитети, град со
целосно развиена културна инфраструктура, со интензивен
културен живот, поставени стратешки насоки за развој на
културата, развиени партнерства и вклучени и информирани граѓани.

Општина Тетово

Мисија
Општина Тетово има мисија да овозможи квалитетни услуги на своите граѓани, да донесе позитивни промени
и да влијае на подобрувањето на квалитетот на живеењето
преку практикување на принципите на инклузивност и отчетност, креирање јаки партнерства и користење на новите
технолошки достигања.

Цели
Стратешка цел 1: Подобрена мултикултурната соработка на ниво на Општина Тетово.
Стратешка цел 2: Целосно обновена и подобрена
културната инфраструктура во Општина Тетово.
Стратешка цел 3: Подобрени капацитетите и човечките ресурси во областа на културата и културниот менаџмент во Општина Тетово.
Стратешка цел 4: Формирање етно-музеј во Тетово.
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Акционен план за спроведување на
стратегијата за културен развој на
Општина Тетово
(2012-2015)

Општина Тетово
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Подобрена мултикултурната соработка на ниво на Општина Тетово
Општина Тетово во периодот од 2012 година до 2015 година ќе работи на активности
за подобрување на мултикултурната соработка на заедниците во Тетово, како и
поголема вклученост на невладините организации во одлуките кои се однесуваат за
културниот живот во општината, како и на креирање на можностите на граѓаните
на Општина Тетово за учество во активностите поврзани со мултикултурната
соработка.
Општина Тетово
Невладини организации, локални и национални институции поврзани со културата
1.1. Намалена поделеноста на етничка основа
1.2. Промовирана традицијата на градското живеење
1.3. Подобрена соработката помеѓу општината и граѓанскиот сектор
2012 – 2015 година
Општина Тетово, донатори, Министерство за култура и бизнис секторот
Тетово е град со мултиетнички карактер, во него постојат културни објекти кои
имаат потреба на дополнително разработување, т.е. нивно искористување за настани
поврзани со подобрувањето на мултикултурната соработка.

Стратешка цел 1:

Опис на стратешката цел

Носители

Партнери

Резултати

Временска рамка

Извори на финансии

Претпоставки/предуслови

Невладин сектор
Донатори
Граѓани

Општина
Тетово и
Комисијата
за односи
помеѓу
заедниците

Невладин
сектор и
Општина
Тетово

1.1.2. Организирани
годишно шест
работилници за културни
вредности

1.1.3. Поддршка на
локалните фестивали
покренати од сите етнички
грипи кои живеат во
Тетово
Општина Тетово
Донатори

Општина Тетово
Невладин сектор
Донатори

Партнери

Независно
тело

Носител

јули
2012

мај
2012

јуни
2012

декември
2014

декември
2014

октомври
2012

Временска рамка
почеток
крај
Индикатори

Број на настани.
Број на учесници на настаните.
Програми реализирани на
фестивалите.
Медиумски извештаи за
настаните.

Одржани работилници и број
на учесници (документација од
настани, листа на учесници).
Медиумски извештаи за
работилниците.

Напишан извештај од
формирањето на младинскиот
мултикултурен тим.

Намалена етничката поделеност

1.1.1. Оформен младински
мултикултурен тим

Подрезултат

Резултат 1.1:

Општина
Тетово

Општина
Тетово

Невладин
сектор
Општина
Тетово

1.2.2. Организирани
годишно 12 јавни дебати со
млади

1.2.3 Поддршка на
локалните фестивали кои
ја обработува-ат оваа тема
покренати од сите етнички
грипи кои живеат во
Општина Тетово

Носител

1.2.1. Организирана една
кампања годишно за
традицијата на градското
живеење

Подрезултат

Резултат 1.2:

Општина Тетово
Донатори

Невладин сектор
Донатори

Невладин сектор
Донатори

Партнери

јули
2012

август
2012

јули
2012

декември
2014

декември
2014

декември
2014

Временска рамка
почеток
крај

Број на учесници на настаните.
Програми реализирани на
фестивалите.
Број на медиумски извештаи за
фестивалите.
Квалитет на медиумската
покриеност.

Број на активни учесници во
настаните.
Број на медиумски известувања
за настаните.
Квалитет на медиумската
покриеност.

Број на медиумски известувања
за кампањата.
Напишани извештаи за самата
кампања (истражување на
мислењето на граѓаните).

Индикатори

Промовирана традицијата на градското живеење

Општина
Тетово

Општина
Тетово

Општина
Тетово

1.3.2. Спроведени два
партнерски проекти на
локалните невладини
организации од областа на
културата во текот на една
година

1.3.3. Дефинирани
средства за поддршка на
невладиниот сектор од
страна на општината од
областа на културата на
годишно ниво

Носител

Невладин сектор

Невладин сектор
Донатори

Невладин сектор
Донатори

Партнери

јуни
2012

јуни
2012

јуни
2012

декември
2013

декември
2014

декември
2014

Временска рамка
почеток
крај

Годишна објава на конкурс на
ниво на општината.
Потпишани договори за
добивање средства со граѓански
организации.

Потпишани договори за
спроведување партнерски
проекти.

Број на учесници на настаните.
Број на медиумски извештаи.

Индикатори

Подобрена соработката помеѓу општината и граѓанскиот сектор

1.3.1. Oрганизирани
четири форуми на
невладиниот сектор
поврзани со културата во
текот на една година

Подрезултат

Резултат 1.3.

Реновирање на постоечката културна инфраструктура и отворање нови простори
и точки кои можат да послужат како места за организирање/одржување на
културни настани, како и промоција на нови модели на културни институции
Општина Тетово
Граѓанскиот сектор во Општина Тетово, бизнис секторот, националните
институции за култура и Министерството за култура на РМ
1.1. Промовиран нов модел на културна институција и креиран нов културен
простор кој ги рефлектира локалните потреби на граѓаните и се користи за
различни културни настани
1.2. Изградена библиотека како локална институција за култура
1.3. Реновирано Калето
1.4. Искористени природните ресурси (Попова Шапка) и културни потенцијали
(Шарена џамија и Арабати баба теќе) на Општина Тетово
2012 – 2015 година
Општински буџет, јавно-приватно партнерство, донации, кредит
Уредни 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

Претпоставки/предуслови

Целосно обновена и развиена културната инфраструктура во
Општина Тетово

Опис на стратешката цел

Стратешка цел 2:

јануари
2013

Mеѓународни
финансиски
организации
Донатори

Бизнис сектор

Општина
Тетово,
Сектор за
правни и
административни работи

Општина
Тетово,
Сектор за
правни и
административни работи

2.1.1. Комплетирана
техничката документација

2.1.2. Обезбедена
финансиска конструкција

2.1.3. Избран изведувач на
проектот

февруари
2015

јуни 2012

Општина
Тетово,
Сектор за
правни и
административни работи

декември
2015

јануари
2015

јуни
2013

Временска рамка
почеток
крај

Носител

Партнери

Документирана тендерската
документација.

Потпишани договори за
финансирање.

Изготвена техничката
документација (дозволи).

Индикатори

Креиран нов културен простор кој ги рефлектира локалните потреби на граѓаните и
се користи за различни културни настани

Подрезултат

Резултат 2.1:

јануари
2013

Меѓународни
финансиски
организации
Донатори

Бизнис сектор

Бизнис сектор

Општина
Тетово,
Сектор за
правни и
административни работи

Општина
Тетово,
Сектор за
правни и
административни работи

Општина
Тетово,
Сектор за
урбанизам

2.2.1. Комплетирана
техничката документација

2.2.2. Обезбедена
финансиска конструкција

2.2.3. Избран изведувач на
проектот

2.2.4. Отпочнати градежни
активности

јули
2014

февруари
2014

јуни
2012

Општина
Тетово,
Сектор за
правни и
административни работи

декември
2015

јуни
2014

јануари
2014

јануари
2013

Временска рамка
почеток
крај

Носител

Партнери

Потпишани договори за
градење на објектот.

Документирана тендерската
документација.

Потпишани договори за
финансирање.

Документирана техничката
документација.

Индикатори

Изградена нова библиотека како локална институција за културата

Подрезултат

Резултат 2.2:

2.2.3. Реновирање
на просторот според
утврдениот проект

2.2.2. Техничка
документација и избор на
изведувач на проектот

2.3.1. Дефиниран обемот
на проектот (светло, клупи,
сцена)

Подрезултат

Резултат 2.3:

Бизнис сектор

Општина
Тетово,
Сектор за
урбанизам
октомври
2013

јуни 2013

Бизнис сектор

Општина
Тетово,
Сектор за
правни и
административни
работи
јуни
2014

септември
2013

декември
2012

Временска рамка
почеток
крај

јуни 2012

Партнери

Општина
Тетово,
Сектор за
правни и
административни
работи

Носител

Реновирано Тетовското кале

Документирани сите дозволи за
градба.

Комплетирана
документацијата.

Изработен елаборат.

Индикатори

2.4.3. Креиран туристички
центар во Општина Тетово

2.4.2. Изработени
промотивни материјали за
природните и културните
потенцијали на Општина
Тетово (флаери, брошури,
веб- страница)

2.4.1. Изработен проект
за обележување на
природните и културните
потенцијали

Подрезултат

Резултат 2.4:

Општина
Тетово,
Сектор
за јавни
дејности

Општина
Тетово,
Сектор
за јавни
дејности

Општина
Тетово,
Сектор
за јавни
дејности

Носител

Бизнис сектор
Културни
институции
Граѓански сектор

Бизнис сектор
Културни
институции
Граѓански сектор

Бизнис сектор
Културни
институции
Граѓански сектор

Партнери

јуни
2012

јуни
2012

јуни
2012

јануари
2013

декември
2012

декември
2012

Временска рамка
почеток
крај

Обезбедени документација
за креирање на туристичкиот
центар.

Број на испечатени флаери.
Дистрибуција на материјалот низ
општината.
Креирана веб-страница.
Број на посетители на вебстраницата.

Изработен елаборат.

Индикатори

Искористени природните ресурси (Попова Шапка) и културните потенцијали
(Шарена џамија и Арабати баба теќе) на Општина Тетово

Општина Тетово
Невладин сектор, консултантски куќи и културни институции
3.1. Подобри капацитети во областа на културниот менаџмент во општината
3.2. Подобрена координацијата на културните активности
3.3. Подобрена соработката меѓу општината и Министерството за култура
3.4. Подобрена соработката на јавниот сектор со приватниот сектор
2012 – 2015 година
Донатори, Општина Тетово, бизнис сектор
Вработените во Секторот за јавни дејности во Општина Тетово веќе имаат
основно знаење во раководење со проекти и проектен циклус, но постои потреба
за дополнителен менаџмент во делот на раководење со проекти од ИПА, како и
менаџирање со финансиите и човечките ресурси.

Опис на стратешката цел

Носители

Партнери

Резултати

Временска рамка

Извори на финансии

Претпоставки/предуслови

Подобрени капацитетите и човечките ресурси во областа на културата и
културниот менаџмент во Општина Тетово
Дел од кадарот на Општина Тетово, т.е. од Секторот за јавни дејности на Општина
Тетово ќе посетат неколку обуки во периодот од 2012 до 2014 година со цел да се
подобрат капацитетите на менаџментот во делот на активностите поврзани со
културата.

Стратешка цел 3:

Општина
Тетово

Општина
Тетово

3.2.2. Креирање
веб-страница за
информирање на граѓаните
за културните активности

Носители

3.2.1. Еднаш годишно
кампања во локалните
медиуми за културните
активности

Подрезултат

Невладин сектор

Партнери

јуни
2012

јуни
2012

декември
2015

декември
2015

Временска рамка
почеток
крај

Потпишани договори за
вработување.

Број на учесници и извештаи
од експерти - лидери на
работилниците.

Индикатори

Подобар капацитет во областа на културниот менаџмент

Невладин сектор
Приватен сектор

Невладин сектор
Приватен сектор

Партнери

јуни
2012

јуни
2012

декември
2015

декември
2015

Временска рамка
почеток
крај

Креирана веб-страница.
Број на посетители на вебстраницата.

Број на медиумски извештаи за
кампањите.

Индикатори

Подобра координација на активностите во културата помеѓу јавниот, граѓанскиот и
приватниот сектор

Општина
Тетово

3.1.2. Вработување на три
стручни лица

Резултат 3.2:

Општина
Тетово

Носители

3.1.1. Обуки на
вработените во
администрацијата
за подобрување на
капацитетите од областа
на културата со три обуки
годишно

Подрезултат

Резултат 3.1:

Општина
Тетово

Општина
Тетово

Општина
Тетово

3.3.2. Средби и состаноци
за културните активности
три пати годишно

3.3.3. Финансиска
поддршка на општината од
страна на Министерството
за култура

Носители

Министерство за
култура

Министерство за
култура

Министерство за
култура

Партнери

јуни
2012

јуни
2012

јуни
2012

декември
2015

декември
2015

декември
2015

Временска рамка
почеток
крај

Потпишани договори за
финансиска поддршка.

Број на одржани средби и
состаноци.
Записници од одржаните средби
и состаноци.

Потпишан меморандум за
соработка.

Индикатори

Подобрена соработката помеѓу Општина Тетово и Министерството за култура

3.3.1. Потпишување
меморандум за соработка

Подрезултат

Резултат 3.3:

Општина Тетово
Културни институции, невладин сектор
1.1. Изграден етно-музеј
1.2. Зголемена културната активност на ниво на Општина Тетово
1.3. Зголемен интересот кај граѓаните за посета на културните активности
1.4. Промовирано културното наследство на општината и на регионот
2012 – 2015 година
Општина Тетово, донатори и бизнис сектор
Во Општина Тетово веќе постојат неколку културни институции кои организираат
различни културни настани во текот на годината, особено што некои се
традиционално обележје на општината. Сепак, тие не се доволни за промоција
на сите културни обележја на градот, вклучување на сите етнички заедници и
културно брендирање на општината.

Опис на стратешката цел

Носители
Партнери

Резултати

Временска рамка

Извори на финансии

Претпоставки/предуслови

Формирање на етно-мусеј Тетово
Оваа цел ќе даде можност во Тетово да се направи нова културна институција
која ќе ја рефлектира културата во регионот. Тоа е основање етно-музеј кој ќе
придонесе за подобрување и на меѓуетничките односи, преку прикажување на
културните факти на различните култури кои живеат во овој регион.

Стратешка цел 4:

Општина
Тетово

Општина
Тетово

4.1.3. Објавување тендер за
градење

4.1.4. Отпочнување со
градба

4.2.1. Промовирање на
етно-музејот

Подрезултат

Резултат 4.2:

Општина
Тетово

Носител

Општина
Тетово

декември
2012

јуни
2013

декември
2012

декември
2015

јуни
2013

јуни
2013

Потпишани договори за градба.

Комплетна тендерска
документација.

Број на посетители на дебатите.
Број на медиумски извештаи за
дебатите.

Изработен елаборат.

Индикатори

Донатори
Невладин сектор

Партнери

јануари
2013

декември
2015

Временска рамка
почеток
крај

Број на медиумски објави.
Број на испечатени
промотивни материјали.
Дистрибуција на
промотивните материјали.

Индикатори

Зголемена културната активност на ниво на Општина Тетово

Донатори
Невладин сектор

Донатори
Невладин сектор

Донатори
Невладин сектор

декември
2012

4.1.2 . Организирани јавни
дебати за градењето на
етно-музејот

уни
2012

Општина
Тетово

4.1.1. Изработка на
елаборат

Донатори
Невладин сектор

Временска рамка
почеток
крај

Носител

Подрезултат

Партнери

Изграден етно-музеј

Резултат 4.1:

Општина
Тетово

Општина
Тетово

4.3.2. Ангажирање
на културни водичи
(куратори)

Носител

4.3.1. Дистрибуција на
брошури за промоција на
етно- музејот

Подрезултат

Донатори

Донатори

декември
2015

јануари
2013

декември
2015

декември
2015

Број на посетители на
настанот.
Број на медиумски објави.

Невладин сектор

Невладин сектор

Партнери

јануари
2013

јануари
2013

декември
2014

декември
2014

Временска рамка
почеток
крај

Потпишани договори за работа
за водичи со спецификација на
работните задачи.

Број на испечатени брошури.
Број на медиумски објави.

Индикатори

Зголемен интересот на граѓаните за посета на културни активности

Општина
Тетово

4.2.3. Организирање на
првата изложба во етномузејот

Резултат 4.3:

Општина
Тетово

4.2.2.Организира-ни
семинари за куратори

Број на учесници на
семинарите.
Извештај од експерти лидери на работилниците
за потребите и насоки за
иден развој на овој сектор во
музејот.

Општина
Тетово

Општина
Тетово

Општина
Тетово

4.4.2. Печатење брошури и
фалери со вредностите на
културното наследство два
пати годишно

4.4.3.Отворање на
етно-музејот

Носител

4.4.1. Поставување
на билборд пораки за
поддршка на културното
наследство два пати
годишно

Подрезултат

Резултат 4.4:

Донатори
Невладин сектор

Невладин сектор

Невладин сектор

Партнери

декември
2015

јануари
2013

јуни
2013

декември
2015

декември
2013

декември
2014

Временска рамка
почеток
крај

Број на посетители на
отворањето на музејот.
Број на медиумски објави за
настанот.

Број на издадени брошури

Број на билборди.

Индикатори

Промовирано културното наследство во општината
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