ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
НУ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2021 ГОДИНА

СКОПЈЕ, МАРТ 2022

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ

1. Структура на остварени приходи и расходи заклучно со 31.12.2021 година
Сметка 603 (буџетска)
Во однос на средствата за реализација на програмата 80,
Приходи за: плати
Конто 401 и 402: реализирани 32.545.872 денари
- Останатите трошоци на установата се прикажани во Образец бр. 4, 5 и 6 кои се
составен дел од овој извештај и во поединечните Обрасци за наративен и финансиски
извештај за проектите од договорите склучени со Министерството за култура.
2. Структура на остварени приходи и расходи заклучно со 31.12.2021 година
Сметка 787 (самофинансирачки активности)
Вкупен приход: 1.176.998 денари
Вкупен расход: 820.259 денари
Пренесени средства во 2022 година: 356.739 денари
Приход кој останува за наплата во 2022 година: 3.491 денари
Обврски кои се пренесуваат во 2022 година: 23.511 денари
3. Структура на остварени приходи и расходи заклучно со 31.12.2021 година
Сметка 785-17 (донаторска сметка)
Пренесен приход од претходната година: 50.026 денари
Расход: 0 денари
4. Структура на остварени приходи и расходи заклучно со 31.12.2021 година
Сметка 785-21 (донаторска сметка)
Вкупен приход: 577.933 денари
Вкупен расход: 321.849 денари
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
НУ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА
Годишната програма за работа на НУ Археолошки музеј на Република Северна
Македонија започна во мај 2021 година согласно Договорот за учество во финансирање на
Годишната програма за работа на НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија
за 2021 година во областа на музејската дејност и заштитата на нематеријалното културно
наследство (бр. 31-3394/1 од 01.04.2021 година), Анекс кон Договорот бр. 31-3394/1 од
01.04.2021 година за учество во финансирање на Годишната програма за работа на НУ
Археолошки музеј на Република Северна Македонија за 2021 година во областа на
музејската дејност и заштитата на нематеријалното културно наследство (бр. 31-3394/5 од
26.04.2021 година), Анекс-договор кон Договорот бр. 31-3394/1 од 01.04.2021 година, Анекс
Договорот бр. 31-3394/5 од 26.04.2021 година за учество во финансирање на Годишната
програма за работа на НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија за 2021
година во областа на музејската дејност и заштитата на нематеријалното културно
наследство (бр. 31-3394/20 од 14.07.2021 година), Анекс-договор кон Договорот бр. 313394/1 од 01.04.2021 година и Анекс Договорите бр. 31-3394/5 од 26.04.2021 година и бр.
31-3394/20 од 14.07.2021 година за учество во финансирање на Годишната програма за
работа на НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија за 2021 година во
областа на музејската дејност и заштита на нематеријалното културно наследство (бр. 313394/26 од 06.09.2021 година), Анекс-договор кон Договорот бр. 31-3394/1 од 01.04.2021
година и Анекс Договорите бр. 31-3394/5 од 26.04.2021 година, бр. 31-3394/20 од 14.07.2021
година и бр. 31-3394/26 од 06.09.2021 година за учество во финансирање на Годишната
програма за работа на НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија за 2021
година во областа на музејската дејност и заштита на нематеријалното културно наследство
(бр. 31-3394/38 од 28.10.2021 година), Договорот за учество во финансирање на Годишната
програма за работа на НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија за 2021
година во областа на заштитата на недвижното културно наследство (бр. 32-3572/1 од
06.04.2021 година) и Анекс-договор кон Договорот бр. 32-3572/1 од 06.04.2021 година за
учество во финансирање на Годишната програма за работа на НУ Археолошки музеј на
Република Северна Македонија за 2021 година во областа на заштитата на недвижното
културно наследство (бр. 32-3572/5 од 03.06.2021 година) и Договорот за учество во
финансирање на Годишната програма за работа на НУ Археолошки музеј на Република
Северна Македонија за 2021 година во областа на инвестициското одржување,
осигурување, адаптација и набавка на опрема (бр. 50-3638/1 од 06.04.2021 година).
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ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТАТА НА
НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО:

Реализирани се следните проекти:
1.1. Палеолитско наоѓалиште Голема Пештера, с. Здуње. Раководител на проектот и
истражувањата: м-р Љиљана Шаламанов Коробар, кустос советник; членови на
стручниот тим: Благоја Китановски, археолог, м-р Марина Спирова, археолог, м-р Перо
Синадиновски, археолог.
Во оваа кампања обемот и правецот на истражувањатa продолжија во сонда број 5
(отворена во 2019 година) на 13 метар од влезот во северниот дел на пештерата. Извршена
е комплетна документација која се заведува во три каталога (каталог за индивидуални
броеви, заеднички и проби), а котирањето на хоризонтална стратиграфија е пренесено на
А3 милиметарска хартија од 1 до 5 цм. Исто така, земени се нови примероци седименти во
метални туби за испраќање во лабораторија во Макс Планк, Лајпциг за ОСЛ анализа за
датирање; потоа примероци седименти од слоевите за ЕСР анализа за американската
лабораторија во Научно истражувачки институт РФК од Њујорк и лабараторија Томсон и
земени се примероци на јаглен за АМС анализа за испраќање во италијанска лабораторија.
Податоци на примероци за понатамошни лабораториски анализи со свои лични броеви од
квадрати и длабочини се доставени до Управа за заштита на културно наследство. Од
орудијата се откриени: струшки, назабени орудија, со засек орудија, продупчувачи,
ретуширани одбитоци, шилци и др. Во оваа кампања освен од кварц, преставителните
примероци на камени артефакти се изработени од кремен, базалт и јаспис. Фаунските
остатоци се побројни и нивното определување на вид и род ќе бидат понатаму спроведени
од страна на палеонтолог. Забележени се примероци кои имаат обработка на врвот и по
должината на коската. Сите параметри укажуваат дека ансамблите припаѓаат на културите
со среднопалеолитските традиции. Генерално можат да се констатираат материјални наоди
карактеристични за неандерталската популација.
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Преведени и реализирани се 255.900 ден. за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.2. Геомагнетни и контролни ископувања на лок. Мали Дол, с. Тремник. Раководител на
проектот и истражувањата: д-р Александра Папазовска Санев, кустос советник; членови
на стручниот тим: м-р Александра Чевреска, кустос, Никола Хаџи-Николов,
документатор, Радомир Ивановиќ, кустос, Мартин Гиевски, кустос, Илија Бошковски,
археолог и Гордана Младеновска, археолог.
Истражувањата на локалитетот Мали Дол, с. Тремник кај Неготино во 2021 година
беа насочени кон геомагнетните снимања и истражување на просторот на јужниот крај на
парцелата во Сонда 14, односно простор кој се наоѓа кон средината на некрополата. Целта
на овие истражувања беа: да се направи геомагнетно снимање со кое ќе се добие слика за
густината и распоредот на гробовите во парцелата во која се истражува; да се истражи
просторот во средишниот дел на некрополата и да се провери концентрацијата на гробовите
кон југ; да се утврди организацијата на урните во рамки на некрополата и нивниот сооднос
со погребувањата во камени конструкции цисти; да се утврди дали постојат разлики кај
покојниците во однос на нивниот социјален статус, преку гробните форми и позицијата на
гробовите во рамки на некрополата; да се утврди густината и распоредот на гробовите во
овој дел на некрополата и да се направи геомагнетно снимање на локалитетот Попот, со кое
ќе се добие слика за евентуално постоење на интактни делови нестражени од тумулот и да
се провери за евентуално постоење на други помали тумули на локалитетот. Резултатите
кои се добија со геомагнетните снимања беа потврдени со контролната сонда 14 на
локалитетот Мали Дол во Тремник каде беа откриени 7 погребувања од кои 4 урни и 3
камени цисти.
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Преведени и реализирани се 127.950 ден. за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.3. Археолошки, радиокарбон и дендрохронолошки истражувања на локалитетот Врбник
– Струга. Раководител на проектот и истражувањата: д-р Александра Папазовска, кустос
советник; кораководител: м-р Валентина Тодороска; членови на стручниот тим: Бојан
Танески, археолог и Цветлана Василевска, археолог.
Целта на годинешните истражувања беше насочена кон земање примероци за
дендрохронолошка анализа од локалитетот Врбник. Истата произлегува од резултатите
добиени со претходните истражувања. Се изработи план на локалитетот во дигитална
форма за попрецизно утврдување и исцртување на земените примероци. Потоа
примероците беа земени со нуркање и подготвени за анализи со кабинетска работа. Од
добиените резултати сметаме дека ќе се добијат повеќе информации за староста на
локалитетот.
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Преведени и реализирани се 255.900 ден. за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.4. Градиште – Неготино – Антигонеа, меѓународно археолошко истражување.
Раководител на проектот и истражувањата: м-р Горан Санев, кустос советник; членови
на стручниот тим: Радомир Ивановиќ, кустос, Мила Шурбаноска, надворешен
соработник и Костадинка Филипова, археолог, ЛУ Музеј на град Неготино.
Оваа година се истражуваше во секторите Д и С. Во секторот Д3 се продолжи со
истражувањето на (сегментот од) улицата откриена во D3/9-2, со цел да се утврдат нејзините
архитектура, правец и должина. Со оглед дека остатоци од улица беа утврдени и во сонда
D3/14-4, при истражувањето на бедемот, во 2011 година, истражувањата во 2021 година
покажаа дека се работи за сегменти од иста улица, со правец исток-запад, која на нејзиниот
западен дел била пресечена со изградбата на бедемот. Улицата од обете страни е заградена со
ѕидови од објекти, од кои јужниот е ѕид од објектот таверна, истражуван претходните години.
Ова откритие го дополнува нашето сознание за планот и големината на таверната и ги насочува
активностите за следната година. Сондата С5/23-3 е позиционирана врз основа на направените
геофизички испитувања на овој простор, кои покажаа постоење на кружен ѕидан објект, со
дијаметар од са. 4 м. Во оваа сонда се откриени остатоци од ѕид со правец СЗ-ЈИ, од чија
источна страна, во слојот земја беа откриени петнаесетина фрагменти од боен малтер со
зелена, жолта, црвена и кафеава боја. Истите се значајно откритие кое упатува на луксузен
објект, чија големина, форма и намена останува да се откриваат во годините што следат. Во
јужната половина на сондата се мноштво фрагменти од садова керамика, во најголем број
чинии, како и две монети чија идентификација ќе се прави по нивното чистење, односно,
превентивна конзервација.
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Преведени и реализирани се 213.250 ден. за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.5. Археолошки истражувања на некрополата на локалитетот Гимбабица, Избишта,
општина Ресен. Раководител на проектот и истражувањата: м-р Перо Арџанлиев, кустос
советник; член на стручниот тим: Илија Бошковски, археолог.
Оваа година, истражувањата се фокусираа на отворање на една сонда со димензии: 7 м
должина и 6.5 м широчина или со вкупна површина од 45 м², со кои се очекуваше да се
истражат ситуациите кои заради недостиг од средства во истражувањата од 2019 година беа
само регистрирани како навлегуваат во јужниот профил на сондата 3. Сондата ја
нумериравме како Сонда 5. Локацијата одбрана за поставување на Сондата 5 е јужниот дел
од нивата со К.П.111, јужно од Сондата 3 каде со сондажните ископувања во 2019 година
беше забележана најголема концентрација на гробни конструкции. Со сондажните
искoпувања во 2020 година беше утврдено нивото на гробови кое беше во длабочина од
околу два метри и бидејќи до тоа ниво не се забележуваа културни хоризонти туку само
наноси на земја и песок кои се резултат на силната ерозија која се забележува на
локалитетот, минатата година како и претходните две тој слој од ерозивни наноси со
длабочина од 1.8 м беше отстранет со градежна механизација. Потоа се продолжи со рачно
ископување при што на длабочина од 220 см во сондата беа откриени траги од горење кои
во понатамошното истражување се испостави дека припаѓаат на гробни јами на кремирани
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покојници. Ова откритие е од исклучително значење, бидејќи за првпат на некрополата па
и во регионот се откриваат гробови на кремирани покојници. Вкупно се откриени и
истражени три гробови кои ги нумериравме како гробови бр. 10,11 и 12 со што се
продолжува нумерацијата од претходните истражувачки кампањи.

Преведени и реализирани се 170.600 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.6. Археолошки истражувања на лок. Стакина Чешма-Бакновка, Валандово. Раководител
на проектот и истражувањата: проф. д-р Антонио Јакимовски, надворешен соработник;
кораководител: Радомир Ивановиќ, кустос; членови на стручниот тим: Мила
Шурбаноска, Игор Ширтовски и Пенче Кралев, надворешни соработници.
Археолошките ископувања на Стакина Чешма, Валандово, оваа година беа насочени
западно од просторијата со имплувиум. Се постави сонда со димензии 3,5 х 7 м. со цел да се
дознае дали објектот се шири кон запад од досега познатите простории. По неколкудневно
работење се стигна до подната површина која е изработена од мозаик, но сè уште не е
целосно откриена бидејќи се работи во јужниот дел од сондата на доотстранување на слојот
од ѓубре. Се открија северниот и источниот ѕид од просторијата односно ѕидовите бр. XIII и
XIV. Исто така, покрај ѕидот XIII се пронајдоа голем број фрагменти од декоративен малтер
боени во различни бои, а земјата покрај самиот ѕид намерно не се отстранува за да не се
оштети декоративниот малтер на ѕидот.
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Преведени и реализирани се 170.600 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.7. Археолошко истражување на „Големо Градиште“, Коњух, Кратово, доцноантички
урбан центар во североисточна Македонија. Проектот е реализиран во соработка со
Гетисбург колеџ од Гетисбург, САД. Раководител на проектот: м-р Горан Санев, кустос
советник; раководители на истражувањата: м-р Горан Санев и проф. д-р Каролина С.
Снајвли; членови на стручниот тим: м-р Трајан Зафировски, виш кустос и Радомир
Ивановиќ, кустос.
Според планот и програмата на активностите, реализацијата на истражувањето се
одвиваше во три сегменти во Сектор II – северна стамбена тераса: во северниот и
северозападниот дел на северниот анекс објект на Епископската Базилика; во СЗ простор на
Епископската Резиденција и во западниот дел на северната улица.
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Преведени и реализирани се 127.950 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.8. Реализација на проект – заштита на музејски археолошки материјал од лок. ИсарМарвинци, југозападна некропола, Валандово. Раководител на проектот: м-р Перо
Арџанлиев, кустос советник. Членови на стручниот тим: Емилија Митева, овластен
конзерватор за метал; м-р Виолета Шамбар, овластен конзерватор за керамика; Татјана
Настова, овластен конзерватор за непосредна заштита на предмети од керамика,
надворешен соработник; Никола Хаџи Николов, документатор; Бранко Величковски,
виш конзерватор во НУ Музеј на Република Северна Македонија – Скопје, стручен
консултант; д-р Лидија Робева Чуковска, советник конзерватор во НУ Национален
конзерваторски центар – Скопје; Љубица Ѓорчева, конзерватор техничар; Климент
Балев, препаратор, НУ Завод и Музеј- Охрид; Билјана Балева, конзерватор за метал, НУ
Завод и Музеј- Охрид.
Преведени и реализирани се 85.300 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.9. Конзервација на монети од античката збирка при НУ Археолошки музеј на Република
Северна Македонија (лок. Градиште, Неготино). Раководител на проектот: м-р Сања
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Битрак, виш кустос. Членови на стручниот тим: Емилија Митева, овластен конзерватор
за метал; Гордана Младеновска, археолог.
Преведени и реализирани се 59.710 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.10. Проект за набавка на потрошен и репроматеријал за потребите на Конзерваторскиот
оддел на НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија–Скопје. Раководител
на проектот: Емилија Митева, конзерватор за метал.
Преведени и реализирани се 85.300 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.11. Антрополошка збирка (документирање и депонирање). Раководител на проектот: др Фаница Вељановска, кустос советник.
Преведени и реализирани се 42.650 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.12. Тековно одржување на збирките камени споменици во коњушницата и во задниот
двор на Куршумли ан. Раководител на проектот: д-р Александра Папазовска, кустос
советник; членови на стручниот тим: Радомир Ивановиќ, кустос, Стеван Илијевиќ,
конзерватор за камен, Филип Соколоски, археолог, Наталија Данаилова, класичен
филолог, Горан Ивановски, конзерватор за камен, Иванчо Велков, конзерватортехничар за камен, Миле Крстевски и Зоран Ивановиќ.
Во текот на 2021 година беше расчистено ѓубре и смет насобрани во текот на зимскиот
период, а особено вниманир беше обрнато на вегетацијата која растеше по ѕидовите и
крововите на задниот двор и коњушницата на Куршумли ан, за што беше остварена
соработка со Конзерваторскиот центар – Скопје и ЈП Паркови и зеленило.
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Преведени и реализирани се 170.600 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

1.13. Опремување на депото во НУ Археолошки музеј на РСМ. Раководител на проектот:
Марјан Јагликовски, кустос.
Преведени и реализирани се 531.200 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.
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1.14. Културното наследство на Кочани и кочанско преку фотографии. Раководител на
проектот: Илинка Атанасова, кустос советник.
Со проектот е направен избор и фотографирање на предмети од движен и недвижен
карактер, со кои се потенцира разновидноста на културното наследство во Кочани и
Кочанско. Проектот е финализиран со изложба која се одржа во октомври и ноември во
Етнокуќата во Кочани.

Преведени и реализирани се 25.590 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО:
Реализирани се следните проекти:
1.1. Заштитни археолошки истражувања на лок. Исар, с. Марвинци. Раководител на
проектот: Страхил Темов, кустос советник; членови на стручниот тим: д-р Роберт
Петковски, виш кустос, Филип Аџиевски, кустос и Марија Видеска, архитект.
Проектот во 2021 год. ја опфати праисториската железнодопска некропола „Лисичин
Дол“, како источна граница на некрополата, при што овогодишните погребувања би ги
претставувале последните погребувања на некрополата. Ваквата ситуација можеше да се
насети во претходните две истражувачки кампањи, но со откривањето на единаесете
последни погребувања се потврди дека тој дел од некрополата ја претставува источната
граница на некрополата. Ова се забележува и во откриениот движен археолошки материјал.
По овие последни погребувања, погребувањата на раноантичката населби на Исарот кај с.
Марвинци се сели на југозападната некропола, како потоа ќе се развива и хеленистичката и
раноримската некропола на градот на Исарот.
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Преведени и реализирани се 426.500 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.
1.2. Тековно обезбедување и одржување на археолошкиот музеј под отворено небо –
Неолитско село во Тумба Маџари, Скопје. Раководител на проектот: м-р Елена
Стојанова Канзурова, кустос советник; членови на стручниот тим: Буњамин Џемаили,
кустос, м-р Перо Синадиновски, археолог.
Оваа година се продолжи со редовно уредување на просторот во археолошкиот
локалитет и Неолитското село (сечење на новите грмушки, дрвја, косење на коровот и др.),
дополнување со содржини во куќата на “Мелничарката” и “Грнчарката” во Неолитското
село, освежување на дел од објектите и нивниот недвижен инвентар во Неолитското село
(куќите и внатрешниот недвижен инвентар - печки, огништа, амбари, кои се изградени од
природен материјал), санирање на дел од оградата на археолошкиот локалитет и
Неолитското село, обновување на рекламна табла-патоказ. Покрај ова, како редовни
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активности на Музејот под отворено небо ги издвојуваме: посетите во Неолитското село,
ажурирање на ФБ страната на Тумба Маџари и продукцијата на документарен
краткометражен филм.

Преведени и реализирани се 170.600 ден., за кои Министерството има детален
финансиски и наративен извештај.

ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ИНВЕСТИЦИСКО ОДРЖУВАЊЕ, ОСИГУРУВАЊЕ,
АДАПТАЦИЈА И НАБАВКА НА ОПРЕМА:
1.1. Замена на неисправни делови и сервис на системот за греење и дистрибуција на топла
вода
По спроведена јавна набавка, извршена е замена на пумпата за топла вода. Преведени и
реализирани се 306.809 ден., за кои Министерството има детален извештај.
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ВОНПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ

Изложба “Raffaelo: Opera omnia”
Во периодот од 18.10. до 20.12.2021 година НУ Археолошки музеј на Република
Северна Македонија беше домаќин на изложбата “Raffaelo: Opera omnia”, организирана во
соработка со Амбасадата на Италија во Скопје. Изложбата која ги следи трендовите на
современата музеологија содржеше 14 копии од портрети изработени според
најсовремената дигитална технологија, чии оригинали се наоѓаат во најреномираните
уметнички галерии и музеи: Уфици и Палатина во Фиренца, Боргезе и Палацо Барберини
во Рим, во Националната галерија во Урбино и Лувр во Париз. Куратор на изложбата беше
Ирена Колиштрковска Настева, кустос советник, а во реализацијата учествуваа: Марјан
Јагликовски, кустос, Мартин Гиевски, кустос, Елена Рафајловска, стручен соработник за
визуелни уметности и архитектура, Ива Лабан, лице за односи со јавност, Наталија
Данаилова, класичен филолог, Марија Колевска Димишковска, водич и Марија Рабаџиска,
водич.
Во рамките на својата стратегија за посебно внимание кон едукацијата на сите
возрасни групи и инклузивноста на музејот, во текот на изложбата беа организирани четири
едукативни работилници со учесници – припадници на различни целни групи: со лицата со
оштетен слух од државниот центар „Партенија Зографски“ (сликање на уметнички платна),
со учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј“ (насловена ,,Рафаело во моите очи”) и
останатите две со средношколците од средното уметничко училиште „Лазар Личеноски“
(насловена ,,Во допир со Рафаело” - цртање на торбички и маици од еко материјали).
Работилница беше организирана и со студентите од Факултетот за ликовни уметности
,,Почувствувај го Рафаело”, на која тие насликаа платнени торби и маици. Работилниците
ги реализираа: м-р Марија Колевска Димишковска и м-р Марија Рабаџиска.
Изложбата ја посетија голем број ученици од основните и средните училишта и од
Факултетот за ликовни уметности. Вкупната посетеност изнесува 720 домашни и 950
странски посетители.
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Реализација на меѓународни договори и меѓународна соработка:

Во тек е реализација на повеќегодишниот проект „Македонски метал – потекло,
дистрибуција и технологии“ во соработка со Институтот за ориентална и европска
археологија (OREA) во Виена при Австриската академија на науките, во соработка со
Ludwig Maximilian Universitat од Минхен, Германија. Кораководител на проектот: д-р
Александра Папазовска, кустос советник.

Во тек е реализација на повеќегодишниот проект „Погранични студии, истражувања
на идентитетските и културните контакти во пограничната област на античка Македонија“
кој го реализираат НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија и Карловиот
универзитет од Прага, Р. Чешка, а во соработка со НУ Завод за заштита на спомениците од
културата и Музеј од Охрид, Чешкиот Геолошки Сервис од Прага, Германскиот
археолошки институт, Универзитетот Гете од Франкфурт, СР Германија како и
Универзитетот на Јужна Бохемија од Чешко Будејовице, Р. Чешка. Во периодот од 18.08.
до 30.09.2021 година беа извршени геофизички и сондажни археолошки истражувања, како
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и рекогносцирања на теренот. Раководители на проектот: м-р Перо Арџанлиев, кустос
советник и д-р Марек Верчик, Карлов Универзитет, Прага. Членови на стручен тим: д-р
Александра Папазовска, кустос советник, Илија Бошкоски, археолог, м-р Валентина
Тодороска, археолог,
Оваа година во рамките на проектот се спроведоа геолошки истражувања на Мало и
Големо Езеро кои се наоѓаат во Националниот парк Пелистер, со цел да се добие детален
климатски и еколошки запис за широкиот регион во последните десет милениуми.
Археогеолошки истражувања се спроведуваа и во регионот северно од Охридското Езеро
со цел да се утврди водостојот на езерото во различни хронолошки периоди и со тоа да се
реконструира културниот пејсаж и да се види како климатските промени влијаеле на
животот во регионот. Се направија и геофизички неинвазивни истражувања на неколку
локалитети со цел да се утврди карактерот на самите локалитети и евентуално да се откријат
некои позначајни подземни архитектонски структури. Спроведено беше и сондажно
археолошко истражување на локалитетот „Горица“, с. Лескоец со цел да се утврди
организацијата на населбите во регионот со посебен акцент на транзицискиот период од
бронзенодопската во железнодопската епоха. Во рамките на проектот се спроведува и
архитектонско и епиграфско рекогносцирање со цел опсежно истражување и преглед на
познати архитектонски остатоци (т.е. цркви, џамии итн.) во регионот.
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Меѓународен музејски проект „Археолозите на територијата на Македонија” со
текстуална и илустративна поддршка (учесници: м-р Перо Арџанлиев, кустос советник, м-р
Елена Канзурова, кустос советник)

Со Институтот за археолошки науки во Виена, како дел од Универзитетот во Виена,
Австрија, е потпишан Договор за заедничко истражување и образовна соработка во рамките
на проектот „Одржливоста на земјоделството во неолитот во Европа”. Координатор: м-р
Елена Канзурова, кустос советник

Во тек е реализација на Договорот за соработка на проектот “The Fall” (Пропаста на
Микенското кралство) со Универзитетот во Единбург, Шкотска. Кораководител на
проектот: д-р Фаница Вељановска, кустос советник.

Потпишан е Меморандум за соработка со Рурскиот универзитет во Бохум, Германија
за рекогносцирање во Преспанскиот регион. Во текот на ноември беше изведена
систематска проспекција на теренот во атарот на селото Наколец, Преспа. При
истражувањата беа пронајдени и документирани површински траги од населби од
хеленистичкиот, римскиот и средновековниот период, како и остатоци од две наколни
живеалишта. Станува збор за пилот проект, кој од оваа година ќе прерасне во долгорочна
соработка помеѓу овие две институции. Со истражувањето раководеа д-р Барбора Вајсова
и д-р Дамјан Донев, а останатиот дел од тимот го сочинуваа Радомир Ивановиќ од
Археолошкиот музеј, д-р Аксел Мис, м-р Вера Долежалкова, м-р Ана Лиса Шнајдер, м-р
Анкатрин Бенз, Клариса Хаубентал и Марк Клаус.


Делегација од Европскиот центар за византиски и поствизантиски споменици од
Грција, кој остварува долгогодишна соработка со УНЕСКО, Советот на Европа и други
европски и меѓународни организации и инстутиции, ги посети Куршумли ан и
Археолошкиот музеј на РСМ, на кои им беше презентирано богатото движно културно
наследство изложено во музејот, како и еден од најубавите споменици на културата во
градот, Куршумли ан. Беше разговарано за организирање на курсеви и обуки, доделување
стипендии за научни студии, учество во научно-истражувачки проекти, како и учество во
национални или меѓународни програми за научно истражување и технолошки развој.
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Соработка со други сродни институции:

Соработка со Националниот комитет на ИКОМ за Македонија: објавена е 18-тата
Црвена листа на ИКОМ за Југоисточна Европа, вочиј фокус се 10 земји од Југоисточна
Европа. Листата содржи 119 предмети од 45 музеи како важна алатка во заштитата на
културното наследство и спречувањето на проблемот со трговијата на културното
наследство. Координатор на активностите за Р. Северна Македонија и автор на каталошките
единици м-р Перо Арџанлиев, автори на каталошки единици: д-р Александра Папазовска,
д-р Славица Бабамова.

 Во рамките на Подготвителната програма на Владата на Република Северна Македонија
за соработка со Зелениот климатски фонд, м-р Перо Арџанлиев, кустос советник, беше
ангажиран за национален консултант за климатски промени и културно наследство во
рамките на агенцијата FAO (Food and agriculture) на Обединетите Нации. Изработена е
Анализата за Секторот културно наследство која ќе стане дел од Националната стратегија
против климатските промени со акцент на културното наследство.

Потпишани се Меморандуми за соработка за НУ Завод и музеј – Струмица, НУ
Конзерваторски центар – Скопје и ЛУ Музеј – Свети Николе.

Во Археолошкиот музеј гостуваше изложбата „Културното богатство во марките на
Македонска пошта – археологија“ посветена на поштенските марки, како афирматори на
движното културно наследство: дел од теракотните икони од Виничко Кале, фрагменти од
мозаикот „Приказ на вселената“, нартексот на Големата базилика на античкиот град
Хераклеа, неолитски предмети од теракота, Големата Мајка од Тумба Маџари, антички
монети, антички накит, средновековни монети и златните погребни маски од Требениште.
Изложбата ја реализираше Асоцијација за култура ИКОН и нејзиниот претседател на, г.
Климе Коробар, во соработка со Македонска пошта, а подготовките ги извршија Марјан
Јагликовски, Марија Видеска и Васил Николовски од Археолошкиот музеј.
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Популаризација на движното културно наследство:

Изработена е првата меѓународна виртуелна прошетка во Неолитското село
https://www.virtualtrips.io/tours/skopje-neolithic-village-and-open-air-museum-tumba-madzari
(координатор: м-р Елена Канзурова, кустос советник)

Учество во подготовка на проектот “Скриените музеи на Скопје” со поддршка од
Град Скопје и Министерството за култура (м-р Елена Канзурова, кустос советник)

Во рамките на едукативната функција на музејот, во текот на јуни и јули беше
реализиран проектот „Прашај го археологот“, во кој преку видео записи одговоривме на
прашања поврзани со археологијата, кои преку отворен повик на социјалните мрежи ги
поставуваа деца на различна возраст. Координатор: м-р Марина Спирова, археолог, членови
на тим: Ива Лабан, лице за односи со јавност; Александра Чевреска, кустос и Мартин
Гиевски, кустос

Во рамките на манифестацијата ,,Струмица, град на културата”, НУ Археолошки
музеј на Република Северна Македонија се вклучи со два настана:
- на 24.09.2021 се одржа премиерно прикажување на документарниот филм за
Неолитското село - Музејот под отворено небо ,,Тумба Маџари” со едукативен карактер,
кој има за цел поголема популаризација на археолошкиот локалитет Тумба Маџари, како и
запознавање на пошироката јавност за вредностите на неолитската култура на територијата
на Македонија. Филмот е во продукција на НУ Археолошки музеј на Република Северна
Македонија, а го изработи тимот во состав: сценарио и текст – Елена Канзурова, кустос
советник, видео и монтажа – Мартин Гиевски, кустос, фотографија – Бранислав
Атанасковиќ, археолог, нарација – Марина Спирова, археолог.
- на 30.09.2021 се одржа проекција на „Движни записи од македонската археологија“
од авторката Ирена Колиштркоска Настева, кустос советник. Филмските зaписи сe вршени
во текот на дваесетина години на 11 археолошки локалитети со аматерска камера, а првпат
се издадени во 2011 година со поддршка од Министерството за култура, германската
невладина организација ДВВ и авторката и прикажувани се на бројни манифестации во
странство.

Археолошкиот музеј организираше посета на археолошките локалитети Куклици и
Коњух за средношколците од СУГС ,,Никола Карев”. Средношколците имаа можност да се
запознаат со феноменот земјени пирамиди или камени кукли во Куклици, како и со
локалитетот Големо Градиште, најголемиот доцноантички град помеѓу Скупи и Пауталија
(координатори: м-р Марија Колевска Димишковска и м-р Трајан Зафировски)
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,,Бела Ноќ 2021”: се одржаа две едукативни работилници на интересни теми работилницата одржана во Археолошкиот музеј беше ,,Доживувам и создавам”, а во
Куршумли ан преку инклузивната работилница за деца со типичен развој и деца со
попречености насловена ,,Модата некогаш и сега” младите посетители имаа можност да се
запознаат со изгледот на модата во минатото и добија прилика на себе да облечат модел од
античкото време. Истовремено, за посетители беше отворен и Музејот под отворено небо
Тумба Маџари.


Во рамките на манифестацијата ,,Европски денови на културно наследство”, која во
2021 година се одвиваше под мотото „Културно наследство за сите“, беше организирана
работилница за лица со Даунов синдром од здружението ,,Доза среќа”, кои во едукативното
катче во музејот се потрудија да изработат приказ на разни предмети, а на крај ни се
претставија и со нивна изведба на песна, оро, како и кореографија на омилениот хип-хоп
микс (реализаторки: м-р Лидија Јанушева Илковска, м-р Марија Колевска Димишковска и
м-р Марија Рабаџиска)
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Меѓународниот ден на лицата со попреченост чие овогодишно мото е ,,Лидерство и
учество на лицата со попреченост кон инклузивен, пристапен и одржлив пост-Ковид 19
свет” го одбележавме со супер дружба со членовите на здружението ,,Во мојот свет” за кои
се одржа креативна работилница на која беа боени керамички садови (реализаторки: м-р
Марија Колевска Димишковска и м-р Марија Рабаџиска).


Археолошкиот музеј и оваа година беше дел од фестивалот на детска креативност
„Трамболини“ кој е во организација на ЈУ Детски културен центар Карпош и Град Скопје.
Преку едукативната работилница ,,Мали археолози” на децата им беше дадена можност да
станат вистински археолози кои на креативен начин научија што е, всушност, археологијата
(реализаторка: м-р Марија Рабаџиска)

Беше изработен краткиот филм „Од парче глина до фигурина“ во кој е прикажан
процесот на изработка и реконструкција на женските фигурини од енеолитот (Ирена
Колиштркоска Настева, м-р Марина Спирова, Ива Лабан, Васил Николовски, Бранислав
Атанасковиќ и Мартин Гиевски).

Добиен е знакот за безбедна посета на музејот Safe travels од страна на World Travel
&amp, Tourism Council (WTTC) кој има воспоставено систем преку кој се претставуваат
објектите кои се проверени од посебни комисии за правилно имплементиран протокол за
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заштита од корона вирусот (реализаторка: м-р Лидија Јанушева Илковска, советник за
маркетинг и односи со јавност).

Награди и признанија

Меѓународниот проект ,,100 години Требениште”, реализиран како соработка меѓу
НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија, НАИММ при БАН, Софија, Р.
Бугарија и Народни музеј од Белград, Р. Југославија е добитник на наградата Музејски
проект за 2019 г. на објавениот конкурс од МНК ИКОМ за Годишната награда 18 мај –
Меѓународен ден на музеите за особени достигнувања во музејската дејност за 2019 и 2020
година за меѓународната изложба „100 години Требениште“, а Ива Лабан, надворешен
соработник за односи со јавност во оваа прилика доби признание.

По повод 100 години од основањето на Филозофскиот факултет при Универзитетот
,,Св.Кирил и Методиј” се доделија јубилејни награди на поединци, организации и
институции. НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија доби награда за
долгогодишен и исклучителен придонес за развојот на наставата и науката на факултетот.

Ирена Колиштрковска Настева, кустос советник, е добитничка на наградата „13
Ноември“ за непрекинато 35-годишно активно битисување, видно учество во сферата на
културата и музејското работење со акцент на археологијата,

Тековни активности на музејот:
НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија–Скопје во 2021 година во
најголем дел ги реализираше тековните активности кои произлегуваат од основната дејност
која ја извршува музејот (стручно-научна обработка, документирање и фотографирање на
музејски предмети и материјал, конзервација на движно археолошко културно наследство,
подготовка на текстови за публикации). Музејот ги извршуваше и своите обврски согласно
Законот за музеите и Законот за заштита на културното наследство како матична установа
од областа на археологијата преку учество во комисии за стручна контрола, непосредна
заштита, надзор и комисии за прием на извршени работи на конзерваторски проекти за
движно културно наследство; учество во комисии за издавање стручни мислења од областа
на движното археолошко културно наследство, учество во комисии за ревалоризација на
недвижното археолошко културно наследство; укажуваше стручна помош на други сродни
институции во областа на археолошката и музејската дејност.
НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија како матична установа
пружи стручна помош во археолошките истражувања на други установи од земјава.
Во рамките на своите тековни активности, стручниот кадар од музејот учествуваше
на бројни симпозиуми, предавања, обуки и работилници, а објавени се и неколку стручнонаучни трудови.
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Во рамките на административното работење, од страна на Управниот одбор по
предлог на в.д. директорот, донесени се: Деловник за работа на стручниот совет, Правилник
за заштита од пожари и експлозии, Годишен план за спречување на корупција, Интерна
процедура за спроведување на постапките за јавни набавки и Правилник за начинот на
користење и одржување на службените возила во сопственост на НУ Археолошки музеј на
Република Северна Македонија – Скопје.

НУ Археолошки музеј на
Република Северна Македонија – Скопје
в.д. Директор
________________
д-р Славица Бабамова
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