
Наслов на проектот: „Интерактивна и виртуелна презентација на културното 
наследство и киното“ (акроним на проектот Кинокултура) 

Проектен партнер: Општина Битола 

Браќата Јанаки и Милтон Манаки се првите 

сниматели на Балканот. Македонската кинема-

тографската историја започна со нив. Во Битола 

во чест на делото на браќата Манаки веќе 40 

години се одржува Интернационалниот фести-

вал „Браќа Манаки “ кој е визуелна ода во чест 

на кинематограферите. 

Општина Битола по речиси еден век од киното на 

браќата Манаки, на истото место каде што 

Јанаки и Милтон со фамилијата им го нудеа 

спектаклот на подвижните слики на Битолчани и 

сите други љубопитни намерници, го обнови и го 

стави во функција киното Манаки 

Ова здание е само еден наш придонес кон 

културниот залог во чест на браќата Манаки но и 

наша должност во негувањето на филмската 

култура.  

На одбележувањето на 41 издание на ИФФК 

„Браќа Манаки“ кој се одржа на 19 септември 

2020 год, беше промовирано со видео 

материјал. 

Набавена кино опрема за Кино „Манаки“ 

Кино опремата која е инсталирана во Кино 

„Манаки“ е дел од проектот КИНОКУЛТУРА кој се 

реализира во рамките на програмата INTERREG 

IPA Cross-border Cooperation Programme Greece – 

The Republic of North Macedonia 2014-2020.  

Вредноста на кино опремата (проектор, платно 

за проекции, аудио опрема, лап топ, кабелска 

инсталација и друга опрема) изнесува 64.215 

евра. 

Со адаптацијата на Кино Манаки и кино опре-

мата, Фестивалот „Браќа Манаки“ (кој успешно 

се реализира од 1979 година), добива уште една 

професионална кино сала за програмски актив-

ности. 

 

 

 
 

 
 

 



Набавката на опрема за работа на кината во 

Битола и во Едеса е директно поврзана со турис-

тичката промоција и развој на двата града. ИФФК 

„Браќа Манаки“ е значаен културен настан од 

меѓународен карактер, а експлоатацијата на 

просторот во областа на Водопадите Гео-парк и 

областа Милс се туристичка атракција, со што се 

создава алтернативен предлог за посета. 

Проектот „Кинокултура“ има за цел создавање 

на заеднички туристички бренд во прекугра-

ничната област, со валоризација на културното, 

природното, архитектонското наследство, дело-

то на првите филмаџии на Балканот, браќата 

Манаки и создавање -промоција на нов турис-

тички производ.  

Преку употреба на нови технологии, се промо-

вираат и истакнуваат туристичките ресурси од 

прекуграничната област, со посебен акцент на 

културното наследство и современото културно 

творештво на градовите партнери во проектот, 

збогатени со валоризација на традиционалната 

архитектура и градби во Вароши во Едеса и 

Стариот театар на Битола. 

Целта на проектот „Кинокултура“ е да се привле-

чат посетители од пошироката прекугранична 

област и да се продолжи нивниот престој во 

двата градови на повеќе од еден ден. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


