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Име на проектот:  „Интерактивна и виртуелна презентација на културното 

наследство и на киното“ 

Акроним на проектот: CINECULTURE 

Партнер во проектот: Општина Битола 

 

▪ Изработена студија за валоризација на културното и националното наследство 

во прекуграничната област 

Во рамките на проектот Кинокултура, изработена е „Студија за туристичка валоризација на 

културното и националното наследство во прекуграничната област“. 

Валоризацијата на културното наследство во поглед на туризмот, е во тесна врска и со 

промовирањето на неколку културни концепти. Меѓу нив е значајна индивидуалноста и 

специфичноста, меѓусебното почитување, концептот на идентитет, разноликост, но во исто 

време и нивната врска со пошироките концепти на разбирање, во смисла на европскиот 

идентитет, европското културно наследство и сл. 

Кога станува збор за Битола и нејзината поширока околина, вклучително и поширокиот 

прекуграничен регион кој е опфатен со проектот CINECULTURЕ, неоходно е да се најдат и 

детерминираат мноштвото културни елементи, кои предметниот регион ќе го прикажат 

како едно цело. Токму тоа произлегува од изработената студија. 

Пристапот и анализата на поединечните културни добра и генералната тенденција преку 

нивната културна и туристичка валоризацијата, да се дадат предлози кои водат кон одржлив 

развој на регионот, е реализиран во принципот од општото кон посебното. Ова значи дека 

преку генералните, културно-историски процеси кои се случувале во Битола и нејзината 

поширока околина се доаѓа до детерминирање и валоризација на поединечни материјални 

и нематеријални добра. 

Кога станува збор за културните добра, она што е исклучително важно е дека визионерскиот 

пристап во смисла на нивна адаптација, пренамена, зачувување, не како „мртви“ форми и 

структури, туку напротив како динамични организми во функција на современиот начин на 

живеење, треба да бидат основните постулати според кои треба да се водиме и сега, и во 

иднина.   

Студијата е објавена на веб страната на проектот cineculture.eu на следниот линк 

 https://drive.google.com/file/d/1h1hMkYDy1xIFivUmkuVSDxXr7kAWJXgB/view.    

https://drive.google.com/file/d/1h1hMkYDy1xIFivUmkuVSDxXr7kAWJXgB/view
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▪ 3D реконструкција на зградата на Стариот театар и интерактивна виртуелна 

прошетка 

Битолчани како и никогаш да не ја прежалија старата театарска зграда. Како дел од животот 

на многу генерации, постојано со носталгија се спомнува за истата, што на некој начин беше 

и поттик за проект, преку кој би се обновил и популаризирал објектот, но сега преку 

употреба на модерните технологии. 

 

▪ 3Д модели 

Согласно подготвената студија и 

валоризираните објекти, изработени се 3Д 

модели на дел од најзначајните културно 

историски споменици на Битола. Станува 

збор за 3Д модели на: Аптеката на Ахил 

Чаловски, Пивницата „Балкан“ и Хаџи 

Махмуд Бег џамијата. Исто така, изработена 

е мапа на која се означени топ дестинациите 

значајни за културно – туристичка 

промоција на Битола. Сите содржини се 

достапни на веб страната на проектот на 

следниот линк https://cineculture.online/. 
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▪ Бесплатен интернет на четири локации 

Општина Битола ја заврши постапката за набавка на wi-fi опрема и поставување на опрема 

и бесплатен интернет на локацијата на Стариот театар и објектите за кои се изработени 3D 

модели. 

 

▪ Објавена тендерска постапка за набавка на хардвер и софтвер за туристички 

информативен центар 

На 24. март, завршува рокот за доставување на понуди за набавка на компјутерска опрема 

и информативен киоск со соодветен софтвер за туристичкиот информативен центар. Со 

завршувањето на оваа набавка се заокружува една целина, која ќе значи соодветна 

туристичка промоција на културно историското наследство на Битола и соодветно 

поврзување со прекуграничната област во функција на развој на туризмот. 

 

▪ Набавка на мебел за туристички информативен центар 

Во рамките на проектот „Кинокултура“, набавен е мебел за туристичкиот информативен 

центар кој е лоциран во Кино „Манаки“. Набавката вклучува: биро за вработен, бироа за 

посетители и експозиција за поставување на промотивен туристички материјал. Вкупната 

вредност на набавката изнесува 948 евра. 

Со средства предвидени во проектот, просторот, дополнително ќе биде збогатен со 

компјутерска опрема и киоск со софтвер, кои дополнително ќе ја зголемат функционалноста 

на објектот како туристички информативен центар, со цел информирање и запознавање на 

туристите со значајните културно – историски знаменитости на градот и прекуграничната 

област. 

Галерија на фотографии е дадена на следната страна. 
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Одрекување: 

„Содржините и сликите изразени погоре се единствена одговорност на Општина 

Битола и не ги одразуваат ставовите на Европската унија, ниту на земјите учеснички, 

ниту на Управниот орган“. 
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