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4 Водич за развој на Прошетки низ наследството во Западен Балкан

Интерпретацијата на наследството е уметност на создавање на односи 

помеѓу елементите на локацијата или атракцијата од една страна и рамката на 

создавање на значењето и вредностите на посетителите од друга страна.

Културното наследство претставува единствена и незаменлива културна 

вредност бидејќи е создавано со генерации и директно укажува на 

општественото, но и на целокупното образовно, културно, дури и 

цивилизациско ниво на развој. Вредноста на културното наследство, било да 

станува збор за материјално или за нематеријално, е во постојан пораст 

поради природно условеното време на траење, но и поради нестабилното 

опкружување во смисла на развојот на новите технологии и промените на 

стилот и начинот на живот. Токму затоа, грижата за зачувување на културното 

наследство на 21 век, не е само декларативна обврска на надлежните 

институции, туку тоа е и морална улога на целокупното современо општество, 

кое препознавајќи го значењето на културната баштина, создава услови за 

нејзино зачувување и во иднина. 

Со овој проект се опфатени осум локации во Србија, Црна Гора и Северна 

Македонија. Тоа се локациите: Феликс Ромулијана, Лепенски вир, Шумска 

богиња и Бубањ во Србија, Шас, Свач и Барутана во Црна Гора и Споменикот на 

непоразените и Охрид  во Северна Македонија. Тие сега се пример за тоа како 

е можно да се развива Прошетки низ наследствата на одредена локација и 

заедно со овој документ, нудат можности како тоа да се направи  и на други 

локации.

Денес, интерпретаторите работат во различни опкружувања – музеи, 

национални паркови, агенции за водење на авантуристички и културни 

патувања. Без оглед на тоа каде работат, интерпретаторите имаат заедничка 

цел – поврзување на посетителите со ресурсите.

Во рамките на проектот Heritage Walks&Talks, направен е „Водич за развој, 

Прошетки низ наследствата на Западен Балкан“. Целта на овој Водич е да 

дава детални објаснувања и опис на развојот на туристичкиот производ 

Прошетки низ наследството. Водичот е замислен така што претставува некој 

вид на прирачник за развој на туристичкиот производ Прошетки низ 

наследствата  на сите земји од Западен Балкан и како таков е достапен на 

сите локални јазици.

1 h�ps://www.slovackizavod.org.rs/sr/kulturno-nasledje 

1. Вовед
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Проектот Heritage Walks&Talks е имплементиран од страна на здружението 

Manifesto и партнерски организации, а е финансиран преку донацијата на 

Регионалниот совет за соработка и Проектот за развој на туризмот и 

промоција. Проектот на Регионалниот совет за соработка е финансиран од 

страна на Европската унија и се спроведува со настојување да придонесе за 

порастот и конкурентноста на шесте економии на Западен Балкан, 

поддржувајќи ги развојот и промоцијата на заедничката регионална понуда 

на културниот и авантуристичкиот туризам. Оваа публикација претставува 

еден од резултатите на проектот Heritage Walks&Talks.  



6 Водич за развој на Прошетки низ наследството во Западен Балкан

2. За кого е наменета 
Прошетка низ 
наследството?

Неколку десетици илјади луѓе во Европа се вклучени во процесот на 

неформалното образование на посетителите на локалитети од природното и 

културното наследство, на спомениците и музеите. Меѓутоа, најверојатно, 

само мал дел од оваа група го разбрал воопшто значењето на поимот 

културно наследство. Мал број на луѓе кои работат во областа на културното 

наследство, поминале низ соодветна обука или некој вид на формално 

образование, со цел да ги подобрат своите комуникациски вештини. Најчесто, 

водичите или кустосите, кои што започнале со академско искуство, се 

насочени кон истражување на една од областите, поврзани со природната и 

културната баштина, како што се: биологија, археологија, уметност и сл., а 

потоа така стекнатото знаење го пренесуваат на посетителите. Често се многу 

почитувани како стручни лица за одредена област, но немаат соодветно 

знаење и способности на полето на комуникацијата и интерпретацијата. Тоа 

редовно доведува до неквалитетни интерпретативни производи на локациите 

со природно и културно наследство.

Овој водич е наменет за туристичките организации, агенции и здруженија од 

областа на туризмот и за другите актери кои работат на интерпретацијата на 

наследството. Документот има за цел да придонесе за креирање на концептот 

Прошетка низ наследството во другите делови на Западен Балкан, 

дефинирајќи ја постапката за нивно креирање. Прошетка низ наследството е 

пример за добра пракса во рамките на проектот Heritage Walks&Talks. 

Културното наследство е создавано низ повеќевековното таложење на 

влијанијата од различните цивилизации и култури. Недоволно искористената  

историска атрактивност на поедини локации, недоволно валоризираните 

туристички локалитети и сл.  се некои од проблемите кои се препознаени во 

проектот Heritage Walks&Talks, во кој се настојува да се разреши оваа 

неповолна ситуација.

2. За кого е наменета 
Прошетка низ 
наследството?
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Интерпретацијата не е нешто што е врежано во камен, туку со промената на 

времето и временската перспектива, таа е подложна на промени и 

набљудување на настаните од минатото од различна перспектива. Отворајќи 

нови перспективи и нови интерпретации на минатото, овие локации можеме 

да ги направиме привлечни за новата публика, а пред сѐ  за новите генерации, 

на кои низ училишните програми, минатото им е претставено неатрактивно и 

кои не успеваат да го стават во контекст на современото време. Преку 

свежите и современи интерпретации, тие развиваат нови интереси и се 

согледуваат себеси и светот околу нив на еден нов, модерен начин, прилагоден 

на нивниот поглед на свет.

Зборувајќи воопштено, Водичот им донесува најмногу полза на жителите на 

одредени локации, на туристите и на другите посетители затоа што е наменет 

за подобрување на интерпретациите на културното и природното наследство 

и со самото тоа, позитивно влијае на доживувањето на луѓето, туристите, 

посетителите.

Водичот е наменет за интерпретаторите на наследството и туристичките 

водичи. Улогата на интерпретаторот е да овозможи, односно да создаде 

уживање, разбирање и уважување кај посетителите односно кај туристите за 

регионот кој го посетуваат. Работата на водичот е да го толкува „јазикот“ на 

природата и историјата. На овој начин, интерпретаторот може да им отвори 

нови прозори на перцепција, да ги инспирира и да додаде нови димензии во 

животите на посетителите. Низ интерпретацијата, посетителот може да 

создае некој вид на емотивна врска со природното и културното наследство 

на регионот и да се залага за негово зачувување. Во тој поглед, интерпре-

тацијата е помагање на луѓето да формираат соодветен став кон природното 

и културното наследство за подрачјето кое го посетуваат, поттикнувајќи ги 

посетителите да се посветат на зачувување и одржливо управување на тоа 

подрачје. Исто така, важна задача на интерпретаторот е да им овозможи на 

луѓето забава, опуштена атмосфера. Луѓето кои доаѓаат се воглавно на одмор, 

не сакаат учење, туку опуштање и забава. Интерпретацијата би требало да 

придонесе за создавање на емотивна врска на посетителите со одреден 

локалитет, а истовремено да ги мотивира луѓето да вложуваат материјални 

средства, сопствен труд и време за заштита на наследството, не само на 

локацијата која ја посетуваат, туку и промена на парадигмата во однос на 

културното и природното наследство во целина.

Исто така, овој Водич е наменет и за авторите на интерпретациите, односно за 

оние кои ги создаваат интерпретативните производи, како што се: патокази, 

летоци, брошури, паноа, натписи и сл. Тие обезбедуваат, инфраструктурата, 

која им помага на посетителите (стази, центри за посетителите, зградите на 

музеите и сл.), да се вклопи во интерпретативниот наратив и да послужи како 

погоден контекст за интерпретативните можности на учењето.
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§ Дали може да се види нешто на кое што посетителите ќе се сеќаваат 

кога ќе се вратат дома?

§ Вклучување на културно – туристичкиот сектор во процесот на развој 

на културното и природното наследство;

§ Анализа на сите резултати и информации;

§ Теренско истражување и препознавање на културното и природното 

наследство на потенцијалните  локации;

§ Како се вклопуваат неговите карактеристики во интересите на 

посетителите ( освен како потенцијално место за одмор)?

§ Вклучување на локалната заедница;

При изборот на локацијата и интересните точки за развој на Прошетки низ 

наследството, треба да се разгледаат и анализираат некои од важните 

прашања, како што се:

Како да се идентификуваат локациите за валоризација на културното 

наследство?

наследството 

§ Зошто ова место и неговите ресурси се релевантни за овие посетители, 

односно туристите  или локалното население?

§ Што значат ова место и неговите ресурси за овие туристи / локалното 

население?

§ Анализа на сите добивки и препреки за развој на културното 

наследство за секоја локација, локалитет и сл.;

§ Детално истражување и идентификација на културното наследство на 

сите потенцијални локации, од научни трудови, извори, по пат на 

интернет;

§ Вклучување на заинтересираните локални страни;
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Другиот чекор, после изборот на примарната локација е наоѓање интересни 

точки. Интересни точки се места кои се „секундарен мотив на посета“ на некој 

турист и претставуваат додаток на главната одредница на туристите.

§ Радул Бегов конак;

§ Народен музеј, Заечар;

§ Ресторан: Два брата;

§ Донесување последни одлуки.

На пример, во рамките на проектот Heritage Walks&Talks, како главно место на 

посета, меѓу останатите е избрана Феликс Ромулијана, а како интересни точки, 

наведени се:

§ Гамзиградска бања;

§ Слаткарница: Стела – лукс.

Прошетки низ наследството, го осмислиле оние кои што живеат и работат на 

одредена територија или имаат посебен афинитет кон неа. Прошетки е 

осмислена, комбинирајќи ги приказните на сите учесници, во контекст на 

истражувачката работа, црпејќи научни извори, како и животни искуства од 

локалните жители, откривајќи локални занимливости и користење на 

наталоженото знаење за местата за кои станува збор.

§ мора да бидат дефинирани така што да можат да се посетат во еден 

ден, без предолго поминато време во транспорт.

§ мора да бидат во близина на прима-

рното место на посета (во дадениот 

пример, во близина на Феликс 

Ромулијана );

§ поврзани со културното наследство 

и/или туризмот;

Интерпретацијата на наследството има позитивно влијание на локалната 

заедница. Вклучувањето на локалното население и на носителите на 

наследството во интерпретацијата, подразбира мотивирање на луѓето да 

работат заедно. Предностите за заедницата се: чувството за припадност, 

единство, идентитет, споделување, почитување на другите и разбирање на 

моќта на наследството и културата, воопшто. Вклучувањето на локалните, 

заинтересирани страни е исто така важно. 

Бидејќи во прашање е културното насле-

дство, интересните точки би требало да 

бидат: 

§ мора да им бидат атрактивни на посетителите;
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Пример 2    Шумска божица, ридот Хисар, проект Heritage Walks&Talks

Шумска божица, на ридот Хисар 

во Лесковац, е вистински при-

мер за значењето на локалната 

заедница во креирањето на 

Прошетки низ наследството. Со 

помош на заинтересираните 

локални страни, целта беше да се 

пронајдат помалку познати и 

помалку ценети  места, вредни 

за посета, во подрачја кои 

обично туристички не се многу 

валоризирани, односно во кои 

нема ни многу посетители, ниту 

Во рамките на проектот Heritage 

Walks&Talks, е креирана Прошетки 

низ наследството, во која значајна 

улога има локалната заедница, како 

и заинтересираните локални страни. 

Една од избраните локации е 

Лепенски Вир. Средбата со заинте-

ресираните локални страни е 

организирана во Долен Милановац, 

место во близина на овој локалитет, 

каде што се наоѓаат и седиштето на 

Националниот парк Ѓердап и локалните туристички организации. Некои од 

претставниците на локалната заедница и заинтересираните страни беа 

претставници на Националниот парк, задолжени за културната баштина, 

директорот на туристичката организација Мајданпек (што го вклучува и Долен 

Милановац), директорот на музејот во Лепенски Вир и претставници  на 

локалните туристички агенции. Акцентот е ставен на будењето на цивили-

зацијата, на првата урбана структура во современиот свет, на постојаните 

вредности (култ кон предците, живот во согласност со локалните услови, 

значењето на уметноста), кои го идентификуваат Лепенски Вир. Изнсени се 

значајни предлози, совети и идеи за да бидат интерпретациите што 

поатрактивни и позанимливи, а сепак поучни и полни со интересни содржини, 

привлечни за човекот на  XXI век. Заинтересираните страни дале  придонес со 

своите идеи, предлози, знаења и искуства од областа на културата и туризмот.

Пример 1   Лепенски Вир, проект Heritage Walks&Talks
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туристичка инфраструктура, а има многу интересни и значајни места за 

посета. Едно од таквите е секако Шумска божица, кое е „пронајдено“ со 

значајна помош на заинтересираните локални страни. Некои претставници на 

заинтересираните страни, заслужни за креирање на Прошетки низ насле-

дството, беа претставници на Градската управа на Лесковац, претставници на 

невладини организации, претставници на Народниот музеј во Лесковац, 

средните стручни училишта и локалниот бизнис. Заинтересираните страни 

дале  придонес  со своите идеи, сугестии, знаења и искуства од областа на 

културата и туризмот. Дадени се сугестии за останатите интересни точки, т.е. 

локации кои би требало да се опфатат и истакнат. Разгледан е најдобриот 

начин за нивна интерпретација.

Како што тоа се претпоставило и во рамките на споменатиот проект, за 

успешен развој на интерпретацијата на културното и природното наследство, 

неопходна е соработка меѓу сите заинтересирани страни, како што се: 

културните институции, државните и недржавните туристички организации, 

менаџментот на археолошките локации, образовните институции кои 

образуваат кадри за потребите на туризмот, стручните здруженија, 

туристичките агенции и другите понудувачи на услуги од овој вид на туризам.
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Интерпретацијата на наследството се одвива на локации на природната и 

културната баштина, како што се: заштитени подрачја или историски згради, 

или во музеи, зоолошки градини или ботанички градини и сл. Исто така, 

потребно е секогаш да се има во вид дека интерпретацијата не е наменета за 

стручната, а ни за доброинформираната публика. Затоа, од големо значење е 

способноста на интерпретаторот. Тој мора да владее со техниката на водење, 

вклучувајќи го соодветното водење на посетителите, нивното позиционирање 

на значајни места, навременост во коментирањето, тонот на гласот со кој 

изложува, невербалната комуникација, прецизноста во покажувањето и сл. 

(Rabotić, 2010).

Интерпретацијата на наследството е уметност на создавање на односи меѓу 

елементот локација или колекција од една страна и создавање значење и 

вредност за посетителите, од друга страна. Со тоа се откриваат подлабоки 

значења, односи и набљудувања, искуства од прва рака и со помош на 

илустрираните медиуми, а не преку едноставна комуникација за постоечките 

информации. Интерпретацијата на баштината, исто така го содржи и 
3структурниот елемент, учење. 

Постојат два вида на интерпретација на наследството:

§ Посредна или индиректна интерпретација на наследството и

4. Interpretacija nasleđa 

Интерпретацијата на културната и природната баштина е систематски пристап 

кон неформалното образование, специјално наменет за соопшту-вање на 
2јавноста за значајни идеи за некое место или појава. 

§ Непосредна или директна интерпретација на наследството 
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https://www.researchgate.net/publication/328146147_Uloga_interpretacije_u_promociji_a
rheoloskog_nasleda_SrbijeThe_Role_of_Interpretation_in_the_Promotion_of_Archaeological
_Heritage_of_Serbia

4

Посредната или индиректната интерпретација на наследството, со употребата 
на новите технологии, акцент става на визуелното доживување и сензација. 
Индиректната интерпретација подразбира комуницирање со посредство на 
различни медиумски средства (плакати, брошури, паноа, аудио или аудио-
визуелни водичи, уредени стази со ознаки, туристичка сигнализација или 
интерактивна табла). 

1) Секоја интерпретација која што на некој начин не го поврзува она што 

се прикажува или опишува со нешто  лично или со некое  искуство на 

посетителие, ќе биде стерилно;

Принципи на интерпретација на културното и природното наследство

Фриман Тилман, во 1957 год., предложил 6 принципи за квалитетна 

интерпретација на културното наследство, кои се и денес, најприфатени. Тоа се:

Интерпретацијата е наменета за мотивирање на целната публика, 

исполнувајќи ги нивните потреби преку подигнување на нивните очекувања и 

исполнување на истите. Исто така, интерпретацијата се обидува активно да ја 

вклучи публиката, поврзувајќи ја содржината со нивните лични знаења, 

интереси, чувства и вредности и да поттикнува желба за откривање, 

ангажирање на сетилата и набљудување.

Посетителите, интерпретацијата не би требало да ја доживуваат како 

образовна активност. Таа треба да биде интересна, примамлива активност, 

која ги приближува посетителите кон културното наследство и создава 

емотивна врска со него, на опуштен и забавен начин.

Непосредната или директната 

интерпретација се остварува 

преку интеракција помеѓу толку-

вачот (интерпретатор, водич, 

кустос, информатор, предавач) и 

посетителите, односно тури-

стите. Начините на директна 

интерпретација на наследството 

се разновидни, од класични, на 

лице место, потоа тематски 

предавања, разгледувања и прошетки со водич или пак, надвор од 

атракцијата, каде што со помош на новите технологии и средствата за 

посредна комуникација, таа се доживува визуелно. Но, некои автори, поаѓајќи 

од претпоставката дека сите луѓе имаат доволно знаење и способности, 

самостојно да ги откриваат вредностите на баштината, сметаат дека 
4

интерпретацијата всушност го оневозможува непосредното доживувањe.

2) Информациите како такви, не се интерпретација. Интерпретацијата е 

откритие, засновано на информации и тоа се потполно различни 

работи. Но, секоја интерпретација, вклучува информација;
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3) Интерпретацијата е уметност која комбинира многу вештини, било 

достапните материјали да се научни, историски или архитектонски. 

Било која уметност, во одредена мера е поучна;

§ ги поврзува локациите или објектите со сопственото знаење, 

искуството и вредностите на посетителите;

§ го открива значењето на локацијата или објектот, кое  посетителите 

можат да го разберат и почитуваат и 

§ го  збогатува искуството на луѓето.

Интерпретацијата е всушност облик на storytelling-a (раскажување). 

4) Главната цел на интерпретацијата, не е поука, туку провокација;

6) Интерпретацијата која се однесува на децата (да речеме до 

дванаесеттата година), не би требало да биде ублажување на презе-

нтацијата за возрасните, туку би трбало да следи фундаментално 

поинаков пристап. За да биде успешна, потребна ви е посебна 
5

програма. 

5) Интерпретацијата треба да има за цел да ја претстави целината, а не 

дел од целината, да мора да му се обраќа на човекот воопшто, а не на 

било која фаза од неговиот развиток;

Добрата интерпретација, секогаш се заснова врз искуството од прва рака и 

често врз личниот контакт со населението на одредено место.

Како интерпретацијата на наследството им користи на менаџерите и 

посетителите?

§ предизвикува љубопитност и интерес кај посетителите;

Интерпретацијата предизвикува 4 ефекти:

§ ги остварат целите на својата организација во однос на целната 

публика и заинтересираните страни;

Ако се изведе ефикасно, професионалната интерпретација им помага на 

управувачите на заштитените подрачја, музеите, но и на општините, регионите 

и на туристичките дестинации да:

§ а остварат целта, луѓето да научат за местото на посетата;

§ ја зголемат свеста за значењето на нивната локација и да ја добијат 

поддршката на заедницата во поглед на зачувување и управување со 

истата;

https://airandspace.si.edu/rfp/exhibitions/files/j1-exhibition 

guidelines/3/Six%20Principles%20of%20Interpretation.pdf

  http://www.interpret-europe.net/feet/home/heritage-interpretation/

5

6
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Наспроти тоа, интерпретацијата подразбира вклучување на посетителите во 

искуството од прва рака и им помагаат да ја откријат приказната, која има 
8

влијание, значење и релевантност. 

§ го зголемат бројот на посетителите и приходите од тоа преку  

квалитетни интерпретативни програми и активности, и

§ во градовите и помалите 

локални заедници;

Добрата интерпретација им помага на посетителите и на локалното население 

да:

§ во националните и 

парковите на природата 

и резерватите;

§ на многу туристички 

атракции.

§ подобрување на имиџот на местото, музејот, локалната заедница или 

на регионот преку усмено предавање од страна на задоволните 

посетители.

Интерпретацијата е средство за постигнување на целта, начин на раскажу-

вање на приказната и пренесување на пораки, кои ги инспирираат луѓето.

§ разберат зошто местото, збирката, предметот или минатиот настан се 

смета за значаен;

§ ја развијат својата љубопитност за да откријат повеќе за природното и 

културното наследство, кое го доживуваат;

Каде се користи интерпретацијата?

Интерпретацијата ќе ја пронајдете во широкиот распон на медиумите, од 

изведените прошетки, преку традиционалните инфо-табли и брошури,  до 

интерактивните експонати и паметни телефони со GPS:

Секоја комуникација за наследството, не е интерпретативна. Ниту пак 

водичите, паноата или експонатите на тие локации, се интерпретативни. Некои 

наликуваат на предавања за студенти, додека пак други, едноставно даваат 

сувопарни и научни информации.

§ стекнат подлабоко разбирање за значењето и односот и за тоа како она 
7

што го гледаат, може да им биде релевантнo.

§ во музеите;

§ уживаат на локацијата зашто во интерпретацијата се користи  

неформален пристап, направен за луѓе на одмор, и

http://www.interpret-europe.net/feet/home/heritage-interpretation/benefits/ 

 http://www.interpret-europe.net/feet/home/heritage-interpretation/scope/

7

8
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Секоја интерпретација би требало 

да има емотивна компонента, 

затоа што современиот туризам е 

поврзан со доживувања и емоции 

и туристите сакаат, покрај фото-

графиите, да соберат емоции, на 

кои долго ќе се сеќаваат и ќе ги 

пренесуваат на другите, своите 

искуства. Доживувањата, повр-

зани со емоциите, оставаат дла-

боки траги и често се поважни од 

фотографиите и направените selfi. 

Некои од посетителите се и автори на блогови и влогови, така што нивните 

искуства, на посреден начин ќе придонесат за угледот на локацијата и за 

нејзината популарност. Не треба да се заборави дека токму локациите кои не 

се пошироко познати и посетени, се местата кои ги препорачуваат посветените 

туристи. Ваквите туристи, често ги избегнуваат популарните места и предели и 

трагаат по скриени и автентични доживувања. Особено е важен контактот со 

локалното нселение и прифаќањето на препораките – каде да се јаде, каде да 

се прошета и што треба да се посети. Единствено така може да се доживее 

одредена локација и да се создаде извесен ексклузивитет во туризмот (било 

да е во прашање пристапноста, автентичноста или единственоста), кој на 

современите туристи им е многу важен .

Сите интерпретации би требало да се однесуваат на некоја главна точка или 

тема, „големата слика“ на она што е важно за паркот, историскиот локалитет 

или музеј, во кој се наоѓа посетителот. Темата им помага на посетителите да 

сфатат што слушаат или читаат, и тоа и ќе го запаметат. Темата ги поврзува 

фактите, сликите и приказните. Помага публиката да ја сфати важноста на 

дадените информации. Интерпретацијата нема формално-образовен 

карактер и во неа луѓето учествуваат доброволно, но сепак има едукативна 

содржина и подразбира неформален контекст на учење.

4.1  Учење низ интерпретација

Креирајте осмислени контексти! Интерпретацијата мора да има контекст, 

смисла, содржина, така што публиката да може да ја разбере, во однос на 

нешто што веќе го знае. Бидете креативни! Поттикнете учество на посети-

телите во интерпретацијата! Дозволете им да се чувствуваат вклучени во 

процесот. Бидете свои – поврзете ги податоците со нешто за кое што  луѓето се 

грижат, а не само за нешто што го знаат. Тоа делува на создавањето на 

емотивна врска. 
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§ интерпретацијата е тематска; 

§ интерпретацијата е организирана;

§ интерпретацијата е релевантна;

Хам (1992), опишал 4 факти, кои што помагаат за постигнување на успешна 

интерпретација:

§ ги  инспирира останатите;

Интерпретацијата е организирана

Луѓето, односно туристите посетуваат културни и природни места од различни 

причини. Тие се тука за да се забавуваат и да научат нешто ново, но пред сѐ, на 

тие места одат доброволно. Интерпретативната програма употребува 

едноставна форма: вовед, разработка и заклучок. На тој начин, посетителите 

можат со леснотија да го следат, разберат и да го запаметат она што е кажано. 

Секоја активност би требало да има кус вовед. Воведот треба да го привлече 

вниманието на посетителите, да ја објасни темата и да го наговести тоа што ќе 

се види и слушне во интерпретацијата. Некои активности, како на пример, 

пешачење, возење велосипед, планинарење и сл., треба да бидат придружени и 

со безбедносни информации. Исто така, потребни се и логистички 

информации, како што се: предвидување на времето на траење на 

активностите, локациите, тежината на активностите и сл.

§ интерпретацијата е забавна.

§ единствена е за локалитетот, објектот, феноменот;

Интерпретацијата е тематска

§ поврзана е со сегашноста;

§ покажува како темата се однесува на луѓето и универзалните проблеми. 

Комплетната интерпретација треба да се занимава со некоја главна точка, 

тема, која ќе им помогне на посетителите да сфатат што слушаат или читаат и 

тоа да го запаметат. Да речеме, што е важно за паркот, историскиот локалитет 

или музејот, кој е предмет на посета. Темата ги поврзува фактите, фигурите и 

приказните. Им помага на луѓето да ја  запомнат важноста на презентираните 

податоци. Темата ја изразува главната идеја на програмата за интерпретација. 

Таа вклучува порака, предизвикува интерес и ја разбудува љубопитноста. 

Добрата тема е инспиративна, поврзана со феноменот, карактеристичен само 

за предметот на посета. Темата е главната порака која се пренесува низ 

интерпретацијата, ја објаснува причината за пишување на самата 

интерпретација и претставува порака или лекција која авторот сака, учесникот 

на  интерпретацијата,  да ја научи.

Што ја прави темата интересна?

§ јасно е поврзана со локалитетот, објектот, феноменот;
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Постојат бројни техники на интерпретација, со чија помош информациите кои 

ги давате, стануваат позначајни и поосмислени,  иако многу од нив се работи за 

кои веќе знаете и веројатно секојдневно ги  употребувате. На пример, можете 

да користите: примери, споредби, аналогии, ме тафори и сличности. Да се биде 

повеќе личен, може да се постигне со честа употреба на зборот „вие“ – оваа 

техника е позната и како самореференцирање. Тоа значи да ја поттикнувате 

публиката да размислува за себе, додека  давате нови информации.

Релевантната интерпретација, би требало:

Интерпретацијата ја прави посетата на луѓето на некое културно или природно 

наследство, релевантна. Интерпретацијата влијае на создавањето на 

емотивна врска меѓу посетителите и местото на посета и влијае на луѓето да се 

грижат за безбедноста, одржливоста и управувањето со културното и 

природното наследство. 

Др. Хам потенцира дека добро организираната интерпретација, не бара многу 

труд од публиката.

Интерпретацијата е забавна

Едно од клучните знаења, кое 

интерпретаторите мора да го 

имаат за да бидат ефикасни во 

својата презентација е разбира-

њето на начинот на кој посетите-

лите учат и ги паметат информа-

циите во опуштена атмосфера, 

која не е со формално-едукативен 

карактер. Луѓето учествуваат во 

интерпретативните активности 

доброволно и можат да си заминат 

доколку им е здодевно или пак ако 

не се заинтересирани. Многу работи можат да влијаат на доброто искуство на 

посетителите. Пријатниот и љубезен интерпретатор, е добар почеток. 

Storytelling (раскажување), е исто така одлично средство за забавно учење. 

Storytelling, позитивно влијае на фантазијата и емоциите меѓу посетителите и 

местата на посета.

Интерпретацијата е релевантна

§ да има значење, смисла – информациите кои ги презентирате, за да ги 

сфати публиката,  мора да имаат контекст, во однос на нешто што веќе 

го знаат (ова поттикнува интелектуална врска) , и 

§ да биде лична – информациите се поврзуваат со нешто за што 

публиката се грижи, а не само за нив  (тоа поттикнува емоционална 

врска).
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§ Високо ниво на компетенција за разбирање на добрите принципи во 

дизајнот (при организирање на панели, инфо-табли и сл.).

§ Дали содржината е тематски прикажана? Со структуирање на 

содржината, им  испраќаме клучни пораки на посетителите, коишто им 

се попристапни и повпечатливи.

§ Дали содржината е релевантна за посетителите? Тоа бара добро 

познавање на целната публика, како и адекватни методи за 

§ Дали е достапна „целата“ приказна, вклучувајќи ги различните перспе-

ктиви и историјата, а не само (моменталниот) прифатениот приказ?

§ Високо ниво на компетенција во разбирање на принципите на 

интерпретација на наследството и способност за применување на тие 

принципи, така што турите кои ги организираат, да бидат привлечни, 

релевантни и провокативни;

За успешно креирање на Прошетки низ наследството и интерпретација, 

неопходно е да се поседуваат следниве способности:

Стручноста на интерпретаторот е предуслов за успешна интерпретација. Тој 

мора да владее со техниката на невербална и вербална комуникација, да има 

одлични организаторски способности. Исто така, тој мора да има одлично 

подготвен концепт за интерпретација.

§ Високо ниво на компетенција во разбирањето на предметот на 

неговото пишување, вклучувајќи го разбирањето на различните 

толкувања (кои постојат или пак постоеле) на природното и културното 

наследство;

Некои од конструктивните прашања се:

4.2 Како да се развие успешна интерпретација за 

наследството?

§ Високо ниво на компетенција во невербалната комуникација. Со други 

зборови, низ слики, за различна публика;

§ Високо ниво на компетенција во писмената комуникација со разли-

чната целна публика. Ова би требало да ги вклучува способностите за 

организирање на содржината според јасна хиерархија;

Како да знаеме дали интерпретацијата е успешна или не?

Постојат голем број на прашања што можат да се постават и врз основа на 

нивните одговори, може да се утврди дали интерпретацијата била добра или не, 

без разлика дали станува збор за интерпретација на некоја организирана тура, 

за обична инфо-табла, изложба и сл.
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Второто прашање во постапката на евалуација е „на кого  да се обратиме за 

повратни информации“? Потенцијалните заинтересирани страни се: 

посетителите, водичот, организаторот на интерпретацијата, експертите и сл.

Освен тоа, интерпретаторите мора да ја разбираат организацијата за која 

работат и целта на интерпретацијата  која ја спроведуваат.

Ако одговорот на овие прашања е позитивен, тоа значи дека интерпретацијата 

е успешно организирана.

За да се увериме дека интерпретацијата е успешна, неопходен е процесот за 

нејзина евалуација.

§ Дали го знаете квалитетот на овие 

производи / активности? Дали се 

атрактивни, мотивирачки, достапни, 

разбирливи... за да ги подобрите своите 

акции, производи, односно интерпре-

тација?

§ Поради пронаоѓење на препреките  кои 

го попречуваат постигнувањето на одре-

дени резултати

Првото прашање за започнување на постапката на  евалуација  е „зошто“? 

Зошто како организатор ги оценувате своите интерпретативни активности / 

производи?

§ За да дознаете каков е ефектот на  

интерпретацијата врз учесниците, со 

каков впечаток си заминуваат

§ Дали интерпретацијата е одржлива, како во поглед на животната 

средина, така и во финансиска смисла?

§ За да дознаете што научиле луѓето по 

интерпретацијата

интерпретација. Во смисла на разбирање или увид во целната публика, 

тоа треба да вклучува демографски информации, како што се: старост, 

пол, националност, културно потекло, но и во смисла на интеле-

ктуалниот став на целната публика. 

§ Дали со интерпретацијата се изразуваат посебни чувства кон 

наследството (и во тоа што пишува и како/каде е тоа кажано)?

§ Дали содржината на интерпретацијата е привлечна (релевантна, 

провокативна)?

§ Дали начинот на кој се изведува интерпретацијата е интересен и  

привлечен? Многумина од посетителите сакаат слободното време да го 

поминат во опуштена атмосфера, а не во учење, така што тоа е потреба 

која  треба да се задоволи, но низ неформален, едукативен карактер на 

самата интерпретација.
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Едно интересно и иновативно средство за евалуација се беџовите, односно 

Smitsonian дигиталните беџови, кои на посетителите им даваат можност да 

направат тест, обично дома, на интернет, за тоа што научиле за време  на 

посетата на некој локалитет и можат да добијат дигитален token или беџ, во кој 

е наведена компетенцијата, која ја стекнале. Овој пристап гарантира учење, 

одлична евлуација и забава.

Кои се средствата за евалуација на интерпретацијата?

§ Интервју – индивидуално или групно, фокусирано на поставување на 

прашања или пак низ storytelling;

Тие можат да бидат:

§ Набљудување на однесувањето / расположението на учесниците на 

интерпретацијата;  

§ Мала табла со емотикони (сликовен приказ на изразите на лицето, кои 

користат знаци, најчесто интерпункциски, бројки и букви за изразување 

на чувства и расположенија на некоја личност), како одговори.

Третото прашање во постапката на 

евалуација е „како“? Ова прашање се 

однесува на начините или инструментите 

за собирање податоци. Бидејќи станува 

збор за неформално учење при интерпре-

тацијата на културното и природното 

наследство, самиот процес на евалуација 

би требало да биде мотивирачки, забавен и 

опуштен. Сепак, би требало да се постават 

вистинските прашања. Во врска со тоа, важно е да се размисли кои докази 

(показатели) јасно говорат дали проценетиот производ или постапка се 

доволно добри. Како знаеме дека ги работиме правилните работи и како знаеме 

дека работите ги работиме правилно? Водичот, кој нуди лична интерпретација, 

може за време на посетата лесно да провери преку неформални прашања што е 

тоа што публиката го оценува како интересно, а што не.

§ Прашалници - како најзастапена евалуциона форма. Не се тешки за 

изработка и даваат мерливи резултати. Проблем етоа што не се 

особено популарни, бараат одредено време за пополнување и често 

можат да бидат здодевни за пополнување;
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§ да ве воведува како читател или слушател во приказната;

§ сето време да буди кај вас интерес;

4.3 Storytelling, моќно средство за успешна интерпретација

Раскажувањето (storytelling) е една од најстарите човечки вештини, 

интелектуални и емотивни. Добрата приказна, онаа која ни се врежува во 

памтењето, мора да содржи одредени елементи, употребени во вистинска 

мерка. Вистинската комбинација подразбира:

§ приказната да го привлече вашето внимание;

§ создава врска меѓу вас и раскажувачот

Правила за пишување добра приказна, storytelling:

§ Користете ги општоприфатените 
споредби;

§ Прикажете ги причините и последиците 
за некое дејство;

§ Користете персонификација;

§ Размислете за тоа што може да ги заинте-
ресира вашите читатели. Водете сметка, 

Според Сем Хам (1992), постојат многу начини, 

техничките информации да се направат 

интересни:

§ Употребувајте активни глаголи наместо 
пасивни;

§ Фокусирајте се на поединецот;

Некои од основните правила, кон кои треба да се придржуваме, колку е тоа 

возможно, се: употреба на активни наместо пасивни глаголи, употреба на 

нагласувања (големината на fontot, bolduvanje и сл.), за да се истакне поентата, 

важната точка, ангажирање на сетилата на луѓето или фокусирање на одреден 

поединец (реален или измислен), за да се оствари поентата на приказната. 

Раскажувањето на приказна е моќно средсво за стекнување искуство. 

Информациите во облик на приказна, може да се каже дека лесно се 

прифаќаат во мозокот. Понудата на содржината низ раскажување, се смета за 

корисна за процесот на учење, на повеќе начини. Делува како „средство за 

создавање на смисла“, ја поддржува и поттикнува фантазијата и способноста 

за паметење и придонесува за развојот на идентитетот. Овој процес е 

зацврстен со два фактора: имагинативниот елемент и емоционалниот 

елемент на раскажувањето.

§ Поврзете ја науката со историјата на 
луѓето;
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Пишувајте со едноставен јазик. Се вели дека Марк Твен, напишал: „Би ви 

напишал покусо писмо, ама немав време“. Да се биде концизен, бара време и 

труд. Пишувајте концизно и едноставно!

Приказната би требало да предизвикува, да биде провокативна, па затоа 

смислете интересен наслов, кој што се однесува на вашата тема. Привлечете го 

вниманието на луѓето!

За да ја постигнете поентата на вашата прика-зна, поткрепувајте се на 

работите кои луѓето можат да ги почувствуваат, 

видат, доживеат, слушнат. Ако е тоа соодветно, 

предложете им некои работи кои можат да ги 

прават, бараат, за кои можат да расправаат или 

да размислуваат. Бидете одмерени во тоа, 

немојте да претерувате и да делувате 

нападно.Водете сметка за должината на вашите 

реченици. Настојувајте кон тоа во реченицата 

да имате просечно по десет до дваесет збора и 

користете кратки пасуси – помалку од педесет 

збора. Кратките реченици и кусите извадоци, го 

олеснуваат читањето на текстот.

Користете изрази и јазик кои би ги употребувале како кога разговарате со 

некого, во опуштена атмосфера, не мора да бидете премногу стручни.

Употребете слики, дијаграми, мапи или  графикони за да ја пренесете својата 

порака.

Изделете ги параграфите во текстот, давајќи им наслови кои привлекуваат 

внимание. Тие им овозможуваат на читателите да го скенираат текстот за да 

можат да ги пронајдат деловите што ги интересираат.

воведната реченица од секој дел на текстот, да кажува нешто интересно;

Едноставните, кратки зборови го прават вашиот 

текст подостапен. Ако треба да вклучите 

технички поими, внесете ги со закосени букви или објаснете ги кога по првпат 

ќе ги употребите.

Користете активни, а не пасивни глаголи, доколку е можно. На пример, кажете: „ 

Можеме да ги искористиме најновите пронајдоци за реинтерпретација на 

минатите настани“, наместо  да кажете: „Најновите пронајдоци можат да бидат 

употребени за реинтерпретација на минатите настани“.

§ Помогнете ѝ на вашата публика да се поврзе со вашата тема. Размислете 

за начините како да го поврзете тоа што го пишувте со искуствата, 

интересите и културната перцепција на вашата публика.

Користете зборови, кои се релевантни за читателот, секојдневен јазик, без 

жаргонизми зашто постои можност да не ги разберат сите.

Секогаш употребувајте пократок, наместо подолг збор.
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Употребувајте метафори и споредби. Тоа им помага на луѓето да го поврзат она 

што им го зборувате со нешто друго, за кое знаат.

Посетителите од сите возрасти и со сите физички способности, имаат пристап 

кон интерпретацијата. Тоа може да биде нешто наједноставно, како 

овозможување на посетителите во доволна мерка да се приближат до панелот 

за интерпретација (како и до предметот на интерпретација), за да можат да 

прочитаат. Потребно е да се овозможи и рампа или лифт за да можат сите 

посетители да пријдат, а не само оние кои доаѓаат до предметот на посета пеш. 

Исто така, потребно е да се обезбедат визуелни или слушни помагала за да 

можат и посетителите со посебни потреби да пристапат кон интерпретацијата. 

Тоа може да бидат помагала, како што се аудио описи на текст на панели, 

слушни апарати, текст пишуван со поглем font и сл.

Физички фактори

Фактори кои влијаат на успешна интерпретација на наследството

На интелектуално ниво, тоа може да бидат, да речеме достапни интерпретации, 

на различни јазици, додатни интерпретации, со намера да се надминат 

културните разлики, давање на информации кои што соодветствуваат на  

старосната возраст на читателите.

Емоционално значи дека посетителите 

имаат реакција на интерпретацијата. 

„Реакција“ може рзлично да се сфати, 

од зголемување на знаењето за темата 

на интерпретацијата, преку емоцио-

нален одговор, до промена во  однесу-

вањето. Посетителите создаваат емо-

тивна врска кон наследството и желба 

да го заштитат.

Важноста на овие совети е во зависност од локацијата која се интерпретира и 

од составот на заинтересираните страни. Сепак, сето претходно наведено, 

треба да се земе во предвид, доколку се сака да се постигне успешна 

интерпретација. 

Здравјето и безбедноста на посетителите, не се загрозени со интерпре-

тацијата. Тоа значи поставување на панелот за интерпретација  на безбедно 

место, како и тоа дека водичот е целосно свесен за сите потенцијални ризици 

на локацијата на која се наоѓа. Тие исто така, мора да бидат свесни за тоа која 

постапка е адекватна, во случај на инцидент или несреќа.
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4.4 Примери на добра пракса за интерпретација на наследството

Во процесот на модернизација на начините на презентација на локалитетите, 

од пресудно значење е употребата на новите технологии, кои на визуелно – 

атрактивен начин  го оживуваат минатото. Така Феликс Ромулијана 

(Гамзиград), како единствено  римско наоѓалиште во Србија, запишано на 

УНЕСКО листата на светската баштина, во текот на  2015 год. доби android 

aplikacijа за мобилни телефони и таблети, која го прати светскиот музеолошки 

тренд, со намера да се создаде што подобра интеракција на посетителите со 

претставените содржини. Исто така, во текот на 2016 год., довршено е 

опремувањето на современиот мултимедијален центар за посетителите како 

простор каде што тие можат да се запознаат со изгледот на Феликс 

Ромулијана, во времето на нејзиниот процут, користејќи 3D очила и холограм. 

Со движење на рацете пред екранот, може да се „шета“ по идеалната 

реконструкција на царскиот комплекс, додека на располагање им се и 

тридимензионалните анимации (т.н. проширена реалност) на интерактивни 

панели, како и оригина-

лните артефакти, преку кои 

се доловува  автентичниот 

амбиент. Ваквата примена 

на модерните технолошки 

достигнувања, како главна 

цел има, на популарен и 

атрактивен начин да ја 

приближи историјата одно-

сно културното наследство 

до широката популација, 

разбивајќи ги предрасудите за археологијата како наука, наменета само за 

образованите стручни лица. А, тоа пак, иако станува збор за неодамнешна 

имплементација, веќе се одразило позитивно во порастот на бројот на 

посетители, како домашни, така и странци (Племич, 2018).

Интерпретацијата е осмислена по моделот потрага по богатство. Посетителот 

добива задача поради чие решение, мора да дојде до означеното место, со 

помош на легендата за музејските предмети, кои го водат низ историјата на 

локалитетот. Така накратко, посетителот станува археолог, кој истражува 

делови од палатата, учествува во религиските ритуали од римско време, 

дознавајќи бројни детали од биографијата на царот Галериј, како и податоци за 

тоа како живееле Римјаните и како го поминувале слободното време. Ваквиот 

вид на посредна, односно индиректна интерпретација е многу интересна, 

создавајќи лично искуство кое се памети, особено меѓу помладите генерации.

Покрај Феликс Ромулијана, значаен напредок се забележува и кај другите 

локалитети, како што е Сирмијум. Неговата основна цел е едукација на  

посетителите на археолошките локалитети, долж римскиот пат Akvileja-
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Добрата туристичка интерпретација нуди првиот археолошки парк основан во 

Србија, Виминациум. Костимирани водичи, интерактивна презентација на 

животот во римскиот град и војниот логор, храна подготвена по оригинални 

рецепти, изложби и концерти, се дел од интерпретцијата која се нуди. Се издава 

и пропаганден материјал, кој освен на Српски Јазик, е и на Англиски, Германски 

и Италијански Јазик. Исто така, на сите локалитети за презентација се 

поставени инфо-паноа. Постои и инфо-пулт за најава на посети и избор на 

саканиот начин на интерпретација, која може да биде посредна и непосредна.

Посредната или индиректната интерпретација, со употребата на новите 

технологии става акцент на визуелното доживување и сензација. Но, се 

поставува прашање за тоа колку е таквиот пристап доволен за да стимулира  

траен впечаток кај посетителот и да му обезбеди вистинско едукативно 

искуство. Непосредната интерпретација, во нејзиниот суштински облик, треба 

да се гледа како интересна приказна, која различните историски, културни или 

научни концепти и поединости ги соопштува со јасен говор, разбирлив за 

обичниот човек, кој не поседува стручни знаења. Таа има за цел кај 

посетителот да предизвика пријатни емоции и восхитување, како и однос на 

почитување кон природната и културна средина, поради што нејзиното 

исклучително значење, не  би смеело да се занемари. Успешната 

интерпретација не наметнува, туку само му сугерира конкретни заклучоци на 

посетителот, го поттикнува на размислување и доживување на културните 

добра низ својата лична призма, со што ефикасно придонесува за квалитетот 

на усвоените знаења и искуства. Сето тоа упатува на потребата нужно да се 

поработи и на  директаната интерпретација.

Emona-Sirmijum-Viminacijum, односно нивната туристичка промоција преку 

воведување на технологија на проширена реалност за да им се приближи што 

повеќе изгледот на населбата  во античко време. Така, во текот на 2017 год., 

извршена е 3D реконструкција на царската палата Сирмијум, која денес може 

да се види преку интерактивните монитори на самиот локалитет, визуелно 

доловувајќи ја атмосферата на ова раскошно здание (Племич, 2018).
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Еден од примерите за развој, Прошетки низ наследствата, е остварен во 

проектот Heritage Walks&Talks, каде што е креирана интерпретација на 

наследството на 8 примарни локации, во 3 земји: Србија, Црна Гора и Северна 

Македонија. Целта на проектот Heritage Walks&Talks, ја оствари својата 

намера, на еден поинаков, а сосема современ и модерен начин, да ја претстави 

културно – историското наследство на овој дел од Балканот.

Водичот за развој Прошетки низ наследствата на Западен Балкан има за цел 

да им помогне на туристичките организации, здруженијата од областа на 

туризмот, на водичите, кустосите и другите заинтересирани страни, на што 

подобар начин да го прикажат наследството на овој дел од  Балканот и да го 

направат позанимлив, но и позначаен, како за туристите, така и за локалното 

население. Една од клучните работи е квалитетната интерпретација од која 

зависат интересите на посетителите, но и на локалното население со  

ангажирање за зачувување на наследството.

Интерпретацијата има за цел, на посетителите  и туристите да им го објасни 

значењето на локалитетот, објектот и артефактот и да придонесе за 

разбирање, позитивни впечатоци и восхитување, а со тоа и зголемување на 

свеста од потребата за зачувување на културно – историското наследство. 

Поради тоа, достапноста, разновидноста и пред сѐ, квалитетот на интерпре-

тативните медиуми имаат значајно влијание, не само на туристичката 

валоризација на археолошките атракции, туку и на конкурентната способност  

на дестинациите каде што се наоѓаат. Според тоа, неопходно е акцентот да се 

стави на непосредната интерпретација, кај која доаѓа до израз, пред сѐ, 

човечкиот фактор, постоењето на обучени интерпретатори, кустоси и водичи. 

Од нив се очекува не само извонредно познавање на археолошкиот локалитет 

и околниот амбиент, туку да поседуваат и дополнителни знаења од разни 

области. Истовремено, мора да владеат и со одредени вештини од кои зависи 

ефикасноста на пренесувањето на знаењата и квалитетот на доживувањата 

на посетителите. Најкраткиот и најсигурниот пат кон остварување на таквата 

цел би било креирање на посебни програми за обука и евентуално 

сертификација на „ интерпретатор за културно наследство“.
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