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Градовите се сложени, отворени 
и динамични системи обликувани 
од мноштво чинители и активности 
кои креираат нови односи, мрежи и 
продукти во социјалниот, културниот, 
економскиот и политичкиот домен 
на градовите. Урбаниот контекст е 
посакуваното место за многу актери, 
организации и институции, главно 
поради неговата отвореност кон многу 
нови и креативни партнерства. Оваа 
соработката помеѓу различните актери 
е успешна само кога постои отворе-
ност за прифаќање на нови практики и 
начини на размислување, но, исто така, 
и кога постојат правила и водство. 
Урбаниот контекст и градовите се 
„природната“ средина за иновативни-
те партнерства и резултатот на овие 
креативни соработки се иновациите 
што го движат урбаното општество, 
економијата и културата. Креативни 
соработки се оние што целат и се 
стремат да создадат нови производи 
и активности, но и додадена вредност 
преку партнерствата помеѓу различни 
засегнати страни и организации што 
ги споделуваат истите цели. Овие нови 
и обично иновативни партнерства 
овозможуваат создавање претходно 
неочекувани и креативни резултати.

Денес, креативните соработки преку 
иновативното партнерство бележат 
зголемен раст во урбаниот контекст 
преку интересот за новите практики 
што негуваат трансдисциплинарна 
размена и меѓуинституционална сора-
ботка. Овие соработки високо ги ценат 
практиките на вмрежување засновани 
врз дејствување со цел да ги обединат 

различните перспективи. Исто така, 
тие ја ценат контекстуалната специ-
фичност и обезбедуваат пристап до 
практични и технички, но, исто така, 
и граѓански и симболични аспекти на 
искуствата на луѓето во градовите 
што не се вообичаено достапни при 
секојдневните практики.

Иновативното партнерство во градо-
вите овозможува креативни реше-
нија кои, како никогаш порано го 
подобруваат квалитетот на животот 
или, со други зборови, капацитетот 
за квалитетно живеење. Некои од 
мерливите достигнувања кои влијаат 
врз квалитетот на живеењето може 
да се искусат во иновативните урбани 
политики, новите просторни и кул-
турни практики, дигитализацијата на 
општеството, урбаната мобилност, 
урбаната екологија и многу други. 
Разбирањето на таквите аспекти на 
влијанието на иновативните партнер-
ства ни овозможува да негуваме и да 
креираме нови политики и практики за 
урбан развој што ќе овозможат одрж-
ливи и отпорни градови на иднината.

Соочувајќи се со предизвиците на 
современиот урбан контекст и за да се 
поттикнат свеста и проникливоста што 
овозможуваат иновативна делотвор-
ност на институциите, организациите и 
граѓаните, ROCK проектот ги истражи 
неколкуте типови иновативни парт-
нерства поддржани преку повторната 
употреба на културното наследство во 
градовите: иновативно партнерство 
со институциите; иновативно партнер-
ство со граѓаните и граѓанските групи; 
и иновативно партнерство со креатив-
ната и културната индустрија.

Публикацијата за Скопската градска 
жива лабораторија нуди увид во ре-
зултатите на ROCK проектот финанси-
ран во рамките на програмата „Хори-
зонт 2020“ во доменот на креирањето, 
препознавањето и поддржувањето 
иновативни партнерства засновани 
врз повторна употреба на културното 
наследство како ресурс и област што 
овозможува нови и креативни полити-
ки и практики во градот Скопје. 

СКОПСКАТА ГРАДСКА ЖИВА ЛАБОРАТОРИЈА 
– ИНОВАТИВНО ПАРТНЕРСТВО КАКО НОВА 
ПАРАДИГМА ЗА ГРАДОВИТЕ

SKOPJE URBAN LIVING LAB - INNOVATIVE 
PARTNERSHIP AS A NEW PARADIGM FOR CITIES

Огнен Марина

Ognen Marina

Cities are complex, open and dynamic 
systems shaped by multitude of stake-
holders and activities creating new re-
lationships, networks and products in 
social, cultural, economic, political, en-
vironmental and many other domains 
of cities. Urban context is a desirable 
place for many creative actors, organi-
zations and institutions mainly due to 
its openness serving as an enabler for 
many new and creative partnerships. 
Collaboration thrives when there is an 
openness to embrace new practices 
and thinking, but also when there are 
rules and leaders. Urban contexts and 
cities are the “natural” environment for 
the innovative partnerships. The result 
of these creative collaborations are 
innovations that are driving the urban 
society, economy and culture.

Creative collaborations are goal-ori-
ented collaborations intended to 
produce new and added value prod-
ucts, objects and activities through 
partnership of various stakeholders 
and organizations sharing the same 
objectives or goals. These new and 
usually innovative partnerships enable 
creation of previously unforeseen and 
creative results.

Today, creative collaborations through 
innovative partnership have seen a 
sharp rise in urban context through 
interest for new practices that foster 
transdisciplinary exchange and cross- 
institutional collaboration. These 

creative collaborations highly value ac-
tion-based practices of networking as 
to bringing together different perspec-
tives. Moreover, they value contextual 
specificity and can provide access to 
practical, technical, but also civic and 
symbolic aspects of people’s experi-
ences in cities not easily accessed by 
mainstream practices.

Moreover, innovative partnership 
in cities enable creative solutions 
improving the quality of life, or in other 
words, the livability, like never before. 
Some of the measurable aspects 
affecting livability among many can be 
experienced in innovative urban poli-
cies, new spatial and cultural practices, 
digitalization of society, urban mobil-
ity, urban ecology and many others. 
Understanding such impact aspects of 
innovative partnerships enables us to 
foster and create urban development 
policies and practices that will ensure 
the sustainable and resilient cities of 
the future.

In order to challenge the contempo-
rary urban context and to facilitate the 
awareness and insights that enable 
an innovative actionability of insti-
tutions, organizations and citizens, 
ROCK project explored several types 
of innovative partnerships facilitated 
through re-use of Cultural heritage 
in cities: Innovative partnership with 
Institutions; innovative partnership 
with citizens and civic groups and 
innovative partnership with creative 
and culture industry.

The Skopje Urban Living Lab publica-
tion provides an insight of the results 
of the Horizon 2020 funded ROCK 
Project in the domain of creation, 
recognition and facilitation of innova-
tive partnerships based on re-use of 
Cultural Heritage as a resource and 
enabler of new and creative policies 
and practices in city of Skopje.
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Скопската жива градска лаборато-
рија (SkULL) беше основана како дел 
од проектот ROCK и беше фокусира-
на на просторот на Старата чаршија. 
Целта беше да се согледа потен-
цијалот на самата чаршија преку 
внимателно преземени активности 
насочени кон различни аспекти на 
нејзината регенерација. Во исто 
време, имаше цел да го прошири 
нејзиното влијание и подалеку од 
самата Стара чаршија и да послужи 
како пример за целиот град Скопје.

Претходно, Старата чаршија била 
предмет на различни краткотрајни 
иницијативи што резултирале во 
значителна недоверба кај сопстве-
ниците на дуќаните и другите заин-
тересирани страни во намерите и 
можните резултати од формирање-
то на „живата градска лабораторија“. 
Така, на самиот почеток, SkULL се 
соочи со тешката задача да изгради 
доверба меѓу инволвираните страни. 
За таа цел, во Старата чаршија еден 
напуштен дуќан беше претворен во 
центарот SkULL, каде што комуника-
цијата беше можна на дневна основа 
и закажаните настани имаа поголе-
ма шанса да привлечат поголем број 
локални учесници.

Со внимателен избор на активности 
и теми, во кои беа вклучени различ-
ни партнери на ROCK, SkULL успеа 
да го врати интересот на локал-
ните сопственици на дуќани, но и 
на голем број помлади луѓе што го 
чувствуваа потенцијалот на просто-

рот, но беа сериозно разочарани од 
неговата моментална состојба. 

Постепено, SkULL успеа да стане 
платформа за ширење и добивање 
информации, за целосно вклучу-
вање на засегнатите страни во 
нејзините активности и да започне 
да служи како форум за дијалог и за 
иновативни активности што водат 
кон тестирање нови технологии, 
политики и решенија. 

За да може целосно да се согледа-
ат вложените напори, треба да се 
спомене дека, за жал, инволвира-
носта на општините на град Скопје 
преку соработка во процесите на 
планирање е недоволно развиена и 
се карактеризира со слаба комуни-
кација и вклучување на различните 
засегнати страни во процесот на 
одлучување. Иако постојат фор-
мални механизми, реалноста е 
далеку од посакуваната состојба на 
партиципативното планирање. Исто 
така, важно е да се спомене дека 
областа е заштитена со одредби-
те на Законот за прогласување на 
Старата скопска чаршија за културно 
наследство од особено значење, но 
вистинската контрола на процесот 
на развој, или поточно нејзиното 
отсуство, го девалвира постојното 
културно наследство, намалувајќи ги 
шансите за соодветно третирање на 
нејзината социоекономска одржли-
вост во документите за стратешко 
просторно и економско планирање 
на локалната самоуправа.

Друг важен аспект во случајот на 
Старата чаршија е фактот што таа 
е под заеднички надлежности и 
на Градот Скопје и на општините 
Центар и Чаир, а недоволната и 
неефикасна комуникација помеѓу 
различните нивоа од двостепената 
општинска власт претставуваше 
дополнителна пречка во органи-
зирањето одредени активности на 
иницијатива на SkULL.

Поради оваа причина, при разви-
вањето на програмата за активности 

СКОПСКАТА ЖИВА ГРАДСКА ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИНКЛУЗИВНА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ГРАДОТ

SKOPJE URBAN LIVING LAB FOR INCLUSIVE 
CITY CULTURAL HERITAGE REGENERATION

Јасмина Сиљаноска, Влатко П. Коробар

Jasmina Siljanoska, Vlatko P. Korobar

The Skopje Urban Living Lab (SkULL) 
was established as part of the ROCK 
project and was focused on the area 
of the Old Bazaar. The aim was to 
acknowledge the potential of the 
area itself, through carefully taken 
actions towards different aspects of 
its regeneration. At the same time, it 
was intended to extend its influence 
beyond the limits of the Old Bazaar 
area and serve as an example for the 
entire city of Skopje.

Previously, the area of the Old Bazaar 
had been the subject of different 
short-lived initiatives, which had 
resulted in a considerable amount of 
distrust among the shop owners and 
other stakeholders in the intentions 
and the possible outcomes of an urban 
living lab exercise. Thus, at the very 
beginning, SkULL was faced with the 
difficult task of building trust among 
the involved parties. For that purpose, 
an abandoned shop was transformed 
into the SkULL hub in the Old Bazaar, 
where communication was possible on 
a daily basis and the scheduled events 
had a bigger chance of attracting larg-
er number of local participants.

By careful selection of actions and 
topics, in which different ROCK 
partners were involved, the SkULL 
managed to regain the interest of 
local shop owners, but also of a large 

number of younger people who felt 
the potential of the area, but were 
gravely disappointed by its current 
state.

Gradually, SkULL managed to be-
come a platform for distributing and 
acquiring information, to fully involve 
the stakeholders in its activities and to 
start serving as a forum for dialogue 
and for innovative actions leading 
towards testing new technologies, 
policies and solutions.

In order to fully appreciate the efforts 
involved, one should mention that, 
unfortunately, the collaborative 
involvement into the planning pro-
cesses led by the municipalities in 
the city of Skopje is insufficiently 
developed and it is characterised by 
poor communication and inclusion 
of various stakeholders in the deci-
sions making process. Although there 
are formal mechanisms in place, the 
reality is far removed from a desired 
state of participatory planning. It is 
also important to mention that the 
area is protected by the provisions 
of the Law proclaiming the Skopje 
Old Bazaar as a Cultural Heritage of 
Special Importance , but the actual 
control of the development process, 
or more accurately the absence of it, 
devalues the existing cultural heritage, 
decreasing the chances for appropri-
ate treatment of its socio-economic 
sustainability in the strategic spatial 
and economic planning documents of 
the local government.

Another important aspect in the case 
of the Old Bazaar is that it is under the 
shared authority by both the City of 
Skopje and the municipalities of Cen-
tar and Chair and the insufficient and 
ineffective communication between 
the different levels of the two-tier 
municipal government presented a 
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на SkULL, појдовната точка беше да 
се идентификуваат недостатоците и 
ограничувањата во координацијата 
и комуникацијата меѓу засегнатите 
страни, со цел да се примени нов 
приод во политиките и практиките 
на општините и другите владини 
тела и јавни установи. Суштината 
на создавањето ефективна „жива 
градска лабораторија“ налагаше 
градење мрежа и инфраструктура за 
податоци што може да се споделат 
меѓу локалните засегнати страни и 
оние што се одговорни за виталнос-
та на Старата чаршија. Природата 
на соработката на „живата градска 
лабораторија“ значеше здружу-
вање повеќе засегнати страни 
(истражувачи и уметници, компании 
и бизнис-заедницата, невладини 
организации, граѓани, политичари и 
претставници на локалната власт), 
кои требаше да се надополнуваат 
едни со други со нивната разно-
видност на надлежности, знаења 
и вештини, финансиски ресурси и 
политичко влијание. Со оглед на 
тоа што Старата чаршија историски 
функционирала како област во која 
концептите на споделување и сора-
ботка биле во основата на нејзината 
просторна и функционална отпор-
ност, логично беше да се обидеме и 
да се надградиме на оваа традиција 
во потрагата по иновативни начини 
на вклучување на локалните засег-
нати страни во регенерацијата на 
чаршијата, истовремено зачувувајќи 
ја и ревитализирајќи ја нејзината 
социјална, економска и културна 
разновидност. 

Во последно време, чаршијата беше 
жртва на лабаво контролираните 
развојни процеси под влијание 
на силно пазарно ориентираните 
шпекулативни активности, што ре-
зултираше со постепено губење на 
нејзиниот културен идентитет, појави 
на маргинализација и деградација на 
нејзиниот градежен капитал, со што 
ја изгуби својата важност во цен-
тарот на градот и постои само како 

потенцијална туристичка дестина-
ција, наместо да биде составен дел 
од секојдневниот живот во центарот 
на градот. 

Така, вистинскиот предизвик пред 
SkULL беше да се предложат раз-
лични активности што ќе донесат ди-
ректни, но и долгорочни придобивки 
и промени. Наместо да ја замисли 
областа како чиста туристичка ат-
ракција, SkULL презеде задача да го 
смени постојниот тренд на постоја-
но намалување на разновидните 
употреби и занаети на чаршијата, да 
внесе нови содржини, кои или би ги 
поддржале занаетите и употребите 
што преживеале или би вовеле нови 
што би биле компатибилни со нови-
те креативни индустрии, истовре-
мено зачувувајќи го и заживувајќи 
го нејзиното наследство во делот на 
градбите. 

Имаше три главни премиси врз кои 
SkULL ги базираше своите актив-
ности, а кои произлегуваа и од 
природата на приодот на живите 
лаборатории, но и од основните ка-
рактеристики на засегнатата област:

Сите активности беа засновани врз 
партиципативен пристап и социјална 
инклузија. SkULL направи напори да 
обедини повеќе засегнати стра-
ни – локалци, занаетчии, уметници, 
истражувачи, јавни организации, 
граѓани, компании и локални са-
моуправи, кои се надополнуваа со 
разновидноста на нивните надлеж-
ности, знаења и вештини. Со цел 
да развие локален екосистем на 
засегнати страни, потребно беше да 
се започне со идентификување на 
сите вклучени страни одговорни за 
регенерацијата на Старата чар-
шија. Една од првите и најважните 
задачи беше да се обезбеди отворен 
пристап до податоци, вклучително 
и мапи со градежни, катастарски и 
конзерваторски информации, кои 
беа клучни за еднаков пристап на 
сите засегнати страни до основните 
информации што треба да ги корис-

further obstacle in the organisation of 
certain activities initiated by SkULL.

For this reason, when developing the 
programme of activities of SkULL 
the starting point was to identify the 
gaps and constraints in the coordi-
nation and communication among 
the stakeholders in order to apply 
new approaches into the policies and 
practices of the municipalities and 
other governmental bodies and public 
agencies. The essence of creating an 
effective urban living lab necessitated 
the making of a network and data 
infrastructure, which could be shared 
among the local stakeholders and the 
ones responsible for the vitality of the 
Old Bazaar. The collaborative nature 
of urban living labs meant bring-
ing together multiple stakeholders 
(researchers and artists, companies 
and the business community, NGOs, 
citizens, politicians and local govern-
ment officials) who were to comple-
ment each other with their diversity 
of competences, knowledge and 
skills, financial resources and political 
influence.As the Old Bazaar had func-
tioned historically as an area in which 
the concepts of sharing and collabora-
tion had been at the core of its spatial 
and functional resilience, it was only 
logical to try and build upon that tradi-
tion in the search for innovative ways 
of involvement of local stakeholders in 
the regeneration of the area, while at 
the same time preserving and revital-
ising its social, economic and cultural 
diversity.

In recent times the area had fall-
en victim of the loosely controlled 
development processes influenced by 
strong market oriented speculative 
actions, resulting in a gradual loss of 
its cultural identity, phenomena of 
marginalisation and degradation of its 
built stock, thus losing its importance 

in the city central area and acting 
only as a potential tourist destination, 
rather than being an integral part of 
the everyday life of the city centre.

Thus, the real challenge before SkULL 
was to propose a variety of actions, 
which would bring both immedi-
ate, but also long-term benefits 
and changes. Instead of conceiving 
the area as an area of mere tourist 
attraction, SkULL embarked on the 
task of reversing the existing trend of 
ever decreasing diversity of uses and 
crafts, infusing new contents into the 
area, which would either support the 
crafts and uses that have survived or 
introduce new ones compatible with 
the emerging creative industries, while 
preserving and revitalising its built 
heritage. 

There were three major premises 
on which SkULL based its activities, 
which stemmed both from the nature 
of the living labs’ approach, but also 
from the basic features of the con-
cerned area:

All actions were based on a partici-
patory approach and social inclusion. 
SkULL made efforts to bring together 
multiple stakeholders – local citizens, 
artisans, artists, researchers, public 
organizations, citizens, companies, 
and local governments, who comple-
mented each other with the diversity 
of their competences, knowledge and 
skills. Aiming at developing a local 
ecosystem of stakeholders, it was 
necessary to start with identifying all 
parties involved and in charge of the 
Old Bazaar regeneration. One of the 
first and most important tasks was 
the provision of open access to data, 
including maps with planning, cadastre 
and conservation information, which 
were crucial for the equal access for all 
stakeholders to basic information to 
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тат како основа за нивните дискусии 
и предлози. За таа цел, воспоста-
вена беше нова инфраструктура за 
податоци што беше лесно достапна 
за сите инволвирани страни.

Повеќето активности беа поврза-
ни со обезбедување нов увид во 
потенцијалот на областа на зашти-
тено културно наследство преку 
прикажување нови можности за 
квалитативно просторно повторно 
користење и редизајнирање за-
пуштени или недоволно користени 
области и структури во Старата чар-
шија. Овие активности се однесуваа 
на работи што влијаат врз нормал-
ното функционирање на чаршијата, 
како што е стационарниот сообраќај, 
зголемувањето на зелените површи-
ни, подобрувањето на пристапноста, 
мултифункционалното користење на 
јавните простори и сл. Во контекст 
на традиционалните употреби и 
организацијата на просторот на пое-
динечните дуќани и објекти, напра-
вени беа обиди за документирање 
на новите можности за воведување 
современи „занаети“ преку вклучу-
вање на занаетчиските здруже-
нија и заедницата на креативната 
индустрија. Посебно внимание беше 
посветено на постојните дуќани што 
имаат потенцијал да претставуваат 
просторен и временски континуум 
на чаршијата, овозможувајќи увид во 
историските слоеви на чаршијата. 

Усвојувањето на мерките за обнова 
со користење на ИКТ-предностите 
вклучуваше нови технологии и нови 
услуги со цел да се создадат нови 
начини на мапирање/пристап/прис-
војување на културното наследство 
преку избегнување социјално рас-
паѓање на средината и подобрување 
на перцепцијата за безбедноста, 
притоа земајќи ги предвид трен-
довите на пазарот, новите комер-
цијални можности и усогласеноста 
со стандардите и прописите што 
се однесуваат на Старата чаршија. 
Овие мерки воведоа нови модели на 
работа, како што се ИКТ-инкубатори 

и работни простори за соработ-
ка, истовремено креирајќи нови и 
зајакнувајќи ги постојните екосис-
теми на локалната економија, со 
цел да се овозможат поостварливи 
бизнис-решенија што ќе ја зачуву-
ваат областа преку промовирање 
одржлива и правична економија.

Врз основа на горенаведените пре-
миси, SkULL презеде многубројни 
активности што беа во согласност со 
целите на проектот ROCK, тестирајќи 
различни сценарија за вклучување 
на засегнатите страни и приоди во 
изнаоѓање нови средини за диску-
сија за проблемите, предлозите и 
решенијата за развој на заштитеното 
подрачје на Старата чаршија. 

Клучните активности што беа ор-
ганизирани и завршени во текот на 
проектот вклучуваа:

Отворени денови: Тематски сос-
таноци и дебати организирани со 
сопственици на дуќани, корисници, 
службени лица одговорни за плани-
рање и заштита на наследството и 
разни други засегнати страни, вклу-
чително и претставници на различни 
креативни индустрии, занаетчии, 
претставници на ИКТ и иновативни-
те технологии и други; 

Две различни работилници: а) 
Работилници за дизајн со тематски 
предизвик регенерацијата и тран-
сформацијата на Старата чаршија 
со нови примени и креативни идеи 
предложени од апсолвенти од 
Архитектонскиот факултет и б) 
Работилници за кодизајн со гости 
предавачи и тутори со цел да научат 
од најдобрите практики и споделени 
искуства во рамките на мрежата на 
ROCK;

Отворени конкурси за идејни реше-
нија: а) Отворен повик за иниција-
тивата „Дуќани со историја“, чија 
цел беше да се презентираат, да се 
документираат и да се редизајнира-
ат постојните дуќани што може да ги 
претстават историските слоеви на 
Старата чаршија и б) Отворен повик 

use as the basis for their discussions 
and proposals. For this purpose, new 
data infrastructure was put in place, 
which was easily accessible to all 
parties involved.

The majority of actions were related to 
provision of new insight into the po-
tential of the protected heritage area 
by exposing new opportunities for 
qualitative spatial re-use and re-de-
sign of neglected or underused areas 
and structures in the Old Bazaar. 
These actions addressed issues which 
were influencing the normal function-
ing of the area, such as stationary traf-
fic, increase of green areas, improving 
accessibility, multifunctional use of 
public spaces, etc. In the context of 
traditional uses and space organiza-
tion of individual shops and buildings 
efforts were made to document the 
new possibilities for inclusion of con-
temporary “crafts” by way of involving 
the artisan associations and creative 
industry community. Special attention 
was paid to the existing shops which 
had the potential to represent the 
spatial and temporal continuity of the 
bazaar, providing an insight into the 
historical layers of the area. 

The adoption of regeneration mea-
sures utilizing ICT advantages in-
cluded new technologies and new 
services in order to create new ways 
of mapping/accessing/appropriation 
of the cultural heritage by avoid-
ing socio-environmental decay and 
improving safety perception, while 
taking into account market trends, 
new commercial opportunities and 
the compliance with the standards 
and regulations concerning the Old 
Bazaar. These measures introduced 
new models of work, such as ICT incu-
bators and collaborative workspaces, 
while creating new and reinforcing the 
existing local economy ecosystems, in 

order to allow for more viable business 
solutions that preserve the area by 
promoting sustainable and equitable 
economy.

Based on the above-mentioned prem-
ises SkULL undertook numerous ac-
tivities that complied with the ROCK 
objectives, testing different scenarios 
for involvement of the stakehold-
ers and approaches in finding new 
discussion environments to discuss 
about the problems, propositions and 
solutions for developing a protected 
area for the Old Bazaar.

The core activities organized and 
completed during the project period 
included:

Open days: Thematic meetings and 
debates organised with shop owners, 
users, planning and heritage protec-
tion officials and various other stake-
holders including representatives of 
different creative industries, artisans, 
representatives of ICT and innovative 
technologies, and others; 

Two different workshops: a) Design 
challenge workshops on the Old Ba-
zaar regeneration and transformation 
with new uses and design ideas pro-
posed by graduate students from the 
Faculty of Architecture and b) Co-de-
sign workshops with guest lecturers 
and tutors in order to learn from the 
best practices and shared experiences 
within the ROCK network;

Open calls for competing with ideas: a) 
Open call launched for the “Shops with 
history” initiative, aimed at presenta-
tion, documentation and redesign of 
existing shops which could represent 
the history layers of the Old Bazaar 
and b) Open call for ideas from cre-
ative industries on re-interpretation of 
the traditional craft products repre-
senting the Old Bazaar specificity in a 
contemporary manner;
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за идејни решенија од креативни-
те индустрии за ново толкување 
на традиционалните занаетчиски 
производи што ја претставуваат 
специфичноста на Старата чаршија 
на современ начин;

Изложби: а) Постојана изложба на 
сеопфатно истражување со кое 
беше мапиран постојниот градежен 
фонд, статусот на планот за конзер-
вација, статусот со сопственоста, 
катастарскиот план и други важни 
информации и б) Привремени 
изложби поврзани со учење од 
најдобрите практики споделени од 
членовите на проектот ROCK, како 
што се искуствата од Атина и проек-
тот синАтина (synAthina), Ајндховен 
и вклученоста на лабораториите за 
урбано живеење и ИКТ во ребрен-
дирањето на градот Ајндховен; 
изложби на дизајнерски идеи од 
работилниците за дизајн организи-
рани со студентите по архитектура 
на тема урбана регенерација и 
трансформација на Старата чаршија 
и изложбата „Старата чаршија во 
минатото“ – изложба на стари фото-
графии што ги отсликуваат старите 
занаети, дуќаните и заедничките 
простори во чаршијата.

Предавања и презентации, раз-
говори и дебати организирани со 
предавачи гости што објаснуваа и 
документираа примери од градо-
ви, вклучени во делот за учење од 
најдобрите практики.

Активностите на SkULL придонесоа 
за важната промена во разбирањето 
на важноста на граѓанскиот ангаж-
ман и широките можности што може 
да донесат промени во реалниот 
свет. За среќа, наследството од 
SkULL ќе продолжи преку работата 
на Лабораторијата на урбано жи-
веење на Скопје, која веќе е отво-
рена од градот Скопје и која своите 
активности во иднина ќе ги темели 
врз научените лекции од работата и 
резултатите на SkULL. 

Exhibitions: a) Permanent exhibition 
of a comprehensive survey mapping 
the existing building stock, conser-
vation plan status, ownership status, 
cadastre plan and other important 
information and b) Temporary ex-
hibitions related to learning from 
the best practices shared by ROCK 
members such as the experiences 
from Athens and the SynAthina 
project, from Eindhoven and the ULL 
and ICT involvement in the City of 
Eindhoven’s re-branding; exhibitions 
of design ideas from the Design 
Challenge Workshops organised with 
the architecture students on urban 
regeneration and transformation of 
the Old Bazaar and “The Old Bazaar 
in the Past“ exhibition – an exhibition 
of old photographs depicting the old 
crafts, shops and common spaces of 
the bazaar.

Lectures and presentations, talks 
and debates organised with guest 
lecturers explaining and documenting 
examples from cities, included in the 
Learning from the best practices.

The activities of SkULL have contrib-
uted to the important shift in com-
prehending the importance of civic 
engagement and the wide opportu-
nities that can bring changes in the 
real world. Fortunately, the legacy 
of SkULL shall continue through the 
work of the Skopje Urban Lab, already 
established by the City of Skopje, 
which shall base its future activities on 
the lessons learnt from the work and 
results of SkULL. 



ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ
OPEN DAYS



ОТВОРЕН ДЕН 1

OPEN DAY 1
15.5.2019 година

15th May 2019

На првиот отворен ден во Скопската жива градска 
лабораторија (SkULL) му претходеа многубројни 
активности што имаа цел да обезбедат услови овој и 
следните разговорите што ќе се водат да се темелат врз 
информации што за првпат беа собрани на едно место и 
беа јавно презентирани во форма, која потоа прерасна 
во постојана изложба и материјал што им беше достапен 
на заинтересираните лица во просториите на SkULL. 
Овој материјал, кој го компилираше работен тим од 
Архитектонскиот факултет, содржеше информации за  
третманот на Старата чаршија во заштитно-конзерватор-
ските основи, за особеностите на постојната состојба на  
објектите, спомениците на културата и јавните простори,  
како и приказ на сопственоста на парцелите и објектите 
според катастарот на недвижности. 

The first Open Day at the Skopje Urban Living Lab (SkULL) 
was preceded by numerous activities aimed at ensuring 

conditions for this and subsequent discussions to be based on 
information that for the first time was collected in one place 
and publicly presented in a form which afterwards grew into 
a permanent exhibition and material available to everybody 

interested at the premises of SkULL. This material, compiled 
by a working team from the Faculty of Architecture, contained 

information about the treatment of the Old Bazaar in the 
Protection and Conservation Documentation, the peculiarities 

of the current state of buildings, cultural monuments and 
public spaces, as well as an overview of the ownership of plots 

and buildings according to the real estate cadastre. 

Првиот отворен ден ја исполни својата цел да биде 
иницијален настан што ќе го предизвика интересот на сите 
заинтересирани за повторно заживување на чаршијата и ќе 
ги претстави можностите што ги нуди постоењето на SkULL, 
како место на кое интензивно ќе се разменуваат мислења за 
актуелните проблеми и можните начини за нивно решавање, 
кои ќе им послужат на институциите во планирањето 
при идните активности за просторен развој и заштита 
на чаршијата, како и во подготовката на новиот детален 
урбанистички план за овој простор. 

На средбата присуствуваа многубројни сопственици на 
дуќани, занаетчии, претставници на разни здруженија 
и невладини организации и граѓани, кои ја познаваат и 
ја почитуваат посебноста на чаршијата, но истовремено 
стравуваат поради нејзината постепена деградација. 
Присутни беа и претставници на Градот Скопје, Општините 
Центар и Чаир, на чија територија се протега чаршијата, 
претставници на Конзерваторскиот центар, Министерството 
за транспорт и врски.

The first Open Day fulfilled its goal to be an initial event 
that would draw the interest of all those interested in the 

revival of the Bazaar and present the opportunities offered 
by SkULL as a place for intensive exchange of views on 

the current problems and possible ways for their solution; 
to serve the institutions in planning future activities for 

spatial development and protection of the Bazaar and the 
development of the new detailed urban plan for this area.

The meeting was attended by many shop owners,  
craftsmen, representatives of various associations and non- 

governmental organizations and citizens who know and 
respect the uniqueness of the Bazaar, but at the same time 

fear its gradual degradation. Representatives of the City 
of Skopje, the Municipalities of Centar and Cair on whose 

territory the Bazaar extends, the Conservation Centre, the 
Ministry of Transport and Communications  

were also present.



Како што можеше да се очекува за прва средба од овој вид, 
во дискусијата беа отворени многу и разновидни прашања. 
Прашањата навлегуваа во разни сфери на егзистирањето  
на чаршијата, и тоа во широк дијапазон што опфаќаше  
прашања од сферите на уредувањето на просторот,  
неговото одржување, третманот и постепеното исчез-
нување на старите занаети, итн. Дадени беа и предлози 
за заживување на чаршијата, кои по својата природа 
зафаќаа аспекти од сферата не само на просторниот, 
туку и на социјалниот и економскиот развој, со конкретни 
предлози за она што надлежните институции може да го 
направат како поддршка за сопствениците на дуќаните во 
ревитализирањето на духот на овој исклучителен  
просторен, социјален и мемориски дел на градот. 

...во чаршијата се ановите како внатрешни јадра. Мислам 
дека во овој процес на ревитализација треба да се обрне 
внимание на внатрешните делови на блоковите...

...Ограничени сме од многу закони и правила, но треба да се 
дигнеме малку над оној вообичаен начин на размислување, 
кој се темели главно врз детектирање на проблемите и кој се 
темели врз она што е добро, а што не е добро...

...работевме на изработка на заштитно-конзерваторските 
основи на Старата скопска чаршија, плански документ од 
кој се разгледува значењето и се пропишуваат режимите на 
нејзините составни делови. Ние сме тука да предложиме, што 
се вика, реупотреба, нови начини на размислување и гледање 
кога станува збор за еден ваков простор, кој е исклучително 
важен за градот Скопје...“

As one could have expected from the first meeting of this 
kind, many and various issues were raised in the discussion. 

The issues touched upon various spheres of the Bazaar’s 
existence, including a wide range of issues related to 

spatial planning, maintenance, treatment and the gradual 
disappearance of the old crafts, etc. Proposals were also  
given for the revival of the Bazaar, which in their nature 

tackled aspects that were not only related to the spatial, 
but also social and economic development, with concrete 

proposals what the competent institutions can do to 
support the shop owners in the reviving of the spirit of this 

exceptionally spacious, social and memorable part of the city. 

...in the bazaar we have the hans (inns) as the inner cores. I 
think that in this process of regeneration, attention should be 

paid to the inner parts of the clusters... 

...We are limited by many laws and rules, but we need to go 
beyond the usual way of thinking which is  

based mainly on detecting the problems  
and what is good and what is not good...

...we are working on the preparation of the protection and 
conservation documentation of the Skopje Old Bazaar, 
a planning document that reviews the significance and 

prescribes the regimes of its constituent parts. We are here 
to suggest reuse, new ways of thinking and looking at such a 

space that is extremely important for the city of Skopje...

„

„

„

“

“

“



...to stop the procedure that ruins the Old Bazaar’s image, 
while the second stage is to develop proposals for regeneration 
and revival of the bazar by giving it a modern image, but still 
retaining the ancient look. In old times, this is where Skopje 
started to be identified as a town .... ”

...како ќе се возобнови тој дуќан за да му се обезбеди 
функција што би била рентабилна...“

...it would be interesting for tourists to see the craftsmen 
making their works of art here. To have as many galleries as 
possible, and to make sure they leave with a piece of art. This 
does not mean that the city residents would not be satisfied 
with these new changes...

...in the bazaar we have the has (inns) as the inner cores. I 
think that in this process of regeneration, attention should  

be paid to the inner parts of the clusters... 

...how will that store be restored and make it profitable...

...we are working on the preparation of the protection and 
conservation documentation of the Skopje Old Bazaar, 
a planning document that reviews the significance and 

prescribes the regimes of its constituent parts. We are here 
to suggest reuse, new ways of thinking and looking at such a 

space that is extremely important for the city of Skopje...

„

„

„

“

“

“

Многубројните мислења беа сублимирани во анкетата што, 
на крајот на средбата, беше спроведена меѓу присутните 
сопственици на дуќани и занаетчии од разни делови  
на чаршијата. 

The numerous opinions were summarized in a survey that, at 
the end of the meeting, was conducted among the present 

shop owners and craftsmen from different parts  
of the Bazaar. 

ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА СТАРАТА ЧАРШИЈА ГО ГУБИ СВОЈОТ 
ТРАДИЦИОНАЛЕН КАРАКТЕР И СЕ ПРЕТВОРА ИСКЛУЧИВО 
ВО ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА, А СÈ ПОМАЛКУ Е ДЕЛ ОД 
СЕКОЈДНЕВНОТО ЖИВЕЕЊЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА СКОПЈЕ?

ДОКОЛКУ СМЕТАТЕ ДЕКА Е ТАКА, НАВЕДЕТЕ ГИ 
ПРИЧИНИТЕ ЗА ТАКВАТА СОСТОЈБА?

DO YOU THINK THAT THE OLD BAZAAR IS LOSING ITS 
TRADITIONAL CHARACTER, TURNING ONLY INTO  

A TOURIST ATTRACTION, AND BECOMING LESS PART  
OF THE DAILY LIFE OF THE SKOPJE RESIDENTS?

IF YOU THINK SO, STATE THE REASONS FOR THAT?

1

2
Недоволна вклученост на институциите

Insufficient involvement of institutions 4
Лоша инфраструктура

Губење на автентичноста, сè поголем број 
дуќани, а сè помал број занаети

Poor infrastructure 

loss of authenticity, with increasing  
number of shops and fewer crafts

8

11

Да
Yes23

Не
No5



НАВЕДЕТЕ ГИ, СПОРЕД ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ, 
НАЈГОЛЕМИТЕ НЕДОСТАТОЦИ НА  
ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА НА ЧАРШИЈАТА?

КОЈ ДЕЛ ОД ЧАРШИЈАТА СМЕТАТЕ ДЕКА  
Е НАЈДОБРО СОЧУВАН И ФУНКЦИОНИРА ВО ДУХОТ  
НА СКОПСКАТА ЧАРШИЈА?

LIST, IN YOUR OPINION, THE BIGGEST SHORTCOMINGS  
OF THE BAZAAR AS IT IS NOW?

WHICH PART OF THE BAZAAR DO YOU THINK  
IS BEST PRESERVED AND FUNCTIONS  

IN THE SPIRIT OF THE SKOPJE BAZAAR?

3

5Незаинтересираност на дуќанџиите
Lack of interest among the shopkeepers

Анови
Hans (Inns)

8

5

Лоша инфраструктура
Poor infrastructure

Златарската улица
The Goldsmiths’ street 

Голема густина на изграденост
Too many buildings 

Музејот на Македонија
Museum of Macedonia

Ниско учество на локалната власт
Insufficient involvement by the local government

Ниту еден
None

13

4

9

1

8

5ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМЕ, ШТО Е ОСНОВНО  
ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА?

WHAT SHOULD BE DONE, WHAT IS ESSENTIAL FOR 
IMPROVING THE CURRENT SITUATION?

4

Подобрување на инфраструктурата
Improved infrastructure8

Меѓусебна координација на институциите

Ревитализација со нови содржини

Mutual coordination among the institutions

Revitalization with new contents

7

9

ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА Е ДОБРО ВО ОДРЕДЕНИ ДЕЛОВИ 
НА ЧАРШИЈАТА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ПРОДАЖБАТА НА 
ПРОИЗВОДИ ШТО НЕ СЕ ОД ЛОКАЛНО ПОТЕКЛО?

DO YOU THINK IT IS WISE TO RESTRICT THE SALE 
OF PRODUCTS THAT ARE NOT OF LOCAL ORIGIN 

IN CERTAIN PARTS OF THE BAZAAR?

6

Да
Yes22

Не
No2



ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА Е ПОТРЕБНО ЛОКАЛНАТА/
ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ ДА ОБЕЗБЕДУВА СУБВЕНЦИИ ВО 
ПРОЦЕСОТ НА ОБНОВА НА ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ СО  
ЦЕЛ ДА СЕ ЗАДРЖИ НИВНИОТ АВТЕНТИЧЕН ИЗГЛЕД?

 DO YOU THINK IT IS NECESSARY FOR THE LOCAL / 
CENTRAL GOVERNMENT TO PROVIDE SUBSIDIES FOR THE 

RENOVATION OF THE EXISTING BUILDINGS IN ORDER TO 
ENSURE THEIR AUTHENTIC APPEARANCE?

12

Да
Yes23

ДАЛИ ВИ ПРЕЧАТ РАЗНИТЕ ПРОШИРУВАЊА  
НА ЛЕТНИТЕ ТЕРАСИ?

KАКО ГЛЕДАТЕ НА ОГРАНИЧУВАЊАТА ЗА ГРАДЕЖНИТЕ 
АКТИВНОСТИ ПОРАДИ СТАТУСОТ НА ЧАРШИЈАТА КАКО 
ЗАШТИТЕНА СПОМЕНИЧКА ЦЕЛИНА?

DO YOU MIND THE VARIOUS EXPANSIONS OF THE 
RESTAURANT TERRACES DURING THE SUMMER?

WHAT IS YOUR OPINION ABOUT THE RESTRICTIONS ON 
CONSTRUCTION ACTIVITIES DUE TO THE BAZAAR’S  

STATUS AS A PROTECTED MONUMENT?

11

10

Да
Yes17

ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ВЛАСТИТЕ ПРАВАТ ДОВОЛНО  
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ НА ЧАРШИЈАТА?

DO YOU THINK THE AUTHORITIES  
ARE DOING ENOUGH FOR THE BAZAAR AREA?

9

Не
No22

Позитивно
Positively18

Не
No4

КОЈ ДЕЛ ОД ЧАРШИЈАТА СМЕТАТЕ ДЕКА Е ЗАПОСТАВЕН,  
А ИМА НАЈГОЛЕМ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ОБНОВА?

WHICH PART OF THE BAZAAR DO YOU THINK IS NEGLECTED 
AND HAS THE GREATEST POTENTIAL FOR REGENERATION?

8

Горен дел
The upper part14

Сите делови

Ковачката улица

All parts

The coppersmith street

11

5

ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ВНЕСУВАЊЕТО НОВИ  
ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГ ВИД НОВИ РАБОТНИ АКТИВНОСТИ 
Е ДОБРО ЗА ЗАЖИВУВАЊЕ НА СТАРАТА ЧАРШИЈА?

DO YOU THINK THAT THE INTRODUCTION OF NEW 
TECHNOLOGIES AND OTHER TYPES OF NEW ACTIVITIES IS 

GOOD FOR REVIVING THE OLD BAZAAR?

7

Да
Yes14

Не

Можеби

No

Maybe

2

6



Вториот отворен ден во својот фокус ги стави креативните 
индустрии, како потенцијални генератори на идната 
трансформација на чаршијата. Отворениот ден беше 
организиран како работилница во Скопската жива градска 
лабораторија (SkULL), на која беа разменети мислења 
за актуелните проблеми и иницирани идеи за начините 
на нивно решавање со вклучување различни креативни 
индустрии. На работилницата беа поканети претставници  
од над 30 институции, организации, здруженија и поединци. 

The Second Open Day focused on the creative industries,  
as potential generators of the future transformation  

of the Bazaar. The open day was organized as a workshop  
in the Skopje Urban Living Lab (SkULL), where they  
exchanged views on current problems and initiated  

ideas on how to solve them by involving various creative 
industries. Representatives of over 30 institutions, 

organizations, associations as well as individuals were  
invited to the workshop.

ОТВОРЕН ДЕН 2

OPEN DAY 2
17.9.2019 година

17th September 2019

На отворениот ден му претходеше истражување насловено 
„Пропуштени можности“, изработено од група млади 
истражувачи од Архитектонскиот факултет, кое ги 
детектираше запуштените и недоволно искористените 
простори во чаршијата, кои поседуваат потенцијал да бидат 
повторно активирани и да придонесат за ревитализацијата 
на просторот на Старата скопска чаршија. Презентирањето 
на ова истражување имаше цел да ја поттикне дискусијата 
во рамките на работилницата со посочување примери што 
придонесуваат за постепената деградација на чаршијата. 
Во интерактивниот дел претставен низ работилницата 
беше извршена размена на мислења и сугестии за можни 
потенцијали за развој на чаршијата, мапирање можни 
простори за интервенција, иновација и урбана регенерација 
преку креативните индустрии. Дискусијата беше насочена 
на десет прашања, на кои присутните преку своите одговори 
ги посочија можните правци на дејствување. Сумираните 
гледишта во интегрирана форма беа претставени на крајот 
на средбата.

The Open Day was preceded by a research entitled “Missed 
Opportunities”, conducted by a group of young researchers 

from the Faculty of Architecture, which identified neglected 
and underutilized spaces in the Bazaar with a potential 

to be reactivated and to contribute to the regeneration of 
the Skopje Old Bazaar. The aim of the presentation of this 

research was to incite a discussion during the workshop 
by pointing out examples that contribute for the gradual 

degradation of the Bazaar. 
In the interactive part of the workshop, opinions and 

suggestions were exchanged about the possible potential for 
development of the Bazaar, mapping of the possible spaces 

for intervention, and innovation and urban regeneration with 
the help of the creative industries. The discussion focused on 
ten questions and the attendees’ responses to them showed 

the possible directions of action. The summarised views were 
presented in an integrated form at the end of the gathering.



НАВЕДЕТЕ НАЈМНОГУ ТРИ АСПЕКТА ЗНАЧАЈНИ ЗА 
ИДНИОТ РАЗВОЈ НА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА.

КОИ СОДРЖИНИ ТРЕБА ДА БИДАТ ЗАСТАПЕНИ  
ВО ЧАРШИЈАТА: ТРАДИЦИОНАЛНИ,  
СОВРЕМЕНИ ИЛИ КОМБИНАЦИЈА И ВО КОЈ СООДНОС? 

СО КОИ ПРОБЛЕМИ СЕ СООЧУВААТ КРЕАТИВНИТЕ 
ИНДУСТРИИ ШТО ИМААТ ИСКУСТВО СО И  
ВО СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА? 

СПОРЕД ВАШИТЕ СОЗНАНИЈА, КОИ КРЕАТИВНИ 
ИНДУСТРИИ ЕГЗИСТИРААТ ВО МОМЕНТОВ  
ВО СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА?  
НАБРОЈТЕ КОНКРЕТНИ ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ:

LIST THREE ASPECTS AT MOST THAT ARE IMPORTANT FOR 
THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE SKOPJE OLD BAZAAR.

WHAT KIND OF CONTENTS SHOULD THE BAZAAR 
ENCOMPASS: TRADITIONAL, MODERN  

OR A COMBINATION AND IN WHAT RATIO? 

WHAT PROBLEMS HAVE THE CREATIVE INDUSTRIES 
WORKING IN THE SKOPJE OLD BAZAAR BEEN FACED WITH? 

TO YOUR KNOWLEDGE, WHICH CREATIVE INDUSTRIES 
EXIST AT THE MOMENT IN THE SKOPJE OLD BAZAAR? 

LIST SOME POSITIVE EXAMPLES:

Предлозите се движеа во распон од изложби и манифестации 
до подобрување на инфраструктурата и примена на законот.

Постои консензус дека треба да има ист сооднос помеѓу 
традиционалните и новите производи со акцент  
на локалното производство.

Старите занаети се вид во изумирање, а не постои нивна 
доволна поткрепа во вид на субвенции.

Скопската жива градска лабораторија, концерти пред 
Куршумли ан, туристички тури, фестивали за дизајн,  
Денови на занаетчиството.

The proposals ranged from exhibitions and events to 
infrastructural improvements and law enforcement.

There is a consensus that there should be  
the same ratio between traditional and  

new products with the emphasis on local production.

The old crafts are at the verge of disappearance, and they are 
not sufficiently supported with subsidies.

Skopje Urban Living Lab, Concerts in front of Kurshumli An, 
Tourist tours, Design festivals, Crafts Days.

1

3

4

2



СО КОИ ПРОБЛЕМИ СЕ СООЧУВААТ КОРИСНИЦИТЕ НА 
УСЛУГИТЕ ОД КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ?

ШТО БИ ИМ ПОМОГНАЛО НА КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ 
ПОДОБРО ДА ЕГЗИСТИРААТ И ПОДОБРО  
ДА ФУНКЦИОНИРААТ? ИДЕИ И НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ. 

WHAT PROBLEMS HAVE THE USERS OF THE CREATIVE 
INDUSTRIES’ SERVICES BEEN FACED WITH?

WHAT WOULD HELP THE BETTER FUNCTIONING  
AND EXISTENCE OF CREATIVE INDUSTRIES?  

IDEAS AND DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT.

Општ впечаток е дека не постојат доволно знаци или 
ориентациски информации, ниту доволно голема 
концентрација на креативни индустрии. Не постои 
комуникација помеѓу инволвираните страни.

Одговорите се движеа во распонот од обезбедување 
субвенции до оформување јасна правна рамка за нивно 
функционирање; поголема промоција дома и во странство; 
обезбедување услови за образование на наследниците на 
локалните занаети.

The general impression is that there are not enough signs  
or information available, nor a sufficiently large  
concentration of creative industries. There is no 

communication between the parties involved.

The responses ranged from the provision of subsidies to the 
development of a clear legal framework for their functioning; 

greater promotion at home and abroad; developing training  
in the local crafts for new generations of craftsmen.

5

6

ДАЛИ ПОСТОЈАТ ЗАПОСТАВЕНИ, НАПУШТЕНИ, 
НЕСООДВЕТНО ИСКОРИСТЕНИ ЈАДРА, БЛОКОВИ, 
ДВОРОВИ? 

КОИ СОДРЖИНИ БИ САКАЛЕ ДА ГИ ВИДИТЕ ВО  
СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА? 

ARE THERE NEGLECTED, ABANDONED, IMPROPERLY  
USED AREAS, CLUSTERS, COURT YARDS? 

WHAT CONTENTS WOULD YOU LIKE  
TO SEE IN THE SKOPJE OLD BAZAAR? 

Музејот на Македонија, црквата Св. Спас, безистенот,  
хотелот „Шар“, голем број од постојните блокови.

Уметнички и образовни центри, комерцијална употреба на 
амамите, информативни пунктови, локални производи.

The Museum of Macedonia, the Church of Sveti Spas,  
Bezisten, the Shar Inn, many of the existing clusters.

Art and educational centres, commercial use of the 
 hammams, information points, local products.

7

8



КОИ СЕ НЕКОИ ОД ПРЕДИЗВИЦИТЕ СО КОИ СЕ 
СООЧУВААТ КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ И  
КОИ СЕ ВАШИТЕ СУГЕСТИИ?

ДАЛИ САКАТЕ ДА ДОДАДЕТЕ УШТЕ НЕШТО?

WHAT ARE SOME OF THE CHALLENGES FACING 
THE CREATIVE INDUSTRIES AND WHAT ARE YOUR 

SUGGESTIONS?

DO YOU WANT TO ADD ANYTHING ELSE?

Развој на софтвер и ад хок дигитална платформа; 
интегрирање различни но компатибилни содржини  
во Старата чаршија. 

Општ заклучок е дека недостасува ангажман на институциите 
и колективен напор во решавањето на проблемите.

Software development and an ad hoc digital platform; 
integrating different but compatible contents  

in the Old Bazaar. 

The general conclusion was that there is a lack of  
engagement on the part of the institutions and collective 

effort to resolve the problems.

9

10

Within the framework of the second Open Day, the internet 
platform with open data on the cadastral plots, ownership,  

use and physical properties of each individual plot and  
cluster in the Old Bazaar was presented. This platform 

made the data presented on the first Open Day and at the 
permanent exhibition available to everyone and made it  

more accessible.

Во рамките на вториот отворен ден, презентирана беше 
и интернет-платформата со отворени податоци за 
катастарските парцели, сопственост, намена и физички 
карактеристики за секоја поединечна парцела и блок 
во Старата чаршија. Преку оваа платформа, податоците 
презентирани на првиот отворен ден и низ перманентната 
изложба стануваат достапни секому и го олеснуваат 
пристапот до нив.



ОТВОРЕН ДЕН 3

OPEN DAY 3
19.11.2019 година

19th November 2019

Третиот отворен ден беше посветен на истражувањето 
на придонесот што информациските и комуникациските 
технологии може да го дадат во справувањето со актуел- 
ните проблеми на чаршијата и во искористувањето 
на можностите што тие ги нудат во разни сегменти на 
промоцијата и функционирањето на Старата скопска 
чаршија. Отворениот ден беше организиран како 
интерактивна работилница во Скопската жива градска 
лабораторија (SkULL), на која гостин беше Маријане 
Вилемсен, која во непосредна комуникација ги пренесе 
искуствата од нејзината работа на слични проекти во 
Ајндховен. На работилницата беа поканети и  
претставници од локалниот ИКТ-сектор. 

На отворениот ден беа презентирани резултатите и 
заклучоците од првите два отворени дена, како и  
резултатите добиени од анкетирањето на туристите што 
ја посетувале SkULL и што ги изнеле своите позитивни 
впечатоци, како и забелешки за подобрувањето на  
состојбата и капацитетот на чаршијата како еден од 
најатрактивните простори во градот. Овие презентации 
послужија како воведни информации за интерактивната 
работилница што следуваше.

The third Open Day was dedicated to survey about the 
contribution that information and communication 

technologies could make in dealing with the current  
problems of the Bazaar and in taking advantage of the 

opportunities they offer in various segments of the  
promotion and functioning of the Skopje Old Bazaar. The  

open day was organised as an interactive workshop at the 
Skopje Urban Living Lab (SkULL) with Ms Marianne  

Willemsen as a guest speaker, who in direct communication 
with the participants shared the experiences from her work  

on similar projects in Eindhoven. Representatives of the  
local ICT sector were also invited to the workshop. 

The Open Day presented the results and the conclusions 
of the first two open days as well as the results from the 

survey conducted with the tourists who visited SkULL and 
who expressed their positive impressions, as well as remarks 
concerning the improvement of the state and the capacity of 

the Bazaar as one of the most attractive spaces in the city. 
These presentations served as introductory information for 

the interactive workshop that followed.



Интерактивната работилница се одвиваше во три дела, од 
кои првиот беше посветен на формулирање на проблемите 
и мапирање на потенцијалните објекти, простори и зони 
на регенерација на чаршијата. Детектирани беа следниве 
проблеми: значајно намалување на активните занаети, 
преоптовареност на просторот со една намена изразена 
преку отворањето голем број кафулиња, комплицирана 
легална рамка за остварување на новите идеи, влијание на 
политичкиот фактор и ниско ниво на ангажман на државната 
и локалната власт без вистинска поддршка за остварување 
на новите идеи. Чаршијата треба повторно да стане жив 
секојдневен простор што ќе овозможува финансиска 
добивка. Како целни групи беа издвоени жителите на градот, 
сопствениците, туристите и како посебно значајна група беа 
посочени децата. 

The interactive workshop consisted of three parts, the first 
one was dedicated to formulating the problems and mapping 

the potential buildings, spaces and zones of regeneration in 
the Bazaar. The following problems were detected: significant 

drop in the number of active crafts, overburdening of the 
space with the same content, namely having too many cafes, 

complicated legal framework for the realization of new 
ideas, influence by the politics and low level of national and 

local governments engagement without real support for the 
realization of new ideas. The bazaar should once again become 

a living space used by people on daily bases that will provide 
financial gain. City residents, property owners and tourists 

were singled out as target groups and the children were 
pointed out as a particularly important group. 



Врз основа на детектираните позиции, следуваше размена на 
идеи и мислења за начините на решавање на специфичните 
проблеми, компарирани со искуствата од „живата градска 
лабораторија“ во Ајндховен, прикажани на изложбата што 
ја придружуваше работилницата. Основна претпоставка за 
заживување на напуштените објекти и просторите што ги 
опкружуваат е во нив да се обезбедат основни услови за 
работа и престој, со субвенции и ниски цени на најмување 
кога станува збор за објекти во држава сопственост. Нивните 
содржини треба да бидат продуктивни, експериментални и 
атрактивни, како што се, на пример: комбинирање на старите 
со нови занаети; алтернативни видови едукација за деца од 
школска и претшколска возраст; работилници организирани 
во соработка со двата музеи во чаршијата; воведување 
програма за „artist in residence“ во соработка со Факултетот 
за ликовни уметности; зголемување на атрактивноста 
на отворените простори преку организација на настани 
на отворено, фестивали, улична уметност, танцување; 
најмување напуштени простори на артизани, занаетчии, 
стартапи, невладини организации и сл. Покрај овие, треба да 
постојат и комерцијални простори од типот на мали хотели, 
ресторани, кафулиња, сали за разни видови рекреација, кои 
нема да го нарушат основниот карактер на чаршијата.

Based on the detected positions, there was an exchange 
of ideas and opinions on how to solve specific problems, in 

comparison to the experiences of Eindhoven’s living urban lab, 
presented at the exhibition that accompanied the workshop. 

The basic premise for the regeneration of the abandoned 
buildings and surrounding areas was enable for them to 

provide basic working and living conditions, with the help of 
subsidies and low rents in the case of state owned buildings. 

Their content should be productive, experimental and 
attractive, such as: combining old with new crafts; alternative 

types of education for school and preschool children; 
workshops organized in cooperation with the two museums in 

the Bazaar; introduction of an „artist in residence“ program 
in cooperation with the Faculty of Fine Arts; increasing the 

attractiveness of the open spaces by organising outdoor 
events, festivals, street art, dancing; renting abandoned 

premises to artisans, craftsmen, start-ups, non-governmental 
organizations, etc. In addition to this, there should be 

commercial spaces such as small hotels, restaurants, cafes, 
various types of recreation facilities, which will not disturb the 

essential character of the Bazaar.



Третиот дел, односно заклучоците од интерактивната 
работилница беа сумирани во повеќе сегменти што особено 
внимание му посветуваат на значењето на организациските 
аспекти на зафатите од овој вид и на улогата што новите 
технолошки алатки, кои ги продуцира ИКТ-секторот, може 
да ја имаат во овој процес. Особено внимание треба да се 
посвети на постојната интернет-платформа, која треба да 
биде интерактивна и отворена за надградување. Создавање 
апликација за информации и навигација во чаршијата, 
за чие користење предуслов е целосно покривање со 
безжичен интернет на просторот на Старата скопска чаршија. 
Апликацијата треба да ги има предвид целните групи, да 
биде со отворен пристап и да овозможува континуирано 
надградување. Таа ќе може да ги користи информациите и 
мапите од интернет-платформата на SkULL, но ќе содржи 
и нови „слоеви“, како што е, на пример, „мапа на храна“, 
односно информации за рестораните во чаршијата, мапа 
на дуќани, календар на настани во чаршијата, достапни 
информации од сензорите за интензитетот на корисници во 
делови на чаршијата. Заклучоците особено го потенцираа 
фактот дека Скопската жива градска лабораторија, иако има 
свој простор во чаршијата, треба да излезе од него и своите 
активности да ги поврзе со влезовите во чаршијата и со други 
препознатливи простори, како што се Капан ан, Безистен, 
Чифте амам, итн. 

The third part that is the conclusions of the interactive 
workshop were summarized in several segments that pay 
special attention to the importance of the organizational 

aspects of this type of undertakings and the role that new 
technological tools produced by the ICT sector could play 
in this process. Particular attention should be paid to the 

existing internet platform which should be interactive and 
open to upgrading. Creating an application for information 

and navigation in the Bazaar, which requires full WiFi 
coverage on the entire area of the Skopje Old Bazaar. The 

application should take into account the target groups, have 
an open access and allow constant upgrading. It would use the 

information and maps from the SkULL internet platform, but 
it would also contain new „layers“ such as a „food map“ that is 
information about restaurants in the Bazaar, a map of shops, 
a calendar of events in the Bazaar, and information available 

from sensors about the intensity of users in parts of the 
Bazaar. The conclusions especially emphasized the fact that 

the Skopje Urban Living Lab, although it has its own premises 
in the Bazaar, should leave it and relate its activities with the 

entrances to the Bazaar and other recognizable spaces like 
Kapan An, Bezisten, Cifte Amam, etc. 



СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА:  
ЗНАЧАЈНА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА

SKOPJE OLD BAZAAR:  
IMPORTANT TOURIST DESTINATION

Просторот на старата скопска чаршија е една од омилените 
туристички дестинации во градот Скопје. Имајќи го 
предвид овој факт, Скопската жива градска лабораторија 
спроведе истражување на ставовите на туристите што ја 
посетуваат чаршијата, со цел да ја истражи перцепцијата на 
посетителите што доаѓаат од различни културни поднебја 
и да ги забележи нивните импресии како уште една основа 
врз која може да се градат ставови за идниот развој на 
чаршијата.

Прашалникот содржеше три едноставни и широко поставени 
прашања, со цел да не се насочуваат одговорите и да 
опфатат колку што е можно повеќе теми:

1. Што ви се допаѓа во Скопската стара чаршија?
2. Што не ви се допаѓа во Скопската стара чаршија?
3. Што би препорачале за подобрување на нејзината 

постојна состојба?
Анкетата ги потврди познатите вредности на чаршијата, 
како и многу од веќе воочените недостатоци, но во многу 
изострена форма го потврди ставот дека премалку се прави 
за зачувување на нејзината автентичност и за промовирање 
на нејзините посебности, што не бара само интервенции во 
просторот, туку и менување на навиките и однесувањето на 
корисниците на просторот.

Во анкетата зедоа учество 56 туристи од 28 земји (Нов 
Зеланд, Австралија, Турција, Италија, САД, Романија, Израел, 
В. Британија, Чешка, Полска, Албанија, Шпанија, Бугарија, 
Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Грција, Кина, Азербејџан, Русија, Молдавија, Украина, 
Германија, Шведска, Норвешка и Индија).

The area of the Skopje Old Bazaar is one of the favourite 
tourist destinations in the city of Skopje. With this in mind, 

the Skopje Urban Living Lab conducted a survey collecting 
the opinions of the tourists visiting the Bazaar, in order to 

examine the perceptions of the visitors coming from  
different cultural backgrounds and to take note of their 

impressions as another basis for building the positions for 
 the future development of the Bazaar.

The questionnaire contained three simple and broadly 
 asked questions in order not to lead the answers and to  

cover as many topics as possible:
1. What do you like about the Skopje Old Bazaar?
2. What do you dislike about the Skopje Old Bazaar?
3. What would you recommend in order to improve its 

current state?
The survey confirmed the well-known values of the Bazaar,  
as well as many of the already observed shortcomings, but 

very precisely confirmed the view that too little is being  
done to preserve its authenticity and promote its features, 
which requires not only interventions in the space, but also  

changing the habits and behaviour of its users.

The survey included 56 tourists from 28 countries (New 
Zealand, Australia, Turkey, Italy, USA, Romania, Israel, UK, 

Czech Republic, Poland, Albania, Spain, Bulgaria, Serbia, 
Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, 

Greece, China, Azerbaijan, Russia, Moldova, Ukraine,  
Germany, Sweden, Norway and India).



АНКЕТА ЗА ТУРИСТИ

ШТО ВИ СЕ ДОПАЃА ВО СКОПСКАТА СТАРА ЧАРШИЈА?

SURVEY FOR TOURISTS

WHAT DO YOU LIKE ABOUT THE SKOPJE OLD BAZAAR?

- Старите објекти, згради и продавници;
- Old buildings and shops.

- Раздвиженоста во чаршијата;
- The vibrancy of the bazaar.

- Убава, специфична архитектура;
- Beautiful and unique architecture.

- Џамиите и традиционалните сегменти;
- Mosques and traditional segments.

- Автентичноста да се доживее начинот на живеење во 
чаршијата и живеење во овој дел од градот и нивата храна;

- Its authenticity, to be able to experience the bazaar’s way of 
life and living in this part of the city and their food.

- Атмосферата, луѓето, пазарот, начинот на комуникација и 
добивањето попуст на одредени производи;

- The atmosphere, the people, the market, the way of 
communication and getting a discount on certain products.

- Стари продавници и традиционална храна;
- Old shops and traditional food.

- Има можност да се доживее карактерот на Старата чаршија 
и малите продавници што се посетени од повеќе туристи; 

- There is an opportunity to experience the character  
of the Old Bazaar and the small shops  

that are visited by many tourists. 
- Слика на реално автентично соседство;

- An image of a real authentic neighbourhood 
- Многу повеќе преферирана област споредено  
со Градскиот плоштад;

- Much more preferred area in comparison  
to the main city square

- Духот на турската култура  
и душата на Отоманската империја;

- The spirit of the Turkish culture  
and the soul of the Ottoman Empire.

- Автентичен дел на Балканот сместен во Европа (ресторани 
и мали работилници што се во изумирање);
- Authentic part of the Balkans located in Europe (restaurants 

and small workshops that are on the verge of extinction).
- Неверојатна мешавина од трговци, производи и етнички и 
културолошки различни корисници;

- An amazing mix of merchants, products and 
 ethnically and culturally diverse users.

- Ме потсетува на Сараевската чаршија, но некаде прочитав 
дека оваа е многу постара и поголема; 

- It reminds me of the Sarajevo Bazaar, but I read somewhere 
that this one is much older and bigger.

- Поврзаноста на чаршијата со калето  
како историски споменик;

- The connection of the Bazaar with the Fortress  
as a historical monument.

- Музеј со артефакти за чаршијата, но ми пречи неговата 
ограниченост во работењето до 15 часот и, да не ми кажевте, 
немаше да знам дека постои воопшто;

- A museum with artefacts about the bazaar, but I was 
annoyed by its short working hours, until 3 pm,  

and if it wasn’t for you to tell me about it  
I would not have known that it exists at all.

- Тесни калдрми, мали традиционални дуќани, чајџилници, 
традиционални слатки, боза... живот во духот на традицијата;

- Narrow cobblestone streets, small traditional shops, 
teahouses, traditional sweets, drinking boza...  

life in the spirit of tradition.
- Интересен голем зелен пазар со најразлична понуда на 
традиционални сорти зеленчук и овошје.

- An interesting large green market, offering traditional 
varieties of vegetables and fruits.



ШТО НЕ ВИ СЕ ДОПАЃА ВО СКОПСКАТА СТАРА ЧАРШИЈА? 

WHAT DO YOU DISLIKE ABOUT THE SKOPJE OLD BAZAAR?

- Валкани улици;
- Dirty streets 

- Лоши скалила;
- Dilapidated stairs

- Лошо сочувана средина;
- Poorly preserved environment

- Не се одржува доволно хигиена;
- The hygiene is not properly kept

- Ништо;
- Nothing

- Непријатен однос на луѓето што живеат и работат овде, 
нема љубезност и пријателски однос. Некои сопственици  
на локалите имаат агресивен и непријатен однос,  
па имам чувство дека се во ситуација  
да ви ги извадат парите од паричникот;

- Unpleasant attitude of the people who live and work here, 
their attitude is not kind and friendly. Some bar owners have 

an aggressive and unpleasant manner,  
so I feel like they are capable of reaching out and  

taking my money out of my wallet.
- Не ми се допаѓа што можам да ги најдам  
сите лажни марки на производи на вакво место;

- I do not like that I can find all the  
knock off products at such a place.

- Ѓубрето излегува од кантите за отпадоци, не се селектира 
отпад;- The garbage falls out of the garbage bins, the waste is 

not selected.
- Нема пристап за лица со попреченост во движењето;

- There is no access for people with mobility impairment.

- Немам чувство на безбедност во чаршијата и не знам дали е 
безбеден овој дел од градот; 

- I do not have a sense of safety in the Bazaar and I do not 
know if this part of the city is safe.

- Не видовме ниту еден полицаец во чаршијава;
- We did not see a single policeman in the bazaar.

- Нема камери на улиците; 
- There are no cameras on the streets. 

- Немам доволно информации што сѐ можам да видам и да 
посетам во овој дел од градот;
- There isn’t enough information about what I can see and visit 

in this part of the city.
- Осветленоста на калето и неможноста за ноќна прошетка 
низ него;

- The lightning of the Kale (Fortress) and impossibility for a 
night walk over there. 

- Тешко се снаоѓам како турист во овој дел од градот; 
- I, as a tourist, couldn’t find my way around 

 in this part of the city. 
- Комплетно запоставени делови од чаршијата  
што се како слепи улици и, доколку истражувам,  
не знам како да излезам од чаршијата;

- Completely neglected parts of the Bazaar that are  
like dead ends and if I were to explore it, I wouldn’t have 

known how to get out of the Bazaar.
- Лошата хигиена на зелениот пазар ја нагрдува целата 
понуда на свежи продукти на пазарот и те одвраќа од 
купувањето на пазарот... не дава сигурност во квалитетот на 
производите и начинот на нивното одгледување.

- Poor hygiene of the green market creates a bad image of 
the entire offer of fresh products and deters you from buying 

at the market … it does not assures you about the quality of 
products and the way they are grown.



ШТО БИ ПРЕПОРАЧАЛЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  
НА НЕЈЗИНАТА ПОСТОЈНА СОСТОЈБА? 

WHAT WOULD YOU RECOMMEND  
IN ORDER TO IMPROVE ITS CURRENT STATE?

- Повеќе канти за отпадоци;
- More garbage bins.

- Поголема ангажираност за реставрација  
на старите делови од чаршијата;

- Greater engagement for the restoration  
of the old parts of the Bazaar.

- Подобра заштита од државата; 
- Better protection by the state. 

- Историјата на чаршијата и на одредени објекти  
ќе треба да биде повеќе опишана и промовирана;

- The history of the bazaar and of certain buildings  
should be better described and promoted.

- Историските знаменитости  
треба да бидат отворени цел ден;

- The historical sights should be open all day.
- Нема туристички весник/гласник и повеќе промотивни 
материјали;

- There is no tourist newspaper / magazine and more 
promotional materials.

- Не можевме да најдеме никаков туристички инфо-центар;
- We could not find any tourist info centres

- Подобар систем за паркирање, гаражи;
- Better parking system, garages.

- Недостиг на канти за собирање и рециклирање отпад  
во економско-трговската зона;

- Lack of bins for garbage collection and recycling  
in the economic-trade zone.

- Недостиг на патокази и насочувачи за движење во 
чаршијата до културно-историски споменици. Забележавме 
само еден насочувач кон Музејот на Македонија, но и тој не  
е видлив зашто е лошо е позициониран;

- Absence of signposts giving directions in the Bazaar to 
cultural and historical monuments. We noticed only one 

signpost giving direction to the Museum of Macedonia, but 
even that one was not visible, because of its bad location.

- Можноста да се отворат историските споменици  
и да се презентираат на интересен начин;

- Opening the historical monuments and  
presenting them in an interesting way.

- Едукација за такси-возачите; 
- Educating the taxi drivers.

- Едукација за одржување комунална хигиена  
во туристичко атрактивни делови во градот;

- Education on communal hygiene in parts  
of the city visited by tourists.

- Едукација на вработените во ресторани  
и продавници за работа со туристи;

- Educating the employees at restaurants 
 and shops on how to serve the tourists.

- Не дозволувајте меѓународни брендови на производи 
да ја окупираат чаршијата. Би требало да се стави акцент 
на уметноста, архитектонските вредности на улиците во 
чаршијата и да се промовираат различни форми на мали 
галерии и места за изложби и настани;

- Do not allow international brands to occupy the Bazaar. 
Emphasis should be placed on art, the architectural values 

of the streets of the Bazaar and to promote various small 
galleries and venues for exhibitions and events.

- Би требало да се брендира овој дел од градот  
и да му се даде посебна важност за да се  
заштитат одредени делови и дуќани од чаршијата;

- This part of the city should be branded  
and given special importance in order  

to protect certain parts and shops of the Bazaar.



- Мапи или какви било насочувачи за да им помогнат на  
оние што за првпат доаѓаат во овој дел од градот;

- Having maps or some signposts giving direction to help 
those coming to this part of the city for the first time.

- Да не се дозволува преголема модернизација на 
продавниците што не се вклопуваат  
во амбиентот на чаршијата;

- Do not allow excessive modernization of the shops  
that do not fit into the ambience of the bazaar.

- Да станат достапни сите историски знаменитости.  
Различни групи туристи имаат различни афинитети;

- Make all historical landmarks accessible. Different groups of 
tourists have different interests.

- Би сакал да има можност да се избањам во  
традиционална турска бања, амам;

- I would like to have an opportunity to take a bath in a 
traditional Turkish bath, hammam.

- Треба да се издвојат и да се промовираат одредени делови 
од чаршијата, каде што може да се видат традиционалните 
начини на изработка на конкретни призводи: грнчарски, 
казанџиски, опинчари, традиционално ткаење и други 
уникатни занаети;

- Certain parts of the Bazaar where the traditional ways of 
making certain products can be seen should be singled out 

and promoted: potter shops, coppersmiths, traditional sandal 
makers, traditional weaving and other unique crafts.

- Да се организираат работилници што ќе бидат отворени 
за туристи, каде што ќе може да се презентира начинот на 
производство, па дури и можност самите да си направиме 
нешто и да си го купиме како сувенир... тоа може да биде на 
самата улица и да привлече внимание со својата необичност;

- To organize workshops that would be open to tourists where 
they would be familiarized with the methods of production, 

and even given an opportunity to make something for 
themselves and buy them as souvenirs ... it can be done on the 

street, attracting the attention with its uniqueness. 
- Информативна дигитална табла од која ќе може да се 
добијат различни информации за одредени историски 
споменици;

- Digital information board providing various information 
about certain historical monuments.

- Повеќе културни настани. Зачувајте ги вашите вредности и 
не претопувајте се во модерниот стил на живеење. Со тоа ќе 
ја промовирате вашата уникатност;

- More cultural events. Preserve your values and do not melt 
into the modern lifestyle. This will promote your uniqueness.

- Недостасуваат пишани приказни за Старата скопска 
чаршија, кои ќе бидат публикувани и нивни раскажувачи, 
туристички водичи.
- There is a lack of written stories about the Skopje Old Bazaar 
that could be published as well as storytellers, tourist guides.



ИНТЕРАКТИВНА МАПА НА СТАРАТА  
СКОПСКА ЧАРШИЈА – СИСТЕМ НА  
„ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ“

DIGITAL PLATFORM FOR OPEN DATA  
AND OPEN SOURCES INFORMATION

За да се реализира идејата за овозможување достапни и 
отворени податоци, нешто што беше идентификувано дека 
недостасува во практиката, потребно беше да се спроведе 
сеопфатно истражување за собирање податоци во текот 
на целиот втор дел од 2018 година. Со тоа се овозможи 
пристап до отворени податоци за сите важни информации и 
документи од различни извори и инстанци што се занимаваат 
со заштита на културното наследство, урбанистичкото 
планирање и катастарот. За таа цел, направени се дигитална 
платформа на отворени податоци и отворени извори на 
информации и сеопфатно мапирање на постојниот градежен 
фонд по урбани блокови, висината, големината, намената на 
земјиште, сопственоста на катастарските парцели и други 
катастарски информации, како и информации за статусот 
на заштита на објектите и спомениците. Идејата беше сите 
информации од различните официјални извори и установи 
да станат лесно достапни за употреба на едно место. 
Ова беше неопходната почетна точка и средство што би 
овозможило трансфер на идеи меѓу граѓаните, засегнатите 
страни и општините.
Собраните и мапирани просторни податоци, низ повеќе 
слоеви на податоци за Старата чаршија, беа презентирани 
на изложба во рамките на Отворениот ден #1, кој беше 
организиран со локалната заедница на која ѝ беше објаснето 
како може да ги разбере и да ги употребува просторните 
податоци. Собраните податоци беа споделени преку 
платформата на ROCK, како дигитална алатка за лесен 
пристап и употреба на просторни податоци. Презентацијата 
на резултатите од истражувањето и постојаната изложбата, 
како и начинот на извлекување и користење на податоците 
од ГИС-платформата на отворени податоци за обработените 
инвентари за Старата чаршија, која беше ставена во 
употреба во септември 2019 година, се одржа во рамките на 
Отворениот ден #2.

For the idea of enabling availability of open data, which was 
identified as the most missing operational practice in the 

area, it was necessary to carry out a comprehensive survey 
on data collection during the whole second part of 2018. 
An access to open data on all important information and 
documents from different sources and instances dealing 
with the cultural heritage protection, urbanplanning and 

cadastre information was enabled.For this purpose a digital 
platform for open data and open sources information and 

comprehensive mapping on existing building stock by urban 
blocks, hight, bulc, land use, preservation plan status of 

the territory and the monuments, ownership status of the 
land parcels and cadastre information of the area, has been 

launched. The idea was all information from the different 
official sources and agencies to become easy to use at one 

place. This was the necesiate starting point and a vehicle 
for possible transferring of ideas among the citizens, 

stakeholders and the municipalities.
Collected and mapped spatial data with several layers of data 

of the Old Bazaar and organized an exhibition within the 
ROCK Open Day #1 with the local community for improved 

understanding and use of spatial data in CH sites was 
presented. Collected spatial data is shared with Skopje ROCK 
platform digital tool for easy-to-access and use spatial data. 

The presentation and an exhibition of the results off the 
study and extraction of data from GIS platform showcasing 
the inventory of building stock, as an Old Bazaar open data 

for local community as a platform was launched in September 
2019 when the Open day #2 took place.

HTTPS://GDI-SK.MAPS.ARCGIS.COM/APPS/VIEW/
INDEX.HTML?APPID=71144AE5FC8741F2B32200E7CE6842E1

HTTPS://SKOPJE.ROCKPROJECT.EU/PUBLICATIONS/ 
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Градовите се контрадикторни. Тие 
се дизајнирани од многу различни 
луѓе и тоа се отсликува во простори-
те што ги доживуваме секојдневно. 
Атина, како и повеќето други градо-
ви, е град со многу карактери. Свет-
ска туристичка дестинација, богата 
со културно наследство; современ 
град што ги следи глобалните трен-
дови во технологијата, економијата, 
културата и социјалниот живот; град 
што 10 години беше во длабока 
рецесија што дури неодамна беше 
надмината, но се случи глобалната 
пандемија и новата нормалност што 
сега се обликува. 

Во последнава деценија, во Атина, 
барањето за одржлив град постојано 
ги земаше предвид последиците од 
економската рецесија што се ре-
флектираа во јавниот простор и во 
животот на луѓето, и сè поголемата 
недоверба меѓу граѓаните и власти-
те. Тоа беше поводот за Општината 
да почне да ги слуша потребите на 
граѓаните и да создава услови за 
плодна соработка. Платформата 
синАтина (synAthina), заеднички 
простор на градот Атина, која ги 
обединува граѓаните, општинските 
функционери, како и мрежата на 
засегнати страни за да се подобри 
квалитетот на животот, беше осно-
вана во 2013 година од страна на 
Амалиа Зепу, поранешна заменичка 
на градоначалникот за граѓанско 
општество и иновации (2014-2019). 
СинАтина беше создадена во време 

кога голем број активни граѓани 
веќе започнаа да создаваат мре-
жи и да организираат активности 
во нивните населби, да создаваат 
нови начини за соработка и учество 
со заедничка цел: да се направи 
градот Атина одржливо и пријател-
ско место за живеење. СинАтина 
се појави како одговор на следниот 
предизвик: Како да се поврзат сите 
активности што се случуваат во 
градот со приоритетите и услугите 
на општината со цел да се создаде 
конзистентна урбана стратегија што 
е корисна за сите?

Платформата синАтина, која ја доби 
наградата Блумберг за градона-
чалнички предизвик (Bloomberg 
Philanthropies Mayors Challenge 
Award) во 2014 година1, започна како 
онлајн платформа за поддршка на 
активностите на граѓаните и над-
градување на нивното социјално 
влијание преку создавање стратегии 
за поддршка, вмрежување и дисе-
минација. Тоа беше првиот чекор 
што, од една страна, ги активира-
ше рефлексите на општината и ја 
подигна свеста за активната урбана 
култура во Атина, а, од друга страна, 
го прикажа потенцијалот за промена 
во креирањето политики. Основ-
ната стратегија и функционалност 
на синАтина се заснова врз четири 
принципи, имено: 

а. собирање: мапирање и докумен-
тирање иницијативи предводени 
од граѓаните,

б. поврзување: зајакнување на 
врските помеѓу групите во заед-
ницата, спонзорите и општината,

в. селектирање: идентификување 
можности за граѓаните да станат 
партнери на локалната власт,

1  Пет градови беа избрани за победници за 
градоначалничкиот предизвик на Блумберг 
за 2014 (Bloomberg Philanthropies 2014 
Mayors Challenge): https://www.bloomberg.
org/press/releases/five-cities-selected-win-
ners-bloomberg-philanthropies-2014-may-
ors-challenge/ 

СИНАТИНА: ИСТРАЖУВАЊЕ НА  
ЗАЕДНИЧКОТО ВО И СО ГРАДОТ

SYNATHINA: EXPLORING THE  
COMMONS IN AND WITH THE CITY

Cities are contradictory. They have 
been designed by many different peo-
ple and this is reflected in the spaces 
we experience daily. Athens, like most 
cities, is a city with many characters. A 
world destination city, rich in cultural 
heritage; a contemporary city follow-
ing the global trends in technology, 
economics, culture and social life; a 
city which had been in deep recession 
for 10 years that was only recently 
leveraged, only to follow the global 
pandemic and the new normality that 
is currently being shaped. 

During the last decade, in Athens, the 
demand for a sustainable city was 
persistently taking into consideration 
the effects of the economic recession 
reflected in the public spaces and 
people’s lives and a growing mistrust 
between citizens and government. 
That was the trigger for the Munici-
pality to start listening to the needs 
of citizens and create conditions for 
fertile collaborations. The synAthina 
platform, the city of Athen’s common 
space that brings together citizens, 
municipality officials, and a network 
of stakeholders to improve quality of 
life, was founded in 2013 by Amalia 
Zepou, former Vice Mayor for Civil 
Society and Innovation (2014-2019). 
SynAthina was created at a time when 
a great number of engaged citizens 

had already started creating networks 
among them, organising activities in 
their neighbourhoods, creating new 
ways of collaboration and participation 
with a common aim: to make the city 
of Athens a sustainable and friendly 
place to live in. SynAthina came as a 
response to the following challenge: 
How could one connect all activities 
happening in the city with the Munici-
pality’s priorities and services in order 
to create a consistent urban strategy 
that is beneficial to all?

The synAthina platform, which was 
awarded the Bloomberg Philan-
thropies Mayors Challenge Award in 
20141, started as an online platform to 
facilitate the activities of citizens and 
upscale their social impact by creat-
ing strategies of support, networking 
and dissemination. That was the first 
step that on the one hand, triggered 
the municipality’s reflexes and raised 
awareness about an active urban 
culture in Athens, and on the other, 
showcased the potential of change 
regarding policy making. SynAhina’s 
underlying strategy and functionality 
was based on four principles, namely: 

a. collecting: mapping and 
documenting citizen-led initiatives, 

b. connecting: strengthening the 
ties between community groups, 
sponsors and the municipality, 

c. sieving: identifying opportunities 
for citizens to partner with local 
government, 

1  Five Cities Selected As Winners in Bloomb-
erg Philanthropies 2014 Mayors Challenge 
(2014): https://www.bloomberg.org/
press/releases/five-cities-selected-win-
ners-bloomberg-philanthropies-2014-may-
ors-challenge/ 
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г. вклучување: искористување на 
гласот на заедницата како дви-
гател на промени во градскиот 
совет.2 

Овој процес, кој беше координи-
ран од група луѓе во Општината, 
се водеше од заедничка визија: да 
се засили гласот на граѓаните, да 
се соберат нови информации за 
градот и да се воведат промени во 
општинските процедури. Во текот на 
реализацијата на синАтина беа ко-
ристени различни методологии, како 
што се консултации и фокус-групи, 
состаноци со граѓани и општински 
службеници во градскиот совет, 
средби и интервјуа еден на еден, 
теренски истражувања и посети на 
самото место, заеднички простор 
во центарот на градот како домаќин 
на активности на граѓаните, кому-
никациска и маркетинг-стратегија 
и учество на јавноста во локални 
и меѓународни настани. Сепак, 
главниот предизвик отсекогаш бил 
градењето доверба меѓу граѓаните 
и локалната самоуправа и созда-
вање услови за заедничко креирање 
решенија за градот.

Општинскиот пазар на Кипсели: 
Нова намена за општински објекти, 
нови модели на управување и 3 
години успешно работење. 

Општинскиот пазар на Кипсели е 
изграден во 1935 година за време 
на управата на градоначалникот 
Константинос Коциас и работеше 
како пазар за храна до 2003 годи-
на. Кипсели е една од најстарите 
и најгусто населени населби во 
општината Атина. Тоа е најголемо-
то мултикултурно маало – 70 % од 

2  SynAthina Lessons Learned (2018): https://
issuu.com/synathina/docs/synathina_les-
sons_learned_2_spreads 

населението припаѓаат на различни 
етнички групи. Помеѓу 2006-2012 
година, зградата на пазарот на диво 
ја користеа жителите на Кипсе-
ли, кои го отворија просторот под 
името „Отворен општински див 
пазар“. Нивната цел беше повторно 
да го активираат просторот и да го 
заживеат маалото преку културни 
и образовни активности, како што 
се, на пример, грчко училиште за 
мигранти, отворен пазар за органска 
храна, литературни настани, концер-
ти, библиотека за зајмување книги, 
изложби и др. 

Во 2012 година, општината Атина 
доби средства од Национална-
та стратешка референтна рамка 
(НСРФ) за да го реновира објектот и 
потоа да му го врати на маалото. За 
време на процесот на реновирање 
(мај 2015 г.), тимот на синАтина 
организираше јавно советување 
пред објектот на пазарот со жители, 
активни граѓански групи, уметници 
и различни засегнати страни за да 
соберат идеи за идното користење 
на пазарот. Имаше 470 предлози за 
нова пренамена на објектот од 1 345 
м2, кои подоцна беа изложени во 
соседната улица „Фокионос Негри“. 
Најчесто сугерираните намени беа 
главно поврзани со културни актив-
ности, социјално претприемништво и 
социјални услуги. Земајќи ги пред-
вид резултатите од советувањето со 
граѓаните, градот Атина објави отво-
рен повик (јуни 2016 г.) за договор за 
5-годишно управување со општин-
скиот пазар. Тоа беше првпат Атина 
да го покани граѓанското општество 
заеднички да управуваат со објект 
во општинска сопственост.

На отворениот повик пристигнаа 16 
предлози од различни актери и чет-
ворицата кандидати што влегоа во 
потесниот круг ги доставија своите 
предлог бизнис-планови за пазарот, 
кои беа оценети во однос на финан-
сиската и културната одржливост од 
страна општинскиот комитет, во кој 
беше вклучен и градоначалникот. 

d. incorporating: leveraging 
collective community voice to drive 
change in the city hall.2

This process that was coordinated 
by a group of people in the Munic-
ipality followed a shared vision: to 
amplify citizens’ voices, collect the 
new intelligence of the city and bring 
about change in municipal procedures. 
Throughout the synAthina journey, 
different methodologies were used, 
such as consultation and focus groups, 
meetings with citizens and municipal 
officers in the city Hall, one-to-one 
sessions and interviews, field research 
and onsite visits, a common space in 
the city centre hosting citizens’ activ-
ities, communication and marketing 
strategies and public participation in 
local and international events. How-
ever, the main challenge has always 
been to build trust between citizens 
and local government and create the 
conditions for co-creating solutions 
for the city.

The Municipal Market of Kypseli: 
New uses for municipal buildings, new 
governance models and 3 years of 
successful operation.

The Municipal Market of Kypseli was 
built in 1935 under the mayor Kon-
stantinos Kotzias and operated as 
a food market until 2003. Kypseli is 
one of the oldest and most densely 
populated neighbourhoods in the mu-
nicipality of Athens. It is the biggest 
multicultural neighbourhood -70% 
2  SynAthina Lessons Learned (2018): https://

issuu.com/synathina/docs/synathina_les-
sons_learned_2_spreads 

of its population come from differ-
ent ethnicities. Between the years 
2006-2012, the Market building was 
squatted by residents of Kypseli, who 
operated the space under the name 
‘Open Municipal Market Squat’. Their 
aim was to re-activate the space and 
revive the neighbourhood through cul-
tural and educational activities, such 
as the Greek school for migrants, open 
organic food markets, literary events, 
concerts, a lending library, exhibitions, 
etc. 

In 2012, the municipality of Athens 
received funding from the Nation-
al Strategic Reference Framework 
(NSRF) to renovate the building and 
give it back to the neighbourhood. 
During the renovation process (May 
2015), the synAthina team organised a 
public consultation outside the market 
building with residents, active citizen 
groups, artists and different stake-
holders to collect ideas about the 
future use of the market. There were 
470 proposals for a new use for the 
1,345m2 building, which were later ex-
hibited in Fokionos Negri, an adjacent 
street. The top uses identified were 
largely related to cultural activities, 
social entrepreneurship, and social 
services. Taking into consideration the 
public consultations results, the city 
of Athens published an open call (June 
2016) for the 5-year management of 
the municipal Market. That was the 
first time that Athens called upon civil 
society to co-manage a municipally 
owned building. 

The open call received 16 proposals 
from different actors and the four 
shortlisted candidates submitted 
their proposed business plans for the 
market that were evaluated in regard 
to their financial and cultural sustain-
ability by a municipal committee that 
also included the mayor. The applica-

СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
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Примената на методологијата на си-
нАтина покажа дека кога општината 
и граѓаните делат иста визија, тие 
може да обезбедат подобри резул-
тати за благосостојбата на градот.

Импакт хаб Атина го доби договорот 
да управува со пазарот почнувајќи 
од март 2017 година. Според нив-
ниот предлог, Општинскиот пазар 
Кипсели нема да постои само како 
објект симбол што ја раскажува 
приказната за луѓето и маалото на 
Кипсели, туку и како платформа 
што ќе даде можност за заедничко 
создавање со голем број засегнати 
страни; активна заедница што ќе 
иновира и ќе создава притоа оживу-
вајќи го урбаниот пејзаж3. Во трите 
години работење, општинскиот па-
зар Кипсели има привлечено повеќе 
од 20 000 посетители. Тој е домаќин 
на 12 социјални претпријатија и има 
организирано над 150 културни 
настани. Формираше и оркестар на 
деца од загрозени семејства, има 
организирано десетици едукативни 
работилници и разви широка мрежа 
на локални поддржувачи. 

„Залечување на неизвесноста“ 
(Curing the Limbo): Нови методоло-
гии за вклучување; зближување на 
локалното население со заедниците 
на мигранти и бегалци.

„Залечување на неизвесноста“ е 
пилот-програма чија цел да се спро-
веде динамичен и иновативен модел 
за интеграција што ќе им овозможи 
на бегалците да станат општествено 

3  NEW GOVERNANCE MODELS FOR CREA-
TIVE, SUSTAINABLE AND CIRCULAR CITIES 
(2019): https://rockproject.eu/uploads/
news/documents/kdo0OD0PyztJnOLGsx-
6TAZevaGd6gguNSVxxfWAf.pdf 

активни.4 Создавајќи солидна мрежа 
на партнери, визијата на програ-
мата е да ги приближи бегалците 
што добиле азил, да ги поддржи да 
излезат од неизвесната состојба и 
да се приспособат на новата култура 
и новиот живот. Преку иноватив-
на стратегија, која ги поддржува 
бегалците во изучување на јазикот, 
наоѓање евтини станови, изработка 
на заеднички проекти со ангажира-
ните граѓаните и нивна подготовка 
за вработување. „Залечување на не-
извесноста“ ги поврзува новодојден-
ците со локалното население и ги 
нагласува вредностите на разновид-
ност, почит и соработка за постигну-
вање благосостојба на градот.

Во оваа рамка, тимот на синАти-
на изработи проект предводник 
насловен како „Ко-Атина“, чија цел 
беше кокреирање на градот заедно 
со бегалците. „Ко-Атина“ започна 
да се спроведува во 2019 година, 
со цел да ги приближи локалното 
население и бегалците во правење-
то интервенции од мали и големи 
размери за заживување на град-
ските маала, притоа промовирајќи 
ги општото добро и меѓусебното 
разбирање меѓу старите и новите 
жители. „Ко-Атина“ веќе избра девет 
интервенции, кои ќе се спроведуваат 
од октомври 2020 година наваму. 

Интервенциите се однесуваат на 
различните потреби и области на 
интерес на граѓаните, како што 
се создавање обновливи извори 
на енергија за домашна употреба, 

4 „Залечување на неизвесноста“ (Cur-
ing the Limbo) (2018-2021) е европска 
пилот-програма на градот Атина 
што се спроведува преку стратешко 
партнерство на Националниот универзитет 
Каподистрија од Атина (UoA), Католичките 
служби за помош (CRS), Меѓународниот 
комитет за спасување (IRC) и Атинската 
агенција за развој и управување со 
дестинации (ADDMA). Овој проект е 
кофинансиран од Европскиот фонд за 
регионален развој преку иницијативата 
„Урбани иновативни активности“: https://
curingthelimbo.gr/the-idea-en 

tion of the synAthina methodology 
manifested that when the municipality 
and citizens share the same vision, 
they can bring better results for the 
city’s well-being.

Impact Hub Athens was assigned to 
manage the Market starting from 
March 2017. According to their pro-
posal, “The Kypseli Municipal Market will 
not only act as an emblematic building 
telling the story of the people and the 
neighbourhood of Kypseli, but also as a 
platform that will give the opportunity 
to co-create with a plethora of stake-
holders, an active community which 
will innovate and create while reviving 
the urban landscape.”3 After 3 years of 
operation, the Kypseli Municipal Mar-
ket has attracted more than 20.000 
visitors. It hosts 12 social enterprises 
and has organised over 150 cultural 
events. It has created a disadvan-
taged children’s orchestra, organised 
dozens of educational workshops and 
developed a wide network of local 
supporters. 

Curing the Limbo: New methodol-
ogies of inclusion; bringing together 
local populations with migrant and 
refugee communities

Curing the Limbo is a pilot programme 
aiming to implement a dynamic and 
innovative model for integration that 
allows refugees to become socially 

3  NEW GOVERNANCE MODELS FOR CREA-
TIVE, SUSTAINABLE AND CIRCULAR CITIES 
(2019): https://rockproject.eu/uploads/
news/documents/kdo0OD0PyztJnOLGsx-
6TAZevaGd6gguNSVxxfWAf.pdf 

active.4 Having created a solid network 
of partners, the programme’s vision 
is to bring together refugees who 
have received asylum and to support 
them in exiting their limbo state and 
adapting to the new culture and life. 
Through an innovative strategy that 
supports refugees in learning the lan-
guage, acquiring affordable housing, 
developing common projects with 
engaged citizens and preparing them 
for employment. Curing the Limbo 
brings together the newcomers with 
the locals and highlights the values of 
diversity, respect and collaboration for 
the well-being of the city.

In this framework, the synAthina team 
developed a flagship project entitled 
“Co-Athens” aiming at co-creating 
the city together with the refugees. 
Co-Athens started in 2019 in order 
to bring together locals and refu-
gees to create small- and large-scale 
interventions to revive the city’s 
neighbourhoods while promoting the 
common good and mutual under-
standing of old and new residents. 
Co-Athens has already selected nine 
interventions, which will take place 
from October 2020 onwards. 

The interventions touch upon various 
citizens’ needs and fields of interest, 
such as the creation of renewable 
energy sources for home use, the 
re-activation of an abandoned bas-
ketball court into a 5x5 football court 
for teenagers and adults, a cooking 

4  Curing the Limbo (2018-2021) is a European 
pilot program of the city of Athens imple-
mented with the strategic partnership of 
the National and Kapodistrian University of 
Athens (UoA), the Catholic Relief Services 
(CRS), the International Rescue Committee 
(IRC) and the Athens Development and 
Destination Management Agency (ADDMA). 
This project is co-financed by the European 
Regional Development Fund through the 
Urban Innovative Actions (UIA) initiative: 
https://curingthelimbo.gr/the-idea-en 
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повторно ставање во употреба на 
напуштено кошаркарско игралиште 
како фудбалско игралиште 5 х 5 
за тинејџери и возрасни, програма 
за готвење за сите преку поп-ап 
мобилна кујна во различни маала 
за промовирање на културната 
размена и образование, театарски 
претстави за активирање митови 
и приказни во Егзархија, спортски 
настани, дури и активности за по-
дигнување на свеста за јакнење на 
социјалната кохезија во Керамеикос, 
правење образовни документарци, 
социјален циркус преку изведувачки 
техники, акробатика и улични театар, 
и ко-дневна соба што ќе служи 
како отворен простор за дијалог и 
размена на искуства за прашања 
поврзани со населбата и пошироко 
градот Атина. Сите овие активности 
придонесуваат за градење на новиот 
идентитет на Атина и започнување 
дебата за кокреирање одржливи 
градови во иднина. 

Сите горенаведени напори и идеи го 
подобруваат дијалектичкиот процес 
за иден партиципаторен град и ја 
зајакнуваат дискусијата за новите 
модели на управување. Платфор-
мата синАтина се истакна не само 
поради своите индикатори на учинок 
за градот, туку исто така бидејќи 
нејзината методологија може да 
резонира на меѓународно ниво и да 
се приспособи во различни локални 
контексти. Во овој контекст, тимот 
на синАтина соработуваше и го 
поддржа градот Скопје за да соз-
даде граѓанска платформа што ги 
рефлектира потребите на неговите 
граѓани. Реализацијата на „Engage 
Skopje“, платформа на градот Скопје, 
следуваше по серија консултации 
со тимот на синАтина, Градот Скопје 
и локалните заедници и ќе биде 

пуштена во употреба во 2020 го-
дина. Комбинираната стратегија им 
даде на двата града, Атина и Скопје, 
можност да размислуваат за потен-
цијалот и предизвиците на таквите 
напори и да ја однесат платформата 
чекор понапред за да се пренесат 
тековните технолошки и урбани 
потреби.5

Платформата синАтина е студија на 
случај за постојното локално вла-
деење што постојано се пронаоѓа 
со секој нов предизвик за градот. 
Креирањето град што соработува 
може да биде инструмент за тран-
сформација на нашите постојни 
политички системи и да го поплочи 
патот за нови демократски процеси 
што ќе ја подобрат благосостојбата 
на градот. Преку креирање инстру-
менти и стратегии за подобрување 
на квалитетот на живеење, градо-
вите треба да може да си дозволат 
да го прифатат предизвикот и да 
тестираат методологии засновани 
врз соработки оддолу нагоре – од-
горе надолу.

5 Unlocking the Cultural Potential of Athens 
| Athens Rock Experience 2018-2020: 
https://issuu.com/addmasa/docs/rock_
book_eng_web 

program for all through a pop-up 
mobile kitchen in different neighbour-
hoods promoting cultural exchange 
and education, theatre performances 
aiming at activating myths and stories 
in Exarchia, sports events, tours and 
awareness-raising activities enhancing 
social cohesion in Kerameikos, the cre-
ation of educational documentaries, 
a social circus through performance 
techniques, acrobatics and street the-
atre, and the co-living room which will 
serve as an open space for dialogue 
and exchange of experiences on issues 
related to the neighbourhood and the 
wider city of Athens. All these activ-
ities contribute to the making of the 
new identity of Athens and starting a 
debate about co-creating sustainable 
cities for the future. 

All the above-mentioned efforts and 
ideas enhance the dialectic process 
for a future participatory city and 
strengthen the discussion about new 
models of governance. The synAthina 
platform has stood out not only for its 
performance indicators to the city, but 
also because its methodology could 
resonate internationally and be adapt-
ed into different local contexts. In this 
light, the synAthina team collaborated 
with and supported the city of Skopje 
to create a civil society platform 
that reflects its citizens’ needs. The 
realisation of Engage Skopje, Skopje’s 
own platform, came up after a series 
of consultations with the synAthina 
team, the city of Skopje and the local 
communities, and it will be released 

in 2020. The combined strategy gave 
both cities, Athens and Skopje, the 
opportunity to reflect on the potential 
and challenges of such endeavours 
and take the platform a step forward 
to resonate the current technological 
and urban needs.5

The synAthina platform has been a 
case study for local governance con-
stantly reinventing itself every time 
a new city challenge arises. Collabo-
rative city making can be an instru-
ment for transforming our existing 
political systems and pave the way for 
new democratic processes that will 
enhance a city’s wellbeing. Through 
designing instruments and strategies 
to improve the quality of life, cities 
should be able to afford taking the 
challenge and testing methodologies 
based on bottom up-top down collab-
orations.

5  Unlocking the Cultural Potential of Athens 
| Athens Rock Experience 2018-2020: 
https://issuu.com/addmasa/docs/rock_
book_eng_web 
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Ајндховен е исклучителен при-
мер за голема трансформација на 
индустриското наследство во нова 
средина за живеење и повторно 
вградување на технологијата во 
нова економија базирана врз знаење 
и креативност, при што овие проце-
си во голема мера се потпираат на 
концептот на „жива лабораторија“ 
(Living Lab). Од тие причини, градот 
Ајндховен (град пример во рамките 
на проектот ROCK) беше поканет 
во Скопје да учествува во серијата 
настани под наслов „Најдобри прак-
тики“ и да го претстави концептот на 
„жива лабораторија“ како пристап и 
модел за регенерација на одредени 
делови од градот, додека, пак, исто-
времено се редефинира самиот град 
како центар на технолошки инова-
ции и креативност.

Искуството во Ајндховен беше пре-
зентирано пред скопската публиката 
преку три комплементарни настани: 
јавна презентација, изложба од от-
ворен карактер и еднодневна рабо-
тилница што главно беше насочена 
кон ИКТ-секторот.

Јавната презентација обезбеди 
увид во урбаната трансформација и 
регенерација на неколку поранешни 
индустриски делови на Ајндховен, 
засновани врз иновативен пристап 
што комбинира технички, органи-
зациски и социјални експерименти. 
Општината Ајндховен има развие-
но различни иницијативи за „живи 
лаборатории“ на различни локации 
во соработка со чинители од други 
сектори: приватни, јавни/владини и 
научни/едукативни институции за 
да работат заедно во нехиерархиски 
модел на тројна спирала на сора-
ботка, па дури и таа да се прошири 
во четворна спирала со вклучување 
и на грасрут-движења (граѓани, ло-
кални претприемачи, занаетчии). 

Меѓу многуте „живи лаборатории“, 
следниве три имаат најголеми 
достигнувања: областа NRE – 
поранешна фабрика за гас што 
претставува стратешка иновација 
заснована врз адаптивна пренамена 
и грасрут-иницијативи; Strijp S – 
обнова на зградите на Филипс во 
комбинација со нов станбен простор 
и технички иновации; Stratumseind 
– употреба на системи и решенија за 
управување со толпи преку соби-
рање податоци.

Сите примери ја следат општата 
стратегија на градот Ајндховен за 
градење идентитет на знаење и 
иновација, кој не се потпира само на 
технологијата, туку и на дизајнот и на 
знаењето, и го претвори овој пора-
нешен индустриски град во еден од 
најпаметните региони во светот. 

Eindhoven is an exceptional exam-
ple of substantial transformation of 
the industrial heritage into a new 
living environment and re-invention 
of technology into new knowledge 
and creative economy, while those 
processes heavily rely on the concept 
of a Living Lab. For those reasons, the 
city of Eindhoven (a role-model city 
within the ROCK project), was invited 
in Skopje, to take part in the series of 
events entitled ‘Best Practices’ and 
to present the Living Lab concept as 
an approach and a model for regener-
ation of particular city areas, while at 
the same time redefining the city itself 
as a centre of technological innovation 
and creativity.

The Eindhoven experience was 
presented to the audience in Skopje 
through three complementary events: 
a public presentation, an open exhibi-
tion, and one day workshop address-
ing mainly the local ICT sector.

The public presentation gave a 
valuable insight in the urban transfor-
mation and regeneration of several 
former industrial areas of Eindhoven, 
based on an innovative approach that 
combines technical, organizational 
and social experiments. The munic-
ipality of Eindhoven has developed 
various living lab initiatives at various 
sites, in collaboration with actors from 
other sectors: the private, the public/
governmental, and academic/knowl-
edge institutions to work together in 
non-hierarchical triple helix model of 
collaboration, and even to broaden 
it in quadruple helix by involving also 
grass-root movements (citizens, local 
entrepreneurs, artisans). 

Among many Living Labs, the fol-
lowing three have had major accom-
plishments: the NRE area- former 
Gas Factory that presents a policy 
innovation based on adaptive reuse 
and grassroots initiatives; Strijp S- a 
renewal of the Philips buildings com-
bined with new housing and technical 
innovations; the Stratumseind- use 
of crowd management systems and 
solutions by data collection.

All examples follow the general strat-
egy of the city of Eindhoven towards 
knowledge & innovation identity that 
relies not only on technology, but also 
on design and knowledge and has 
turned this former industrial city into 
one of the smartest regions in the 
world. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА на „живите лаборатории“ на Ајндховен 
Living Labs Eindhoven PRESENTATION

АЈНДХОВЕН КАКО ЦЕНТАР НА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНОВАЦИИ И КРЕАТИВНОСТ

EINDHOVEN AS A CENTRE OF TECHNOLOGICAL 
INNOVATION AND CREATIVITY
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Изложбата во просториите на SkULL 
во Старата чаршија ја прикажа 
импресивната транзиција на градот 
Ајндховен од индустриски идентитет 
во економија на знаење и креатив-
ност, силно поддржана од соодветна 
комуникациска стратегија. 

Преку прекрасни фотографии, 
кратки информации и линкови за 
повеќе детали беа презентирани 
разни иницијативи на „живата лабо-
раторија“: од „паметна мобилност“ 
што користи податоци и поврзување 
паметни апликации за подобрување 
на мобилноста во градот, до улицата 
пивница „Штратумсајнд“ која ко-
ристи различни паметни сензори со 
цел да ја направи областа за забава 
побезбедна, пожива и попривлечна; 
од новата станбена населба НРЕ 
што ја потврдува автентичноста на 
моделот на соработка во процесот 
на развој, до најсилната економија 
заснована врз знаење во регионот 
позната како Бреинпорт (Brainport) 
и нејзиниот центар во регенерира-
ната поранешна индустриска област, 
познат како Стријп-С; од различни 
привремени настани што ги слават 
уметноста и технологијата, до ид-
ните предизвици на развојот што ќе 
наметнат предизвици за одржливите 
згради со појавата на нови градежни 
методи за одржливи згради.

Иако на различно ниво и сосема 
поинаква по својата природа, локал-
ните посетители на Старата скопска 
чаршија им пристапија на сликите 
и на информациите со огромна 
љубопитност, отвореност и, се наде-
ваме, подготвеност да ги прифатат 
напредните индустрии како можен 
сегмент во нивното сопственото 
окружување.

Третиот во серијата отворени де-
нови беше организиран во форма 
на работилница во просториите на 
SkULL во Старата чаршија со локал-
ните засегнати страни и претставни-
ци на невладиниот и на ИКТ-секто-
рот. Учесниците разменија мислења 
за актуелните проблеми и можности 
за Старата скопска чаршија, ги 
мапираа потенцијалните развојни 
зони и, последователно, предложија 
иновативни начини за справување 
со нив преку напредни технологии.

По претходните дискусии во рамки-
те на отворените денови, овој треба-
ше да ги сумира нивните заклучоци 
и да ги интегрира во потенцијален 
оперативен план. Затоа, дискуси-
ите беа фокусирани на три клучни 
активности што веќе беа активирани 
во рамките на проектот на ROCK за 
регенерација на Старата скопска 
чаршија:

Отворената платформа на SkULL 
беше препознаена како вреден 
извор со потенцијал да биде 
надградена во отворен извор за 
информирање, едукација и навига-
ција. За таа цел, таа треба да биде 
отворена и интерактивна, достапна 
за секого и да ги вклучува сите. На 
тој начин може и да се користи и 
да биде корисна како за (странски-
те) посетители што се мачат да се 
снајдат низ густите и тесни сокаци, 
честопати промашувајќи ги инте-
ресните точки, така и за локалците 
што треба да бидат привлечени кон 
овој простор. Вториве ги опфаќаат 

The exhibition at the SkULL premises 
in the Old Bazaar showcased the city 
of Eindhoven’s impressive transition 
from an industrial identity to a knowl-
edge and creative economy, strongly 
supported by a relevant communica-
tion strategy. 

Through beautiful photographs, brief 
information and links for more details, 
various Living Lab initiatives were pre-
sented: from ‘smart mobility’ that uses 
data and connectivity in smart appli-
cations to improve mobility in the city, 
to the Stratumseind pub-street that 
uses different smart sensors for the 
purpose of making the entertainment 
area safer, livelier and more attractive; 
from the new residential NRE-area 
that authenticates the collaborative 
model in the development process, 
to the region’s strongest knowledge 
based economy named Brainport 
and its centre in the former industrial 
regeneration area called Strijp-S; from 
different temporal events that cele-
brate art and technology, to the future 
developments challenging sustainable 
buildings’ new construction methods 
for sustainable buildings.

Although on a different level and 
completely different in its nature, the 
local visitors of the Skopje Old Bazaar 
encountered the images and infor-
mation with great curiosity, openness 
and hopefully readiness to embrace 
advanced industries as plausible seg-
ment of their own environment.

The third in the series of Open Days 
was organized in a form of a workshop 
at SkULL’s premises in the Old Bazaar 
with local stakeholders and agents 
of the NGO and ICT sector. Partici-
pants exchanged thoughts on current 
problems and possibilities in Skopje 
Old Bazaar area, mapped potential 
development zones, and consequently 
proposed innovative ways for dealing 
with them by means of advanced 
technologies.

Following the previous Open days’ 
discussions, this one was supposed to 
summarize their conclusions and to 
integrate them into a plausible opera-
tional plan. Therefore, the discussions 
were focused on three key actions 
already triggered within the ROCK 
project for regeneration of the Skopje 
Old Bazaar:

The open platform created by SkULL 
was recognized as a valuable source 
with potential to be upgraded in an 
informational, educational and naviga-
tional open source. For that purpose, it 
needs to be open and interactive: ac-
cessible to everyone and also involving 
everyone. That way, it could be used 
by, and be useful for both the (foreign) 
visitors that struggle finding their way 
through the dense and narrow streets, 
often missing the points of interest, 
and the local citizens that need to be 
attracted to this area. The latter refer 

Отворен ден #3 РАБОТИЛНИЦА СО ИКТ 
Open day #3 WORKSHOP WITH ICT 

ИЗЛОЖБА на „живите лаборатории“ на Ајндховен
Living Labs Eindhoven EXHIBITION

ТЕХНИЧКА-ДИГИТАЛНА-ВИРТУЕЛНА
TECHNICAL-DIGITAL-VIRTUAL



80 81

сите возрасни групи: старите лица 
што се обземени од носталгијата 
за живописното минато на Старата 
чаршија, помладата публика што 
бара нови настани и искуства, но 
особено најмладата популација што 
треба да се едуцира преку директен 
контакт со историската, етничката и 
социјалната разновидност на градот 
и на општеството.

Од друга страна, со значителна 
поддршка од локалните власти, 
мапирањето на правниот статус на 
објектите е од голема помош: покрај 
нивната актуелна сопственост, исто 
така, и мапирање на сите поднесени 
барања за промена на сопственоста, 
промена на нивната намена, како и 
барања за легализација, што може 
да послужи како клучен извор на 
податоци за локалните сопствени-
ци – било да се актуелни корисници 
или идни претприемачи. 

За време на работилницата се 
појавија неколку идеи за да бидат 
интегрирани дополнителни инфор-
мации во платформата: плочникот 
(материјалноста) во однос на прис-
тапноста, локацијата на различни 
угостителски објекти во врска со 
гастрономски тури, мапирање разни 
занаети, како и мапирање секакви 
објекти, иако ова може да се соочи 
со предизвикот од несигурноста и 
честите промени.

Како заклучок, дискусијата за 
вклучување дигитални алатки во 
Старата скопска чаршија се концен-
трираше на изработката на мобилна 
апликација за основни информа-
ции и навигација. Нејзините целни 
корисници се туристите, граѓаните и 
локалците, а ќе се полни со мапи-
рање и податоци обезбедени од от-
ворената платформа (дополнета со 
дополнителни слоеви на информа-
ции), поврзана со сензорите што сега 
треба да се инсталираат во Старата 
чаршија како дел од активностите 
на проектот ROCK, и поврзана со ка-
лендарот на настани организирани 

од разни институции. Во размената 
на аргументи меѓу претставниците 
на локалниот ИКТ-сектор беа из-
несени основните барања: доволна 
покриеност со безжичен интернет во 
тој дел од градот, период од два-три 
месеци за развој и тестирање на мо-
билната апликација, но првенствено 
дефинирање јасна цел и целни 
групи во Конкурсот за апликацијата 
за Старата скопска чаршија. 

Покрај тоа, утврдено беше дека во 
Старата скопска чаршија е мож-
на примена и на други дигитални 
алатки: користење QR-кодови или 
АR (зголемена реалност) за запозна-
вање на посетителите со одредени 
локации на информативен, едука-
тивен и забавен начин; игри како 
друг забавен начин со цел децата да 
научат за традицијата (на пример, 
да научат занает и да бидат награ-
дени за тоа); камери и сензори за 
мапирање на зоните на активност 
и ажурирања во живо за активно-
стите што се случуваат во тој дел од 
градот (преку собирање различни 
податоци за фреквенциите, звуците, 
светлината, итн.). 

Покрај виртуелните, одредени 
активности треба да се спроведат 
и во физичкиот простор на Старата 
чаршија. Предложени беа многу 
нови содржини и активности, покрај 
збогатувањето на веќе постојни-
те настани, фестивали и улична 
уметност: простор на отворено за 
дружење за постари лица (како, на 
пример, за танцување), места за хра-
нење улични животни, информатив-
ни пунктови и места за среќавање, 
дизајнерски/концептуални дуќани, 
нови уметнички форми базирани врз 
технологија и нови медиуми, едука-
тивен центар за деца што вклучува 
ИКТ, работилници (за уметници, 
занаетчии, невладини организации, 

to all age groups: the elderly people 
that are overwhelmed by nostalgia for 
the vivid past of the Old Bazaar, the 
younger audience seeking new events 
and experiences, but especially for 
the youngest population that needs 
to be educated through immediate 
encounter with the historical, ethnical 
and social diversity of the city and the 
society.

On the other hand, with a significant 
support by the local authorities, map-
ping the legal status of the buildings 
is of great help: besides the current 
ownership, also mapping of all the 
submitted applications for change in 
ownership, purpose, as well as applica-
tions for legalizations, that could serve 
as a key data source for local owners 
– regardless whether they are present 
users or future entrepreneurs. 

During the workshop, several ideas for 
additional information to be integrat-
ed in the platform came up: pavement 
(materiality) in relation to accessibility, 
location of different food/drink related 
facilities in relation to gastronomic 
tours, mapping various crafts, as well 
as mapping all sorts of facilities, al-
though this could be challenged by the 
uncertainty and frequent changings.

As a conclusion, the discussion over 
the involvement of digital tools in Sko-
pje Old Bazaar concentrated around 
developing a mobile application for 
basic information and navigation. 
Its target users are tourists, general 
citizenship and immediate local users 
and it will be fed by the mapping and 
data provided by the open platform 
(complemented by additional layers of 
information), in relation to the sensors 
that are about to be installed in the 
Old Bazaar as part of the activities 
of the ROCK project, and linked with 
the calendar of events organized by 

various agents. In the exchange of 
arguments among the representatives 
of the local ICT sector, the basic re-
quirements were outlined: a sufficient 
WiFi coverage in the area, two-to-
three month period for developing and 
testing the mobile application, but pri-
marily to have a clear goal and target 
groups defined in the Competition Call 
for the Skopje Old Bazaar App.

In addition, it was established that 
the implementation of other digital 
tools was possible at the Skopje Old 
Bazaar: using QR codes or Augment-
ed Reality for familiarising the visitors 
with particular sites in both informa-
tive and educational and entertaining 
manner; games as another fun way for 
children to learn about the tradition 
(for example to learn a craft and get 
awarded for that); cameras and sen-
sors for mapping activity zones and 
live updates on the activities going on 
in the area (by collecting different data 
about frequencies, sounds, light etc.). 

 

Besides the virtual, certain actions 
need to be conducted in the phys-
ical space of the Old Bazaar. Many 
new programmes and activities were 
suggested, besides enrichment of 
the already existing events, festivals 
and street art events: open-air space 
for socializing for elderly people (as 
example, for dancing), street animal 
feeding points, information and meet-
ing points, design/concept stores, 
new art forms based on technology 
and new media, children educational 
centre incorporating ICT, workshops 
(for artisans, craftsmen, NGOs, start-
up companies, etc). In general, new 

ПРАВЕЊЕ МЕСТО
PLACE MAKING
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стартап-компании, и др.). Генерално, 
новите содржини, а со тоа и новите 
капацитети треба да бидат проду-
ктивни, експериментални и при-
влечни. Со оглед на тоа што тие во 
најголем дел се поврзани со нови и/
или алтернативни форми на умет-
ност, тие треба да бидат поддржани 
со обезбедување основни услови за 
работа, вклучително и ниски кирии.

Како можни места за вакви нови 
содржини, по сеопфатна дискусија 
за архитектонски, контекстуални и 
правни прашања, беа избрани три 
почетни локации во Старата чар-
шија: Безистен, кој обезбедува место 
за заедничка работа и може да биде 
погоден за стартапи или креативни 
центри; улица со напуштени дуќани 
да се претвори во улица на невла-
дини организации или „уметници 
жители“ (artist in residence) (ова оди 
во полза на кандидатурата на Град 
Скопје за Европска престолнина на 
културата за 2028 година); и влезо-
вите да бидат појасно дефинирани 
(откако ќе се испитаат различни рути 
и фреквенции и откако ќе се изме-
рат со сензорите што во меѓувреме 
се инсталираат, за различните групи 
корисници: туристи, минувачи и 
локалци) и подобрени на храбар и 
привлечен начин.

Правењето живописен простор збо-
гатен со нови атрактивни активности 
неопходно не ги исклучува комер-
цијалните додатоци на претходно 
споменатите содржини, како и на 
комерцијалните објекти (кафулиња, 
ресторани, хотели...) што веќе по-
стојат во Старата чаршија. 

Со сите горенаведени иницијативи 
треба да се управува, и за сите про-
екти и активности потребен е тим 
што ќе разработи одредена тимска 
методологија (на пример, Проекти 

во контролирана средина – Принц2). 
Покрај тоа, се препорачува да се 
воведе раководител на проект за 
Старата чаршија, но тоа не мора да 
биде само едно лице, туку може да 
биде мал тим (не повеќе од петмина 
на почетокот) одговорен за препо-
знавање, развој и спроведување на 
проектите. 

Во тие процеси се очекува да се 
продолжи, па дури и да се продла-
бочат соработките помеѓу локалната 
самоуправа и научната јавност, 
вклучително и локалните засегнати 
страни (сопственици и корисници на 
Старата чаршија), што е во сушти-
ната на SkULL и се практикува во 
рамките на проектот ROCK. 

Идеите и предлозите на учесниците 
на оваа работилница треба да бидат 
земени предвид при планирањето 
на идните активности во Старата 
чаршија од страна на институциите 
за планирање и за заштита, додека, 
пак, во рамките на проектот ROCK 
тие треба да послужат како основа 
на идните отворени јавни повици за 
спроведување напредни технологии 
во различните процеси од регенера-
цијата на Старата чаршија. 

programmes and thus new facilities 
need to be productive, experimental 
and attractive. Since they are mostly 
related to new and/or alternative art 
forms, they need to be supported by 
providing the basic work condition, 
including low rents.

As possible sites for such new pro-
grammes, after comprehensive 
discussion on the architectural, 
contextual and legal issues, three 
initial locations in the Old Bazaar were 
selected: Bezisten which provides 
co-working place and could be suit-
able for start-ups or creative hubs; 
a street of abandoned shops to be 
turned into area for NGOs or ‘Artist in 
residents’ (that goes hand in hand with 
the candidacy of the City of Skopje for 
European Capital of Culture 2028); 
and the entrances to be more clearly 
defined (after investigating different 
routes and frequencies, measured 
by the sensors installed meanwhile, 
for different user groups: tourists, 
passers-by and locals) and improved in 
a bold and attractive way.

Making a vivid living space enriched by 
attractive new activities does not nec-
essary exclude commercial additions 
to the previously mentioned pro-
grammes, as well as the commercial 
facilities (cafes, restaurants, hotels...) 
that already exist in the Old Bazaar.

All the above-mentioned initiatives 
need project management, and all 
projects and activities need to have 
a team working out a certain team 
methodology (for instance, Projects 

in Controlled Environment - Prince2). 
Moreover, it is recommended to in-
troduce a project manager for the Old 
Bazaar, not necessary a single person, 
but rather a small team (not more 
than five at the beginning) responsi-
ble for recognition, development and 
implementation of the projects. 

In those processes it is expected to 
continue and even deepen the collab-
orations between the local govern-
ment and the academia, involving the 
local stakeholders (owners and users 
of the Old Bazaar) that has been the 
foundation of SkULL and has been 
practiced during the ROCK Project. 

The ideas and proposals of the par-
ticipants in this workshop ought to 
be considered when planning future 
activities in the Old Bazaar, both by 
planning and protection institutions, 
whereas within the framework of the 
ROCK project they ought to serve as 
the basis of the coming open calls for 
implementation of advanced technol-
ogies in different processes of regen-
eration in the case of the Old Bazaar.

УПРАВУВАЊЕ
MANAGEMENT



АРХИТЕКТОНСКИ 
РАБОТИЛНИЦИ

 ARCHITECTURAL 
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Во првата година од проектот ROCK, 
SkULL во соработка со Архитектон-
скиот факултет при УКИМ интензив-
но работеше на собирање податоци 
и создавање мрежи на засегнати 
страни што ќе споделуваат интере-
си и одговорности за просторот на 
Старата скопска чаршија. Собраните 
податоци и споделените мислења 
беа основа за двете архитектонски 
работилници што беа организирани 
во наредните две години со апсол-
венти на Архитектонскиот факултет 
при УКИМ. 

Двете работилници се одржаа на 
Факултетот под менторство на 
проф. Влатко Коробар, проф. Јасми-
на Силјаноска и проф. Марија Мано 
Велевска, а добиените проекти 
беа изложени во SkULL во Старата 
чаршија.

постигне тоа, беа избрани четири 
клучни теми што требаа да се истра-
жат и да се тестираат на одредени 
локации во Старата чаршија:

 � Трансформација на јавни и 
полујавни простори: предлози за 
редефинирање на јавноста преку 
просторна преконфигурација и/
или привремени интервенции за 
различни апропријации;

 � Трансформација на пар-
кинг-простор: проектирање 
повеќенаменски паркинг-простор 
во Старата скопска чаршија и 
контакт-зоната што служи како 
привремен или постојан паркинг 
и вклучува други содржини преку 
просторна трансформација на 
постојните паркинзи; 

 � Нови зелени простори: проекти-
рање нови простори во Старата 
чаршија со помош на зеленило 
што ја подобрува локалната ми-
кроклима и создава привремени 
или трајни просторни амбиенти во 
област обележана од интензивно 
и густо изградени маси; 

 � Подобрување на достапноста и 
движењето: интервенции што ги 
елиминираат архитектонските ба-
риери за достапност и движење, 
и создаваат физичка и социјална 
инклузивност.

Избраните локации за оваа работил-
ница беа отворени и јавни просто-
ри, со фокус на унапредување на 
социјалните активности со помош на 
архитектурата. Предложените теми 
ги отсликуваат главните проблеми 
откриени во првата фаза од страна 
на посетителите и корисниците на 
просторот. И иако тие се тестирани 
на различни локации што нудат раз-
лични можности, тие исто така може 
да се вкрстуваат или да се надо-
полнуваат едни со други и затоа на 
одредени локации им се пристапи на 
различни начини, следејќи различни 
теми. 

Во рамките на работилницата, која 

АРХИТЕКТОНСКИ РАБОТИЛНИЦИ

ARCHITECTURAL WORKSHOPS 

Марија Мано Велевска

Marija Mano Velevska

In the first year of the ROCK project, 
SkULL in cooperation with the Faculty 
of Architecture - UKIM was working 
extensively on collecting data material 
and establishing networks of stake-
holders that shared interests and 
responsibilities for the area of the Old 
Bazaar in Skopje. The collected data 
and shared opinions were the basis for 
the two architectural workshops that 
were organized in the course of the 
next two years with students from the 
final year of studies at the Faculty of 
Architecture -UKIM. 

Both workshops were held at the 
Faculty under the mentorship of Prof. 
Vlatko Korobar, Prof. Jasmina Siljanos-
ka and Associate Prof. Marija Mano 
Velevska and the resulting projects 
were exhibited at SkULL in the Old 
Bazaar.

a pursuit, four key themes were cho-
sen to be investigated and tested on 
specific sites within the Old Bazaar:

 � Transformation of Public and 
Semi-public Spaces:propositions 
for redefining publicness through 
spatial reconfiguration and/or 
temporal interventions for various 
appropriations;

 � Transformation of Parking Lots: 
re-design of a multifunctional 
shared space in the Skopje Old Ba-
zaar and a contact zone that serves 
as a temporal or permanent parking 
lot and includes other programmes 
through a spatial transformation of 
the existing parking lots; 

 � New Green Areas: design of new 
spaces in the Old Bazaar by means 
of greenery that improves the local 
microclimate and creates tempo-
rary or permanent spatial ambienc-
es in an area marked by intense and 
dense built masses; 

 � Accessibility and Movement 
Improvement: interventions that 
overcome architectural barriers in 
accessibility and movement and 
create a physical and social inclu-
siveness.

The chosen sites for this workshop 
were open and public spaces, focusing 
on enhancing the social performanc-
es by means of architecture. The 
proposed themes reflected the main 
problems detected in the first phase 
by visitors and users of the area. And 
although they were tested on dif-
ferent sites offering different possi-
bilities, they could also intersect or 
complement each other and therefor 
certain site locations were approached 
in different ways following different 
themes.

With the workshop time-limitation of 
one week, students had a task to de-
velop ideas for rather small and simple 
interventions in outdoor spaces that 

ТЕМАТСКИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА 
THEMATIC WORKSHOPS FOR SKOPJE OLD BAZAAR 

 � Тема, проектирање, резултати

Првата архитектонска работилни-
ца насловена „Нови содржини за 
Старата скопска чаршија“ (4-11 
февруари 2019 година) имаше цел 
да се подобрат физичките услови во 
просторот преку креирање различни 
сценарија за просторна и содржин-
ска трансформација. Во обид да се 

 � Theme, design task, results

The first architectural workshop 
entitled “New Programmes for 
Skopje Old Bazaar” (4-11 February 
2019) aimed at improving physical 
conditions in the area through design 
of different scenarios for spatial and 
programmatic transformation. In such 
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траеше една седмица, студентите 
имаа задача да разработат идеи за 
прилично мали и едноставни интер-
венции во простори на отворено што 
ќе ги зајакнат просторните практики 
вообичаени за самата локација и/
или ќе поттикнат нови активности 
со цел да ја направат живописна 
Старата скопска чаршија. 

Втората архитектонска работилни-
ца насловена „Нови содржини за 
објекти и простори во Старата чар-
шија“ (14-21 февруари 2020 година) 
дополнително ја разработи идејата 
за регенерација на Старата чаршија 
преку интервенции на содржински 
и просторни трансформации во не-
колку 0бјекти во Старата чаршија. 

Изборот на објекти од интерес беше 
направен главно преку селекција 
на објекти со карактеристични 
архитектонски вредности, кои се во 
сопственост на државата/државни-
те установи. Покрај новите содр-
жини за објектите, идејата зад оваа 
работилница беше да има и одреде-
но влијание врз нивната непосредна 
околина. Со наметнување на тие 
сценарија на локации во државна 
сопственост, овие проекти може да 
послужат како појдовна точка околу 
која може да се планира понатамош-
ниот развој на Старата чаршија.

Локациите беа расфрлени низ 
Старата чаршија и секоја од нив се 
соочуваше со различни проблеми и 
предизвици: некои не се користеа 
и беа оставени на забот на времето 
(преноќиштето „Шар“, објектот на 
„Ангрокожа“), додека, пак, други се 
користеа делумно или несоодвет-
но (киното „Напредок“, објектот на 
МАТА), но и во двата случаи сите 
беа маргинализирани или дури и 
избришани од мапите со тури. Друг 
предизвик на оваа работилница 
беше да се збогати веќе живиот 
објект (Сули ан – даден на корис-
тење на Факултетот за ликовни 
уметности) преку вметнување 
ефемерна структура внатре (во вна-

трешниот двор), која исто така може 
да се расклопи и да се склопи на 
некое друго место, а со тоа нејзината 
содржина може да се пренесе во 
нова средина.

Согласно специфичните услови 
на локацијата, нивните ограничу-
вања и потенцијали за просторна 
трансформација, не само што беа 
воведени нови содржини во Старата 
чаршија, туку тие беа и артикулирани 
и организирани во корелација со 
современите трендови и тенденции. 
Притоа, покрај мобилната галерија 
што првично беше конструирана за 
Факултетот за ликовни уметности 
и за внатрешниот двор на нивниот 
објект во Старата чаршија (Сули ан), 
креирани беа и нови форми на про-
дуктивни и социјални простори за 
различни групи корисници, имајќи ги 
предвид и евентуалните финансиски 
придобивки за дадената локација 
и за Старата чаршија како целина: 
од детски креативен центар, преку 
центар на млади претприемачи, до 
креативна лабораторија.

would strengthen the spatial practises 
recognized on site and/or instigate 
new activities in order to make Skopje 
Old Bazaar a vivid living space.

The second architectural workshop 
entitled “New Programmes for 
Buildings and Spaces in the Old 
Bazaar” (14-21 February 2020) was 
developing further the idea for Old 
Bazaar’s regeneration, by placing 
interventions of programmatic and 
spatial transformations inside several 
buildings in the Old Bazaar. 

The selection of the buildings of 
interest was done mainly by selecting 
buildings with distinctive architec-
tural values, being owned by state/
state institutions. Besides introducing 
new programmes for the buildings, 
the idea behind this workshop was 
to also have a certain impact on their 
immediate surroundings. By imposing 
those scenarios on publicly owned 
sites, these projects could serve as a 
starting point around which further 
development of the Old Bazaar could 
be planned.

The sites were scattered throughout 
the Old Bazaar and each of them 
was facing different problems and 
challenges: some were out of use and 
left to the processes of deterioration 
(Shar Inn, Angrokoza-premises), while 
others were partially or unsuitably 
inhabited (Napredok cinema, MA-
TA-premises), but in both cases they 
all were marginalized or even erased 
from the prevailing route maps. 
Another challenge of this workshop 
was to enrich an already lively building 
(Suli An- premises used by the Faculty 
of Fine Arts) by inserting an ephem-
eral structure inside (in the inner 
court) that can also be dismantled 
and assembled somewhere else thus 
disseminating its program in a new 
environment.

According the site’s specific condi-
tions, their constrains and potentials 
for spatial transformation, not only 
that new programmes were intro-
duced in the Old Bazaar, but they 
were articulated and organized in 
correlation with present-day trends 
and tendencies. Thereby, apart from 
the mobile gallery initially constructed 
for the Faculty of Fine Arts and for the 
inner court of their facilities in the Old 
Bazaar (Suli-An), new forms of pro-
ductive and social spaces for different 
groups of users were created, having 
in mind also certain financial benefits 
for the particular sites and the Old 
Bazaar as a whole: from a children’s 
creative centre, through young entre-
preneurs’ hub, to a creative lab.

ИЗЛОЖБА како средство за комуникација

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ 

AN EXHIBITION as a means of communication

MULTIDISCIPLINARITY 

Сите трудови на студентите ѝ беа 
презентирани не само на академ-
ската јавност, туку и на пошироката 
публика преку изложби во просто-
риите на SkULL во Старата скопска 
чаршија. Со таквото изложување 
пред јавноста, идеите беа отворени 
да бидат разгледани и дискутира-
ни од страна на сите посетители 
на просторот, и дополнително го 
привлекоа интересот на стручната 
јавност.

All students’ works were presented 
not only in the academic environment, 
but also to a wider audience through 
exhibitions at the SkULL premises in 
Skopje Old Bazaar. By such exposure 
to the public the ideas were open to 
be reviewed and discussed by all visi-
tors of the area and further attracted 
the interest of the professional public.

The complexity of the task comes 
from the high sensitivity of the ad-
dressed site as historical, cultural and 
architectural legacy that calls for a 

Комплексноста на задачата произ-
лезе од сензибилитетот на лока-
цијата како историско, културно и 
архитектонско наследство што бара 
суптилно дејствување со соодветен 
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архитектонски квалитет, истовре-
мено одговарајќи на потребата да ѝ 
се задржи автентичноста и да ѝ се 
обезбеди нов социјален и економски 
живот. 

Во таква разновидна меѓусебна 
поврзаност и интеракција на актери-
те и различните владеења и влија-
нија, секоја вистинска интервенција 
повеќе од каде било во градот бара 
интердисциплинарен приод и студи-
озна методологија. Затоа, во првата 
воведна фаза од работилниците, од 
огромна важност беше студентите 
да добијат основни информации и 
насоки во релевантните дисципли-
ни преку непосредни разговори и 
гостувачки предавања на експерти 
и организации, како што се Нацио-
налниот конзерваторски центар, 
различни невладини организации и 
Македонската артизанска трговска 
асоцијација.

Успехот на секоја активност во такви 
многу чувствителни и кревки услови, 
како оние во Старата скопска чар-
шија, мора да се потпира на актив-
ното учество и соработка на сите 
агенции и на секое ниво:

Локалната (и националната) под-
дршка во справувањето со специ-
фичните проблеми на локацијата 
што ќе даде повратни информации 
за многу поширока и подлабока 
културна и економска сфера.

Партиципаторно – вклучување на 
тековните, како и потенцијално 
крајните корисници преку интервјуа 
и дискусии на отворен ден, со цел 
да се дефинира приоритетот на 
проблемите/вистинските потреби 
и конечно да се оценат резултатите 
презентирани на изложба од отво-
рен тип во просториите на SkULL во 
Старата чаршија.

Преку вклучување на локалната 
заедница (анкетирани сопственици 
и корисници на Старата чаршија), 
граѓанското општество и официјал-
ните установи, што води не само кон 
заштита и промоција на културното 

наследство, туку и кон јакнење на 
чаршијата како социјална и економ-
ска заедница.

Улогата на архитектите (во овој 
случај, студентите по архитектура) 
заедно со другите дисциплини што 
учествуваа е од голема важност за 
пренесување на квантитативните 
параметри, законската регулатива за 
заштита и урбанистичко планирање, 
меѓу алузивните желби на граѓаните 
и локалните корисници во една нова 
реалност на просторен и социјален 
квалитет.

Сето ова е збогатено со вклучување 
на Архитектонскиот факултет во 
документирањето, испитувањето 
и анализата на тековните услови и 
тенденции, како и во предлагањето 
иновативни решенија и проекти. 
Форматот на работилницата со сту-
дентите по архитектура претставува 
драгоцено искуство, од една страна, 
за оние што се пред почетокот на 
својата професионална кариера, 
соочувајќи се со реални предизвици, 
а, од друга страна, со цел поширока-
та публика да се запознае со новите, 
често смели и амбициозни ставови 
и гледишта што произлегуваат од 
интелектуалната слобода на академ-
ската заедница.

Како општ заклучок може да се 
наведе дека архитектонските ра-
ботилници со студентите од Архи-
тектонскиот факултет придонесоа 
многу во општата и отворена рамка 
на концептот на Лабораторијата за 
урбано живеење на Скопје пре-
ку тестирање нови сценарија за 
Старата чаршија на двапати, траси-
рајќи пат за понатамошни чекори за 
повторна процена и инвентивност 
преку други работилници, дискусии 
и проекти, на тој начин правејќи го 
процесот на одлучување навистина 
отворен и инклузивен.

subtitle act with suitable architectural 
quality, while responding to the need 
to retain the authenticity and provide 
new social and economic life. 

In such manifold interrelation and 
interaction of actors and multiple 
governance and influences, any actual 
intervention more than anywhere else 
in the city yields for interdisciplinary 
approach and studious methodology. 
Therefore, in the first introductory 
phase of the workshops it was of 
significant importance that students 
were provided with basic information 
and guidelines in related disciplines 
through immediate conversation and 
guest lectures by invited experts and 
organizations, such as the National 
Conservation Centre, different NGOs 
and the Macedonian Artisan Trade 
Association.

The success of any action in such very 
sensitive and fragile conditions as the 
ones in the Skopje Old Bazaar, must 
rely on the active participation and 
cooperation of all agencies and on 
every level:

the local (and national) support in 
dealing with site’s specific problems 
that would feed back a much wider 
and deeper cultural and economic 
sphere;

the participatory – involvement of 
current as well as potential end-users 
through interviews and open-day dis-
cussions in order to define the priority 
of problems / true needs and to finally 
evaluate the outcomes presented 
in the open exhibition at the SkULL 
premises in the Old Bazaar.

Through involvement of the local 
community (interviewed owners and 
users in the Old Bazar), the CSO-sec-
tor and the formal institutions leading 
not only to protection and promotion 
of the cultural heritage, but also to 

strengthen the Bazaar as a social and 
economic community.

The role of architects (in this case, 
architecture students) in conjunction 
with other participating disciplines is 
of a significant importance for trans-
ferring the quantitative parameters, 
the formal regulations for protection 
and urban planning, among the allu-
sive desires of citizens and local users, 
into a new reality of spatial and social 
quality.

All these is furthermore enriched with 
the involvement of the Faculty of Ar-
chitecture in documenting, examining 
and analysing the current conditions 
and tendencies, as well as in proposing 
innovative solutions and projects. The 
format of a workshop with the archi-
tecture students is a valuable expe-
rience, on one hand for the ones that 
are about to start their professional 
practice facing the real-life challenges, 
and on the other hand for the general 
public to get acquainted with novel, 
often bold and ambitious, positions 
and views coming from the intellectual 
freedom that the academic communi-
ty provides.

As an overall conclusion, it could 
be stated that the architectural 
workshops with the students of the 
Faculty of Architecture have contrib-
uted greatly to the general and open 
framework of the Skopje urban living 
lab concept by testing new scenarios 
for the Old Bazaar in two iterations, 
tracing a path for further steps 
of re-evaluation and re-invention 
through other workshops, discussions 
and projects, thus making the process 
of decision-making truly open, namely 
both inclusive and open-ended.



НОВИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ
NEW PUBLIC SPACES

Тијана Мојсовска / Tijana Mojsovska
Елена Петровска / Elena Petrovska
Сара Ангелова / Sara Angelova
Урош Николоски / Urosh Nikoloski

НОВИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ
NEW PUBLIC SPACES

Сашо Андријевски / Sasho Andrijevski
Љубен Трајаноски / Ljuben Trajanoski

Ивана Стефановска / Ivana Stefanovska
Александра Јовиќ / Aleksandra Jovik 



НОВИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ
NEW PUBLIC SPACES

Натали Велеска / Natali Veleska
Марија Портарска / Marija Portarska
Влера Тачи / Vlera Thaci
Еди Хот / Edi Hot

НОВИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ
NEW PUBLIC SPACES

Милка Манева / Milka Maneva
Ивана Петрушевска / Ivana Petrushevska

Сандра Стојковска / Sandra Stojkovska 



ПОДОБРУВАЊЕ НА  
ПРИСТАПНОСТ И ДВИЖЕЊЕ
ACCESSIBILITY AND  
MOVEMENT IMPROVEMENT

Емира Илјази / Emira Iljazi
Лора Деари / Lora Deari
Саит Садику / Sait Sadiku
Бушра Алими / Bushra Alimi

ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ПРИСТАПНОСТ И ДВИЖЕЊЕ

ACCESSIBILITY AND 
MOVEMENT IMPROVEMENT

Марија Кариланова / Marija Karilanova
Фетије Беќири / Fetije Bekiri

Сара Соколовска / Sara Sokolovska
Вања Трајковски / Vanja Trajkovski



НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
NEW GREEN AREAS

Ивана Групчева / Ivana Grupcheva
Викторија Ангелова / Viktorija Angelova
Бојан Поповски / Bojan Popovski
Александар Андријески / Aleksandar Andrijeski

НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
NEW GREEN AREAS

Филис Ајруш / Filis Ajrush
Христина Соколовска / Hristina Sokolovska

Софија Андоновска / Sofija Andonovska
Оли Велков / Oli Velkov



НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
NEW GREEN AREAS

Дени Хриџиќ / Deni Hridjikj
Ангела Илијоска / Angela Ilijoska
Кристијан Јованчев / Kristijan Jovanchev
Дамјан Чорбаџиев / Damjan Chorbadjiev

НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
NEW GREEN AREAS

Ана Гегоска / Ana Gegoska
Елена Илиевска / Elena Ilievska

Ана Тодоровска / Ana Todorovska
Никола Милосављевски / Nikola Milosavljevski



ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 
ПАРКИНГ ПРОСТОРИ
TRANSFORMATION OF 
PARKING LOTS  

Ангелинка Парговска / Angelinka Pargovska
Ана Мицева / Ana Miceva
Маријана Јаневска / Marijana Janevska
Ахмед Пошка / Ahmed Poshka 

ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 
ПАРКИНГ ПРОСТОРИ

TRANSFORMATION OF 
PARKING LOTS

Марија Стојанова / Marija Stojanova
Никола Стефков / Nikola Stefkov

Катерина Петковска / Katerina Petkovska



ОБЈЕКТ МАТА
ARTISANS BUILDING MATA

ТВОРЕЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
CREATIVE LAB  

Љубица Ефтимова / Ljubica Eftimova
Тијана Станковска / Tijana Stankovska 

Димитар Стефановски / Dimitar Stefanovski

АРХИТЕКТОНСКА РАБОТИЛНИЦА 1: 
НОВИ СОДРЖИНИ ЗА СТАРАТА 
СКОПСКА ЧАРШИЈА

ARCHITECTURAL WORKSHOP 1:  
NEW PROGRAMMES FOR  
SKOPJE OLD BAZAAR

АРХИТЕКТОНСКА РАБОТИЛНИЦА 2:  
НОВИ СОДРЖИНИ ЗА ОБЈЕКТИ  

И ПРОСТОРИ ВО СТАРАТА ЧАРШИЈА 

ARCHITECTURAL WORKSHOP 2: 
NEW PROGRAMMES FOR BUILDINGS 

AND SPACES IN THE OLD BAZAAR

<

>



ОБЈЕКТ МАТА 
ARTISANS BUILDING MATA

КРЕАТИВЕН ХАБ (МАТА)
CREATIVE HUB (MATA)

Оливер Далчески / Oliver Dalcheski
Ангела Тодороска / Angela Todoroska
Матеа Донеска / Matea Doneska
Радмила Јосифоска / Radmila Josifoska

ОБЈЕКТ МАТА
ARTISANS BUILDING MATA

ТВОРЕЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
CREATIVE LAB  

Грозданка Наџинска / Grozdanka Nadzinska
Тамара Радинска / Tamara Radinska

Дритон Алити / Driton Aliti



КИНО НАПРЕДОК
NAPREDOK CINEMA

ДЕТСКИ ТЕАТАРСКИ ЦЕНТАР  
СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ
CHILDREN’S THEATRE WITH  
ACCOMPANYING CONTENTS

Моника Аспровска / Monika Asprovska
Мартина Даскалова / Martina Daskalova
Теодор Ангеловски / Teodor Angelovski

КИНО НАПРЕДОК
NAPREDOK CINEMA

ДЕТСКИ ТЕАТАРСКИ ЦЕНТАР  
СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ

CHILDREN’S THEATRE WITH  
ACCOMPANYING CONTENTS

Ана Зикова / Ana Zikova
Ана Јанкуловска / Ana Jankulovska

Сара Петровска / Sara Petrovska



ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ
FACULTY OF FINE ARTS

МОБИЛНА ГАЛЕРИЈА ЗА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ
MOBILE GALLERY FOR THE 
FACULTY OF FINE ARTS

Благој Ѓорчевски / Blagoj Gjorchevski
Емилија Поповиќ / Emilija Popovikj
Трајче Митев / Trajche Mitev

ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ
FACULTY OF FINE ARTS

МОБИЛНА ГАЛЕРИЈА ЗА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ

MOBILE GALLERY FOR THE 
FACULTY OF FINE ARTS

Теодора Василева / Teodora Vasileva
Ивана Илиеска / Ivana Ilieska

Андреј Нанески / Andrej Naneski



ОБЈЕКТ АНГРОКОЖА
ANGROKOZHA WAREHOUSE

НОВА СОДРЖИНА ЗА СТАРО СТОВАРИШТЕ
NEW CONTENT FOR AN OLD WAREHOUSE

Теодора Богданоска / Teodora Bogdanoska
Александар Петровски / Aleksandar Petrovski
Братислав Зарески / Bratislav Zareski
Христијан Матески / Hristijan Mateski

ОБЈЕКТ АНГРОКОЖА
ANGROKOZHA WAREHOUSE

НОВА СОДРЖИНА ЗА СТАРО СТОВАРИШТЕ
NEW CONTENT FOR AN OLD WAREHOUSE

Емилија Димитриевска / Emilija Dimitrievska
Софија Васева / Sofija Vaseva

Катерина Пановска / Katerina Panovska
Елена Кузмановска / Elena Kuzmanovska



ПРЕНОЌИШТЕ ШАР
SHAR LODGING HOUSE

ХАБ И ПАБ
HUB ‘N’ PUB

Стефан Василевски / Stefan Vasilevski
Георгина Димитриевска / Georgina Dimitrievska
Мартина Митевска / Martina Mitevska

ПРЕНОЌИШТЕ ШАР
SHAR LODGING HOUSE

ХАБ И ПАБ
HUB ‘N’ PUB

Марија Стоилова / Marija Stoilova
Нена Недељковиќ / Nena Nedeljkovikј

Ива Митевска / Iva Mitevska



ОТВОРЕНИ ПОВИЦИ
OPEN CALLS
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Во рамките на организираните 
отворени повици за идеи, распишан 
беше и Конкурсот за откупување 
идејно-обликовни решенија за 
изработка на прототип на сувенири 
за Старата скопска чаршија, како дел 
од иницијативата „Нови сувенири за 
Старата скопска чаршија“. Основната 
цел на конкурсот беше и на ваков 
начин да се зголеми свесноста за 
значењето на оваа културно-истори-
ска целина во градот Скопје и да се 
промовираат нејзините вредности. 
Во тој контекст, понудените реше-
нија требаше да ги истакнат вред-
ностите на културното наследство, 
старите занаети и да претставуваат 
одраз на традицијата и културните, 
историските, материјалните и духов-
ните вредности на Старата скопска 
чаршија како заштитена културна 
целина од особено значење со бога-
то културно-историско наследство. 

Истовремено, целта беше преку овој 
конкурс да се овозможи идентифи-
кација, промоција и вклучување на 
креативниот дизајнерски потенцијал 
со цел тој да даде свој директен 
придонес во креирањето модерни 
сувенири и сувенири во духот на 
времето, но и подобрување на пону-
дата на сувенири за Град Скопје, со 
иновативен пристап на креативните 
индустрии и збогатување на турис-
тичко-комерцијалната понуда на 
чаршијата како еден од најатрактив-
ните градски простори.

Десетте откупени идејно-обликов-
ни решенија за прототип на новите 
сувенири се:

 � „Казанџија“ – Оливер Илиески

 � „Азбука“ – Јасмина Главинчевска

 � „Кукла“ – Јасмина Главинчевска

 � „Двокеса“ – Филип Конески

 � „Керамика“ – Ведран Бојановски

 � „Платнена торба“ – Филип  
Конески

 � „Храната на чаршијата“ (чаши, беџ, 
разгледница) – Гордана  
Вренцоска

 � „Сукало“ – Македона Тошевски

 � „Брендирана колекција - маица, 
платнена торба, беџ (магнет + 
отворач за шишиња), марама/
заштитна маска за лице“ – Марјан 
Дончевски

 � „Сребрена врата во украсна  
рамка“ – Дијана Тодоровски

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА КРЕАТИВНИТЕ  
ИНДУСТРИИ: „НОВИ СУВЕНИРИ ЗА  
СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА“ 

OPEN CALL FOR THE CREATIVE INDUSTRIES:  
NEW SOUVENIRS FOR SKOPJE OLD BAZAAR

As part of the organized Open Calls 
for Ideas, a Competition was an-
nounced for procuring design ideas 
for making a prototype souvenirs for 
the Skopje Old Bazaar, as part of the 
initiative “New Souvenirs for Skopje 
Old Bazaar”. The main goal of the 
competition was to raise the aware-
ness about the importance of this 
cultural and historical area of the city 
of Skopje and to promote its values. 
In that context, the offered solutions 
were to emphasize the values   of its 
cultural heritage, the old crafts and to 
reflect the tradition and cultural, his-
torical, material and spiritual values   of 
the Skopje Old Bazaar as a protected 
cultural site of special importance with 
rich cultural and historical heritage. 

At the same time, the goal of this 
competition was to enable identifica-
tion, promotion, and inclusion of the 
creative potential in order to give its 
direct contribution in the creation of 
modern souvenirs. The idea was to im-
prove the offer of souvenirs of the City 
of Skopje with an innovative approach 
by the creative industries and enrich 
the tourist-commercial offer of the 
bazaar as one of the most attractive 
sites of the city.

The ten procured design ideas for 
prototype souvenirs are:

 � “Coppersmith” by Oliver Ilieski

 � “Bazaar Alphabet” by Jasmina 
Glavinchevska

 � “Doll” by Jasmina Glavinchevska

 � “Double Paper Sack” by Filip  
Koneski

 � “Ceramics” by Vedran Bojanovski

 � “Canvas Tote Bag” by Filip Koneski

 � “The Food of the Bazaar” (mugs, 
badges, postcards) by Gordana 
Vrencoska

 � “Rolling Pin” by Makedona  
Toshevski

 � “Branded souvenir collection - 
t-shirt, tote bag, badge (magnet 
+ bottle opener), scarf/protective 
mask” by Marjan Donchevski

 � “Silver Door in a Decorative Frame” 
by Dijana Todorovska
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АЗБУКА НА ЧАРШИЈАТА

BAZAAR ALPHABET

Јасмина Главинчевска
Jasmina Glavinchevska

„Азбука на чаршијата“ е концепт-дизајн каде што 
буквите од нашето кирилско писмо се илустрирани 
преку главните архитектонски, урбанистички, занает-
чиски обележја на Старата скопска чаршија. Од овој 
концепт може да произлезат повеќе видови сувенири 
(сет од картички со букви, постер од македонската 
азбука, поштенски картички, маици, торби и сл.). Како 
прилог во овој конкурс се доставени: кутија со сет од 
неколку илустрирани букви и две картички од реци-
клирана хартија со семе што може да се засади. На 
предната страна преку стилизиран минималистички 
пристап е илустриран „објектот“ чиј надворешен об-
лик најмногу личи на одредена буква од азбуката. На 
задната страна има мал текстуален информативен 
дел за објектот и опис како се изговара преку ком-
парација со зборови што исто така се поврзани со 
специфичните обележја на чаршијата. Едната хартија 
од која се изработени картичките е индустриски ре-
циклирана, а другата е рачно изработена. Таа во себе 
содржи семиња од цвеќето Portulaca grandiflora, кое 
кај нас е познато и под името „калдрмче“. По употре-
бата, картичките може да се за засадат во земја и од 
нив ќе изникнат цвеќиња.Картичките се спакувани 
во картонска амбалажа како сет. Дел од дизајните се 
приспособени за засебни картички и може да се печа-
тат и врз други материјали.
ОПИС НА ГЛАВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

 � Картички: хартија. Димензии: 12 cm x 12 cm.
 � Картички: садлива хартија. 

 Димензии: 10.5 cm x 14 cm. 
 � Пакување: картонска кутија.  

Димензии: 19 cm x 15 cm.

This design concept illustrates the letters of the Cy-
rillic alphabet by using the characteristic architec-
tural landmarks of the Bazaar.Here, it is imagined as 
a set of cards, but the same designs can be applied 
to various different products as well: a poster of the 
alphabet, postcards, t-shirts, bags etc.The front side 
of the card depicts a stylized object which mostly 
resembles the given letter, while the back side con-
tains a short informative description of it.The set is 
printed on industrially recycled paper. Additionally, 
another set is printed on handmade plantable seed 
paper.



Тhis concept proposes two colourful designs as a 
modern interpretation of the Bazaar’s values, in an 
attempt to create contemporary souvenirs which are 
also practical.

БРЕНДИРАНА КОЛЕКЦИЈА 
НА СУВЕНИРИ

BRANDED SOUVENIR 
COLLECTION

Марјан Дончевски
Marjan Donchevski

КОЛОРИТЕН ДИЗАЈН ЗА ЛИНИЈА НА ПРОИЗВОДИ
COLOURFUL DESIGN FOR A LINE OF PRODUCTS

Мошне значаен дел од туристичката понуда на секој 
град се и сувенирите. Тие овозможуваат продолжено 
доживување на градот и негова промоција (како и про-
моција на земјата во поширока смисла), и во основата 
ги отсликуваат и ги презентираат најкарактеристични-
те обележја на туристичката локација од која потекну-
ваат. Преку анализа на пазарната понуда на сувенири 
детектирано е отсуството на квалитетен дизајн, т. е. 
отсуството на професионален дизајнерски пристап во 
понудата на сувенири за Град Скопје и за Старата скоп-
ска чаршија. Она што во моментов се нуди најчесто се 
„универзални“ сувенири што може да бидат сувенири 
од кој било дел од регионов и што најчесто се напра-
вени во Кина. Постои понуда на сувенири изработени 
и од домашни производители, но само неколку модели 
што се распространети насекаде и се „досадни“ и „не-
интересни“ за туристите. Токму поради тоа, понудени 
се две нови колекции со по 5 производи сувенири за 
Град Скопје и за Старата скопска чаршија. Овој пристап 
нуди можности за аплицирање на графичките реше-
нија и на други производи, а со тоа ќе се помогне за 
подобрена туристичка понуда и за креирање сувенир 
„БРЕНД“ на Старата скопска чаршија и истовремено 
на Град Скопје. Во конкретниов случај, приложени се 
прототипи на женски и машки маици, торбичка за па-
зарење, беџ со магнет за фрижидер, кој истовремено 
е и отворач за шишиња, и прототип на најбараниот 
производ во последниве месеци – маска/марама за 
лице за заштита од вирусот КОВИД-19. Со понудени-
те сувенири, кои се современи, модерни и во духот на 
времето, ќе се придонесе за подигнување на свесноста 
за значењето на оваа културно-историска целина на 
Град Скопје, како и за промоција на нејзините вредно-
сти на еден нов начин, поприфатлив за современите 
купувачи. Понудените решенија ги истакнуваат вред-
ностите на културното наследство и ги претставуваат 
културните, историските, материјалните и духовните 
вредности на Старата скопска чаршија како заштитена 
културна целина од особено значење. При создавање-
то на идејно обликуваните решенија, покрај за естет-
ските вредности, се водело сметка и за нивната еко-
номичност при изработката, можноста за непречено 
умножување, ниската цена на производство, како и за 
можноста за лесен транспорт со кои било средства за 
транспорт.Материјалите се природни и не ја загрозу-
ваат околината. Исклучок е марамата/маската за лице 
за заштита од вируси, која има специфичен состав на 
материјалот поради нејзината специфична функција. 



ДВОКЕСА

DOUBLE PAPER SACK

Филип Конески
Filip Koneski

БРЕНДИРАЊЕ НА АМБАЛАЖА ЗА СЕМКАРНИЦИ
BRANDED PACKAGING FOR SEED SHOPS

Амбалажа со преграда или двојна кеса со едниот дел 
за јатки или семки, додека, пак, другиот за лушпите и 
остатоците од нив.Со тоа се олеснува консумирање-
то, додека, пак, дизајнот станува еколошки подобен, 
едноставен за употреба, без да се остава отпадокот 
зад себе.Покрај своето архитектонско и амбиентално 
наследство, Старата скопска чаршија претставува по-
следното место каде што се сконцентрирани прежи-
веаните занаети. Сè што ќе затекнеме таму може да 
претставува сувенир, доколку е соодветно спакувано 
и понудено. Семкарниците се оние продавници што 
сè уште функционираат дури и вон чаршијата. Некои 
од семките, јатките и бонбончињата традиционално 
се консумираат и носат носталгична трага од мина-
тото, кога чипсот и сличните производи не постоеле 
како такви. Тука спаѓаат леблебијата, сончогледот, 
струмичката кикиритка, лижавчињата од карамели-
зиран шеќер и особено шеќерчињата – традицио-
налните бонбони што нè потсетуваат на детството. 
Идејата не е само да се понуди брендирана амбала-
жа, туку и да се презентира дизајн што е едноставен, 
но вистински практичен, решавајќи го проблемот со 
остатоците од семките. Луѓето што купуваат сончо-
глед, семки од тиква, ф’стаци едноставно оставаат 
отпадоци зад себе, особено доколку консумирање-
то е сконцентрирано на едно место. Идејата што се 
презентира е двокеса или пакување со преграда, која 
служи за одложување на лушпите. На овој начин, ед-
ноставно, консумирањето може да се менаџира – во 
едната рака ги држите семките, а со другата се пос-
лужувате и пред да се послужите повторно, ги одло-
жувате лушпите. Оваа амбалажа отвора можност да 
се групираат и два производи што не продуцираат 
отпадок, на пример, лупени кикиритки и шеќерчиња. 
Едноставниот дизајн, брендирањето и намената вне-
суваат ново доживување на малите традиционални 
задоволства, кои туристите може да ги понесат со 
себе како спомен од чаршијата.

Branded partitioned packaging, or a double paper 
sack, with one part meant for seeds or nuts, and the 
other meant for the leftover shells. The idea behind 
it is to present a practical solution to the littering 
problem caused by the leftover shells when consum-
ing certain seeds and nuts - snacks which have been 
sold traditionally in seed shops for a long time. The 
design also allows the combined selling of products 
that do not require peeling, including traditional 
candy. Overall, the design adds to the experience of 
small traditional pleasures which tourists can bring 
back home.



 Revolving around the culinary specialties of the Ba-
zaar, this proposal offers a clean visual identity with 
designs which are easily applicable to all kinds of prod-
ucts, such as the several examples given here.

ХРАНАТА НА ЧАРШИЈАТА

THE FOOD OF THE BAZAAR

Гордана Вренцоска
Gordana Vrencoska

ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ ЗА СУВЕНИРИ
VISUAL IDENTITY FOR SOUVENIRS

Ова идејно решение за сувенири е конципирано око-
лу храната како културна, туристичка и економска 
вредност на Старата скопска чаршија. За да ја дожи-
веат целосно чаршијата, освен што ќе ги посетат ар-
хитектонските знаменитости и дуќаните на старите 
занаети, посетителите ќе ја вкусуваат и традиционал-
ната храна што е своевидно обележје на овој стар дел 
на градот. Храната е неизоставен дел на секоја градска 
урбана целина и на туристичките посети. Во случајот 
на Старата скопска чаршија, тоа се вкусови што се па-
метат и ја греат душата.Идејното решение е визуел-
но-графички идентитет на храната што е обележје за 
чаршијата. Иако има многу специјалитети што се нудат 
во чаршијата, овде се издвоени три што се каракте-
ристични за неа, за Скопје, за македонската и за бал-
канската кујна: бурек, ќебапчиња (десетка со кромид 
+ луто пиперче) и симит-погача (симитка). Овие три 
специјалитети се оригинално дизајнирани во форма 
пиктограми, со едноставни и препознатливи форми и 
со слогани на англиски јазик, кои се во стилот на по-
знатото лого на Милтон Глејзер „I LOVE NY“: I LOVE 
BUREK, I LOVE KEBAPI, I LOVE SIMITKA.На тој начин 
се нуди дизајн што поради пиктограмскиот пристап 
има универзална препознатливост (со симболите срце, 
чинија, прибор за јадење), а на тоа се надоврзува ав-
тентичноста на локалната храна. Со овој тип графички 
дизајн, кој е ексклузивно креиран за оваа намена, може 
да се развијат пиктограми и за другите видови храна 
што се нудат во чаршијата (на пример, баклава, лах-
маџун, пиде итн.). SKOPJE OLD BAZAAR е испишано во 
форма на логотип, со разиграни букви, мозаички, како 
асоцијација на калдрмата, различните занаети, различ-
ните култури, религии и етникуми што ѝ даваат живот 
и живост на чаршијата.Сите овие симболи понатаму се 
спојуваат и во еден „комбо-дизајн“, дополнети со други 
препознатливи обележја на чаршијата. Акцентот оста-
нува на храната, но се дава и амбиентот на чаршијата 
– нејзините градби (прикажани преку кубе на Чифте 
амам), пазарот, улиците... Дополнително со зборови 
се испишани некои од нејзините вредности.Дизајнот 
е јасен, модерен и лесно апликативен за умножување. 
Применет во понудени производи, како што се порце-
лански чаши, беџови и разгледници, во 4 варијации на 
графичкиот дизајн. Димензиите на чашите, беџовите 
и разгледниците во сите 4 варијации се исти. Бидејќи 
станува збор за визуелен идентитет, според потреби-
те на Град Скопје, овој дизајн може да се изведе и на 
други типови производи: приврзоци, магнети, платнени 
торби, платнени крпи, чинии, маички и др.



КАЗАНЏИЈА

COPPERSMITH

Оливер Илиески
Oliver Ilieski

МИНИЈАТУРА НА КАЗАНЏИСКА РАБОТИЛНИЦА
MINIATURE OF A COPPERSMITH’S SHOP

Концептот на овој проект е земен од еден од поста-
рите занаети – казанџија. Идејата, односно инспира-
цијата за овој проект е добиена од повеќе елементи: 
- надворешниот изглед на самиот дуќан, ќепенците, 
дрвените врати, натписот на занаетот; - производите 
што се произведувале со овој занает – казани, садо-
ви, ѓумови и др.; - придружните алати што најмногу 
се користеле – чекан и наковална; - турската калдрма 
како основа на овој модел, која е еден детаљ што ја 
карактеризирал Старата скопска чаршија.Боите што 
се користат се акрилни на водена база, а материја-
лот е керамика, која има мошне одржлива особина. 
Техниката во која е изработен моделот е следнава: 1. 
Изработка на 3Д-модел изработен во 3Д-софтвер; 2. 
Изработка на деловите со 3Д-принтер; 3. Изработка 
на калапи за репродукција. Изработката е во неколку 
фази: лиење на калапите, боење, составување.

Inspired by one of the older crafts found in the Bazaar, 
this miniature depicts a coppersmith’s shop with all 
its characteristic features - the wooden storefront, 
the cobblestone street of the Bazaar, the hammer 
and anvil as the main tools and, of course, the various 
products that were made there.The model has been 
3D printed using ceramic and painted with water-
based acrylics. The reproduction process involves 
making molds, casting the separate pieces, painting 
them, and putting the whole model together.



КЕРАМИКА

CERAMICS

Ведран Бојановски
Vedran Bojanovski

ТЕРАКОТНИ РЕЛЈЕФИ НА ЧАРШИСКИ АМБИЕНТИ
TERRACOTTA RELIEFS OF BAZAAR AMBIENCES

Приложениот прототип на сувенир е дел од серија 
од неколку сувенири изработени во релјеф на кои 
се претставени избрани мотиви од различни препо-
знатливи амбиенти од Старата скопска чаршија. При-
ложениот прототип е најрепрезентативен модел на 
културната целина и амбиентот, кој може исто така 
да се употребува во три или четири различни модуси: 

 � вметнат во рамка што може да виси; 
 � модус магнет;
 � да биде закачен со кука;
 � да стои самостојно во просторот на постамент. 

Доколку димензиите се менуваат, тогаш исто така 
може да биде дел од слика, да стои самостојно на 
подлога или ако е мал, да се носи како приврзок и 
како дел од накит. Решението е изведено како про-
тотип во теракота на кое е претставена атмосфера 
од чаршијата во замислена синтеза од неколку еле-
менти на низа од амбиентални релјефи што чинат се-
рија: сакрални објекти, групација на дуќани, портали, 
работилници со традиционални занаети, историски 
споменици. Теракотниот релјеф има специфична го-
лемина: висина 8,9 см, ширина 10 см и со најголема 
длабочина од 1,8 см. Завршната обработка на релје-
фот е во природната боја на теракота со минимална 
графитна патина. Употребениот материјал е природ-
на глина (теракота). Можноста за изведба на релје-
фот е лесен и познат едноставен начин со правење 
калап од едно парче, одливање глина со сушење и 
печење. Со правење поголем број калапи се забрзува 
процесот на умножување на моделот. Бидејќи моде-
лот има мали димензии и е компактен и неглазиран, 
може да се пече во големо количество.

This prototype is part of a series of relief souvenirs 
depicting various motifs from throughout the Ba-
zaar. It is made of natural clay, the finished product 
keeping its original colour, with a finish of minimal 
graphite patina. There are several different ways in 
which it can be displayed: hanged in a frame, as a 
fridge magnet, hanged on a hook, or free-standing 
on a pedestal. It can be easily reproduced by using 
casting molds.



A DIY type of souvenir, this doll educates about tra-
ditional Macedonian folkwear. Including threads, a 
needle and a manual, it gives the user the opportu-
nity to design the ornaments of her clothing, while 
keeping the general characteristics of the costumes 
originating from this region.

КУКЛА

DOLL

Јасмина Главинчевска

Jasmina Glavinchevska

ДРВЕНА КУКЛА СО СЕТ ЗА ВЕЗЕЊЕ
WOODEN DOLL WITH CROSS STITCHING KIT

„Кукла“ претставува едукативен сет од типот „на-
прави сам“. Крајниот корисник треба да го изработи 
декоративниот вез на „облеката“ на куклата. Сетот 
се состои од: стилизирана, плочеста, дрвена женска 
фигура; игла, црвен, црн и бел конец за везење и 
упатство со инструкции. Спакуван е во картонска ам-
балажа во форма на рамка. Долниот дел од рамката 
се отвора со благо притискање однатре нанадвор. Во 
неа се сместени иглата и конците. По изведбата, кук-
лата може да се врати во рамката и да се користи како 
ѕиден украс. Овој предлог сувенир, со својот минима-
листички пристап и употреба на природни материја-
ли, ги следи современите текови во дизајнот. Во него 
се преплетени неколку обележја од македонската 
културна меморија поврзани со Старата скопска чар-
шија. Како главна инспирација е традиционалната ма-
кедонска носија што има висока културно-историска 
и естетска вредност. Во рамките на Старата скопска 
чаршија таа сè уште останала да егзистира единстве-
но во форма на музејски експонат (Етнолошкиот му-
зеј) и сегментарно во антикварниците. За жал, многу 
ретко се среќава како инспирација во современите 
дизајнерски текови во нашата држава. Моментално 
во понудата на сувенири во самата чаршија e прису-
тен т.н. етно-момент, кој е во оскудна форма и извед-
ба, лош избор на материјали и без особена современа 
естетска вредност. Носијата во „Кукла“ е прикажана 
стилизирано и симболично, но сепак се видливи не-
кои особености карактеристични за нашето поднебје. 
Користени се трите основни бои што се најзастапени: 
бела, црвена и црна. Формата на куклата е инспи-
рирана од споменикот на слободата „Сила, Слава и 
Победа“ на познатиот македонски скулптор Јордан 
Грабулоски-Грабул, лоциран на скопското кале, а со 
тоа и дел од целината Стара скопска чаршија. Со тоа, 
крајниот корисник се информира за уште едно важно 
културно обележје на градот и на чаршијата, но и за 
авторот, кој има особено значење во историјата на 
македонската модерна уметност. Ваквиот тип произ-
води, каде што купувачот се информира и поттикнува 
да научи некој вид техника, се сè поактуелни во све-
тот. Луѓето, презаситени од технологизацијата и диги-
тализацијата, се навраќаат кон старите занаети и кон 
рачната изработка.

ОПИС НА ГЛАВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ: 
 � Фигурина: машински (CNC) сечено и 

перфорирано буково дрво со UV-печат во 
две бои: црвена и црна. 
Димензии: 6,6 cm x 20 cm x 0,7 cm. 

 � Картон со памучни конци за везење  
и игла x 3. 

 � Пакување: картонска кутија.  
Димензии: 10, 5 cm x 21 cm x 1 cm. 

 � Инструкции за изработка: лист хартија. 
Димензии: 21 cm х 21 cm.



ПЛАТНЕНА ТОРБА

CANVAS TOTE BAG

Филип Конески
Filip Koneski

СТАРА СКОПСКА ЧАРШИЈА – ЗЛАТАРСКА УЛИЦА
SKOPJE OLD BAZAAR - GOLDSMITHS’ STREET

ПЛАТНЕНА ТОРБА Тековно актуелна форма на су-
венир, распространета низ светот, секојдневно упо-
треблива и лесна за брендирање. МОТИВ „Златарска 
улица“ како мотив го претставува тековно најживиот 
занает во чаршијата – кујунџиството.Истовремено, 
оваа улица е во најдобра состојба со повеќе од 20 
активни дуќани во дејноста. ДИГИТАЛЕН ЦРТЕЖ 
Архитектонски дигитален цртеж, снимка на фасади 
на постојна состојба на дел од објектите на такана-
речената „Златарска улица“, позиционирани во бло-
кот околу безистенот. Цртежот е илустративно до-
работен со елементи во послободна интерпретација, 
со цел да се надмине единствено техничката рамка, 
добивајќи додадена вредност, т. е. апликативна упо-
требливост. ТЕХНИКА Со идеја видливо да се при-
мени материјалноста произлезена од занаетот, врз 
делови од цртежот се користи позлата, која компози-
циски ги врзува сонцето, излозите и улицата. Делумно 
метафорично, но не далеку од вистинитоста. Цртежот 
е печатен на принтер за текстил, со цел да се добие 
поголема деталност и одличен квалитет. Постои мож-
ност тој да се приспособи, односно да се олесни од 
детали со цел да се примени сито-печат, но тоа значи 
и делумно губење на она што го гледаме. Платнената 
торба предвидено е да се пакува на картонска под-
лога, вметната одвнатре, во делот каде што е приме-
нета апликацијата. Преврзувањето може да биде од 
сушена слама или од коноп, задржувајќи ги стилскиот 
израз и економичноста.

A classic canvas tote bag featuring a digital print of 
an architectural drawing, representing part of the 
existing facades along the so called Goldsmiths’ 
street in the Bazaar. Illustrative elements have been 
added to the drawing and certain details have been 
accentuated using gold leaf, as a direct metaphor to 
the craft of goldsmithing.



ШАРЕНИТЕ ВРАТИ  
НА ЧАРШИЈАТА

THE BAZAAR’S  
COLOURFUL DOORS

Дијана Тодоровски
Dijana Todorovski

СРЕБРЕНА ВРАТА ВО УКРАСНА РАМКА
SILVER DOOR IN A DECORATIVE FRAME

Позадина/инспирација: Старата скопска чаршија е 
препознатлива по својата архитектура. Низ уличките 
се распослани дуќани, продавници, работилници, ќе-
бапчилници, анови, безистен. Сите се убави. Сите се 
одликуваат со својот стил и препознатливост. Еден 
од највпечатливите елементи, секако, се влезните 
врати што ги гледаме насекаде. Има нови, има ста-
ри. Но, старите како да се поубави. Како да се поав-
тентични. Тие ја будат фантазијата и нè враќаат во 
минатото. Сакаме да си замислуваме како живееле и 
работеле луѓето порано. Концепт/идеја: Со помош на 
арт-декоративен стил сакаме да внесеме модерни-
зам во чаршијата. Сакаме старинските и препознат-
ливи форми да ги преточиме во модерна изведба. Ќе 
комбинираме модерен стил со фина рачна изработка 
збогатена со емајл за метал. Ќе користиме сребро 
со чистота 990, како еден од филигранските знаме-
нитости на чаршијата. Опис на предлог-решението: 
Украс за ѕид изработен од сребро со чистота 990 (10 
грама) со должина од 4,5 сантиметри и ширина од 
2,4 сантиметри, вметнат во украсна рамка.Основата 
е сребрена тахта (плочка) со дебелина од 0,5 мм и 
страници од сребрена жица (улза) со дебелина од 0,9 
мм. Елементот ќе биде исполнет со емајл (боја) што 
се пече заедно со среброто.Алтернативно, може да се 
изработи поекономична варијанта од замак 5 (легура 
на цинк преслечена со бакар и никел), а наполнето со 
епоксидна смола во економична рамка. 

A wall ornament, this souvenir is a modern intepre-
tation of the old doors found throughout the Bazaar. 
Staying true to the Bazaar’s filigree tradition, it is 
handcrafted from 990 Silver and enamel.



СУКАЛО

ROLLING PIN

Македона Тошевски
Makedona Toshevski

Македонската храна е една од највкусните во светот. 
Ако прашате странец што дошол во Македонија што 
би издвоил како карактеристика на земјава, освен 
гостопримството на народот и природните убавини, 
нема да ја заобиколи ни македонската храна. Нашата 
традиционална кујна не е широко распространета во 
светот, ама тој што ја пробал еднаш, побарал барем 
рецепт од специфичните, уникатни вкусови, за да 
ги пренесе понатаму или за да си ги подготви дома. 
Сувенирот претставува еден потсетник на сето она 
што сме го виделе и сме го вкусиле во нечија земја. 
Инспирацијата за овој сувенир потекнува токму од 
нашата прекрасна македонска кујна. Сукалото е еден 
од најстамените чувари на традицијата. Со него, ма-
кедонскиот народ приготвувал превкусни специјали-
тети. Проскурата (петолебието) е исто така значаен 
дел од нашиот народ. Овој леб сè уште се прави со 
поскурник, дрвен гравиран печат. Овој сувенир се из-
двојува по тоа што може да се користи. Неговата при-
мена во кујната го прави интересен и впечатлив. На 
сукалото е изгравиран дел од вез од народна носија 
од Скопска Блатија. Овој производ може да варира 
со димензиите и со формата. Двата прототипи се со 
димензија – големо сукало 31 см, мало сукало 28 см. 
Двете се гравирани ласерски, што овозможува лесно 
умножување на производот.

This souvenir combines the following three tradi-
tional Macedonian elements:

 � the rolling pin as an irreplaceable culinary 
utensil

 � folkwear ornaments from the Skopje Valley 
region

 � a prosphora stamp, used traditionally to make 
Holy Bread

In addition to being a decorative piece, it can find its 
practical use in the kitchen as well.
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Во рамките на активностите на про-
ектот ROCK, Скопската жива градска 
лабораторија иницираше воста-
новување систем на т.н. дуќани со 
историја во Старата скопска чаршија.

Иницијативата „Дуќани со историја“ 
имаше цел во изменетите социо-
економски услови да го поттикне 
зачувувањето на меморијата за 
просторите и занаетите што егзис-
тирале во Старата чаршија, да го 
претстави нејзиниот просторно-вре-
менски континуитет и да ја збогати 
туристичко-комерцијалната понуда 
на чаршијата како еден од најатрак-
тивните градски простори.

Иницијативата „Дуќани со историја“ 
поаѓа од премисата дека одделни 
занаети што порано егзистирале 
во чаршијата се нерелевантни во 
денешните социоекономски услови, 
но сеќавањето на нив мора да биде 
присутно не само во поставката на 
Музејот на Старата чаршија, туку и 
во одделните дуќани што ќе бидат 
дел од проектот „Дуќани со исто-
рија“. Имајќи ја предвид денешната 
состојба на многу од дуќаните во кои 
повеќе не се практикуваат старите 
занаети, ниту се задржани изворните 
ентериери, оваа иницијатива пред-
видуваше повеќе видови нејзина 
можна реализација.

Во рамките на иницијативата, првиот 
чекор требаше да биде сеопфатен 
попис на дуќаните со кој ќе се реги-

стрираат занаетите што се практику-
вале во нив и евентуалната про-
мена на занаетот/намената што се 
случила во минатото. Исто така, со 
пописот ќе се констатираше денеш-
ната намена на дуќаните и евентуал-
ниот континуитет што постои.

Кај дуќаните што имаат нови соп-
ственици и нови намени, ќе се 
направеше обид за комуникација 
со поранешните сопственици, а ќе 
се користеше и документацијата 
што ја поседува Музејот на Старата 
чаршија.

Врз основа на пописот, очекувано 
беше да се констатираат следниве 
состојби во дуќаните:

1. Дуќани во кои и натаму се 
практикува занаетот што се 
практикувал и во минатото со 
релативно мал обем на промена 
на ентериерот; 

2. Дуќани во кои и натаму се прак-
тикува занаетот што се практи-
кувал и во минатото со голем 
обем на промена на ентериерот;

3. Дуќани во кои и натаму се про-
даваат производи што влегуваат 
во категоријата производи што 
порано се изработувале занает-
чиски, а денес се внесуваат како 
комерцијални производи;

4. Дуќани во кои е извршена 
целосна промена на намената 
со делумна промена на ентери-
ерот;

5. Дуќани во кои е извршена 
целосна промена на намената и 
целосна промена на ентериерот 
и

6. Дуќани што воопшто не се во 
употреба со различна состојба 
на целиот објект и неговиот 
ентериер.

Иако пописот можеше да не ги 
констатира сите овие категории, со 
огромна сигурност би можело да се 
очекува постоење барем на дел од 
различните состојби што се опишани 

ОТВОРЕН ПОВИК: „ДУЌАНИ СО ИСТОРИЈА“

OPEN CALL: SHOPS WITH HISTORY

Within the framework of the activities 
of the ROCK project, the Skopje Urban 
Living Lab initiated the creation of a 
system of so-called shops with history 
in the Skopje Old Bazaar.

The goal of the initiative “Shops with 
History” wasto encourage the preser-
vation under the changed socio-eco-
nomic circumstances of the memory 
about the area and the crafts that ex-
isted in the Old Bazaar in the past, to 
present its spatial and time continuity 
and to enrich the tourist-commercial 
offer as one of the most attractive 
urban spaces.

The initiative “Shops with History” 
started from the premise that certain 
crafts that used to exist in the Bazaar 
are irrelevant in today’s socio-eco-
nomic circumstances, but they should 
be remembered not only in the exhibi-
tion at the Museum of the Old Bazaar, 
but also in individual shops that will 
be part of the “Shops with History” 
project. Given the current state of 
many of the shops in which the old 
crafts are no longer practiced, nor are 
the original interiors preserved, this 
initiative envisaged several types of 
possible realization.

As part of the initiative, the first step 
was to take stock of all the shops 
registering the crafts that used to be 

practiced in them and the changes 
of craft/purpose that occurred in the 
past. The inventory should have also 
stated what were the shops used for 
today and the possible continuity that 
might exist.

In the shops that have new owners 
and have changed their purpose, an 
attempt would have been made to 
communicate with the former owners, 
and the documentation owned by the 
Museum of the Old Bazaar would have 
been used.

Based on the inventory, it was expect-
ed to find the following state in regard 
to the shops:

1. shops which have continued prac-
ticing the craft that was practiced 
in the past with relatively small 
changes in their interior design; 

2. shops which have continued 
practicing the craft that was also 
practiced in the past with sig-
nificant changes in their interior 
design; 

3. shops that still sell products that 
fall into the category of products 
that used to be handcrafted, 
but today they are commercial 
products;

4. shops that have completely 
changed their use, but there are 
only partial changes in their inte-
rior design;

5. shops that have completely 
changed their use as well as their 
interior design; and

6. shops that are not used at all, and 
different shops and their interior 
design are in a different state.

Even though the inventory might 
have not registered all these cate-
gories, one could expect with great 
certainty that shops in at least some 
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погоре. За секоја одделна состојба 
требаше да се осмислат една или 
повеќе варијанти на дејствување 
што ќе ги вклучуваат и сопственици-
те на дуќаните.

За постигнување на основната цел 
на проектот, поттикнување на по-
стоењето и прикажување на прос-
торно-временскиот континуитет на 
чаршијата, во секој одделен случај 
требаше да се направи соодветна 
комбинација од една или повеќе од 
предложените интервенции.

Во првата фаза требаше најмалку 20 
дуќани да го добијат статусот „Дуќан 
со историја“ и да бидат прикажани 
на дигиталната мапа на чаршијата, 
со цел нејзините посетители низ 
избор на сопствената патека на 
движење низ чаршијата да може да 
ги посетат сите или дел од дуќаните 
со историја што се од нивен непо-
среден интерес.

Изборот на дуќаните беше предви-
дено да се врши по пат на отворен 
повик и врз основа на претходно 
утврдени критериуми. 

Секој од дуќаните што би станал дел 
од проектот „Дуќан со историја“, би 
бил посебно обележан со лого што 
ќе може да го користи сè додека се 
придржува кон условите утврдени за 
дуќаните со историја.

Проектот, кој, пред сѐ, се однесу-
ваше на ентериерите на дуќаните и 
услугите што се нудат во нив, треба-
ше да се одвива во координација со 
Скопската жива градска лаборато-
рија, а со учество на НУ Конзерва-
торски центар – Скопје, Музејот на 
Старата чаршија, Архитектонскиот 
факултет при УКИМ, МАТА и сите 
сопственици на дуќаните што ќе 
пројават интерес за проектот.

Репертоарот на зафати што можеа 
да се комбинираат и да се прис-
пособуваат на секоја конкретна 
состојба, во зависност од контину-
итетот на намената и атрактивноста 
на занаетот, би можел да опфаќа:

1. Целосна или делумна ре-
конструкција на ентериерот 
на дуќанот за да ја прикаже 
неговата изворна состојба и 
да го презентира занаетот што 
евентуално во континуитет се 
одвива во него, со елементи од 
опцијата наведена под 3;

2. Целосна или делумна рекон-
струкција на ентериерот на 
дуќанот за да ја прикаже негова-
та изворна состојба што би мо-
жела да ја акомодира денешната 
намена со елементи од опциите 
наведени под 3 и 4;

3. Реконструкција на дел од енте-
риерот во кој, низ фотографии 
и текст на повеќе јазици, би 
била прикажана историјата на 
дуќанот од различни периоди и 
би биле „раскажани“ пиковите 
и падовите на занаетот, живо-
тот во чаршијата, анегдотски 
случувања и сл. Во останатиот 
дел на дуќанот би се одвивала 
сегашната активност на дуќанот, 
во кој ќе биде инкорпорирана 
оваа „поставка“;

Во случаите каде што тоа е ком-
патибилно, во соработка со МАТА, 
современите облици на уметничко 
производство може да бидат дел од 
понудата на дуќаните со историја, 
поврзувајќи ги старите занаети со 
современите видови уметничко 
производство и занаетчиство.

Сопствениците/вработените во 
дуќаните би требало да поминат 
низ кратка обука во организација на 
Музејот на Старата чаршија, која би 
им обезбедила увид во историјата 
на чаршијата, но би им овозможила и 
компетентно да ја прикажат исто-
ријата на сопствениот дуќан. 

За секој дуќан требаше да се изготви 
проектна документација за која било 
од погоре наведените опции во 
соработка со сите наведени заинте-
ресирани страни. Проектната доку-
ментација по правило требаше да се 
изработува од млади архитекти што 

of the states described above would 
be found. For each individual state, 
one or more types of action were to 
be devised that would involve also the 
shop owners.

In order to achieve the fundamental 
goal of the project, to encourage the 
existence and presentation of the spa-
tial and time continuity of the Bazaar, 
it was necessary in each case to make 
an appropriate combination of one or 
more of the proposed interventions.

In the first phase, at least 20 shops 
were to receive the status of a “Shop 
with History” and be marked on the 
digital map of the Bazaar for its visi-
tors to choose their own path through 
the Bazaar and visit all or some of the 
shops with history that might interest 
them.

The selection of the shops was 
planned to be conducted with an open 
call and based on pre-determined 
criteria. 

Each of the shops that would become 
part of the “Shop with History” project 
would be specially marked with a logo 
that they can use as long as they 
adhere to the conditions set for the 
shops with history.

The project, which primarily focused 
on the interior design of the shops 
and the services offered in them, was 
to take place in coordination with the 
Skopje Urban Living Lab, involving 
the Conservation Centre - Skopje, 
Museum of the Old Bazaar, Faculty 
of Architecture of the University of 
Ss Cyril and Methodius, MATA and all 
shop owners who would show interest 
in the project.

The repertoire of activities that could 
be combined and adapted to each 
specific situation, depending on the 
continuity of the use and the attrac-

tiveness of the craft could include:

1. complete or partial reconstruc-
tion of the interior design of the 
shop to show its original state 
and to present the craft that had 
been practiced in continuity, with 
elements of the option listed 
under 3;

2. complete or partial reconstruction 
of the interior design of the shop 
to show its original look that could 
accommodate its use today with 
elements of the options listed 
under 3 and 4;

3. reconstruction of a part of the 
interior design, where through 
photographs and text in several 
languages, the history of the shop 
from different periods would told, 
presenting all the peaks and falls 
of the craft, the life in the Bazaar, 
some anecdotes, etc. In the rest 
of the space of the premises the 
shop would operate serving its 
current purpose incorporating 
this display;

4. in cases where it is compatible, in 
cooperation with MATA, modern 
forms of art production can be 
part of the offer of the shops with 
history, connecting the old crafts 
with modern types of art produc-
tion and craftsmanship.

The owners/employees of the shops 
should have undergone a short 
training organised by the Museum 
of the Old Bazaar, which would have 
provided them with an insight into the 
history of the Bazaar, as well as the 
history of their own shop.

Project documentation should have 
been prepared for each shop for any 
of the above stated options in coop-
eration with all relevant stakeholders. 
As a rule, the project documentation 
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може да го интерпретираат новиот 
дух на чаршијата.

Градот Скопје, во рамките на про-
ектот ROCK, требаше да обезбеди 
субвенции за првите 20 дуќани со 
историја до одреден износ, а во 
зависност од обемот на зафатот, 
сопствениците на дуќаните од 
сопствени средства би го покривале 
потребниот износ над големината на 
субвенцијата.

Во натамошните фази на реализа-
ција на оваа иницијатива, по завр-
шување на траењето на проектот 
ROCK, координацијата требаше да ја 
преземе Скопската урбана лабо-
раторија, а субвенциите да бидат 
обезбедувани од буџетот на град 
Скопје, од меѓународни донации или 
од други извори.

Состојбата со пандемијата од 
КОВИД-19 го оневозможи реали-
зирањето на овој отворен повик 
во рамките на проектот, но идејата 
останува да се реализира од страна 
на градот Скопје.

should have been prepared by young 
architects interpreting the new spirit 
of the Bazaar.

The City of Skopje, within the frame-
work of the ROCK project, was to pro-
vide subsidies up to a certain amount 
for the first 20 shops with history, and 
depending on the scope of the project 
the rest would have been covered 
by the shop owners from their own 
resources.

In the future phases of this initiative’s 
realization, after the completion of the 
ROCK project, the coordination was 
to be taken over by the Skopje Urban 
Living Lab, and the subsidies to be 
provided from the budget of the City 
of Skopje, international donations or 
other sources.

The situation with the Covid-19 
pandemic prevented the realisation of 
this open call within the framework of 
the project, but the idea remains to be 
implemented by the City of Skopje.



ИЗЛОЖБИ
EXHIBITIONS



Споменичката целина Стара скопска чаршија, која е настаната 
во периодот од XV до XX век врз урбана структура што 
потекнува од XI век, како културно наследство од особено 
значење, е добро од општ интерес и ужива посебна заштита.

Законот за прогласување на Старата скопска чаршија за 
културно наследство од особено значење во својот прв 
член пропишува дека „со прогласувањето на споменичката 
целина за културно наследство од особено значење 
се овозможува: трајно зачувување на историските, 
уметничките, архитектонските, урбанистичките, 
амбиенталните, етнолошките, социолошките и другите 
научни и културни вредности, како и автентичноста, 
единственоста, разновидноста, интегралноста, 
староста и други својства, содржини и функции... како и 
спречување дејствија, појави и влијанија со кои се врши 
или може да настане оштетување или деградирање“. 

The Law proclaiming the Skopje Old Bazaar as a Cultural 
Heritage of Special Importance in its first article stipulates 

that “the proclamation of this monument as a cultural heritage 
of special importance enables permanent preservation of 

its historical, artistic, architectural, urban, environmental, 
ethnological, sociological and other scientific and cultural 

values, as well as its authenticity, uniqueness, diversity, 
integrity, age and other properties, contents and functions 

... and preventing actions, occurrences and influences 
that cause or could cause damages or degradation”.

The Skopje Old Bazaar as a monument, which developed 
in the period between the 15th and 20th century based 
on an urban structure dating from the 11th century, as 

a cultural heritage of special importance, it is a good 
of general interest and enjoys special protection.

ПОСТОЈАНА ИЗЛОЖБА  
ЗА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА

PERMANENT EXHIBITION  
ABOUT THE SKOPJE OLD BAZAAR 



Постојаната изложба за Старата скопска чаршија 
прикажува документи што им овозможуваат на 
заинтересираните граѓани на едно место да добијат 
релевантни информации за различни аспекти поврзани со 
просторот и градбите во чаршијата. Изложбата опфаќа:

 � Приказ на заштитно-конзерваторските основи, со 
граница на споменичката целина, граница на деталниот 
урбанистички план, граница на катастарските парцели 
на заштитените добра и објектите и просторите 
што се под прв и втор степен на заштита;

 � Инвентаризација на постојниот градежен 
фонд и вкупната физичка супраструктура 
со степенот на неговата зачуваност;

 � Инвентаризација на катноста на објектите;

 � Приказ на поединечните споменици на културата 
со информации што опфаќаат и податоци за 
нивната сопственост, актуелниот корисник, 
состојбата и постојната функција на објектите;

 � Приказ на јавните простори – улици и плоштади 
и приказ на полујавните простори и

 � Приказ на постојното зеленило.

The permanent exhibition of the Skopje Old Bazaar displays 
documents thus making it possible for the interested citizens to 
get relevant information on various aspects related to the space 

and buildings in the Bazaar in one place. The exhibition covers: 

 � Overview of the protective and conservation 
documentation, with the boundaries of the monument 
unit as a whole, the boundaries of the detailed urban 
plan, the boundaries of the cadastral plots of the 
protected sites and buildings and the sites that 
are under first and second degree of protection;

 � The inventory of the existing building stock and the total 
physical suprastructure with the level of its preservation;

 � Inventory of the number of floors of the buildings;

 � Overview of the individual cultural monuments 
with information that includes also data 
on their ownership, current user, condition 
and current function of the buildings;

 � Overview of the public spaces - streets and squares 
and overview of the semi-public spaces; and

 � Overview of the existing greenery.

Посебно значаен дел на изложбата претставува 
приказот на одделните блокови во состав на 
чаршијата, со податоци од катастарот на недвижности 
за секоја катастарска парцела во блокот.

A particularly important section of the exhibition 
is the presentation of the individual clusters 

within the Bazaar with data from the real estate 
cadastre for each cadastral plot in the cluster.



Изложбата „Старата скопска чаршија во минатото“ имаше цел 
да ги прикаже старите фотографски записи за просторите на 
чаршијата во минатото во најголем дел од првата половина 
на ХХ век, кои денес или повеќе не постојат или се значително 
изменети. Изложбата ги прикажуваше карактеристичните 
амбиенти на чаршијата, нејзината жива активност во текот 
на пазарните денови, богатството на стари занаети, како и 
нејзината состојба по скопскиот земјотрес од 1963 година. 
Изложбата беше отворена во летниот период од 4.7. до 
4.9.2019 година, предизвикувајќи посебен интерес кај 
странските туристи што во овој период ги има во голем број. 
Таа беше реализирана во соработка со Музејот на Град 
Скопје и Музејот на Старата скопска чаршија, од чии архиви 
беа користени фотографиите прикажани на изложбата.

The aim of the “Skopje Old Bazaar in the Past” exhibition was 
to show old photographs, mainly from the first half of the 20th 

century, of sites in the Old Bazaar that are either no longer 
there or have significantly changed since then. The exhibition 
showed the typical Old Bazaar ambiance, its vigorous market 

days, the wealth of old crafts, as well as its condition after 
the 1963 Skopje earthquake. The exhibition was open during 

the summer period, between 4 July and 4 September 2019, 
attracting the interest especially of the numerous foreign 

tourists. It was realised in collaboration with the Museum of the 
City of Skopje and the Museum of the Skopje Old Bazaar, which 

archives provided the photographs shown at the exhibition.

ИЗЛОЖБА  
СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА ВО МИНАТОТО 

EXHIBITION  
SKOPJE OLD BAZAAR IN THE PAST



Работилницата беше организирана со студенти од 
Архитектонскиот факултет при УКИМ во периодот од 
4.2. до 8.2.2019 година. Секој од тимовите требаше 
да избере една од следните теми како предмет на 
нивната задача: трансформација на јавен простор во 
чаршијата; трансформација на полујавен простор во 
чаршијата; проектирање повеќенаменски паркинг-
простор во чаршијата или во нејзината контактна 
зона; планирање нов зелен простор во чаршијата: 
елиминирање архитектонски бариери во чаршијата.

Задачата ги опфаќаше сл едните фази: избор на просторот 
за интервенција во заштитеното јадро на чаршијата 
или во нејзината контактна зона; снимање и анализа 
на постојната состојба; анкетирање на сопствениците/
корисниците на избраниот простор во врска со нивните 
потреби и идеи за негова трансформација, односно 
анкетирање на сопствениците/корисниците на објектите/
просторите што го дефинираат избраниот простор во врска 
со нивните потреби и идеи за негова трансформација; врз 
основа на анкетирањето и сопствените согледувања од 
анализата, да се предложат просторните интервенции; 
предложените просторни интервенции да се тестираат 
во разговор со анкетираните сопственици/корисници; 
предложениот зафат соодветно да се претстави текстуално 
и графички, и да се презентира и да се изложи во 
просториите на Скопската жива градска лабораторија.

The Workshop was organised with students from the Faculty 
of Architecture - University of Ss Cyril and Methodius from 

4-8 February 2019. Each of the teams were to select one 
of the following topics as the subject for their assignment: 

Transformation of public spaces in the Old Bazaar; 
Transformation of semi-public spaces in the Old Bazaar; 

Designing a multifunctional parking lot in the Old Bazaar 
or in its contact zone, Planning a new green area in the Old 

Bazaar; Eliminating architectural barriers in the Old Bazaar.

The assignment consisted of the following phases: Choosing 
the space for intervention in the protected area of the bazaar 

or in its contact zone; Surveying and analysing the current 
situation; Interviewing owners/users of the selected area 
in regard to their needs and ideas for its transformation, 

i.e. interviewing owners/users of the buildings/spaces that 
define the selected area in relation to their needs and ideas 

for its transformation; Proposing spatial interventions based 
on the survey and their own observations from the analysis; 

The proposed spatial interventions to be tested by talking 
to the interviewed owners/users; The proposed action to 

be adequately presented in a text and graphically and to be 
exhibited in the premises of the Skopje Urban Living Lab.

ИЗЛОЖБА ОД АРХИТЕКТОНСКАТА 
РАБОТИЛНИЦА 1: НОВИ СОДРЖИНИ  
ЗА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА 

ARCHITECTURAL WORKSHOP 1 EXHIBITION:  
NEW PROGRAMMES FOR THE  

SKOPJE OLD BAZAAR 



Работилницата беше организирана со студенти од 
Архитектонскиот факултет при УКИМ во периодот од 17.2. до 
21.2.2020 година. Секој од тимовите требаше да избере еден 
од следните предложени објекти или простори како предмет 
на нивната задача: поранешниот објект на „Ангрокожа“; 
постојниот објект на Македонската артизанска трговска 
асоцијација; просторот на поранешниот Ќурчиски ан; објектот 
и поширокиот простор на преноќиштето „Шар“; мобилна 
монтажна галерија за Факултетот за ликовни уметности 
при УКИМ; објектот на поранешното кино „Напредок“.

Задачата ги опфаќаше следните фази: избор на објектот за 
интервенција; снимање и анализа на постојната состојба; 
анкетирање на сопствениците/корисниците на избраниот 
објект во врска со нивните потреби и идеи за негова 
трансформација; врз основа на анкетирањето и сопствените 
согледувања од анализата, да се предложат просторните 
интервенции; предложените просторни интервенции да 
се тестираат во разговор со анкетираните сопственици/
корисници; предложениот зафат соодветно да се претстави 
текстуално и графички, и да се презентира и да се изложи 
во просториите на Скопската жива градска лабораторија.

The Workshop was organised with students from the Faculty 
of Architecture – University of Ss Cyril and Methodius from 

17-21 February 2020. Each of the teams were supposed to 
select one of the following topics as the subject for their 

assignment: The former “Angrokoza” building; the existing 
building of the Macedonian Artisan Trade Association; 

the premises of the former Kurci An; the building and the 
surrounding area of Shar Inn; the mobile prefabricated 

gallery of the Faculty of Fine Arts -University of Ss Cyril and 
Methodius; the building of the former cinema “Napredok”. 

The assignment consisted of the following phases: Choosing 
the space for intervention; Surveying and analysing the 
current situation; Interviewing the owners/users of the 

selected area in regard to their needs and ideas for its 
transformation; Proposing spatial interventions based on 
the survey and their own observations from the analysis; 

The proposed spatial interventions to be tested by talking 
to the interviewed owners/users; The proposed action to 

be adequately presented in a text and graphically and to be 
exhibited in the premises of the Skopje Urban Living Lab.

ИЗЛОЖБА ОД АРХИТЕКТОНСКАТА 
РАБОТИЛНИЦА 2: НОВИ СОДРЖИНИ ЗА 
ОБЈЕКТИ И ПРОСТОРИ ВО СТАРАТА ЧАРШИЈА

ARCHITECTURAL WORKSHOP 2 EXHIBITION:  
NEW PROGRAMMES FOR BUILDINGS  

AND SPACES IN THE OLD BAZAAR



СинАтина е јавна платформа што има цел да изгради доверба 
и да поттикне соработка помеѓу цивилното општество и градот. 
СинАтина ги поврзува жителите што планираат активности 
со луѓе и институции, кои може да го зголемат ефектот од 
нивното дејствување. Таа ја користи креативноста на жителите 
и силата на нивните идеи за да го подобри управувањето 
со градот. Во сржта на синАтина е веб-страницата на 
платформата што им овозможува на припадниците на 
заедницата да учествуваат во решавањето на проблемите 
и реформите. Поединци и групи поднесуваат предлози за 
активности и идеи за тоа како да го подобрат градот. Оние што 
поднеле предлози потоа бидуваат поврзани со релевантните 
претставници на локалната власт и со приватни бизниси, 
кои може да придонесат за остварување на нивните идеи. 

SynAthina is a public platform which aim is to build trust and 
foster cooperation between the civil society and the city. 

SynAthina connects residents who plan activities with people 
and institutions that can reinforce the effect of their actions. 

It uses the creativity of the citizens and the power of their 
ideas to improve the city governance. At the heart of synAthina 

is the platform’s website that allows the members of the 
community to take part in problem resolution and reforms. 

Individuals and groups submit proposals for activities and 
ideas on how to improve the city. Those who submit proposals 
are then linked to the relevant local government officials and 

private businesses that can help bring their ideas to life.

ИЗЛОЖБА СИНАТИНА

SYNATHINA EXHIBITION

времетраење: 1,5 месец; 14 интервјуа со локални организации и 
жители; 31 прашалник; 3 фокусни групи; мапирање 40 локални 
организации (+20); презентирани 21 различни градски потреби; 
120 различни погледи за локалното подрачје; 70 поединци 
учествувале во различните активности на денот на настанот

Duration: 1.5 months; 14 interviews with local organizations 
and residents; 31 questionnaires; 3 focus groups; mapping 
of 40 local organizations (+20); presented 21 different city 

needs; 120 different views about the local area; 70 individuals 
participated in various activities on the day of the event.

FIELD SURVEY DATA:
ПОДАТОЦИ ЗА ТЕРЕНСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА:

МОЕТО СОСЕДСТВО: КОЛОНОС
ПРИКАЗ НА ГРАДСКИТЕ ПОТРЕБИ, 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ И 
ИНВОЛВИРАНИТЕ ЛОКАЛНИ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ГРУПИ

MY NEIGHBOURHOOD: KOLONOS
OVERVIEW OF THE CITY NEEDS, CITIZENS’ 

PRIORITIES AND INVOLVED LOCAL 
ORGANIZATIONS AND GROUPS 



Општинскиот пазар Кипсели беше реновиран од страна 
на општината Атина со европски средства. Градот 
Атина, користејќи ги партиципативните методологии 
на синАтина и следејќи го партиципативниот модел за 
управување и ревитализација на урбаниот пејзаж, се 
одлучи за отворен процес на консултирање на јавноста 
за нивната визија за Агората, кој започна во 2015 година. 
Новиот модел на заедничко управување од страна на 
општината и граѓанскиот сектор првпат успешно се 
применува за јавен објект и врз непрофитна основа.

ПОЛИС2 (POLIS2) е пилот-проект на градот Атина, кој ги 
повикува атинските жители и професионалци заеднички 
да го обликуваат идентитетот на градот. Преку проектот 
„ПАЗАРИ ВО ЦЕНТАРОТ“ се предвидува искористување 
на напуштените продавници во центарот на Атина и 
поттикнување на развојот на деградираните подрачја.

The municipal market of Kypseli was renovated by the 
municipality of Athens with European funds. The City of Athens, 
using the synAthina participatory methodologies and following 

the participatory model for management and revitalization 
of the urban landscape, decided to go with an open public 

consultation process for their vision for the Agora, which began 
in 2015. For the first time the new model of co-management 

by the municipality and the civil society sector has been 
successfully applied on a public building and on non-profit bases.

POLIS2 is a pilot project of the city of Athens, which invites 
Athens‘ citizens and professionals to jointly shape the city’s 
identity. The “MARKETS IN THE CENTER” project envisages 

for the abandoned shops in the centre of Athens to be put 
to use and encourages development of degraded areas.

MUNICIPAL MARKET OF KYPSELI: 

POLIS PROJECT2:

ОПШТИНСКИ ПАЗАР КИПСЕЛИ: 

ПРОЕКТ ПОЛИС2:Проектот „Залечување на неизвесноста“ (Curing the Limbo) 
им помага на бегалците и на локалните невработени 
лица. Програмата се развива околу циркуларен систем 
на „дарување“: бегалците добиваат прифатливи 
простори за живеење од расположливиот станбен 
фонд на градот, а за возврат, тие вршат работа од јавна 
корист и учествуваат во активности што го подобруваат 
квалитетот на животот во атинските населби.

Лабораторија за истражувања и развој на дигитални 
решенија за „паметни градови“, која ги поддржува 
развојот и создавањето апликации што се однесуваат на 
реалните потреби на градот, го надградува квалитетот 
на животот на атињаните и на посетителите, и ја 
зголемува дигиталната трансформација на градот.

Партнери во проектот: Фондација „Stavros Niarchos“, 
Партнерството „Атина“, NOKIA, Cosmote, Заедница за 
стартапи, Одделенија за комунални услуги на градот. 

The Curing the Limbo project is helping refugees and local 
unemployed people. The programme revolves around a circular 

system of “gifting”: the refugees get affordable housing 
from the city’s available residential buildings stock, and in 

return they do community work and participate in activities 
that improve the quality of life in Athens’ neighbourhoods.

Лабораторија за истражувања и развој на дигитални 
решенија за „паметни градови“, која ги поддржува 

развојот и создавањето апликации што се однесуваат на 
реалните потреби на градот, го надградува квалитетот 

на животот на атињаните и на посетителите, и ја 
зголемува дигиталната трансформација на градот.

Партнери во проектот: Фондација „Stavros Niarchos“, 
Партнерството „Атина“, NOKIA, Cosmote, Заедница за 
стартапи, Одделенија за комунални услуги на градот. 

“CURING THE LIMBO” PROJECT: 

ATHENS DIGITAL LAB: 

ПРОЕКТ „CURING THE LIMBO“: 

АТИНСКА ДИГИТАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА:



Индустриското наследство како основа за трасирање 
силна економска иднина и сосема нов идентитет: 
Импресивната трансформација на градот Ајндховен, 
некогаш препознаван преку една компанија, во град 
на знаење и креативност, како процес е постојано 
придружуван од релевантна комуникациска стратегија.

Промовирање на сопствениот углед и реоткривање на 
индустриското наследство преку економијата базирана 
врз знаење: Градот Ајндховен, како центар на знаење 
и иновативност, силно се фокусира на создавањето на 
потребната структура на поддршка во областа на иновациите, 
пазарот на труд, напредните технологии и бизнис-развојот.

Два примера на „жива лабораторија“ што користат 
напредни технологии: Smart mobility – развој и 
имплементација на решенија за мобилност што користи 
податоци и паметни апликации; и „Штратумсајнд“ 
(Stratumseind) – улицата пивница во Ајндховен, каде што 
преку мониторинг и мерења се обезбедува безбедноста, 
атрактивноста и посетеноста на просторот за разонода.

Ајндховен поседува меѓународно познато индустриско 
наследство. Тука во 1895 година беше основана компанијата 
на семејството Филипс, која наскоро прерасна во еден од 
најголемите производители на светилки во Холандија и во 
светот. Во осумдесеттите години на минатиот век, Филипс 
пресели многу од своите производни погони на поевтини 
локации во Источна Европа и во Азија, оставајќи го Ајндховен 
со мноштво неискористени објекти, стопанство што пропаѓа, 
доведувајќи го градот во состојба на социјално назадување. 
Од тој момент, „градот на светлината“ успеа да направи 
импресивен премин од град со индустриски идентитет кон 
стопанство што се темели врз знаење и креативност, силно 
поддржан со релевантна стратегија на комуникација.

Industrial heritage as the basis for developing strong 
economic future and a completely new identity: The 

impressive transformation of the city of Eindhoven, once 
recognized by one company, into a city of knowledge 

and creativity, which as a process is constantly 
accompanied by a relevant communication strategy. 

Promotion of its own reputation and rediscovery of its 
industrial heritage through a knowledge-based economy: 

the City of Eindhoven, as a centre of knowledge and 
innovation, is strongly focused on creating the necessary 

support structure in the area of innovations, labour market, 
advanced technologies and business development.

Two examples of a “living lab” using advanced technologies: 
Smart mobility - development and implementation of 

mobility solutions that use data and smart applications; 
and Stratumseind - Eindhoven’s “pub street” where 

monitoring and measuring ensure the safety and 
attractiveness of the entertainment area.

Eindhoven has an internationally recognised industrial 
heritage. It is the place where in 1895 the Phillips family’s 

company was founded, which soon grew into one of the largest 
manufacturers of light bulbs in the Netherlands and in the 

world. In the 1980s, Phillips relocated many of its production 
facilities to cheaper locations in Eastern Europe and Asia, 

leaving Eindhoven with a multitude of unused buildings, 
devastated economy, and the city found itself in a state 

of social decline. However, the “city of light” managed to 
make an impressive transition from a city with an industrial 

identity into a knowledge and creativity-based economy, 
strongly supported by a relevant communication strategy.

ИЗЛОЖБА  
НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ: АЈНДХОВЕН

EINDHOVEN

BRAINPORT

LIVING LABS

EXHIBITION  
BEST PRACTICES: EINDHOVEN



Иновативен развој на поранешна фабрика за гас во нова 
станбена населба: Покрај можноста да купат и да поседуваат 
згради и парцели, нивните крајни корисници се вклучени и 
во процесот на создавање и развивање на планот за областа 
во која ќе живеат. Тоа е значаен исчекор во пристапот и 
методите на планирање од „top-down“ кон „bottom-up“.

„Градот на светлината“ и „Сјај“ се сместуваат меѓу 
петте најпосетени фестивали на светлината во светот: 
Покрај светлосните уметнички инсталации и останатите 
придружни настани креирани од меѓународни уметници, 
во јавните простори се претставуваат и иновативните и 
оригинални дела на (млади) таленти од Ајндховен.

До 2050 година, градот Ајндховен очекува пораст за 
една четвртина. Планот за развој добива нови димензии: 
се испитуваат можностите за создавање одржливи 
згради и примената на нови начини на градење, а со 
тоа во планирањето и во проектирањето активно се 
вклучуваат климатските и здравствените аспекти.

Innovative transformation of the former gas factory into a new 
residential neighbourhood: In addition to the possibility to buy 
and own buildings and plots, the end users are also involved in 

the process of creating and developing a plan for the area in 
which they are going to live. It is a significant step forward in the 

approach and planning methods from top-down to bottom-up.

The “City of Light” and “Glow” are among the five most visited 
light festivals in the world. In addition to art light installations 

and other accompanying events created by international 
artists, innovative and original works of art by (young) 

talents from Eindhoven are presented in public spaces.

By 2050, the city of Eindhoven expects a growth by a quarter. 
The development plan takes on new dimensions: the possibilities 

for creating sustainable buildings and the application of new 
ways of construction are explored, so that the climate and 

health aspects are actively involved in the planning and design.

NRE AREA

EVENTS

FUTURE DEVELOPMENTS

Пример за регенерација на поранешна индустриска 
област: Во напуштената фабрика Филипс (Philips), градот 
Ајндховен формира „жива лабораторија“ чии економски, 
културни и технолошки иницијативи се базираат врз 
самоодржливост, а економскиот и социјалниот развој 
се постигнуваат преку активности што ги вклучуваат 
властите, академијата, индустријата и граѓанскиот сектор 
во интензивни интеракции (Quadruple helix approach).

Example of regeneration of a former industrial area: In the 
abandoned Philips plant, the city of Eindhoven has established 

a Living Lab which economic, cultural and technological 
initiatives are based on self-sustainability, while economic 

and social development are achieved through activities that 
involve the authorities, academia, industry and civil society 

in intensive interactions (quadruple helix approach).

STRIJP S



На изложбата беа презентирани резултатите од отворениот 
повик за откуп на идејно-обликовни решенија за изработка 
на прототип на сувенири за Старата скопска чаршија.

Отворениот повик овозможи идентификација, промоција 
и вклучување на креативниот дизајнерски потенцијал со 
цел тој да даде свој директен придонес во креирањето 
модерни сувенири и сувенири во духот на времето, но и 
подобрување на понудата на сувенири за Град Скопје.

At the exhibition, the results of the open call for 
acquiring design proposals for the making of souvenir 

prototypes for Skopje Old Bazaar were presented.

The open call enabled identification, promotion, and inclusion 
of the creative potential in order to give its direct contribution 

in the creation of modern souvenirs, at the same time 
improving the offer of souvenirs of the City of Skopje.

ИЗЛОЖБА НОВИ СУВЕНИРИ  
ЗА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА

EXHIBITION NEW SOUVENIRS  
FOR SKOPJE OLD BAZAAR



ПРОДОЛЖУВАЊЕ  
НА SKULL

SKULL FOLLOW-UP



Успешната реализација на активноста „Skopje Urban Living 
LAB“ (SKULL), односно „Лабораторијата за урбано живеење“ 
во рамките на проектот ROCK постави одлични предуслови за 
реализација на долго размислуваната идеја за поставување 
формална соработка помеѓу администрацијата на Градот 
Скопје и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ како директно 
инволвирани чинители во развојниот еко-систем на градот. 

Во рамките на својот домен и проблематиката на 
активност, SKULL ќе продолжи со реализација на веќе 
започнатите активности во проектот ROCK. Членство 
на SKULL во мрежата ENOLL е оставено како цел. 

За таа цел, Градот и Универзитетот ја започнаа постапката 
за формирање на Фондацијата „Развоен институт Скопје“, 
институција што ќе здружи неколку тековни комплементарни 
активности. Фондацијата ќе го формализира правниот статус 
на SKULL како организациска единица во Фондацијата, 
покрај „Skopje Urban Centre“, „Skopje Innovation LAB“, 
„Social Entrepreneurship HUB“, „Creative Industries LAB“, 
„NGO Incubator“ и „Smart & Digital Skopje“. Фондацијата ја 
основаат Градот и Универзитетот како партнери, со буџетска 
поддршка од буџетот на градот во инкубацискиот период. 

The successful implementation of the Skopje Urban Living 
LAB (SKULL) activity, i.e. the urban living laboratory within 

the ROCK project, has set excellent preconditions for the 
realization of the long-thought idea for establishment of formal 

cooperation between the City of Skopje’s Administration and 
the Ss. Cyril and Methodius University, as directly involved 

stakeholders within the city’s development ecosystem. 

SKULL will continue the implementation of the 
already initiated activities as part of the ROCK project, 

within its domain and field of activities, SKULL’s 
membership in the ENOLL network remains a goal.

For that purpose, the City and the University have initiated 
the procedure for the establishment of the “Development 

Institute Skopje” Foundation, an institution that will 
bring together several ongoing complementary activities. 

The foundation is to formalize the legal status of SKULL 
as an organizational unit of the Foundation, in addition 
to Skopje Urban Centre, Skopje Innovation LAB, Social 

Entrepreneurship HUB, Creative Industries LAB, NGO Incubator 
and Smart&Digital Skopje. The Foundation is established 

in partnership between the City and the University, with 
the City’s budget support during the incubation period.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА SKULL

SKULL FOLLOW-UP



SKOPJE ROCK Hackathon се одржа од 9 до 11 ноември 2018 
година со цел да ги инспирира студентите и младите еко-
претприемачи да се справат со најгорливите предизвици 
на Старата скопска чаршија. Скопскиот ROCK Hackathon 
2018 обедини повеќе од 20 универзитетски студенти, млади 
професионалци и претприемачи чија цел беше, најпрво, 
подигнување на свеста за предизвиците за одржливост на 
Старата чаршија, обезбедување обука заснована врз вештини 
за еко-претприемништво, деловна иновација и зајакнување 
на мрежите за соработка со повеќе засегнати страни; ги 
опфати и сите клучни нивоа на инклузивни и ефективни 
локални решенија за глобалните предизвици, како што се 
климатските промени и социоекономските нееднаквости.

Преку посебниот пристап на теренска и истражувачка 
работа, тимовите се обидоа да соберат значајни повратни 
информации од засегнатите страни и ги претворија 
предизвиците во можности преку ефективно користење 
на денешните технологии за да ги структурираат 
столбовите на нивните креативни решенија.

Како продолжение на SKOPJE ROCK HACKATHON 2018, во 
периодот 18-19 септември 2019 година се одржа Skopje 
Roadshow, кој повторно обедини десетина студенти на 
универзитети, млади активисти и учесници на хакатонот, 
се направи иницијална средба на која беше презентирана 
иновативната инкубациска програма со цел да се доразвијат 
идеите што беа иницирани од „Хакатонот 2018“. Настанот 
беше потпомогнат од новиот партнер на проектот ART-ER 
(Attractiveness Research Territory) од Италија, а тимовите што 
ги развија своите идеи со помош на алатката „Business model 
canvas“ ги презентираа идеите пред експертскиот тим. На 
инкубациските тимови развојно им е понудена поддршка за 
континуиран развој на проектите во наредните месеци, каде 
што преку менторска работа со посветени обучувачи ќе може 
да ги развијат своите идеи и да ги применат во практиката.

SKOPJE ROCK Hackathon was held between 9 and 11 November 
2018, with the purpose to inspire students and young eco-

entrepreneurs to tackle the Old Skopje Bazar’s biggest 
challenges. The Skopje ROCK Hackathon 2018 brought together 

more than 20 university students, young professionals and 
entrepreneurs with the following common goals: primarily, 

raising awareness about the sustainability challenges of the 
Old Bazar, providing training on eco entrepreneurship skills, 
business innovation and strengthening of the collaboration 

networks, with numerous stakeholders; it covered all key levels 
of inclusive and effective local solutions for global challenges, 

such as climate change and socio-economic inequalities.

Through the unique approach towards field work and research, 
the teams attempted to collect valuable feedback from 

the stakeholders and turned challenges into opportunities 
by effective use of modern technology, with the purpose 

to structure the pillars of their creative solutions.

As a continuaton of SKOPJE ROCK HACKATHON 2018, 
Skopje Roadshow was held between 18 and 19 September 

2019 which once again, brought together a dozen university 
students, youth activists and hackathon participants. An initial 

meeting took place where the innovative incubation program 
was presented, with the aim to further develop the ideas 

initiated by the 2018 Hackathon. The event was facilitated 
by the new partner of the ART-ER (Attractiveness Research 

Territory) project from Italy. The teams that developed their 
ideas by using the Business model canvas tool presented 
them in front of the expert team. Support for continuous 
development of the projects in the following months was 

offered to the incubation team as a development measure, 
where by usine mentorship from dedicated trainers they will 

be able to develop their ideas and turn them into reality.

ROCK HACKATHON ВО СКОПЈЕ

SKOPJE ROCK HACKATHON



Работилницата се одржа на 24-25.12.2019 година во 
„Скопската жива градска лабораторија“ (SKULL), а фокусот 
на работилницата беше ставен на градење на капацитетите 
на локалната самоуправа преку мапирање на постојните 
проблеми и изнаоѓање иновативни пристапи за решавање 
на тековните проблеми што го засегаат Градот Скопје. 

The Workshop was held on 24 and 25 December 2019 in 
the “Skopje Urban Living Lab” (SKULL). It was focused on 

capacity building of the local self-government by mapping 
the existing problems and finding innovative approaches 
to solve existing problems concerning the City of Skopje.

Работилницата беше организирана од „Скопје Лаб“ – Центар 
за иновации на Град Скопје, под менторство на Софија Богева, 
координатор на „Скопје Лаб“. Преку партиципативен пристап, 
тимовите развија голем број концепти поврзани со отпадот, 
загадувањето на воздухот и енергетската ефикасност на 
зградите. На работилницата зедоа учество претставници од 
градската администрација, а целта на овој тип работилници 
беше кокреирање системски промени со цел Градот Скопје 
да стане град на иднината, кој преку партиципативниот 
процес на кокреирање политики и економски одржливи 
модели за нови начини на живеење ќе даде свој придонес 
во справувањето со згадувањето на воздухот и климатските 
промени. Во таа насока, предвидено е да се мапираат 
локации за работа и имплементирање иновативни акции за 
климатско дејствување на локално ниво во Градот Скопје.

The Workshop was organized by SkopjeLab - City of Skopje 
Innovation Center, under the mentorship of Sofija Bogoeva, 

SkopjeLab coordinator. Through a participative approach, 
the teams developed an array of concepts related to waste, 

air pollution and building energy efficiency. Representatives 
from the City adminsitration attended the workshop. The 

aim of this type of workshop is to co-create systematic 
changes, in order for the City of Skopje to become a city of 
the future, giving its contribution to tackling air pollution 

and climate change by undertaking a participative process of 
co-creation of policies and economically sustainable models 

for new ways of living. Moving forward, there is a plan to 
map working locations and implement innovative activities 

for climate action at a local level in the City of Skopje.

РАБОТИЛНИЦА – ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ПРЕКУ 
МАПИРАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ПРОБЛЕМИ И 
ИЗНАОЃАЊЕ ИНОВАТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА 
РЕШАВАЊЕ АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ШТО ГИ 
ТРЕТИРА ГРАДОТ СКОПЈЕ

WORKSHOP – CAPACITY BUILDING OF THE 
LOCAL SELF-GOVERNMENT BY MAPPING THE 

EXISTING PROBLEMS AND FINDING INNOVATIVE 
APPROACHES TO SOLVE EXISTING PROBLEMS 

CONCERNING THE CITY OF SKOPJE



Градот Скопје ја покани Атина како партнер од проектот 
ROCK, со цел да ја разбере и да ја истражи репликативноста 
на атинската дигитална платформа синАтина во Скопје. 
Целта на Скопје е да го приспособи искуството на Атина во 
обезбедувањето алатки за зголемување на демократското 
учество на граѓаните во донесувањето одлуки и, воопшто, 
во јавниот живот. Една од идеите е детално да се разгледа 
атинската дигитална платформа синАтина. Слична платформа 
ќе се создаде во Скопје за да се зголеми интересот на 
граѓаните за јавниот живот. На ваквата платформа, сите 
регистрирани корисници може да придонесат со објавување 
настани што ги организираат или што се од интерес за јавниот 
живот. Така, самите граѓани го организираат јавниот живот 
во градот. Истовремено, тие стануваат активни учесници што 
може да го искажат своето мислење преку платформата. 
Така, се слуша гласот на граѓаните и секој може буквално да 
го види и да го прочита. Градот Скопје работи на поставување 
платформа за дигитален совет, која нуди поширока 
функционалност за засегнатите страни вклучени во процесот 
на модернизација на градовите. Атина е првиот град што го 
стори тоа. Воедно, Градот Скопје ја разгледува можноста 
за приспособување на платформата синАтина за ангажман 
и учество на граѓаните. Работилницата беше состанок за 
следење на напредокот по настанот за репликативноста 
на синАтина, одржан во Атина во февруари 2019 година. 

The City of Skopje invited ROCK partner Athens to understand 
and explore the replicability of Athens Digital Platform 

SynAthina in Skopje. Skopje’s aim is to adapt Athens’ experience 
in providing tools for increasing the democratic participation 

of citizens in decision-making and generally in public life. 
One of the ideas is to consider in detail the Athens Digital 

Platform SynAthina. A similar platform will be created in 
Skopje to increase the interest of citizens in public life. On such 

a platform, all registered users can contribute by publishing 
events that they organize or which are of interest for public 
life. Thus, the citizens themselves organize public life in the 
city. At the same time, they become active participants who 

can express their opinion through the platform. Thus, the voice 
of the citizens is heard, and everyone can literally see and read 
it. The City of Skopje is working on setting up a Digital Council 

platform, which offers a broader functionality for stakeholders 
involved in the process of modernizing cities. Athens is the first 
city to do it. At the same time, the City of Skopje is considering 

a possibility to adjust the SynAthina platform for citizens 
engagement and participation. This was a follow-up meeting of 

the SynAthina replication event in Athens on February, 2019.

РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕПЛИКАТИВНОСТ НА 
ДИГИТАЛНАТА ПЛАТФОРМА ОД АТИНА 
СИНАТИНА ВО СКОПЈЕ

WORKSHOP ON THE REPLICABILITY  
OF ATHENS DIGITAL PLATFORM  

SYNATHINA IN SKOPJE
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