Записник од работниот состанок одржан на 21.05.2020
за избор на идејно-обликовни решенија за изработка на прототип на сувенири за
Старата скопска чаршија, како дел од иницијативата „Нови сувенири за Старата скопска
чаршија“
(во рамките на ROCK проектот што е дел од програмата Horizon 2020 и се
реализира со финансиска поддршка од Европската унија)

ЗА КОНКУРСОТ
Конкурсот е распишан како дел од иницијативата „Нови сувенири за Старата скопска
чаршија“ со цел зголемување свесноста за значењето на оваа културно-историска
целина во градот Скопје, како и промоција на нејзините вредности. Во тој контекс,
понудените решенија се очекува да ги истакнат вредностите на културното наследство,
старите занаети, традицијата и културните, историските, материјалните и духовните
вредности на Старата скопска чаршија како заштитена културна целина од особено
значење со богато културно-историско наследство.
Истовремено, преку овој конкурс се очекува да се овозможи идентификација,
промоција и вклучување на креативниот дизајнерски потенцијал со цел истиот да даде
свој директен придонес во креирањето на модерни и во духот на времето сувенири;
Преку пристигнатите трудови се очекува да се зголеми понудата на сувенири за Град
Скопје со иновативен пристап на креативните индустрии, односно да ја збогати
туристичко-комерцијалната понуда на чаршијата како еден од најатрактивните градски
простори.
Наградниот фонд изнесува 450.000 денари и планирано е да се доделат најмногу 5
награди за откуп на решенија кои ќе ги задоволат критериумите на конкурсот.
КОНКУРСНИ УСЛОВИ
 Конкурсот е јавен и анонимен. Право на учество имаат сите физички и правни
лица кои се заинтересирани и сметаат дека можат да ги исполнат конкурсните
услови.
 Секој учесник на конкурсот е должен да достави конкурсен труд согласно
конкурсните барања. Трудовите што нема да го исполнат овој услов нема да
бидат разгледувани од Жири комисијата.
 Конкурсните материјали и целата коресподенција поврзана со конкурсот треба
да биде на македонски јазик.
КРИТЕРИУМИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ
 Почитување на основните начела на иницијативата „Нови сувенири за Старата
скопска чаршија“;
 Квалитет на предложениот дизајн и трајност на предложените материјали за
изработка;
 Иновативност, креативност и високо ниво на впечатливост на обликовниот
израз;
 Културолошка вредност на дизајнот;
 Едноставна изведливост и умножување;
 Одржлививост, економска и производствена поддржаност на решението;
 Продажен потенцијал на призводот произлезен од решението;



Еколошка издржаност на решението.

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ
Состав на Жири комисијата
Александар Богоевски, член – Град Скопје
Антонио Павловски, член – Град Скопје
Професор Огнен Марина, член – Декан на Архитектонски факултет
Професор Бедир Ибрахим (Член) – Декан на ФЛУ
Весна Аврамовска (Претседател на комисијата) – претседател на Здружение на граѓани
МАТА-Скопје
ПРИСТИГНАТИ И НАГРААДЕНИ ТРУДОВИ
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Од пристигнатите трудови, ценејќи ги трудовите според зададените конкурсни
критериуми, комисијата одлучи да награди 5 трудови.
Членовите на комисијата го направија следниот поединечен избор
Избор на трудови според
Член на жирито
работни шифри
Александар Богоевски, член – Град Скопје
3
4
16
17
Антонио Павловски, член – Град Скопје
4
17
12
15
Професор Огнен Марина, член – Декан на
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1
3
9
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(Претседател на комисијата) – претседател на
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1
7
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1

По сумирање на резултатите од поединечниот избор на членовите на комисијата, Се
добија крајните наградени трудови, со следните работни шифри: 1,3,4,16,17, зад кои
работни шифри стојат следните трудови:
Наградени трудови:

1 Платнена торба
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Чаршијата
-чаши
-беџ
3 -разгледница

4 сукало

КОНКУРС ЗА НОВИ СУВЕНИРИ
-НАГРАДЕНИ ТРУДОВИУл.Лазар
Филип
Димитров 23а,
078/308Конески
Скопје
738
Ул.Мирче
Оровчанец бр.
16а, Скопје
Гордана
071/218Вренцоска
035
Ул.Февруарски
Македона
поход бр.48/30 071/533Тошевски
Скопје
772

fkoneski@hotmail.com

vrencoska@gmail.com

cat.make@gmail.com

-Машка маица
-Женска маица
-Платнена торба
-Беџ со магнетотворач за
шишиња
Марама/заштитна Марјан
16 маска за лице
Дончевски
Сребрена врата
17 во украсна рамка

Дијана
Тодоровски

Бул.Јане
Сандански
38/1-35, Скопје

078/210540
Ул.Васко
Карангелевски
23 бр.46 Скопје

mdoncevski@gmail.com

078/333261

Реализацијата на конкурсот ги постигна очекуваните резултати со оглед на околностите
во кои се реализираше истиот. Можеби одзивот на креативниот поренцијал на
конкурсот ќе беше поголем, доколку реализацијата беше во друг временски период.
Наградените трудови, нудат конкретни видови на сувенири, но претставуваат и
солидна основа за Градот за понатамошно развивање на предложените дизајни во
нови видови на сувенири.
Подолу се дадени прилози од наградените решенија. Редоследот е по реден број на
работната шифра. Трудовите не се рангирани според квалитет на трудот.
1. ПЛАТНЕНА ТОРБА
Автор: Филип Конески

Краток коменрат на Комисијата
Приложениот труд претставува платнена торбичка која би можела на секој да му е при
рака. Лесна и негабаритна, со што исполнува еден од основните критериуми за
сувенир.
На торбичката е аплициран архитектонски дигитален цртеж, снимка од постоечка
состојба на дел од „Златарската улица“, позиционирани во блокот околу Безистен, со
елементи на слободна интерпретација (доработка) од авторот. Авторот дава и предлог
за пакување на торбичката, сугестии за можна адаптација на дизајнот на цртежот и
можни техники за изработка
3. ХРАНАТА НА ЧАРШИЈАТА
Автоор:Гордана Вренцоска

Краток коменрар на Комисијата
Авторот нуди комплетно идејно решение за сувенири кои се врзани околу концептот
„ХРАНА како културна, турстичка и економска вредност на Старата скопска чаршија,
како неизоставен дел од секоја градска урбана целина...“
Визуелните-графички решенија се поврзани со специјалитетите на Старата скопска
чаршија, бурек, кебапи и симитка, претставени во стилизирана форма и слогани на
англиски јазик: I love BUREK, I love Kebapi, I Love simitka… Овие графички решенија,
авторот ги става во комбинација со други препознатливи обележја на Чаршијата, со
што приложува еден комплетен, допадлив визуелен приказ, карактеристичен за
Старата скопска чаршија.
Предложените графички решенија се аплицирани на порцелански чаши, беџеви и
разгледници, со по 4 варијации на графички дизајн.
Можноста за понатамошна аплокација на дизајните и на други производи е речиси
неограничена

4. СУКАЛО
Автор: Македона Тошевски

Краток коменрар на Комисијата
цептот на авторот е поврзан со храната како препознатлив елемент од туристичката
понуда. Поточно, тој приложува дизајн на сувенир, кој претставува сукало на кое се
изгравирани традиционални шари од македонскиот вез (изгравиран дел од вез од
народна носија од Скопска Блатија. Во македонската традиција се познати употребата
на печатите од дрво, таканаречени поскурници, со кои се остава печат на
погача/проскура. Овде авторот нуди едно посовремено решение, каде шарата е
аплицирана на сукало и таа шара може да се аплицира на разни теста кои се прават
денес. Универзалноста на сувенирот го прави интересен и за стабските туристи кои
користат вакви сукала во изработката на колачи за разни пригоди.
Процесот на производство на сувенирот е едноставен, бидејќи се користат современи
технологии на изработка (ласерско гравирање) и може да се изработуваат во големи
количини и реелативно ниски цени

16. Земи дел од Скопје со себе…/ Take a Piece of Skopje with You…
АВТОР:Марјан Дончевски
Дизајн 1

Дизајн 2

Краток коменрат на Комисијата
Понудениот труд е најкомплетниот труд што е пристигнат во овој циклус. Сите
елементи кои беа поставени како конкурсни услови и критериуми се исполнети на
највисоко, професионално ниво
Авторот дава две колоритни графички решенија кои се аплицираат на две линии на
производи: женска и машка маица, марама/заштитна маска, торбичка и отварач за
шишиња со магнет за на фрижидер.
Кон приложените дизајни, авторот дава и прецизни информации за големините,
цените, можен производител. Исто така, авторот приложи и комплетни дизајни
подготвени за печатење (AI).

17. СРЕБРЕНА ВРАТА ВО УКРАСНА РАМКА
Автор: Дијана Тодоровски

Краток коменрар на Комисијата
Авторот ја претставува ПОРТАТА како еден од највпечатливите архитектурални
елементи на Старата скопска чаршија. Сувенирот е изработен во сребро, со
должина од 4,5 сантиметри и ширина од 2,4 сантиметри и е вметнат во украсна
рамка.

