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Предговор

Preface

Кон крајот на 20 и првите децении на 21 век
на територијата на Р Македонија се истражувани
стотици археолошки локалитети. Едни се со назнака
„капитални“, други плански, долгорочни и систематски
ископувања, трети имаат статус на превентивни со
заштитен режим заради инфраструктурни и земјени
работи на теренот, дел од нив се наоѓани со стручно
рекогносцирање, но има и такви кои сеуште се мета
на нелегални трагачи чија цел е „скриено азно“ што
ветува незаконска трговија.

Hundreds of archaeological sites have been
researched on the territory of the Republic of Macedonia
in late 20 and early 21 century. Some of them were
called “capital” research, others planned, long-term and
systematic excavations, still others have the status of
preventive with a protective regime due to infrastructural
and earth work on the ground, part of them were
discovered through expert field surveys, however there
are still some sites that are targeted by illegal diggers
who are trying to find “hidden treasures” that suggests
illegal trade.

Бројот на движните наоди се искачува на повеќе
стотици илјади почнувајќи од огромниот студиски
материјал до ексклузивните примери на врвни
археолошки артефакти од сите етапи на човековата
егзистенција на овие простори.

The number of movable findings amounts to
hundreds of thousands, from the huge amount of
study material to exclusive examples of state-of-theart archaeological artifacts from all stages of people’s
existence in these areas.

Археолошката
документација,
главно,
педантно ги забележува податоците на нивното
наоѓање. Медиумите, јавните гласила и социјалните
мрежи речиси секојдневно објавуваат детали за овие
откритија. Со тоа, до некаде се задоволуваат дневните
интересирања на пошироката јавност меѓутоа, за
научно фундираните статии, за анализи и расправи, за
монографии и други референтни публикации потребни
се повеќегодишни, макотрпни истражувања така што
нивниот број објективно не може да соодветствува со
новопронајдените материјали.

Archaeological documents, mainly, keep pedantic
records of data about their discoveries. Media, public
outlets and social networks publish details about these
discoveries almost daily. This somewhat satisfies the
interests of the broader public, however, scientificallybased articles, analyses and debates, monographs and
other reference publications require lengthy and vigorous
research so that their numbers cannot objectively
correspond with the newly discovered materials.
Archaeology is not and must not be an ephemeral
occurrence. Surveys, excavations, then conservation
and presentation of movable and immovable objects
are actions which will lose their credibility if they are
not verified with adequate expert interpretation before
the public. They would undoubtedly transform into
anachronistic oral legends and not into part of global
humanistic insights.

Археологијата не е и не смее да биде ефемерна
манифестација. Рекогносцирањата, ископувањата,
потоа конзервацијата и презентацијата на движните
и недвижни објекти се дејствија кои ако не се
верификуваат со соодветна стручна интерпретација
пред јавноста губат од својата веродостојност.
Тие неминовно се престоруваат (претвораат) во
анахрони, усмени преданија а не во дел од глобалните
хуманистички спознанија.

These trends and global experiences lead us
to believe that this unfavourable situation could be
overcome by establishing a publication whose name
Arheološki Informator (Archaeological Newsletter)

Како поук од овие трендови и од светските
искуства се дојде до заклучок дека овие неповолни

[7]

состојби можат да се надминат со формирање на
гласило чие име „Археолошки Информатор“ само
по себе ја објаснува намената и ја зацврстува оваа
послаба алка во нашите професионални стремежи.
Прелиминарни или претходни извештаи за третираните
локалитети, издржани елаборации за ексклузивните
наоди, рецензии за нова и провокативна стручна
литература и други информации од областа на
археологијата форматирани во куси но, содржајни
известувања можат да бидат вистински вовед за
натамошна по продлабочена работа на одделна
археолошка проблематика. Имено, од разни причини,
од непредвидливи прилики/неприлики ваквите
текстови неретко остануваат како единствени, првични
и меродавни соопштенија за извршените работи.

explains its purpose and strengthens this weak link in our
professional endeavors. Preliminary or preceding reports
on the treated sites, well-founded elaborations about
exclusive finds, reviews on new and provocative reference
publications and other information from the field of
archaeology formatted in short, but substantial reports
might be the proper introduction for further in-depth
work on particular archaeological issues. Namely, due
to various reasons and unforeseen circumstances, these
texts often remain the only competent notifications
about work that was carried out.
We believe that this would encourage many young
researchers to present, first-hand, the results of their
activities, while those with more experience to summarize
their observations on a particular issue or thesis that has
matured in their minds over time.

Веруваме дека на ваков начин многу
млади истражувачи ќе се охрабрат да ги изнесат
(презентираат) од прва рака резултати од своите
активност, додека поискусните да ги сублимираат
насобраните опсервации за некое свое видување или
теза која кај нив созреала со текот на времето.

Hoping that this initiative would be beneficial for
all, we want the Archaeological Newsletter to have a long
life, be successful and well received in the global quest for
progression of archaeological notions.
10.01.2016

Со надеж дека оваа иницијатива ќе биде од
полза за сите на списанието Археолошки Информатор
му посакуваме долговечност, успех и добар прием во
глобалната потрага за напредок на археолошката
мисла.

The editorial board

10. 01. 2017
Од редакцијата
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Археолошкиот локалитет Стоби е предмет на
стручен и научен интерес, безмалку, 150 години. Во периодот од март до јули 2008 година, тимот составен од
авторите на трудот, успешно го реализираа проектот
за имплементирање на Географскиот информациски
систем за археолошкиот локалитет Стоби. ГИС е многу
практичен инструмент кој нуди неограничени можности за адаптирање спрема потребите. Добро е познато
и тоа дека ГИС претставува систем за поврзување на
алфанумерички и мултимедијални податоци во многу
погодна форма за презентирање. Тој овозможува, голема количина на информации од различен вид, да биде
лесно достапна, лесна за надградување, изменување
и презентација и исклучително компатибилна со различен софтвер. Стоби како споменик на културата e
избран за реализација на овој пилот - проект заради:
непостоењето на конфликт со друг проект од ваков
карактер, високиот квалитет и квантитет на сочуваните
археолошки остатоци, постоењето на богат архивски
материјал (документација) од минатите археолошките истражувања, како и големиот потенцијал за туристички развој заради солидна патна инфраструктура
во неговата непосредна околина.

The Stobi archaeological site has been of scientific
and expert interest for at least 150 years. In the period
between March and July 2008, the team comprised of this
paper’s authors, successfully carried out the project for
implementation of the Geographic information system
on the Stobi archaeological site. GIS is a very practical
instrument with unlimited possibilities for adaptation in
accordance with the requirements. It is well known that
GIS is as system for linking alphanumeric and multimedia
data in a form suitable for presentation. It makes it
possible for a huge quantity of various information to be
easily accessible, easy to upgrade, change and present
and it is exceptionally compatible with different types
of software. As a cultural monument, Stobi has been
chosen for this pilot-project because there was no
conflict with another project of this character, the high
quality and quantity of the preserved archaeological
remains, the rich archive material (documents) from
past archaeological research, as well as the big potential
for tourism development because of the good road
infrastructure in its immediate vicinity.
This project was part of numerous activities
of various types, supported and financed with a
grant of the Italian Government in pilot activities for
education and culture. Some of them were focused
on promotion and immediate physical treatment of
infrastructure (accommodation, organization and
physical protection) of the archaeological sites of Skupi,
Stobi and Heraclea Lyncestis. This project belongs
to the segment of educational activities, in order to
produce staff for a specific approach to protection and

Овој Проект беше дел од голем број на активности со различен карактер, поддржани и финансирани
преку грант на Владата на Р Италија во пилот - активности за едукација и култура. Дел од нив беа насочени
кон промоција и непосредно физичко третирање на
инфраструктурата (сместување, уредување и физичка
заштитата) на археолошките локалитети Скупи, Стоби
и Хераклеја Линкестис. Овој Проект припаѓа во сег-
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promotion of cultural heritage. Its implementation, with
the organised seminars and workshops, gave strong
support and stimulation to the management of cultural
resources, the strengthening of institutional capacities
for adequate development, protection and valorization
of cultural monuments, as well as generally, to promote
sustainable tourism. The other goal was to establish
sustainable international cooperation between the
institutions in the field of culture and education. The
entire scope of activities was managed by employees
of the International Management Group – IMG office
in Skopje. Experts from abroad were hired for specific
expert activities.

ментот на едукативни активности, со цел создавање
на кадар за еден специфичен приод во заштитата и
промоцијата на културното наследство. Преку неговата реализација при што, меѓу другото, беа организирани различни семинари и работилници, беше дадена
силна поддршка и стимулација во менаџирањето на
културните ресурси, зајакнувањето на институционалните капацитети за соодветен развој, заштита и
валоризација на спомениците на културата, но и генерално, за унапредување на постојниот кон одржлив
туризам. Другата цел беше создавање на одржлива
меѓународна соработка помеѓу институциите од областа на културата и образованието. Целокупниот
обем на активности беше менаџиран од вработени во
канцеларијата на International Management Group –
IMG во Скопје. За специфичните стручни активности
беа ангажирани и специјалисти од странство.

The project was carried out in several stages:
- collection and digitalization of archive and
published multimedia data (drawings and photos);

Проектот е реализиран преку неколку фази:

- creating an MS Access (Microsoft Office 2003)
database by entering and linking alphanumeric and
multimedia data;

-собирање и дигитализација на архивски и публикувани мултимедијални податоци (цртежи и фотографии);

- drawing individual plans for all objects with
Autodesk Map 3D and inserting them in a published map
of the Stobi archaeological site;

-создавање на MS Access (Microsoft Office 2003)
база со податоци преку внесување и поврзување на
алфанумерички и мултимедијални податоци;

- field recording with 3D Laser Scanner Data,
processing data and making horizontal and vertical
sections thtought the point cloud for every object
individually and for the entire site framework;

-исцртување на поединечни планови од сите
објекти со користење на Autodesk Map 3D и нивно
внесување на публикувана мапа од археолошкиот
локалитет Стоби;

- linking of the alphanumeric, multimedia and
spatial data by putting them in ArcMAP-project with the
ESRI ArcGIS 8.3 programme package;

-теренско снимање со 3����������������������
D���������������������
��������������������
Laser���������������
��������������
Scanner�������
, обработка на податоците и создавање на хоризонтални и
вертикални пресеци од облакот од точки (point cloud)
за секој поединечен објект, но и во рамките на целиот
локалитет;

The structure of the database is organised on
the principle of linked tables with unique names, made
specially to carry information that refer to concrete
subjects of various types (Pl.I.1). This organization
absolutely corresponds with the data model for the
information system on cultural heritage of the Republic
of Macedonia and is an example of its logical upgrade.
The majority of data are entered via selection menus.
In the digital template where data are entered there
are options for navigation through the database, for
copying records (for more efficient input of data), for

-поврзување
на
алфанумеричките,
мултимедијалните и просторните податоци преку внесување во ArcMAP-проект со користење на
програмскиот пакет ESRI ArcGIS 8.3;
Структурата на базата е организирана на
принцип на поврзани табели со уникатни имиња,
изработени специјално за да носат информации
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кои се однесуваат на конкретни предмети со
различен карактер (T.I.1). Оваа организација
апсолутно кореспондира со податочниот модел за
информативниот систем на културното наследство
на Република Македонија и претставува пример за
негова логична надоградба во длабочина. Најголем
број од информациите се внесуваат преку изборни
менѝја. Во дигиталните обрасци во кои се внесуваат
информациите, постојат опции за навигација низ
базата, за копирање на записи (заради поефикасен
внес на податоци), за пребарување, печатење итн.
Со оглед на тоа што идејата беше да се презентира и
применливоста на ГИС за валоризација и промоција
на културното наследство, внесувањето на податоци
се изведува на две нивόа. Во виртуелниот образец
на првото нивό се внесуваат основните податоци за
споменичната целина или културниот предел, а во
случајов археолошки локалитети (T.I.2)1. За ���������
секој локалитет во МS Access базата на податоци постојат
серија од информации кои се поврзани со физичката локација на која тој се наоѓа на генералната мапа.
Дополнително, постои можност за преминување на
следно нивό, нивό на посебен објект во склоп на тој
споменик на културата (T.I.3). Тука, во нов (под)образец
се внесуваат алфанумеричките и мултимедијалните
податоци кои се однесуваат на конкретниот споменик (објект). Информации на сите нивόа се собирани
и внесувани само за археолошкиот локалитет Стоби.

searching, printing, etc. Since the idea was to present
the application of GIS for valorization and promotion
of cultural heritage, data can be entered on two levels.
Basic information about the monument complex or the
cultural area, in this case archaeological sites (Pl.I.2), is
entered in level one virtual template1. Each site in the MS
Access database contains a series of information about
its physical location on the general map. Additionally,
there is the option to go to the next level, the level of
individual object as part of that cultural monument
complex (Pl.I.3). Here there is a new (sub)template for
entering alphanumeric and multimedia data that refer
to the particular monument (object). Information for
all levels were collected and entered only for the Stobi
archaeological site.
The chronology of each object is entered
through three different selection menus with different
degree of precision, from past cultural period to the
rule of a specific ruler. For each monument there is
the option to enter data about additional construction
interventions (extensions, renovations, demolition,
etc.). There is an option for printing images at different
levels, as well as printing select information based on
type (bibliography, list of photos and drawings, etc.).
There is also possibility for lexicons updates (lists
with options in the selection menus). The database
is open for upgrading and it is necessary to add
options for entering other types of information, such
as: conservation research and interventions, and
information about movable archaeological material.
The final goal is to incorporate all archaeological sites
in R Macedonia by using the same data organization,
the same methodology and GIS-technology2. After the
digitalization, multimedia data – files (drawings, photos,
plans or maps) are uniquely named following uniform

Хронологијата на секој објект се внесува преку три различни изборни менѝја со различен степен
на прецизност, од културен период во минатото, па сé
до владеење на конкретен владетел. За секој објект
постои можност за внесување на податоци за дополнителни градежни интервенции (доградби, обнови, рушења итн.). Достапна е опција за печатење
на прикази на различно нивό, како и за печатење на
селектирани информации според одреден карактер (библиографија, листа со фотографии и цртежи итн.). Оставен е и простор за дополнување на
некои од лексиконите (листи со опции во изборни-

1
Having in mind the goal, the best known archaeological sites on the
entire territory of R Macedonia were chosen and only the basic information about
them was entered. Of key importance in this stage was the diversity of the character, the use and the chronology of the site. The database is open for adding other
sites. Information published in (Коцо и др. 1996; Маркоски 2002) were used.
2
If a GIS for the entire territory of R Macedonia is made, a system that
would contain a massive fund of information, it is necessary to use the ORACLE
database. With funds from the World Bank and UNESCO, UNESCO experts have
already created such a database about the entire cultural heritage in R Macedonia. Filling it in is a continuous and long process. The MS Access base used in this
project is basic but absolutely complementary with the above mentioned more
complex base.

1
Со оглед на целта, избрани се најпознатите археолошки
локалитети од целата територија на Р Македонија, и за нив се внесувани само
основни информации. Од суштинско значење во оваа фаза беше диверзитетот
во поглед на карактерот, целта на употреба и хронологијата на локалитетите.
Базата е отворена за дополнување со други локалитети. Користени се
информациите публикувани кај (Коцо и др. 1996; Маркоски 2002).
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те менѝја). Базата е отворена за надоградба, и неопходно е додавање на опции за внесување на информации од друг карактер, како: конзерваторски
истражувања и зафати и податоци за движен археолошки материјал. Крајната цел е инкорпорирање на
сите археолошки локалитети од Р Македонија, притоа користејќи ја истата организација на податоците, истата методологија и ГИС - технологија2. После
дигитализацијата, мултимедијалните податоци - датотеки (цртежи, фотографии, планови или мапи) се
уникатно именувани според ист принцип и потоа систематизирани по системски папки, поделени според
карактерот (стари фотографии, нови фотографии,
цртежи во размер, картографија во размер и цртежи во AutoCAD)3. Од базата е повикувана хиперврска
до секоја датотека од папките. Во базата е внесена и
целокупната библиографија за секој објект посебно.
При креирањето на структурата на базата е користена
постојната, законски пропишана Национална
класификација на културното наследство (Сл. Весник
37/06, 11-126) и Законот за заштита на културно
наследство (Сл. Весник 20/04, 2-72). Во базата се
внесени вкупно 218 археолошки локалитети, 115
градби од Стоби, Хераклеја Линкестис, Скупи,
Стибера, Баргала, Вардарски Рид и Лихнид. Внесени
се 149 библиографски единици, 10 нови и 15 стари
фотографии од локалитети и 10 планови, потоа, 395
библиографски единици за поединечни градби, 641
нова и 620 стари фотографии и 311 цртежи4.
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principle and then systemized by system folders,
divided per type (old photos, new photos, drawings in
proportion, cartography in proportion and drawings in
AutoCAD)3. There is hyperlink from the base to all files
in the folders. The database also contains the whole
bibliography for each monument individually. When
creating the structure of the database, the existing,
legal National classification of cultural monuments was
used (Official Gazette of RM 37/06, 11-126) and the Law
on Protection of Cultural Heritage (Official Gazette
of RM20/04, 2-72). A total of 218 archaeological sites,
115 monuments from Stobi, Heraclea Lynkestis, Skupi,
Stibera, Bargala, Vardarski Rid and Lihnid are entered
into the base. There are also 149 bibliographic units, 10
new and 15 old photos of sites and 10 plans, then 395
bibliographic units for individual structures, 641 new
and 620 old photos and 311 drawings4.
For the next stage of the project, drawing the
plans of the monuments and placing them on a map,
a large quantity of primary and secondary spatial data
was collected. The graphic information was created
with CAD-software and the application of new tools
for different levels of analysis. They move from a
broader geographical (for sites) through micro-regional
topographic level (for the region around Stobi) all the
way to the level of archaeological and architectural
context (for Stobi as a separate site). For the highest,
geographical level, a map of R Macedonia from
1982 was used (Bessel ellipsoid, Lambert conformal
conic projection, ratio 1:500000). For the second
or topographic level, topographic maps from 1973
and 2004 were used (Bessel ellipsoid, Gauss-Kruger
projection, ratio 1:25000). Several published maps were
used for the third level; one of them is with isolines at
a distance of 0.5 m (Wiseman and Mano-Zissi 1974, 119,
fig. 2; Алексова 1984, 44; Aleksova 1997, fig.1; Микулчиќ
2003)5. All maps were transformed with the most used

За следната фаза од проектот, исцртување
на плановите на градбите и нивно поставување на
мапа, беше собрана голема количина од примарни
и секундарни просторни податоци. Графичките
2
Доколку се работи на ГИС за целата територија на Р Македонија,
систем кој ќе содржи масивен фонд од информации, неминовно е користењето
на ORACLE база на податоци. Со пари на Светската банка и УНЕСКО, од страна
на експерти од УНЕСКО е веќе создадена таква база за целокупното културно
наследство со кое располага Р Македонија. Нејзиното полнење е континуиран
и долг процес. МS Access база со која се работеше во текот на овој проект е
поедноставна и апсолутно комплементарна со моделот и структурата на претходно споменатата покомплексна база.
3
Квалитетот на дигитализираните податоци е 200-300 dpi.
4
За истакнување е лимитираниот, речиси непостоечки придонес
од Националниот конзерваторски центар – Скопје (неколку конзерваторски извештаи за неколку објекти) и на Локалната управа на археолошкиот локалитет
Стоби, во прилог на обезбедување на што е можно побројна и поквалитетна
документација која ќе се дигитализира и внесе во базата. Затоа, најголем дел
од материјалите кои се внесени се веќе публикувана јавно достапна граѓа.

3
The quality of the digitalized data is 200-300 dpi.
4
It should be pointed out that there was a limited, almost nonexistent
contribution by the National Conservation Centre – Skopje (several conservation
reports about several objects) and the Local administration of the archaeological
site Stobi to the efforts to collect as many documents as possible that would be
digitalized and entered in the base. Thus, most of the materials entered have
already been published and are accessible.
5
These data were used to create a precise three-dimensional field
model of Stobi and its immediate surroundings.
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информации се создадени со користење на CAD софтвер и примена на нови алатки за различни нивόа
на анализа. Тие се движат од пошироко географско
(за локалитети), преку микро - регионално топографско нивό (за регионот околу Стоби) и сé до нивό на
археолошки и архитектонски контекст (за Стоби како
посебен локалитет). За највисокото или географско
нивό е користена мапа на Р Македонија од 1982 година (Беселов елипсоид, Ламбертова конформна конусна проекција, размер 1:500000). За второто или топографско нивό се користени топографски мапи од 1973
и 2004 година (Беселов елипсоид, Гаус-Кригерова
проекција, размер 1:25000). За третото нивό се користени неколку публикувани мапи, од кои една е со
изохипси на растојание од 0,5 m (Wiseman and ManoZissi 1974, 119, fig. 2; Алексова 1984, 44; Aleksova 1997,
fig.1; Микулчиќ 2003)5. Сите мапи беа трансформирани
во, во тој момент најчесто користениот географски
систем WGS84 – UTM, 34N. Трансформацијата е
направена со софтвер за автоматизирана конверзија.
Притоа, се користени и мерења направени со DGPS
уред. После гео-референцирањето на сите мапи, во
Autodesk Map 3D на географската мапа се лоцирани
и обележани избраните „познати“ археолошки локалитети (заб. 1). На секој од нив е дадено име комплементарно со тоа во МS Аccess базата. На географско и
топографско нивό не се детектирани отстапувања на
мапите после георефенцирањето.

geographic system at the time WGS84 – UTM, 34N. The
transformation was made with software for automated
conversion. Measurements made with a DGPS device
were used as well. After all maps were geo-referenced,
the selected archaeological sites (fn. 1) were located
and marked on a geographic map in Autodesk Map 3D.
Each of them was given a name complementary with
that in the MS Access base. No deviations were detected
on the maps on geographic and topographic level after
the geo-referencing.
A new general map was created for Stobi
in Autodesk Map 3D, which contains all the objects
discovered until then, topographic information as well
as parts of the road and railway infrastructure in the
vicinity. First every object was drawn individually, then
they were aligned on the most correct published map of
the settlement (Pl.I.4-6). All the information accessible
on the maps and the plans are drawn in thematic layers.
A DGPS instrument was used to observe the streets,
ramparts and the position of some objects6. After
checking the precision of the available primary and
secondary spatial information for Stobi, certain faults,
irregularities and inconsistencies were identified both
about the spatial position of the objects and the layout
of rooms in them. The 3D Laser Scanner campaign was
done because of the contestable quality of part of
the available material as well as the absence of data
about some buildings. Leica Scanstation HDS 3000
with a digital calibrated camera was used, while the
campaigne was made in cooperation with INTOGEO
STUDIO GRASSI7. The recording at a total of 23 stations
provided the most precise spatial information about the
archaeological remains in Stobi. To merge the results
and create a unique digital elevation model (DEM) from
the laser scanner campaign, the spatial information
from the specially placed markers gotten from a total
station was used8 (Pl.II.1-3). However, because of the

За Стоби во Autodesk Map 3D е создадена нова
генерална мапа, која ги содржи сите дотогаш откриени објекти, топографски информации, но и делови
од патната и железничката инфраструктура во околината. Најпрво беа исцртани секој објект поединечно,
а потоа тие беа порамнети врз најкоректната публикувана мапа на населбата (T.I.4-6). Сите информации
кои беа достапни на мапите и плановите се исцртани во тематски целини (layers). Со DGPS инструмент
беше следено протегањето на улиците, бедемите
и позицијата на некои објекти6. Преку проверка на
прецизноста на достапните примарни и секундарни

6
Of great importance was the identification of the trigonometric
point that is preserved near the southern doorpost of the entrance to the corner
tower, at the junction between the north-western and the south-western rampart.
7
INTOGEO STUDIO GRASSI. Accessed May 26 2017.
http://www.intogeo.it/_archeologia_architettura_e_beni_culturali.html
8
The average degree of detail of the original recordings is between 1
and 5 cm distance between points, depending on the distance of the object that
was recorded or a distance of 2 cm between points at a distance of 20 m.

5
Овие
������������������������������������������������������������
податоци беа употребени за создавање на прецизен тродимензионален теренски модел на Стоби и на неговата непосредна околина.
6
Многу значајно беше идентификувањето на тригонометарската
точка која се наоѓа сочувана покрај јужниот довратник од влезот во аголната
кула, на спојот помеѓу северозападен и југозападен бедем.
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“heavy” point cloud and the need of great computer
hardware requirements to use it, the source level of
details is left only in the individual recordings (stations)
and the separate 19 polygons that cover the limits of
as many individual buildings or parts of infrastructural
elements9. The point cloud for the entire Stobi site is with
a purposefully decreased level of details. The creation
of horizontal sections made it possible to correct the
positions of the objects and the interior layout of
rooms. A digital camera Nikon D40 (Pl.II.4-6; Pl.III.1) was
used to take photos necessary for photogrammetric
level of presentation. This material was used only for
educational purposes and the results were not included
in the system10.

просторни информации за Стоби се утврдени
недостатоци, неправилности и неконзистентности,
и на нивό на просторен распоред на објектите и на
организација на просториите во нив. 3D Laser Scanner
кампањата беше изведена заради спорниот квалитет
на дел од материјалот кој беше на располагање, како
и заради непостоењето на документација за некои
градби. Се користеше уред Leica Scanstation HDS
3000 со дигитална калибрирана камера, а снимањето
беше извршено во соработка со INTOGEO STUDIO
GRASSI7. Преку снимање од вкупно 23 станици се добиени дотогаш најпрецизни просторни информации
за археолошките остатоци на Стоби. За спојување
на резултатите и креирање на единствен дигитален
висински модел (DEM) од снимањата, беа користени
просторните информации од специјално поставените
маркери добиени со тотална станица8 (T.II.1-3). Сепак,
заради „тежината“ на облакот од точки и големите
хардверски побарувања за работење со него, изворното нивό на детали е оставено само на поединечните снимања (станици) и на издвоените 19 полигони во
кои се опфатени границите на исто толку поединечни
градби или делови од инфраструктурни елементи9.
Облакот од точки за целиот локалитет Стоби е со промислено намалено нивό на детали. Создавањето на
хоризонталните основи овозможи коригирање на позициите на објектите и на внатрешната организација
на просториите. Со дигитален фотоапарат Nikon D40
(T.II.4-6; T.III.1) беа обезбедени фотографии неопходни за фотограметриско нивό на приказ. Тој материјал
се употреби за чисто едукативни цели, а резултатите
не беа вклучени во системот10.

The final product was completed by linking
the information from the MS Access database with the
spatial information in CAD format by using the ArcMAP
software.
The testing stage showed that the system
functioned perfectly, despite the visually modest
interface. The access to all multimedia data and to
the alphanumeric information was without a problem
(Pl.3.2, Pl.3.3). Based on the data, maps for the first two
levels were made. For the first level, only few steps were
made to produce general maps about the typology and
the chronology of archaeological sites (Pl. 4.1), maps of
sites according to the municipality they belong to, the
conservation centre that is competent for them, then
maps of the Hellenistic, Roman and Byzantine periods.
When it comes to tourist promotion of the archaeological
sites, after the system is upgraded with more detailed
information, it would be possible to create specialized
tourist routes, adapted to visitors’ needs.

Финалниот производ се доби со поврзување на
информациите од МS Access базата со просторните

For the second level, general site maps were
created according to the typology, chronology and the
use of monuments in Stobi (Pl.4.2, Pl.4.3), followed by
special tourist routes, adapted to the needs and the

7
INTOGEO STUDIO GRASSI. Посетено на 26 May 2017.
http://www.intogeo.it/_archeologia_architettura_e_beni_culturali.html
8
Просечниот степен на детали на изворните резултати од
снимањето се движи помеѓу 1 и 5 cm растојание меѓу точките, во зависност
од оддалеченоста од објектот кој се снима или, растојание од 2 cm помеѓу
точките на далечина од 20 m.
9
Python софтвер е специјално развиен од страна на D. Santarsiero
за потребата од издвојување на облаци од точки за секоја градба поединечно.
Низ генералниот и низ посебните облаци од точки, со истиот софтвер се
направија хоризонтални и вертикални пресеци на повеќе висини, во формат
погоден за обработка во CAD средина. ����������������������������������
Пристапот до пресеците беше достапен директно преку генералната мапа на Стоби во ARC Map (т. 2.3).
10
Фотограметриски приказ беше создаден за базенот во перистилот
на објектот Палата на Перистерија.

9
Python software was specifically developed by D. Santarsiero to
separate point clouds for each building individually. With the general and the particular point clouds, the same software was used to make horizontal and vertical
sections at various heights, in a format suitable for processing in CAD environment. The access to the sections was available directly through the general map
of Stobi in ARC Map (t. 2.3).
10
A photogrammetric image was created about the fountain in Palace
of Peristeria peristyle.
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desires of the visitors with particular interests (sacred
monuments, residential monuments, public monuments,
monuments from a certain period [Pl.IV.4 – Pl.IV.6]).

информации во CAD формат преку користење на софтверот ArcMAP.
Во фазата на тестирање се покажа дека
и покрај визуелно скромниот интерфејс, системот функционираше совршено. Пристапот до сите
мултимедијални податоци и до алфанумеричките информации се одвиваше без никаков проблем (T.III.2,
T.III.3). Врз основа на внесените информации се креираа и мапи за првите две нивόа. За првото нивό, во
само неколку чекори се продуцираа генерални мапи
за типологијата и хронологијата на археолошките локалитети (T.IV.1), мапи на локалитети според општината во којашто се наоѓаат, според тоа кој конзерваторски центар има надлежност над нив, потоа, мапи
на хеленистичкиот, римскиот и византискиот период.
Во прилог на туристичката промоција на археолошки
локалитети, после надоградување на системот со подетални информации, ќе биде возможно креирање на
специјализирани туристички патеки, прилагодени на
потребите на посетителите.

For the section of highway E-75 in the area
around Stobi, information was collected about
hospitality locations and other tourist infrastructure
(museums, churches and monasteries, information
boards, restaurants, wineries, accommodation, pay tolls,
petrol stations, specific objects) of potential interest for
the visitors. All this information is available through the
system, together with their exact position, coordinates
and general photos. Digital copies of the system were
stored in CHPO and the IMG offices in Skopje, and later
in NI Stobi.
	However, because the capacities and the
practical application of this system were not sufficiently
understood, after the end of the project and its public
presentation on several occasions11, there was no support
from the national institutions in the period afterwards.
Only when the National institution for management of the
archaeological site of Stobi was established in December
2008, segments of the Geographic information system
and some of the personnel became part of the INDOCdepartment of the institution. Despite the digitalization
of a huge fund of original archaeological documentation,
it was not incorporated in the system by 2012. Until 2011
the complex ORACLE base in CHPO was not in use either
(Brienza 2016, 44).

За второто нивό се креираа генерални мапи
според типологијата, хронологијата и употребата на
градбите во Стоби (T.IV.2, T.IV.3), а потоа и специјални
туристички патеки, прилагодени според потреби и
желби на посетителите со конкретен интерес (култни
споменици, резиденцијални градби, јавни градби,
градби од определен период (T.IV.4 – T.IV.6).
За делницата од автопатот Е-75 во делот околу Стоби, собрани се информации за угостителските
капацитети и за останатата туристичка инфраструктура (музеи, цркви и манастири, информациони табли, ресторани, винарски визби, сместувачки капацитети, патарини, бензински станици, специфични
објекти) која е потенцијален интерес на посетители.
Сите тие информации се ставени и достапни преку
системот, заедно со нивната точна позиција, координати и генерални фотографии. Дигитални копии од
системот беа депонирани во УЗКН и во канцелариите
на IMG во Скопје, а подоцна и во НУ Стоби.

- The four basic steps, necessary for continuing
this pilot activity, were not implemented:
- collecting and updating the base with new and
old archive information about all other sites;
- constant corrections of the precision and
checking the relevance of the entered information;
11
On 23.07.2008 in the premises of CHPO, before a small number of
professionals in this area, at the international workshop “Management and Conservation of Macedonian Cultural Heritage”, 08.09 – 13.09.2008 in Skopje; at the
seminar for bilingualism in public administration “Support to the decentralization
process” 27.10 - 28.10.2008 in Skopje, and the last at the XX Symposium of the
Macedonian Archaeological Scientific Society 03.12 – 06.12.2008 in Kičevo. Some
of the results of the system were used in a paper by one of the students who were
trained to work with GIS (Mucha 2009). E. Brienza also reviewed the process of
creation of this system and its results (Brienza 2016, 38-44, fig. 2-5).

Сепак, заради недоволно разбирање на капацитетите и практичната примена на овој систем,
после завршувањето на Проектот и неговата јавна
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- purchase of new technology for qualitative and
quantitative upgrading of the system;

презентација во неколку наврати11, во периодот кој
следеше изостана било каква поддршка од домашните институции. Единствено преку формирањето на
Национална установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби во декември 2008 година, сегменти од Географскиот информациски систем и од создадениот кадар станаа дел од INDOC - одделението на
институцијата. Притоа, и покрај дигитализацијата на
огромен фонд од изворна археолошка документација,
до 2012 година таа не беше инкорпорирана во системот. До 2011 година и комплексната ORACLE база во
УЗКН сѐ уште била вон употреба (Brienza 2016, 44).

- training of new staff in this field.
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

Т.I - 1) Организација на табелите во МS Access базата; 2) Дигитален образец за прво нивό во базата (нивό на археолошки локалитети); 3) Дигитален образец за второто нивό во базата (нивό на објекти во еден локалитет); 4-6)
Генерален план и цртежи на поединечни објекти во Аutodesk Map 3D.
Pl.I - 1) Tables organization in the MS Access database; 2) Digital template for level one in the database (level of
archaeological sites); 3) Digital template for level two in the database (level of monuments in one site); 4-6) General
plan and drawings of individual objects in Аutodesk Map 3D.
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1. 2.

3. 4.

6.
5.

Т.II - 1-3) Облакот со точки во Cyclone 5.8 со позиции на станици и маркери за тотална станица; 4-6) Позиции на
вертикалните пресеци, хоризонтален пресек низ Стоби и низ Епископска базилика;
Pl.II - 1-3) Point cloud in Cyclone 5.8 with positions of stations and markers for total station; 4-6) Positions of vertical
sections, horizontal section of Stobi and the Episcopal basilica;
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1.

2.

3.

Т.III - 1) Полукружен плоштад - дигитализирана теренска основа и нејзина корекција; 2) Тестирање на системот Стоби на мапа со локалитети (прво ниво на приказ); 3) Тестирање на системот - објект Театар (второ нивό на приказ).
Pl.III - 1) Semicircular court – digitalized excavation documentation and its correction; 2) System testing – Stobi on the
map of sites (display of level one); 3) System testing - Theatre (display of level two).
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1. 2.

3. 4.

5. 6.
Т.IV - 1) Мапа на Р Македонија со археолошки локалитети според хронологија; 2) Мапа на Стоби со објекти според
типологија; 3) Мапа на Стоби според период на изградба; 4) Туристичка патека за разгледување на сите објекти; 5)
Туристичка патека за разгледување на објекти со резиденцијален карактер; 6) Туристичка патека за разгледување
на објекти со култен карактер.
Pl.IV - 1) Map of R Macedonia with archaeological sites according to chronology; 2) Map of Stobi with monuments per
function; 3) Map of Stobi per construction period; 4) Tourist trail for sightseeing of all the monuments; 5) Tourist route
for sightseeing residential monuments; 6) Tourist route for sightseeing sacred monuments.

[187]

