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Светскиот македонски конгрес во соработка со најстариот ресторан во светот Le Proco-
pe во Париз спроведе анкета за посетеноста на спомен-обележјето за Гемиџиите, кое 
токму пред една година го постави во една од просториите каде што редовно се среќавале 
Борис Сарафов, Јордан Поп-Јорданов-Орцето, Павле Шатев и Константин Кирков. 

За една година за него се интересирале 1.767 посетители, а во книгата на спомени се 
запишале 338 лица. Во ресторанот е поставена рамка со фотографии на Гемиџиите со 
текст на македонски, француски и на англиски јазик: "На ова место во раниот почеток на 
ХХ век престојувала група македонски идеалисти - борци за праведен општествен 
поредок и демократија на Балканот и остварување на независна македонска држава како 
цивилизациска потреба за обединета Европа".

ИНТЕРЕС ЗА СПОМЕН - ОБЕЛЕЖЈЕТО ЗА ГЕМИЏИИТЕ 

  
Борис Трајанов, македонскиот реномиран оперски пејач е именуван за уметник на мирот на 

УНЕСКО. Тој е прв носител од Македонија на ова престижно признание на Организацијата на 
обединетите нации за едукација, наука и култура. "Наградите досега не ми значеле ништо. Но, 
морам да признаам дека ова признание ми значи многу. Ми значи, пред сè, заради нашата 
земја и честа што преку мене УНЕСКО й ја укажа на Македонија", истакна Трајанов. 

МАКЕДОНСКИОТ БАРИТОН - УМЕТНИК НА МИРОТ

ЧЕСТИТКА ДО МАКЕДОНСКИТЕ ДРУШТВА ВО ШВАЈЦАРИЈА
Амбасадата на Република Македонија во Берн имаше чест, во името на министерката за 

надворешни работи Илинка Митрева, да упати честитка до Заедницата на македонските 
друштва во Швајцарија (ЗМД), со најискрени желби за среќна и успешна 2005 година.

Честитката ја прими претседателот на ЗМД господинот Никола Мирчев на приемот кој беше 
организиран по тој повод на 24 јануари во просториите на Амбасадата на Република Ма-
кедонија. Нему честитката му ја врачи амбасадорот на Република Македонија во Берн, гос-
подинот Махмуд Ибрахими.

Проф.д-р Борис Петковски, историчар на уметноста почина во 74 година од животот. 
Тој беше еден од основоположниците на Музејот на современа уметност, прв негов ди-
ректор и еден од најплодните истражувачи на современата уметност во Македонија. Учес т-
вуваше и во основањето на некои од најзначајните културни институции во земјава, а за 
неговото име е поврзана и афирмацијата на македонската ликовна уметност во земјата и 
во светот.

IN MEMORIAM

Во организација на Културниот центар и Театарот "Скрб и утеха", продукцијата "Дион", 
и едицијата "Лицеум" во Културно - информативниот центар Салон "19,19", на 25 и 26 
февруари 2005 година ќе се одржат традиционалните македонски културни средби 
"Дионисови чествувања-Мину Угриновска". Станува збор за средби на македонската 
култура од Пиринско, Родопите, Егеј, Гора, Голо Брдо, Преспа и дијаспората. И годинава 
програмата ќе биде збогатена со фолклор, изворно пеење, театар, филм, претставување 
книги, изложби, предавање за сличноста на Хомеровиот и македонскиот јазик на лингвист 
од Канада. Целта на овие културни средби е да се обедини поделената македонска 
култура во духот на евроинтеграцијата. 

ДО КАДЕ ШТО НИ Е КУЛТУРАТА, ДО ТАМУ Е МАКЕДОНИЈА 


