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ОБЕДИНУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ МАКЕДОНЦИ

Меѓу на род но  -
то здру же-
ние на про-

фесионалните веб-
дизајнери (In ter na-
tional Asso cia tion of 
Web Mas ters and 
Designers - IAWMD), 
му до дели приз на-

ние на Свет скиот ма кедонски 
мла дин ски кон грес за идеј-
ното ре шение на веб-стра-
ницата "Из гревот на сон цето 
на ма ке донската им пе рија", 
на оваа един ствена светска 
ор  га ни зација на мла дите Маке-
дон ци.

Како што ни потврди в.д. 
претседателот на Светскиот 
македонски младински кон-
грес, Гоце Дуртаноски, ста ну-
ва збор за прво признание 
кое е доделено на маке дон-
ска веб-страница уште во 
2002 година, во категорија за 
идејно решение, содржина и 
креативност. Меѓународното 
здружение на профе сио нал-
ните веб-дизајнери (IAWMD) 
е прва и најголема ор гани-
зација во светот со повеќе од 
100.000 членови и филијали 
во 137 земји. Организацијата 
се залага за употреба на етич-
ки и квалитетен Интернет, за 
респект на интелектуалните 
права и професионалното 
користење на Интернетот. 

ПРИЗНАНИЕ

Веб-страницата на Свет-
ски  от македонски младински 
конгрес е избрана од струч-
ната комисија на ова меѓу-
народно здружение, и во 

Веб-страницата на Светскиот македонски мла дински 
конгрес прими највисоко признание од Меѓу на-
родното здружение на про фе сио налните веб-
дизајнери.

Инженерот Јован Ѓорчевски од Ротердам, Хо лан дија, 
инаку в.д. секретар на Младинскиот конгрес за 
Европа, е главниот "виновник" за признанието 
од IAWMD.

2002 година таа се наоѓаше 
меѓу првите десет најдобри 
веб-страници во светот по 
ефектот "Изгревање на сон-
цето на Македонската импе-
рија". Веб-дизајнер на офи-
цијалната страница на Свет-
скиот македонски младински 
конгрес е инженер Јован Ѓор-
чевски од Ротердам, Холан-
дија, инаку в.д. секретар на 
Младинскиот конгрес за Ев-
ропа. Тој е и главниот "ви-
новник" за признанието од 
IAWMD. 

"Секако дека признанието 
е сатисфакција за СММК, прет  -
ставува голема афир ма ција 
за Македонија и за маке дон-
ската античка историја. Ин-
трото на веб-страницата има 
два момента: светлината која 
се појавува од Пела како 
предвесник на раѓањето на 
Александар III Македонски и 
креацијата - изгревот на сон-
цето од Александрија како 

центар на културата, умет-
носта и писменоста од каде 
што најсилно зрачеше Маке-
донската империја во ци ви-
лизирањето на целиот свет", 
истакна Ѓорчевски.       

За ова големо признание 
генералниот секретар (в.д.) 
на СММК, Дарко Ангелов, 
дознал додека се наоѓал во 
Брисел, на конференција во 
Европскиот парламент. 

"Добриот глас - вели Ан-
гелов - насекаде се слуша.        
Добив порака од колегите од 
СММК за добиеното приз на-
ние и на една од паузите го 
проверив мојот е-маил и ги 
споделив честитките со дру-
гите колеги ширум светот. Се 
разбира, најмногу честитки 
за Јован Ѓорчевски!"

ЧЕСТИТКИ

Претседателот на Маке дон-
скиот конгрес за Европа (в.д.), 
Горан Пржевски, од Келн, Гер-
манија додаде дека "... Приз-
нанието ја зацврсти орга-
низацијата на меѓу на род но 
поле и ја оправда неј зината 
цел за обеди ну вање на мла-
дите Македонци во светот. 
Најважно е младите во Ма-
кедонија да прифатат дел од 
идеите и од заложбите на 

СММК во рефлектирање на 
својот засебен идентитет ка-
ко стартна точка во про цесот 
на нашето инте гри ра ње во 
семејството на Европ ската 
унија и меѓународната заед-
ница!"  

Благица Тодева од То рон-
то, Канада, која се наоѓа на 
функцијата (в.д.) претседател 
на Ма   кедонскиот младински 
кон  грес за Северна Америка  
ги прими честитките од голем 
број млади Македон ци од 
североамериканскиот кон -
тинент. И таа нескриено го 
потврди ставот и целите на 
својата организација: "Са мо 
нашето заедништво и спло   -
теност ќе ја издигне Ма-
кедонија на пиедесталот на 
кој таа се наоѓала. Ма ке до-
нија не е само "мала држа-
вичка" на Балканот, како што 
често милуваат да ја наречат. 
Таа е многу повеќе. Да ра-
ботиме во нејзин интерес, 
било каде да се наоѓаме. Таа 
го заслужува тоа!" 

За да се провери награ-
дата на СММК потребно е да 
се посети веб-страницата на 
Меѓународното здружение 
на професионалните веб-ди-
зајнери (International Associ-
ation of Web Masters and De-
signers - IAWMD), која гласи: 
www.iawmd.com

Треба да се кликне на 
Award Verifi cation и во праз-
ното поле да се впише веб-
страницата на СММК, која 
гласи: www.smmk.org

Полесната, директна вер-
зија за проверка на резул та-
тот е следната дестинација:
www.goldenwebawards.com/
cgi-bin/search.cgi

СММК во Pyttersen's Nederlandse 
Almanak

"Најголемата енциклопедија-ре       -
гистер со координати на свет ски 
организации, ди пло мат ски мисии и 
претставници на по го леми здру-
женија со меѓународно реноме во 
Кралството Холандија е Pyttersen's 
Nederlandse Almanak, кој во своето 
издание за 2005 година ги објави и 
координатите на Светскиот маке-
донски мла дински конгрес", об јас ни 
Влатко Ј. Комициоски, в.д. шеф на 
Протоколот на СММК.

"Изданието содржи 16.000 адреси, а координатите на 
СММК се објавени во соодветната категорија невладини 
организации, со меѓународен статус (Internationale samen-
werking), на страница А510 од спомнатото издание и засега 
претставува единствена македонска организација која 
прв пат е објавена во Алманахот", потенцира Ко мициоски.
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