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На претпладневната сесија на дводневниот самит кој 
се одржа во Варшава се разговараше на тема "Европско 
единство, европски вредности", која треба да ја пот вр ди 
посветеноста на земјите-членки на Советот на Евро па на 
општите принципи на Организацијата - демо кра тијата, 
човековите права и владеењето на правото, при што како 
главна заложба е изнесена потребата за по го лема ефи-
касност на Европската конвенција за човекови права. На 
Третата средба на шефовите на држави или влади на 46 
земји-членки на Советот на Европа, во Вар шава покрај 
македонскиот претседател Бранко Црвен ковски, учес тву-
ваа и претставници од сите европски др жави, со исклучок 
на Белорусија, како и на Јапонија, Канада, Мексико и САД, 
кои заедно со Ватикан имаат статус на набљудувачи во 
Советот на Европа. Бело ру сија е единствената европска 
држава која не е членка на Советот. 

ЦРВЕНКОВСКИ ВО ВАРШАВА

INFO
INFO

Здружението на кни-
жарите на Македонија 
реа гира за начинот на 
кој се врши продажбата 
на учебниците во ос-
новното и средното об-
ра зование и побара на-
времено реагирање на 
начинот на нивната про-
дажба во наредната учеб-

на година. Оттаму обвинија дека во оваа сфера владее ко-
рупциски синџир: истите луѓе со истото сценарио се која 
година ги продаваат учебниците и училниците ги прет-
вораат во дуќани без фискални каси, учениците во муш-
терии, а директорите на училиштата во организатори. От-
тука, со цел да се сопре досегашниот начин на продажба 
на учебници на самиот почеток на учебната година, кој 
отвора можност за манипулација со учениците и ро ди-
телите, Здружението уште сега апелира во мај да се одр-
жат работни состаноци на кои би се одлучило кој учебник 
и од кој автор ќе се користи наредната учебна година. 

КОРУПЦИСКИ СИНЏИР СО 
УЧЕБНИЦИТЕ

На 16 февруари 1999 година Светскиот македонски 
младински конгрес усвои "Основи на национална прог-
рама за деца и млади". Основите на националната прог-
рама за деца и млади беа презентирани на јавна три-
бина во присуство на претставници на подмладоците 
на сите политички партии и на поголем број младински, 
ученички и студентски организации. 

"Овој месец се навршуваат пет години од инаугу ра-
цијата на новото ѕвонче во македонското Собрание, кое 
Светскиот македонски младински конгрес го подари 
при официјалниот прием и посетата на Кабинетот на 
тогашниот претседател на Собранието д-р Саво Кли-
мов  ски, заедно со предлогот за  усвојување на закон за 
деца и млади од македонското собрание", наведено е 
во извештајот на шефот на протоколот на СММК, Влат-
ко Ј. Комициоски. 

По својот ефект на создавање на звук и внимание, 
ѕвон чето беше и сè уште останува симбол преку кој тре -
ба да се слушне гласот на младите Македонци од цел 
свет за алармантната ситуација во која се наоѓа нашето 
општество во транзиција, во кое главна жртва станаа 
младите и децата. Светскиот македонски младински 
конгрес секоја година го доставува проектот "Основи 
на Националната програма за деца и млади" до Аген-
цијата за млади и спорт, потсетувајќи на потребата за 
до несување закон за деца и млади.

ЅВОНЧЕТО ВО МАКЕДОНСКОТО 
СОБРАНИЕ
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По повод 160 години од смртта на великанот на 
просветителската македонска мисла, Кирил Пеј чи но-
виќ, Здружението за обнова и ревитализација на Ле-
шок и лешочкиот манастир и жителите на село Лешок, 
денес на 20 мај со пригодни манифестации ќе му од-
дадат почит на овој голем великан од ХIХ век.

Кирил Пејчиновиќ е еден од првите просветители, 
писатели од првата половина на ХIХ век, кој успеал да 
го обнови манастриот "Свети Атанасија" во Лешок во 
1818 година. Роден е во 1771 година во село Теарце, 
близу Тетово. Своите дела ги пишувал на прос то на-
роден македонски јазик, а истите биле со дидактичка и 
морализаторска тематика. Неговото најпознато дело е 
"Огледало" отпечатено во Будим во 1816 година. Овој 
знаменит македонски просветител престојувал и на 
манастирот Хиландар на Света Гора. Пејчиновиќ ус пе-
ал својот копнеж да го оствари преку визуелната пер-
спектива за духовното богатство, која видно ја екс по-
нирала својата целовитост - манастирот "Свети Ата-
насија" во Лешок го издигнал во локација на Свето мес-
то на жариште на просвета и култура, со национално 
значење и карактер. 

ЧЕСТВУВАЊА ВО ЧЕСТ НА КИРИЛ 
ПЕЈЧИНОВИЌ

INFO
INFO

Светскиот македонски младински конгрес во ноќната 
прог рама на Македонско радио - Радио Скопје на 7-8 мај 
беше директен учесник во емисијата, во која главен гос-
тин беше Мартин Вучиќ, македонскиот претставник на Ев-
росонг 2005. Со тоа СММК всушност ја промовираше кам-
пањата за поддршка на нашиот претставник на Песна на 
Евровизија, чие полуфинале се одржа на 19 мај (четврток) 
во украинската престолнина Киев.

Студиото на Македонското радио реализира директни 
контакти со младите Македонци, претставници на Свет-
скиот македонски младински конгрес од Амстердам, Ди-
зелдорф, Виена, Париз, Стокхолм, Осло, Копенхаген, Лук-
сембург, Милано, Брисел, Берн и други градови низ Ев-
ропа, разговарајќи за нивното организирање во ев роп ски-
те држави и нивниот во моментов најзначаен удел во теле-
волтингот за пласман на нашиот претставник во финал-
ниот избор на Евросонг. Воедно СММК апелира до сите 
Македонци во европските држави масовно да дадат под-
дршка со телефонски јавувања за песната со број 17 - Ma-
ke My Day на Мартин Вучиќ. 

Женскиот мла дин-
ски хор при Хор ско-
то студио "Рустико" 
и ПФ "Св. Кли мент 
Охридски" - Скопје, 
од 5 до 7 мај, под ди-
ри генство на проф. 
Запро Запров, учес-
твуваше на 5. Меѓу-
народен хорски нат-
превар "Златна Вила" 
во Приједор, Ре пуб-

лика Српска (БиХ). Во конку ренција на осум хорови од 
пет држави, овој ан самбл освои две награди - главната 
награда "Злат на Вила" и наградата на публиката. При 
ова гостување за диригентите - учесници на фестивалот 
и хорските ди ригенти од Република Српска, маке дон-
скиот диригент проф. Запро Запров одржа семинар на 
теми: Личноста на хорскиот диригент, Хорскиот репер-
тоар и Читање на современата хорска партитура. 

ЗЛАТНА ВИЛА ЗА ЖЕНСКИОТ 
МЛАДИНСКИ ХОР

СММК ВО ПОДДРШКА НА МАРТИН 
ВУЧИЌ


