
  

MULTIJAZI^NOST

42 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 587 / 30.9.2005

КОНТИНЕНТОТ ГО ОДБЕЛЕЖА ЕВ    

Пишува:
 Жаклина МИТЕВСКА

На 26 септември се про-
славува Европскиот ден 
на јазиците, а по тој по-

вод Советот на Европа низ си-
те земји-членки на ЕУ орга ни-

"Македонија претставува отворен музеј и циви-
лизација со повеќе од 8.000 години историја: 
земја на Херакле, на Филип и на Александар 
Македонски, Светите Павле и Лука, Јусти ни-
јан, на цар Самуил, Мајка Тереза...", се вели во 
краткиот преглед на јазичниот и туристички 
прирачник на холандски јазик. 

Светскиот македонски неделник "Македонско сон-
це", односно неговиот основач маке дон скиот 
бизнисмен во САД, Ѓорѓија -  Џорџ Ата насоски 
е еден од спонзорите на Холандско-маке дон-
скиот разговорник.

По повод 26 Септември - Европскиот ден на ја зи-
ците, овој "Разговорник" беше претставен и 
во Советот на Европа. Овој значаен ден го од-
бележа и скопското државно училиште за сред-
но образование "Браќа Миладиновци", кое е 
регистрирано во Советот на Европа.

повеќе ак тивности на ја зи ци-
те кои се изучуваат во нашето 
учи лиш те (француски, гер ман-
ски, ан глиски јазик). Меѓу нив 
би ги издвоиле литературниот 
нат превар на тема 'Значењето 
на јазиците и доживување во 
дру га држава, изведување пе с-
ни од странски автори, чита-
ње странска поезија, и по е-

зија на странски јазик напи-
шана од самите ученици. Нај-
успешните беа наградени со 
книги на странски јазик. На 
манифестацијата не изоста-
наа натпреварувачките ак-
тивности, како што се, об ра-
зување синџир од изрази на 
странски јазик, лов на збо-
рови, квиз од областа на ст-
ранската музика. Во мани фес-
тацијата беа вклучени и ос-
танатите присутни, преку бр-
зозборки, пеење заедно со 
учениците и со учесниците на 
манифестацијата, оства ру ва-
ње комуникација на некој од 
европските јазици. Исто така, 
учениците следеа и филмови 
на странски јазик, на кој по-
тоа и дискутираа. На крај од 
манифестацијата учесниците 
и сите присутни имаа мож-

ХОЛАНЃАНИТЕ ПОЛЕСНО 
ЌЕ УЧАТ МАКЕДОНСКИ

зираше активности и се ми-
нари, поврзани со уче њето 
странски јазици, а во духот на 
идната обединета и мулти-
културна Европа. Ев ропскиот 
ден на јазиците Ма кедонија 
го одбележа во др жавното учи-
лиште за средно обра зо вание 
"Браќа Милади новци" во Скоп -
је, со низа ак тив нос ти.

"Во нашето училиште ДУСО 
'Браќа Миладиновци' - Скопје, 
Европскиот ден на јазиците - 
26 Септември, традиционално 
се одбележува од 2003 го ди-
на, со цел популаризирање на 
лингвистичката разно вид ност 
и долгогодишното изучување 
на јазиците во нашата држава. 
Ние сме пр вото училиште од 
Македонија кое е регис три-
рано во Со ветот на Европа. 
По тој повод организирани се 

АВТОРОТ ДУРТАНОСКИ "РАЗГОВОРНИКОТ" АВТОРОТ ДУРТАНОСКИ "РАЗГОВОРНИКОТ" ЙЙ ГО  ГО 
ПОСВЕТИ НА НЕЈЗИНОТО КРАЛСКО ВЕЛИЧЕСТВО - ПОСВЕТИ НА НЕЈЗИНОТО КРАЛСКО ВЕЛИЧЕСТВО - 
ХОЛАНДСКАТА КРАЛИЦА БЕАТРИКСХОЛАНДСКАТА КРАЛИЦА БЕАТРИКС



  РОПСКИОТ ДЕН НА ЈАЗИЦИТЕ

ност да се освежат со пијалак 
и храна, карактеристични за 
земјите чии јазици ги изу чу-
ваме во нашето училиште. Во 
текот на дружењето се раз-
менија и рецепти за начинот 
на нивната подготовка", 
велат директорката на 
училиштето, Елизабета 
Ангелеска и одго ворната 
професорка за оваа ма-
нифестација, Златка Ива-
нов ска.

Од другата страна на 
Ев ропа, пак, во Холан ди-
ја, беше претставен пр-
виот Холанд ско-маке-
дон ски разговорник од 
авторот Гоце Дурта нос-
ки, кој неодамна излезе од 
печат. Носител на Проектот е 
Маке донската заедница во 
Холан дија, која со овој при-
рачник за комуникација вс уш-
ност партиципира во го ди-

нашната програма на Хо лан-
дија во прослава на Сре бре-
ниот (25-годишен) јубилеј од 
интро низацијата на холанд-
ската кра лица Беатрикс. Овој 
"Раз говорник" содржи околу 

сто страници и покрај авторот 
Дуртаноски, учество во Про-
ектот зедоа и Саскиа Тодо ров-
ска-Конингс како лектор, Ед-
вин Тусвелд, кој ги направи 
корекциите и Џон Тодоровски, 
кој го изведе дизајнот на ко-

рицата. Јазичниот прирачник, 
покрај основните петнаесет 
поглавја за конверзација, со-
држи и хронологија на нас-
тани од македонската исто-
рија, регистар на владини ин-

ституции и меѓуна-
родни ор ганизации 
во Македонија. "Раз-
говорникот" прет ста-
вува прв литературен 
прирачник на ре ла-
цијата холандско-ма-
кедонски јазик како 
основно средство за 
комуникација ме ѓу 
два та народа, кој по 
повод Европскиот ден 
на јазиците е прет-

ставен и во Стразбур, се диш-
тето на Советот на Европа. По-
крај македонскиот светски не-
делник "Македонско сон це", 
односно неговиот осно вач - 
ма кедонскиот бизнисмен во 

САД, Ѓорѓија - Џорџ Ата на сос-
ки, како спонзори се јаву ва-
ат: туристичката агенција "Ma-
cedon Tours" од Баренд рехт, 
адвокатската канце ла рија 
"Tadema" од Девентер, "Пла-
тонов-ски" д.о.о. од Ох рид, 
"Витаминка" од Прилеп, На-
цио налната авионска ком па-
нија "Macedonian Airlines – 
MAT" од Амстердам, Акцио-
нер  ското друштво "Жито При-
леп" и "МАК-АМ" од Прилеп.

Холандско-македонскиот 
разговорник може да се нај-
де низ книжарниците во Хо-
лан дија и Белгија и во прет-
став ништвата на агенцијата 
"Macedon Tours" низ Европа, 
а може да се порача и преку 
Ин тер нет на следната де с ти-
нација: 

www.macedontours.com/shop/
index . 

ОФИЦИЈАЛНИОТ ЗАШТИТЕН ЗНАК НА ОФИЦИЈАЛНИОТ ЗАШТИТЕН ЗНАК НА 
ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА ЈАЗИЦИТЕЕВРОПСКИОТ ДЕН НА ЈАЗИЦИТЕ

JAVEN POVIK
za ~lenovite na VMRO-DPMNE nadvor od Republika Makedonija

   
Se povikuvaat site ~lenovi na VMRO-DPMNE koi se nadvor od Republika Makedonija da go a`urir

svoeto ~lenstvo vo Partijata so popolnuvawe na potrebniot formular.
Sekoj ~len na VMRO-DPMNE nadvor od Republika Makedonija e potrebno da go popolni formularot vo koj 

se naveduvaat osnovnite podatoci za ~lenot, so cel da se obnovi arhivata i evidencijata na Partijat 
Svoeto a`urirawe, liceto koe e so postojano mesto na `iveewe ili e na privremena rabota vo stranstvo, 

mo`e da go izvr{i na nekolku na~ini:
1. Da ja poseti Internet stranicata na Partijata (www.vmro-dpmne.org.mk), pod linkot a`urirawe da go 

popolni formularot i da go isprati na elektronskata po{ta: zk_na_vmrodpmne@yahoo.com;
2. Da pobara dopolnitelni informacii na elektronskata po{ta: zk_na_vmrodpmne@yahoo.com;
3. Da pobara po pat na pismo od sedi{teto na Partijata da dobie formular za a`urirawe na ~lenstv

popolnetiot formular da go isprati po po{ta na slednava adresa: VMRO-DPMNE, ul. Makedonija br. 17a
Skopje, Republika Makedonija;

4. Da pobara dopolnitelni informacii na telefonskiot broj: +389 70 353 888;
5. Ako e vo poseta na Republika Makedonija direktno da se obrati vo bilo koj od op{tinskite k

ili sedi{teto na VMRO-DPMNE.
Na sekoj ~len koj }e go a`urira i potvrdi svoeto ~lenstvo, }e mu bide izdadena nova ~lenska k

starata }e ja zadr`i.
Vakviot metod na a`urirawe na ~lenstvoto e praktika vo sekoja pogolema politi~ka partija v

dr ̀ avi vo svetot, na odredeni vremenski periodi.
Se molat site ~lenovi i simpatizeri da ja prenesat ovaa informacija do drugite ~lenovi na 

DPMNE vo zemjata i gradot kade {to `iveat.
Po zavr{uvaweto na akcijata za a`urirawe, }e im prestane ~lenstvoto vo VMRO-DPMNE na onie ~len

koi nema da go a`uriraat, odnosno potvrdat svoeto ~lenstvo so ispra}aweto na formularot.
Vo naredniot period VMRO-DPMNE }e gi intenzivira kontaktite so makedonskite iselenici koi `ive

nadvor od Republika Makedonija. Isto taka, }e bidat aktivirani zadgrani~nite komiteti na VMRO-DPMN
Evropa, Avstralija SAD i Kanada.

So po~it,
          CK na VMRO-DPMNE


