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МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА ВО АКЦИЈА

Во  соработка со инспекторите за култура при Министерството за култура, 
инспекторите при Државниот пазарен инспекторат и инспекторите на МВР на 
Р Македонија, СВР Одделение за организиран криминал, спроведени се 
координирани акции согласно надлежностите утврдени со одредбите на 
Законот за авторското право и сродните права. Како резултат на тие акции 
времено се одземени 2.378 пиратски предмети на авторското право и 
сродните права употребени, наменети или создадени со прекршокот (ДВД, 
ВХС, компјутерски игри, ...), за што против сторителите ќе бидат преземени 
мерки, согласно законот. 

МАКЕДОНСКИ БУКВАР ВО ГРЦИЈА

Европското биро за помалку 
употребуваните јазици (EBPUJ), 
Комитетот во Грција на EBPUJ и 
Европската слободна алијанса - 
"Виножито" пред неколку дена ја 
објавија книгата БУКВАР-АБЕЦЕДАР 
на македонски јазик. Книгата има два 
дела. Првиот дел е егзактна копија на 
АБЕЦЕДАРОТ од 1925 година, книга 
која беше наменета за македонското 
население во Северна Грција. 
Вториот дел на книгата е современ 
БУКВАР на македонски јазик, како тој 
се изучува денес во целиот свет. Во 
содржината на книгата влегуваат 
уште историјатот на Абецедарот од 
1925 година, поздравниот текст на 
претседателката на EBPUJ, како и на 
претседателот на грчкиот комитет и 
"благодарноста" на членовите на 

"Виножито" до грчката Влада, бидејќи книгата е печатена со пари од грчкиот 
буџет. Книгата е печатена на три јазици, грчки, англиски и македонски. Тој веќе 
се дистрибуира во Грција и предвидено е да се промовира во ноември во 
Атина, Солун и во поголемите градови во Северна Грција каде што живее 
македонско население.

ОБИДИ ЗА КОНЕЧНО 
РЕШЕНИЕ ЗА КОСОВО

На средбата меѓу 
премиерот Никола Груевски и 
специјалниот претставник на 
генералниот секретар на ОН 
за Косово, Јоаким Рикер, се 
зборувало за сите поважни 
проблеми кои се актуелни за 
Косово и за Македонија, како 
и за досегашната соработка со 
привремената Влада на 
Косово и со УМНИК.

ЕВРОПСКИ ДЕНОВИ ВО МАКЕДОНИЈА 

Европските денови на културното 
наследство повеќе од петнаесет 
години успешно го свртуваат 
вниманието кон културното богатство 
на различни земји во Европа, како дел 
од заедничкото европско наследство. 
Во Република Македонија оваа година 
темата кон која се фокусираа 
активностите е "Наследството - мост 
меѓу културите". На годинашниве 
"Европски денови" вниманието беше 
свртено кон движното материјално 
наследство, кое е згрижено во нашите 
музеи ширум Македонија, на 
недвижното археолошко и 
архитектонско наследство, но и на нематеријалното културно наследство кое 
го препознаваме во обичаите, традициите, занаетите, изворната народна 
музика и танците.

При разговорот било 
констатирано дека 
обележувањето на границата 
меѓу Македонија и Косово, 
како техничко прашање, 
треба да заврши додека траат 
преговорите за статусот на 
Косово, а во никој случај по 
дефинирањето на статусот. 

"Верувам дека следува 
чувствителен период, но 
сепак ќе се дојде до конечно 
решение за Косово, кое нема 
да предизвика тензии во 
регионот", изјавил Груевски. 
Според него, потребен е 
засилен мониторинг на 
границата за да не им се 
овозможи на криминалните и 
на радикалните структури да 
предизвикаат проблеми. 
Рикер ги потврди добрите 
односи кои ги градат 
Македонија и Косово и рече 
дека ОН ќе се обидат да најдат 
конечно решение за Косово 
до крајот на годинава. 


