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МАКЕДОНСКА КНИГА 
ВО АВСТРАЛИЈАПочитувани,

Пред неколку дена излезе од 
печат книгата "Македонците во 

Викторија" спонзорирана од Владата на 
Викторија, односно Министерството за 
Мултикултура, кои му доделија фи нан-
сиски средства на Советот на Маке дон-
ската заедница за Мелбурн и Викторија.

Книгата ја има опфатено богатата ис-
торија на македонската заедница и мес-
то то од каде што тие се доселени. Преку 
ова истражување се потврдува посеб-
носта на македонскиот идентитет и на 
македонскиот народ, со сите негови 
еле менти во мозаикот на мултикултурна 
Австралија, каде живеат повеќе од 180 
етнички групи.

Промоцијата на книгата ќе се одржи 
на 11 октомври, денот на востанието на 
македонскиот народ во Втората светска 
војна. Книгата ќе ја промовираат углед-
ни македонски активисти проф. д-р Миле 
Терзиевски и адвокатката Розета Стој-
ковска. Присутни ќе бидат активисти од 
македонската заедница и истакнати ав-
стралиски политичари.

Автори на книгата се Ицо и Роберт 
Најдовски, од Мелбурн, Австралија.

Ве известуваме дека на 28.10.2007 
година, во Камбера, Австралија,
македонските иселеници ќе одр-

жат протестен собир. Цел на собирот е 
да се исполни барањето за признавање 
на Република Македонија под нејзиното 
уставно име од страна на оваа земја.

"Потомците на Александар" е непро-
фитна организација. Ние единствено ги 
претставуваме сите Македонци во све-
тот кои се идентификуваат како потом-
ци на Александар Македонски. Исто-
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времено ги осудуваме сите напори за 
нарушување на нашите наједноставни 
човекови права за слободно изразу ва-
ње на нашиот идентитет. Во врска со на-
јавениот протест би сакале да им се за-
благодариме на следниве групи и лица, 
кои ја изразија својата поддршка: 

- Македонската заедница во Quean-
beyan и во Canberra, особено на црков-
ниот комитет на "Свети Илија"; 

- на Македонците од канадската ди-
јаспора;

- на Обединетата македонска ди-
јаспора;

- на модераторите на виртуелните 
македонски форуми и на сите други кои  
директно или индиректно се вклучени 
во протестот. Со ова ги повикуваме 
сите Македонци во светот да про тес ти-
раат на истиот ден.

"Потомците на Александар",
Австралија


