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Амбициозноста и упорноста, 
кои ја красат госпоѓа 
Пискачева, не й даваат мир, 
така што во 1998 година таа го 
создаде "Македонско ТВ-
издание", кое е независна 
телевизиска програма во 
Торонто.

"Мислам дека не е искрен 
оној кој ќе каже дека е лесно 
да се отцепи од својата земја и 
веднаш да се прилагоди кон 
новата средина. На почетокот 
ни беше тешко, затоа што таму 
немавме ниеден познат, 
моравме сами да се снаоѓаме. 
Без разлика колку и да имате 
можности од материјална 
гледна точка, сепак ви 
недостасува она што го имате 
во Македонија - начинот на 
живеење, пријателите, 
роднините", објаснува 
Пискачева.
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ПОБЕ Д А ПИСК АЧЕВА И НЕ ЈЗИНОТ      О  "МАКЕ ДОНСКО ТВ-ИЗД АНИЕ" ВО К АНА Д АПОБЕ Д А ПИСК АЧЕВА И НЕ ЈЗИНОТ  

На неодамнешната манифестација 
"Најуспешни жени менаџери за 
2007 година", во организација на 

агенцијата "Марили", беа прогласени де-
сетте лауретки, најуспешни жени мена-
џерки од земјава и од дијаспората. На-
градата за најуспешна жена менаџерка 
од дијаспората й припадна на госпоѓа 
Победа Пискачева, која веќе 18 години 
живее и работи во Торонто, Канада. Таа е 
генерален менаџер и продуцент на "Ма-
кедонско ТВ-издание" од Торонто, Кана-
да, кое има цел да ја промовира маке-
донската култура. Оваа ТВ-програма има 
и амбасадорско обележје, затоа што об-
јавува сегменти и од програмата на 
МРТВ, која се емитува преку сателит. 
Преку емитувањето емисии кои покри-
ваат настани во македонската заедница 
и портретите на успешните Македонци 
во Канада, Пискачева само ја потврдува 
заложбата за промоција на македонскиот 
бит и традиција.

ДОЛГ ПАТ
"Од поодамна - вели госпоѓа Писка-

чева - знам дека агенцијата 'Марили' се-
која година организира ваков настан, на 
кој се избираат жени менаџерки, кои се 
успешни во претходната година. Најве-
ројатно начинот и условите кои се ко-
ристат при избирањето на сите, како и 
за нас, кои доаѓаме од дијаспората, се те-
мелат на добиените референци од ко-
легите, од средината каде овие жени ра-

МАКЕДОНЦИТЕМАКЕДОНЦИТЕ
ВО  СВЕТОТВО  СВЕТОТ

МОЖНОСТИТЕ ЗА ИНВЕС     ТИРАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈАМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНВЕС  
џерки. За 2007 година јас бев една од 
нив и оваа награда претставува голем 
предизвик за мене, затоа што освоју ва-
њето на наградите не само што прет ста-
вува обележје или признание на сè она 
што досега сте го направиле, туку мо же-
би повеќе е поттик и натаму да се про-
должи со исто, односно со поин тен зив-
но темпо".

недостасува она што го имате во Маке-
донија - начинот на живеење, пријате-
лите, роднините. Секое прилагодување 
во таква средина е тешко. Откако од лу-
чивме да останеме во Канада настојував 
и тука да се занимавам со истата бранша, 
со она што овде го работев. Почнав да 
волонтирам во една македонска про-
грама, која функционираше во Торонто. 

ботат, им се поставуваат повеќе пра ша-
ња на луѓето со кои тие се опкружени 
итн. и госпоѓата Трипуноска поаѓа од сè 
ова. На таков начин агенцијата ги добива 
информациите и одлучува која ќе биде 
личноста која ќе биде предложена и из-
брана како една од тие 10 жени ме на-

каже дека е лесно да се отцепи од сво-
јата земја и веднаш да се прилагоди кон 
новата средина. На почетокот ни беше 
тешко, затоа што таму немавме ниеден 
познат, моравме сами да се снаоѓаме. 
Без разлика колку и да имате можности 
од материјална гледна точка, сепак ви 

Живеејќи 18 години на канадска земја меѓу нашите Македонци, го-
споѓа Пискачева имала можност да перцепира колку Македонците во 
дијаспората, конкретно во Канада, се сплотени.

"Во Канада постои македонска заедница која е групирана во црковни 
општини. Луѓето се собираат за различни настани, прослави на некој 
зна чаен датум од македонската историја или, пак, за некој верски праз-
ник. Во однос на сплотеноста тие секогаш истапуваат заедно кога ста-
нува збор за некои големи работи кои се случуваат во нашата земја", 
вели Пискачева.

Во 1990 година Пискачева работела 
како новинар во Македонска телевизија, 
меѓутоа причината да замине за Канада 
било тоа што во тој период, како што 
вели таа, "запливала" во брачните води. 
Првичната желба на младиот брачен пар 
четири месеци да прошетаат ги одвела 
во Канада, но планираното време за от-
суство од татковината се пролонгирало 
и веќе станале 18 години.

"Мислам дека не е искрен оној кој ќе 

Но, таа програма беше покомерцијална 
и сметав дека на нашата популација, на 
македонските иселеници им е потребно 
нешто повеќе. Јас бев професионалец 
кој доаѓа од МТВ и знаев на каков начин 
тоа може да се реализира и одлучив да 
се обидам да создадам своја телевизиска 
програма, во која ќе можам сè тоа што 
сум го работела во нашата македонска 
национална телевизија да го применам 
во тие услови. Начинот на добивање тер-
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можат на англиски јазик да дознаат за 
убавините на нашата земја, воедно и за 
можностите да се инвестира во неа. Таа 
е мозаична емисија, која претендира да 
ја презентира убавината на Македонија 
и можностите за посета и инвестирање, 
често пати во неа има портрети на Ма-
кедонци кои во Канада се повеќе години 
и таму успеале во некој бизнис, потоа ин-
тервјуа со канадски новинари и поли ти-
чари во однос на Канада-Македонија. Во-
општо тоа е афирмативна емисија со 
кратки вести од татковината, кои би биле 
од интерес за гледачите. Се реализираат 
и патеписни репортажи, документарни 
емисии и сè тоа е во продукција на Ма-
кедонската радио и телевизија. Финан-
сирањето е со донации, спонзорства и 
со реклами.

"Македонското ТВ-издание", односно 
телевизиската програма која ја подгот-

вува Пискачева, по повод десет годиш-
нината од постоењето, лансирала и свое 
емитување на Интернет. Така, емисијата 
можат да ја следат и во Австралија, Нов 
Зеланд, Америка, Европа... сите кои са-
каат да видат што се случува во нашава 
земја.

АНГАЖИРАНОСТ
Друга обврска која госпоѓа Пискачева 

со задоволство ја прифатила е директор 
за надворешни работи на годинашниов 
Македонски филмски фестивал, кој се 
одр  жува во Торонто. По замисла на го-
споѓа Вирџинија Еванс веќе три години 
се одржува Македонски филмски фести-
вал, чија цел е да го претстави филмското 
производство на Македонија, за кое е 
познато дека е постаро од 100 години.

мин е исклучително тежок затоа 
што во Канада има многу мулти-
етнички заедници, и ако ви кажам 
дека од околу 150 такви заедници 
на Роџерс Телевизија (кабловската 
телевизија каде се емитува мојата 
емисија) има само 16 мултиет нич-
ки програми, ќе сфатите дека кон-
куренцијата е многу голема. От-
како ја испратив апликацијата за 
да добијам телевизиска програма 
на македонски јазик ме повика 
главниот продуцент на телеви зи-
јата. Ми  понудија да работам на 
канадската телевизиска програ-
ма на англиски јазик, која се еми-
туваше три пати седмично, со вре-
метраење од половина час, во која 
се покриваа сите настани кои се 
случуваат во Торонто, во различни 
комуни. Работев само две години, 
а потоа добив одобрување да про-
должам со своја телевизиска про-
грама, која два пати седмично се 
емитува по половина час секоја 
втора сабота", додаде Пискачева.

Како што понатаму истакнува 
Пискачева, емисијата "Македон-
ско ТВ-издание" е двојазична, со 
цел да биде блиска не само до 
нашите иселеници, таа претста ву-
ва мост меѓу Македонија и Канада, 
туку и до канадските гледачи за да 

"Оваа година Фестивалот ќе се 
одржи на 16-17 октомври. Мина-
тата година имавме 17 филма, ти-
тлу вани на англиски јазик затоа 
што сакаме на Канаѓаните повтор-
но да им го прикажеме она што 
ние го поседуваме. Секогаш при-
кажуваме по еден класичен филм, 
така првата година тоа беше фил-
мот 'Мис Стон', минатата годи на 
'Црно семе', а сега се обидуваме на 
програмата да се најде и фил мот 
'Волчја ноќ' или, пак, 'Фросина'. 
Целта на тој Македонски филмски 
фестивал е во рамките на сите 
други филмски фестивали, кои се 
одржуваат во Торонто, да се слуш-
не и нашето име, едноставно да се 
покаже дека македонската филм-
ска продукција навистина е многу 
постара од сите други на Балканот. 
Канаѓаните сакаат да ги запознаат 
другите култури, другите нацио-
нални истории и затоа овие филм-
ски фестивали се многу посетени", 
потенцира Пискачева.

Оваа наша иселеничка маке дон-
ската емиграција, главно, ја дели 
на два дела. Тоа се постарите Ма-
кедонци кои заминале од Маке до-
нија пред четириесеттина години, 
и помладите кои се доселиле во 
Канада пред 15 години.

"Тие се разликуваат - посочи 
Пискачева - не само по возраст, туку и по 
менталитет. Македонците кои пред по-
веќе години заминале од руралните мес-
та во потрага по парче леб и немале 
таков повод да се вратат во својата ма-
тична земја се едната група. Другата гру-
па иселеници се интелектуалци, со еду-
кација и професија која е барана во Ка-
нада - инженери, електричари, информа-
тичари, кои многу почесто доаѓаат во 
Македонија".

Покрај оваа ангажираност, Македон-
ката Пискачева по вокација е правник. 
Имено, таа е успешна и како независен 
брокер за животно осигурување и фи-
нансиски советник за инвестирање.

"Овде македонските медиуми не мо-
жат сами да се финансираат, па затоа фи-
нансискиот дел мораме да го обез бе ду-
ваме на друга страна. Финансиите и оси-
гурувањето како тема некако секогаш ми 
беа интересни и затоа го положив др-
жавниот испит и станав независен бро-
кер за животно осигурување, како и сите 
други осигурувања", објаснува Пискачева.

"Македонското ТВ-издание" постои 
затоа што госпоѓа Пискачева сака тоа да 
го работи, а со другите професии обез-
бедува средства за егзистенција.


