МАКЕДОНЦИТЕ
ВО СВЕТОТ
Амбициозноста и упорноста,
кои ја красат госпоѓа
Пискачева, не й даваат мир,
така што во 1998 година таа го
создаде "Македонско ТВиздание", 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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ботат, им се поставуваат повеќе прашања 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 избрана како една од тие 10 жени мена-

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
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а неодамнешната манифестација
"Најуспешни жени менаџери за
2007 година", во организација на
агенцијата "Марили", беа прогласени десетте лауретки, најуспешни жени менаџерки од земјава и од дијаспората. Наградата 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 "Македонско ТВ-издание" од Торонто, Канада, кое има цел да ја промовира македонската култура. Оваа ТВ-програма има
и амбасадорско обележје, затоа што објавува сегменти и од програмата на
МРТВ, која се емитува преку сателит.
Преку емитувањето емисии кои покриваат 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 Пискачева - знам дека агенцијата 'Марили' секоја година организира ваков настан, на
кој се избираат жени менаџерки, кои се
успешни во претходната година. Најверојатно начинот и условите кои се користат при избирањето на сите, како и
за нас, кои доаѓаме од дијаспората, се темелат на добиените референци од колегите, од средината каде овие жени ра-

џерки. За 2007 година јас бев една од
нив и оваа награда претставува голем
предизвик за мене, затоа што освојувањето на наградите не само што претставува обележје или признание на сè она
што досега сте го направиле, туку можеби повеќе е поттик и натаму да се продолжи со исто, односно со поинтензивно темпо".

недостасува она што го имате во Македонија - начинот на живеење, пријателите, роднините. Секое прилагодување
во таква средина е тешко. Откако одлучивме 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 програма, која функционираше во Торонто.

Живеејќи 18 години на канадска земја меѓу нашите Македонци, госпоѓа 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
значаен датум од македонската историја или, пак, за некој верски празник. Во однос на сплотеноста тие секогаш истапуваат заедно кога станува 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 отсуство од татковината се пролонгирало
и веќе станале 18 години.
"Мислам дека не е искрен оној кој ќе
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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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мин е исклучително тежок затоа
што во Канада има многу мултиетнички заедници, и ако ви кажам
дека од околу 150 такви заедници
на Роџерс Телевизија (кабловската
телевизија каде се емитува мојата
емисија) има само 16 мултиетнички програми, ќе сфатите дека конкуренцијата е многу голема. Откако ја испратив апликацијата за
да добијам телевизиска програма
на македонски јазик ме повика
главниот продуцент на телевизијата. Ми понудија да работам на
канадската телевизиска програма на англиски јазик, која се емитуваше три пати седмично, со времетраење 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 продолжам со своја телевизиска програма, која два пати седмично се
емитува по половина час секоја
втора сабота", додаде Пискачева.
Како што понатаму истакнува
Пискачева, емисијата "Македонско ТВ-издание" е двојазична, со
цел да биде блиска не само до
нашите иселеници, таа претставува мост меѓу Македонија и Канада,
туку и до канадските гледачи за да

ЗА УБАВИНИТЕ И ЗА
ТИРАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА
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 Македонци кои во Канада се повеќе години
и таму успеале во некој бизнис, потоа интервјуа со канадски новинари и политичари во однос на Канада-Македонија. Воопшто 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 Македонската радио и телевизија. Финансирањето е со донации, спонзорства и
со реклами.
"Македонското ТВ-издание", односно
телевизиската програма која ја подгот-

вува Пискачева, по повод десетгодишнината од постоењето, лансирала и свое
емитување на Интернет. Така, емисијата
можат да ја следат и во Австралија, Нов
Зеланд, Америка, Европа... сите кои сакаат 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
одржува во Торонто. По замисла на госпоѓа Вирџинија Еванс веќе три години
се одржува Македонски филмски фестивал, чија цел е да го претстави филмското
производство на Македонија, за кое е
познато дека е постаро од 100 години.

"Оваа година Фестивалот ќе се
одржи на 16-17 октомври. Минатата година имавме 17 филма, титлувани на англиски јазик затоа
што сакаме на Канаѓаните повторно да им го прикажеме она што
ние го поседуваме. Секогаш прикажуваме по еден класичен филм,
така првата година тоа беше филмот 'Мис Стон', минатата година
'Црно семе', а сега се обидуваме на
програмата да се најде и филмот
'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 слушне и нашето име, едноставно да се
покаже дека македонската филмска продукција навистина е многу
постара од сите други на Балканот.
Канаѓаните сакаат да ги запознаат
другите култури, другите национални истории и затоа овие филмски фестивали се многу посетени",
потенцира Пискачева.
Оваа наша иселеничка македонската емиграција, главно, ја дели
на два дела. Тоа се постарите Македонци кои заминале од Македонија 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 повеќе години заминале од руралните места во потрага по парче леб и немале
таков повод да се вратат во својата матична земја се едната група. Другата група иселеници се интелектуалци, со едукација и професија која е барана во Канада - инженери, електричари, информатичари, кои многу почесто доаѓаат во
Македонија".
Покрај оваа ангажираност, Македонката Пискачева по вокација е правник.
Имено, таа е успешна и како независен
брокер за животно осигурување и финансиски советник за инвестирање.
"Овде македонските медиуми не можат сами да се финансираат, па затоа финансискиот дел мораме да го обезбедуваме на друга страна. Финансиите и осигурувањето како тема некако секогаш ми
беа интересни и затоа го положив државниот испит и станав независен брокер 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 обезбедува средства за егзистенција.

