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Брачниот пар 
Стефанови, со голема 
желба и упорност, 
организирале преубава 
изложба со дела 
создадени од вредните 
детски раце.

"Акцијата, пред сè, 
имаше образовен 
карактер и опфати 
повеќе училишни 
предмети. Учениците, 
покрај цртежите, 
правеа и истражувања 
за човековата околина 
и нејзината заштита, 
разговараа и пишуваа 
текстови, правеа 
заеднички проекти и 
тродимензионални дела 
од отпадни материјали", 
вели господинот 
Стефанов.

Пишува: Милева ЛАЗОВА СВЕТОТ КАКО СВЕТОТ КАКО 
ИМАГИНАРНА ИМАГИНАРНА 

ГРАДИНАГРАДИНА
Македонскиот културен центар 

при црковната општина "Свети 
Никола" од Виндзор, Канада, 

организираше изложба на детски црте-
жи во регионот Есекс, на тема "Зачувај 
ја планетата". Изложбата беше свечено 
отворена и претставуваше досега нај-
големо реализирано презентирање од 
ваков тип. 

Изложбата официјално ја отворил 
неговото Високо Преосвешенство Ми-
трополитот американско-канадски гос-
подин Методиј. Пригодни поздравни го-
вори одржале и парламентарецот Бра -
јан Маси; градоначалникот на Општи-
ната Ла Сал, господинот Гери Бакстер; 
протојереј-ставрофор д-р Александар 
Мустеников и потпретседателот на цр-
ковната општина, Томе Дамчески. 

Организаторите Маре и Глигор Сте-
фанови, под покровителство на Маке-
донскиот центар "Свети Никола", прет-
ходно распишале конкурс за детски 
цртежи и повеле акција која опфатила 
повеќе од 100 училишта со речиси 
7.000 ученици. 

"Акцијата, пред сè, имаше образовен 
карактер и опфати повеќе училишни 
предмети. Учениците, покрај цртежите, 
правеа и истражувања за човековата 
околина и за нејзината заштита, раз го-
вараа и пишуваа текстови, правеа заед-
нички проекти и тродимензионални 
дела од отпадни материјали. Целта 
беше да се зголеми свеста на учениците 
за загадувањето на човековата средина. 
Едновремено им се даде можност на 
најмладите со линии, бои, облици и ви-
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зуелни симболи да го прикажат светот 
како имагинарна градина и безбедно 
место за живеење, да го изразат својот 
однос кон загадувањето на околината и 
климатските промени и да им ис пратат 
пораки на одговорните лидери и ком-
пании да преземат соодветни мер ки 
против загаденоста", вели господин Сте-
фанов, еден од организаторите, исто така, 
уметник.

Сите пристигнати дела биле изло-
жени во една заедничка инсталациска 
поставка, така што цртежите биле по-
врзани со зелена и асоцијативно обли-
кувана позадина на симболи од лисја, 
дрва, цветови и сл.

"На изложбата земаа учество повеќе 
од 1.000 ученици од околу 50 основни 
училишта. Им беа доделени 19 награди 
на наставници, училишта и ученици, 
како и награди за секое одделение по-
себно, од забавиште до осмо одде ле-
ние, исто така, и три награди за нај-
добри цртежи. Добитник на главната на-
града од 500 долари е ученичката од 
осмо одделение, Мари Праис", додаде 
госпоѓа Стефанова.
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