
Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.

  АКАДЕМИК  БЛАГА  АЛЕКСОВА  НЕ  
ГО  ДОЧЕКА  ЗАСЛУЖЕНИОТ  МЕДАЛГО  ДОЧЕКА  ЗАСЛУЖЕНИОТ  МЕДАЛ

Македонската академија на науките и уметностите 
беше информирана пред 4 (четири) години дека на ака-
демик проф. д-р Блага Алексова й е доделен златен медал 
од страна на Светската академија за карпеста уметност и 
дека треба да й биде врачен во просториите на Акаде-
мијата. Иако Академијата вети дека писмено ќе ја ин-
формира Светската академија за карпеста уметност за 

денот на врачувањето, со писмо од 18.2. 2004 година, 
потпишано од секретарот Ташко Георгиевски, тоа не го 
стори ниту по цели 4 (четири) години чекање, нешто што 
резултира со повлекување на медалот од страна на 
Светската академија за карпеста уметност. МАНУ уште 
еднаш покажа дека грчевито се брани од најсветото во 
Македонија, карпестата уметност. Светската академија  се 
формираше на 20 јули 2002 година на Правниот факултет 
во Скопје, откако МАНУ НЕ ДОЗВОЛИ да се користат неј-
зините простории за овој голем настан за македонската 
наука.

Да напомнеме само дека Светската академија се фор-
мираше за време на одржувањето на Светскиот конгрес 
за карпеста уметност (14-21 јули 2002) финансиран од 
УНЕСКО, Владата на Република Македонија, Минис тер-
ството за култура и Министерството за наука.

Според заклучокот на Организациониот и на Научниот 
комитет, како и според известувањето на македонскиот и 
светскиот печат, тоа беше најдобро организиран конгрес 
од овој вид од сите 24 (дваесет и четири) претходно ор-
ганизирани.

д-р Душко Алексовски

Македонската академија на науки и уметности не 
овозможи врачување на уникатен златен медал со ди-
јамантски прстен во просториите на Академијата, на ака-
демик Блага Алексова, за нејзините големи заслуги за 
афир мација и популаризација на карпестата уметност. 
Академик проф. д-р Блага Алексова почина, по 4 (четири) 
години чекање, а медалот е вратен во архивата на Свет-
ската академија за карпеста уметност.
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ПОРАДИ  МАНУПОРАДИ  МАНУ


