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ПРОМОВИРАНИ ДВЕ КНИГИ ПРОМОВИРАНИ ДВЕ КНИГИ 
ВО СИДНЕЈ, АВСТРАЛИЈАВО СИДНЕЈ, АВСТРАЛИЈА

И ВО Т УЃИНА СЕ ПИШУВА И ВО Т УЃИНА СЕ ПИШУВА 
З А  М А К Е Д О Н И ЈАЗ А  М А К Е Д О Н И ЈА

Во просториите на Македонски културен центар 
"Илинден" во Рогдаел беа промовирани книгите 
"Македонија олтар" од поетот Перо Дамчевски-

Коцин и "Кратка историја на Македонија" од историчарот 
Ристо Стефов. Оваа промоција беше дел од програмата 
која Литературното друштво "Григор Прличев" ја почна 
по повод 30-годишнината од основањето. Досега од 
свои   те членови друштвото има објавено 50 наслови 

на Македонија по 2001 година, кога по којзнае кој пат се наездија 
соседите како крволочни волци да грабнат делови од Македонија 
и целосно да ја уништат. Исто така, поетот Перо се претстави со 
еден свој поетски опус, со кој им ги затрепери срцата на при-
сутните. Ова е трета книга на поетот Дамчевски-Коцин, кој живее 
во Сиднеј од 1978 година, а неговата поезија, исто така, е за ста-
пена во повеќе антологиски дела, како во Австралија, така и во 
Македонија.

За книгата "Кратка историја на Македонија" говореше пи са-
телот и издавач Виктор Бивел. Таа е издадена на англиски јазик и 
е наменета за втората и за третата генерација Македонци, како и 
за пошироката англиска читателска публика. Виктор Бивел го 
потенцира лесно читливиот текст на Ристо Стефов, кој знае преку 
изнесените факти да го фрапира читателот и да го поттикне да 
истражува повеќе за своите корени. Ристо Стефов живее и твори 
во Канада и зад себе има десетина наслови на историска лите-
ратура, во која главна преокупација е Македонија.

Во убава културна атмосфера, 
во присуство на многу гости, беа 
промовирани книгите "Македонија 
олтар" од поетот Перо Дамчевски-
Коцин и "Кратка историја на 
Македонија" од историчарот 
Ристо Стефов.

на книги од сите жанрови.
Во убава културна атмосфера, во присуство на повеќе 

од 150 посетители, меѓу кои и македонскиот амбасадор 
Виктор Габер и госпоѓа Габер, како и дел од македонското 
свештенство, претставници на македонските општини и 
организации во Сиднеј, беа претставени делата на Перо 
Дамчевски-Коцин и Ристо Стефов. Првиот преку поезија, 
а другиот преку опсежни историски факти ја претставија 
Македонија, која во текот на  вековите минувала низ ус-
песи и слава, како и премрежија на делби и уништување. 
Во музичкиот дел од програмата, втората група на КУД 
"Илинден" од Рогдаел, со сплетот за Ѓурѓовден потврди 
дека ја заслужува својата возвишена титула: Амбасадор 
на македонскиот фолклор во Австралија.

Книгата "Македонија олтар" ја претстави Жаклина Ми-
хајлова, која нагласи дека поетот како еден хроничар ги 
добли жува политичките превирања во независниот дел 


