
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.

Со свеченост музејот "Д-р Никола Незлобински" во Струга 
ја прослави 80-годишнината од основањето на институцијата. 
Одбележувањето на јубилејот се одржа во хотелот "Дрим", со 
промоција на три изданија - монографијата на музејот, ка-
талози за галеријата "Вангел Коџоман" и за иконите од гале-
ријата во црквата "Св. Ѓорѓија" од Струга, како и ново открие-
ните педесеттина икони при препокривањето на покривот 
на самата црква. Изданијата ги промовира византологот и 
академик Цветан Грозданов.

Сашо Цветкоски, историчар на уметноста и директор на 
Националната установа Музеј од Струга, истакна дека поче-
токот на музејската дејност во Македонија неразделно се 
поврзува со името на докторот Никола Незлобински и Му-
зејот во Струга. Пред 80 години, во далечната 1928 година, 
овој учен и одважен Русин, емигрант, кого судбината и жи-
вотот го носат далеку од родната земја, во Македонија и во 
Струга, во една од бараките на својот маларичен диспанзер, 
ги отвори вратите на првата музејска збирка, со што ги пос-
тави основите на идниот Природо-научен музеј во Струга и 
воопшто на музеологијата во Македонија.

Во 1938 година оваа збирка прерасна во постојана му зеј-
ска поставка, изложена и презентирана во нова зграда во 
која и денес се наоѓа.

Денес, 80 години подоцна, Музејот во Струга претставува 
современа институција во чии рамки, освен биолошкиот 
оддел кој се грижи за природонаучната збирка, делува и 

археолошкото, етнолошкото, историското и ликовното одде-
ление со Галеријата на Вангел Коџоман.

Монографијата 80 години музеј "Д-р Никола Незлобински", 
обемно издание со исцрпни податоци кое има околу 100 
страници, збогатени со повеќе од 100 колорни фотографии и 
уште толку црно-бели. Цветан Грозданов истакна дека кни-
гата е многу интересна, бидејќи во неа е сумиран севкупниот 
живот на основачот на музејот "Д-р Никола Незлобински", 
како и за другите одделенија во музејот. Тука е и пре па ра т-
ското одделение.

Исто така, во рамките на јубилејот на Националната ус-
танова Музеј "Д-р Никола Незлобински" беше промовирана 
книгата "Галерија на икони црква 'Св. Ѓорѓија' - Струга" од 
авторот Сашо Цветкоски, актуелен директор на установата. 
Во рамките на прославата премиерно беше прикажан до-
кументарниот филм за патронот на Музејот, Никола Незло-
бински. На крајот беа доделени благодарници.
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