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НОВО РАКОВОДСТВО НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-TИРАНА СО
МАНДАДНИОТ ОД 2019 ДО 2023 ГОДИНА
Македонско друштво „Илинден“-Тирана одржа годишно собрание на
4.02.2019 год. во Тирана. На истото се разговараше за многу суштински прашања од работата и постигнувањата на Македонското друштво „Илинден“
– Тирана, но и за идните планови за активностите кои се предвидуваат за
следниот мандат од четири години.
На годишното собрание, беше извршен и избор на ново раководство за мандадниот период од 2019 до 2023 година. Со оглед на досегашниот ангажман
и постигнати успеси, а согласно гласањето на присутните членови на годишното собрание, и за следниот
мандат за претседател на Македонско друштво „Илинден“-Tирана беше избран г-дин Никола Ѓурѓај. За
другите позиции изборот беше: за потпретседател г-дин Незир Меча, за секретар г-ѓа Естела Карамешиноска. На годишното собрание на Македонско друштво „Илинден“-Тирана се именуваше и ново раковоство
во Македонско друштво „Илинден“- Огранок Голо Брдо при што за претседател на Огранокот, повторно
беше избран г-дин Или Халилај, додека за потпретседател г-дин Фатри Фетаху. Согласно програмата на
новоизбраното раководство на Македонско друштво „Илинден“-Тирана, се предвидува во периодот од
2019 - 2023 година, уште повеќе да работи на заштитата на етничкиот, јазичниот, културниот и верскиот
идентитет на македонското национално малцинство во Република Албанија. При тоа, за дејствувањето
на Друштвото ќе бидат информирани македонските граѓани во Албанија преку електронските медиуми и
весникот „Илинден“. Секако, активностите ќе ги почитуваат законските прописи во Република Албанија,
а силите ќе се насочат за целосна интеграцијата на Македонците во политичкиот систем и институциите
на власта во Албанија.

ВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ ИЗБРАН ЗА ПРАТЕНИК ВО АЛБАНСКИОТ ПАРЛАМЕНТ
Васил Стерјовски, генерален секретар на единствената македонска партија
во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција (МАЕИ) стана
пратеник во албанскиот Парламент. По известувањето од Централната изборна комисија на Албанија, Извршниот комитет на МАЕИ донесе одлука
Стерјовски да го прифати пратеничкиот мандат и во Парламентот да ја претставува програмата на Македонска алијанса за европска интеграција како
дел од парламентарната опозиција, соопштија од Партијата. На последните
парламентарни избори одржани во јуни 2017 година МАЕИ беше дел од изборната коалиција предводена
од Социјалистичкото движење за интеграција. Тогаш лидер на партијата беше Илир Мета, актуелинот
претседател на Албанија. Врз основа на договорот Васил Стерјовски беше петти на кандидатската листа
за округот Корча.
Стерјовски, на првата следна седница на албанскиот законодавен дом даде заклетва. Тој е првиот пратеник во албанскиот Парламент во плурална Албанија, кој доаѓа од македонска партија, но и воопшто како
пратеник кој јавно се декларира како Македонец. М-р Васил Стерјовски е познат активист за правата на
Македонија во Албанија. Запишан е на докторските студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје, Македонија, на Институтот за национална историја на студиската програма Историја на Македонија, со потесна област на истражување Македонците во Албанија.

ОБРАЌАЊЕ НА НИКОЛА ЃУРЃАЈ, ПРЕСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО
“ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ПО ПОВОД ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО 10 ГОДИНИ ОД НЕГОВОТО
ФОРМИРАЊЕТО
Добровечер,
Ваша екселенцијо Данчо Марковски, амбасадор на Република Македонија во Република Албанија
Почитуван господин Андреј Глушенко, трет секретар во Амбасада на Руска Федерација во Република
Албанија
Почитуван господин Борис Марков, трет сектор Амбасада на Руска Федерација во Република Албанија
Почитуван господин Карам Фарај, конзул на Државата Палестина во Република Албанија
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Почитуван господин Кастриот Тота, претставник на
Агенцијата за поддршка на граѓанското општество
Почитуван господин Маринко Чулафиќ, претседател на
Црногорската заедница во Република Албанија
Почитувана д-р Ели Луческа, директорка на Институтот
за старословенска култура од Прилеп, Република
Македонија
Почитувана д-р Мери Стојанова, директорка на
Националната установа “Завод и Музеј“ од Битола,
Република Мкедонија
Ценети присутни,
Дами и господа,
Драги пријатели,
Денес одбележуваме значаен јубилеј. Годинава
се навршуваат десет години од формирањето на
Македонското друштво “Илинден”. Македонско друштво “Илинден” е формирано на 6 февруари 2009
година и регистрирано во Основниот суд во Тирана, со цел заштита и афирмација на македонскиот етнички,
јазичен, културен, верски, историски и државен идентитет, на Македонците во Република Албанија.
Македонско друштво “Илинден“-Тирана, за периодот од десет години оствари многу активности, секоја
од нив заслужува внимание.
Ќе издвоиме некои од нив:
1. На 16 јануари 2010 година во Тирана организиравме донација на книги за дечињата Македонци што го
учат Македонскиот јазик
2. На 10 јули 2010 година учествувавме на Фестивалот “Разиграно оро“ во Охрид, Република Македонија
3. На 27 март 2011 година во Офицерскиот дом во Тирана организиравме промоција на македонски
документарни филмови
4. Од 28 јули до 05 август 2011 година учествувавме во Шолта, Република Хрватска, на Летна Школа за
Македонски јазик
5. 2013 година на Фестивалот “Гора Фест“ во организација на Македонската Горанска заедница на Косово
учествуваше членот на Друштвото Флоренц Садику со народни песни
6. Остваривме безброј средби со многу државни институции и општини, а соработката ја проширивме со
невладиниот сектор, во земјата и странство.
Како најзначајна активност на Македонското друштво “Илинден“ на меѓународен план ја цениме
посетата на 20 февруари 2015 година на потпретседателот на Федералната Унија на Европските
Националности (ФУЕН) господин Халит Хабип Оглу и правен застапник господин Франк Дер Боер. На
средбата беа присутни претседателот на Македонско друштво ”Илинден”- Тирана г-дин Никола Ѓурѓај,
потпретседателот г-дин Незир Меча и претседателот на Македонското друштво ”Илинден”- Огранок Голо
Брдо, г-дин Ули Халилај, потпретседателот г-дин Алфред Садику и секретарот г-дин Агрон Фетаху.
Почитувани присутни,
Во изминатите десет години како претседател на Македонско друштво “Илинден”, заедно со моите
соработници, имавме можност да оствариме бројни работни и официјални посети, да се сретнеме и да
соработуваме со владини институции, како во Албанија, така и во матичната држава Македонија, и секако
соработка остваривме и со меѓународни организации. На сите средби што сме ги имале со претставниците
на државните институции во Албанија, Македонија и европските институции ја користевме секоја прилика
да размениме мислења за важни прашања за унапредување на положбата и правата на македонското
национално малцинство во Албанија.Ја користам оваа свечена прилика да упатам добронамерна критика
до Владата на Република Албанија и до надлежните министерства и организации да посветат посебно
внимание и позитивно да одговорат на нашето барање за настава на Македонски јазик во областа Голо
Брдо и Гора, и насекаде каде има значителен број Македонци, имајќи предвид дека тоа веќе се остварува
во областа Мала Преспа. Бараме Владата да изврши промена на штетната територијална организација на
локалната самоуправа и да ги прифати општините во областите Голо Брдо и Гора каде живеат Македонци.
Нашите ставови за Законот за националните малцинства во Република Албанија се исти како и пред
донесувањето на овој Закон. Неколкупати укажавме, дека Законот треба да ги реши горливите проблеми
на националните малцинства, но со новодонесениот Закон се постигна токму спротивен ефект: Донесе
дополнителни проблеми, кои се негативни не само за Македонците, туку и за Република Албанија во
целина. Македонско друштвото “Илинден“ останува посветено на борбата за македонско национално
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малцинство во Албанија, за унапредување на положбата и правата на Македонците врз основниот принцип
на меѓународното право на еднаква сувереност: Реципроцитрет во меѓусебните односи меѓу Македонија и
Албанија и по прашањето за Македонците во Република Албанија и Албанците во Република Македонија
како мостови на братство и пријателство меѓу двата народа и двете држави. Ние не трчаме да победиме,
туку да преживееме. Не за нас, туку за идните генерации.
Македонското друштво “Илинден“ денес ја прославува својата десетгодишна работа и постоење, а за
неговите постигнувања оставаме повеќе да каже историјата.
Да се вечни Македонците во Република Албанија!
Да живее македонско-албнското пријателство!
Ви благодарам на вниманието.

ОБРАЌАЊЕ НА АМБАСАДОРОТ ДАНЧО МАРКОВСКИ ПО ПОВОД
ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО 10 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО
“ИЛИНДЕН”-ТИРАНА
Почитувани Македонки и Македонци,
Почитувани гости,
членови на дипломатскиот кор
Почитувани пријатели,
Дозволете ми од името на Амбасадата на Република Македонија
и од мое лично име да упатам искрени честитки по повод 10
годишнината од основањето на Македонското друштво „Илинден“
во Тирана, Република Албанија. Во изминатата декада друштвото
Илинден израсна во препознатлив граѓански субјект збогатувајќи го
цивилно милје во албанското демократско општество. Благородните
цели кон коишто се стремат членовите на Илинден, но и членовите на останатите македонски друштва, се
да го зачуваат културното битие и вродениот пилар на македонштината што Македонецот со векови и низ
разни премрежија го носел со себе. Република Албанија со донесениот Закон за малцинствата ги отвори
портите на демократијата внесувајќи ги европските вредности во секојдневниот живот на своите граѓани
во кои спаѓаат Македонците и останатите малцински групи во оваа убава земја. Тоа подразбира слобода да
се изрази посебноста на секој во градењето на заедничкото албанско општество. Во тоа треба да се гледаат
можностите на Македонците за нивна натамошна работа во негувањето на македонскиот јазик, култура,
идентитет и посебност. Скорото отворање на македонскиот Културен информативен центар во Тирана ќе
претставува одлична можност за артикулирање на вашите активности пред албанската културна јавност.
Почитувани
Дозволете ми од ова место да ја упатам следната порака. Живееме во период на изразени пријателски
односи меѓу Република Македонија и Република Албанија. Покрај плодната билатерална соработка
мошне скоро очекуваме да бидеме заедно во две мошне значајни организации НАТО и Европската
унија. Заеднички влегуваме во светот на западните вредности, свет во кој човековите права, правото
на поединецот го добива своето место во општеството. Затоа ве повикувам сите македонски друштва,
интелектуалци, истакнати поединци и сите Македонци од Мала Преспа, Гора, Голо Брдо, Тирана и секаде
ширум Албанија, да бидете сплотени, а не поделени во тоа што го работите, едноставно да бидете неимари
на вашата судбина, да бидете градители на мостови на пријателство меѓу двете држави и двата народа.
Да сте ми живи и здрави.
Ви благодарам на вниманието.

MАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ДОДЕЛИ БЛАГОДАРНИЦА
“ИЛИНДЕН” И НАГРАДА “ИЛИНДЕН” ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНИНАТА
Претседателот на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана г-дин Никола Ѓурѓај, по повод десетгодишнината
од основањето и плодната работа на друштвото, донесе одлука да додели Благодарници “Илинден” и
Награда “Илинден”. Благодарницата и наградата се дава на лица за нивните особени заслуги за ангажман
и перманентните активноси во насока на зачувување и одржување на македонскиот идентитет на
припадниците на македонското национално малцинство во Албанија. Предложените лица за добивање
на Благодарница “Илинден” и Награда “Илинден” покажале особен придонес за животот, историјата,
културата и зачувување на автентичната македонска традиција. Благодарницата и наградата “Илинден”
4

VESNIK ILINDEN

АПРИЛ / ЈУЛИ 2019 Година

се симболи на признание што се доделуваат за работи и дела што заслужуваат признание, ги доделува и
врачува лично претседателот на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана.
Оваа годинапрв пат се дели Награда “Илинден”му се доделува на:
1. Д-р Ѓорге Иванов, претседател на Република Македонија.
2. Г-дин Илир Мета, претседател на Република Албанија.
3. Г-дин Бил Николов, претседател на Македонското меѓународно движење за човекови права
(ММДЧП) – Канада.
4. Архимандрит г. Партениј, Игумен на Свештената Бигорска Обител, Маврово-Ростуше, Република
Македонија.
Оваа година Благодарница “Илинден” се доделува на:
1. Проф.д-р Илинден Спасе – автор на книги стати за македонското национално малцинство во
Република Албанија пишува на македонски јазик и албански јазик.
2. М-р Естела Ѓурѓај Карамешиноска – историчар, секретар на Mакедонско друштво “Илинден“Тирана и дописник на Македонски весник “Илинден”.
3. М-р Васил Стерјовски – секретар на Македонска Алијанса за Европска Интеграција (МАЕИ),
активист на Македонско национално малциство во Албанија и основач на Mакедонско друштво
“Илинден“-Тирана.
4. Г-ѓа Савиола Лока – основач на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана.
5. Ѓ-ѓа Микета Mеча Шкала – основач на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана.
6. Д-р Ели Луческа – поранешен директор на Институт за старословенска култура – Прилеп,
Република Македонија.
7. Д-р Мери Стојанова – Директор на Национална Установа „Завод и Музеј“- Битола, Република
Мкедонија.
8. Г-ѓа Елени Заркада – поранешен советник на Македонска Алијанса за Европска Интеграција
(МАЕИ) во општина Билишта, активист на Македонско национално малциство во Билишта.
9. Сара Џелили – автор на поезија, активист во Елбасан, член на Mакедонско друштво “Илинден“Огранок Голо Брдо и дописник на Македонски весник “Илинден”.
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ЧЕСТИТКА ОД ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ПО
ПОВОД ДЕСEТГОДИШНИНА НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА

Нашата членка Македонско друштво “Илинден“-Тирана, од македонската заедница во Албанија ја прославува својата десeтгодишнина. Им честитаме на нашите
македонски пријатели и членови на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, им
посакуваме се најдобро во следните години – стои во честитката на Федералната
унија на европските националности.

СЕДМИ РОДЕНДЕН НА MАКЕДОНСКИОТ ВЕСНИК “ИЛИНДЕН”
Пред седум години, како двоброј за февруари и март, беше испечатено првото издание од македонскиот весник “Илинден”
весник на Македонското друштво “Илинден”-Тирана. Имајќи
го предвид фактот што во изминативе седум години, весникот
предизвика голем интерес кај читателската публика во Република Албанија и сред македонската дијаспора ширум светот,
неговата Редакција покажа дека има вистински амбиции и реализација на истите. Според бројната дописка, која пристигнува
на електронската пошта на Редакцијата на Македонски весник
“Илинден” како и од другите преписки со читателите, забележително е дека во седумгодишниот период
весникот прерасна во медиум кој со сериозноста и пристапот во објавувањето на темите, е интересен и
корисен за македонско национална малцинство во Албанија, но и за промоција на активностите на македонската дипломатија во правец на подобрување на животот на македонското население вон границите
на својата држава. Во дел од дописите се истакнува и тоа дека читателите искажуваат „особена почит кон
Редакцијата, која на најдобар можен начин одбра да ја промовира македонштината во овие бурни времиња, преку пишаниот збор. Нивната мисија да го одржуваат и поттикнуваат македонскиот идентитет во
Република Албанија, преку културен израз целосно ја остваруваат. Сакаме да веруваме дека ваквата нивна
активност ќе биде соодветно поддржана од државните институции како во Република Албанија така и во
Република Македонија, но и од Македонците ширум светот. Редакцијата има чест да ги поздрави и да им
се заблагодари на сите свои соработници, кои несебично помогнаа во конципирање на тематската и визуелната содржина на весникот. Воедно, Редакцијата се заблагодарува и на читателската публика, која со
покажаниот интерес кон содржините што ги понуди весникот, покажа дека тој навистина ја допре сржта
на проблемите на Македонците во Албанија. Да заклучиме. Првото издание на весникот, како двоброј
за февруари и за март, беше отпечатено во 2012 година, а негов издавач е македонското друштво „Илинден“-Тирана. Од мај 2017 година е и со електронско издание www.vesnik-ilinden.com

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА И ММДЧП БАРА БУГАРИЈА ДА
ПРЕСТАНЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА ДА ГИ ИМЕНУВА КАКО БУГАРИ
Македонското национално малцинство во Албанија ниту били, ниту ќе биде бугарско. Историјата и
современоста тоа го докажуваат. Но, докажуваат и нешто друго. Самопродавањето на одредени лица,
желни за ситна заработувачка и „бесплатно“ школување во Бугарија, им овозможи на долгогодишните
бугарски емисари во Албанија да изнајдат безрбетници сред Македонците во Албанија. Од друга страна
тоа ѝ овозможи на бугарската држава да го оствари долгогодишниот сон за „изнаоѓање“ на она што го нема
во Албанија, а тоа се Бугарите. Кога на сето ова ќе се додаде и фактот дека Бугарија бараше во Законот за
малцинства во Албанија да се внесе и непостоечкото „бугарско“ малцинство што Бугарите го остварија
со бессрамното уценување на албанската Влада со закани и оневозможување на евроаспирациите на
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албанската држава. Македонското друштво Илинден
од Тирана уште при носењето на сремниот Закон за
малцинства во Албанија реагираше и укажуваше дека
признавањето ан бугарско малцинство во во Албанија
е фарса. Но, истовремено, посочуваше на фактот
дека Бугарите нема да запрат со свето „европско“
однесување и ќе го злоупотребуваат катастрофалниот
Закон за малцинства во Албанија во секој сегмент.
Денес таквото „европско“ однесување на Бугарија
се покажува на дело со актот преземен од страна на
Софија која преговара за испраќање бугарски наставници во Албанија. Доколку ова се оствари, тоа ќе биде
најнасилното и најпонижувачко однесување на една европска земја кон малцинствата во една суверена
држава како Албанија. За ваквата намера на Бугарија говори и изјавата на министерката за надворешни
работи на националното собрание Екатерина Захариева. Таа изјавила дека: „Донесувањето на законот
“За заштита на националните малцинства во Република Албанија” е само првиот чекор. Го очекуваме
усвојувањето на други законски акти, во кои детално ќе се наведат начините на кои ќе се гарантираат
правата на малолетникот во Бугарија… Неспорен успех за билатералните односи е емитувањето на вести
од бугарски јазик во РТШ2. Наскоро ќе има модул “Учам бугарски јазик”. Министерството за образование
преговара и подготвува доставување на услуги за наставници од Бугарија до областите каде што живее
бугарското малцинство“. Освен реакциите на Македонците од Албанија за насилното однесување
на бугарските емисари и бугарската држава кон нив, не смее да изостане и реакција од матичната,
македонска држава за веќе докажаниот упад на Бугарите сред Македонците во Албанија. Воедно го
повикуваме и Хелсиншкиот комитет на Албанија и европските претставници во Албанија да го осудат
чинот на насилно национално обезличување на македонското национално малцинство во Албанија со
уцени и закани дека Бугарија ќе го стопира напредокот на албанската држава за влез во Европа. – стои
во соопштението потпишано од Бил Николов, претседател на Македонското меѓународно движење за
човекови права (ММДЧП) – Канада и Никола Ѓурѓај, претседател на Македонско друштво “Илинден”Tирана.

МАКЕДОНСКИОТ АМБАСАДОР ВО ТИРАНА МАРКОВСКИ НА СРЕДБА СО
ПРЕТСТАВНИЦИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА
Македонскиот амбасадор во Тирана, Данчо Марковски, на 06. 02. 2019 година оствари работна средба со
истакнати личности и активисти на македонската заедница во Албанија. На средбата, одржана во просториите на Амбасадата на Република Македонија во Тирана, присуствуваа претставници на повеќето
друштва. Амбасадорот беше запознат со активностите на Друштвата кои се во тек, како и оние кои планираат да ги реализираат. Од своја страна, амбасадорот Марковски, ја претстави Програмата на активности
на Амбасадата во однос на македонската заедница во Република Албанија за 2019 година. Ова е првпат
Амбасадата да информира за своите планирани активности за македонската заедница за календарската
година.
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ИМАШЕ СРЕДБА
СО УЧЕНИЦИ МАКЕДОНЦИ ОД ГОЛО БРДО ШТО УЧАТ ВО ОХРИД
Претседателот на Македонско друштво “Илинден”-Тирана, Никола Ѓурѓај имаше средба со ученици, етнички Македонци од
Голо Брдо што учат во Охрид. Тие по завршувањето на основното образование во Голо Брдо во сè поголем број го продолжуваат средното образованието во Охрид. Некои тука продолжуваат
и на факултет, а други се запишуваат во Битола, Штип, Прилеп
и Скопје. Учениците ги посети претседателот на Македонско
друштво “Илинден“-Тирана Никола Ѓурѓај кој разговараше за
проблемите со кои се соочуват во текот на учењето, за тоа како
ги совладуваат методските единици во училиштата, но и како
се интегрираат меѓу врсниците во Охрид. Во оваа пригода беше
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истакната заложбата што повеќе деца да бидат испраќани во татковината Македонија со цел да се образуваат во матичната држава како иден кадар кој ќе помогне во образованието на следните генерации
Македонци во Албанија.

ВО ПУСТЕЦ ОДРЖАН СЕМИНАР ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ЗА СИТЕ ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ ОД ОПШТИНАТА
Во рамките на напорите на Општината за поквалитетна настава и познавање на македонскиот литературен јазин, во Пустец, Мала Преспа се одржа
неколкудневен семинар со просветниот кадар од
Општината. За таа цел во Пустец престојуваа професори од Институтот за македонски јазик „Крсте
Мисирков“, предводени од директорката д-р Елена Јованова - Грујевска. На првиот ден заедно со
нив беше амбасадорот на Република Македонија
во Тирана, Дончо Марковски и градоначалникот
на Пустец, Едмонд Темелко. Амбасадорот Марковски, меѓу другото, го нагласи значењето на македонскиот јазик и посака Пустец да биде бастион на
изучувањето на македонскиот јазик, од каде треба да се прошири и во другите места низ Албанија каде
што живеат Македонци. Градоначалникот Темелко, пак, посака вакви и слични активности кои значат
многу за зачувувањето на македонскиот национален идентитет, култура и историја да продолжат и во
иднина. Просветните работници добија сертификат за усовршување на македонскиот јазик. Во Општина
Пустец фунционираат две деветолетки со подрачни училишта, како и гимназија.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА,
НИКОЛА ЃУРЃАЈ ОСВАРИ СРЕДБА СО КОМЕСАРОТ ЗА ЗАШТИТА ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈА, РОБЕРТ ГАЈДА
Претседатлот на македонското друштво „Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај остварил средба со Роберт Гајда, Комесар за заштита од дискриминација.
Ѓурај го запознал својот соговорник со работата и
моментните активности на Друштвото во правец на
заштита и унапредување на правата на Македонците
во Албанија. Посебен акцент бил ставен на одредби
застапени во Законот за заштита на националните
малцинства, потоа на промоврање на културите и секојдневно спроведување на законот, чија цел е да се
обезбеди остварување на специфичните права на припадниците на националните малцинства. Тоа, како
што било оценето, е неопходно за заштита на идентитетот на националните малцинства, како суштинска
компонента на интегрирано општество и гарантирање на недискриминација и целосна еднаквост пред
законот. Комесарот Гајда од своја страна нагласил дека “секое лице што припаѓа на национално малцинство има право слободно да избере да се третира како такво, без никакво омаловажување од тој избор
или од остварување на правата кои се поврзани со овој избор“. Исто така, Комесарот гарантираше дека
јавните, централните и локалните институции се обврзани да гарантираат целосна и вистинска еднаквост
во економскиот, општествениот, политичкиот и културниот живот меѓу припадниците на националните
малцинства и припадниците на мнозинството, рече Ѓурѓај. Комесарот за заштита од дискриминација,
најавил дека следниот месец ќе ги посети регионите населени главно со припадници на малцинствата,
вклучително и македонското, со цел непоредно да се запознае со нивните проблеми во рамките на неговите наджности да помогне во нивното надминување.
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СЕ ПРЕДВИДУВА ОТВОРАЊЕ НА ЛЕКТОРАТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО КОРЧА
Амбасадорот на Република Македонија во
Тирана, Данчо Марковски, по извршени
претходни подготовки и координација со
ректорот на Универзитетот „Климент Охридски” во Битола, Сашо Коруновски на 04.
03. 2019 година оствари работна средба со
ректорот на државниот Универзитет „Фан
Стилиан Ноли“ во Корча, проф. д-р Али Јашари и членови на ректорската управа, при
што беа иницирани два конкретни предлога:
– Отворање на Лекторат за македонски јазик;
– Заемно организирање на проверка на познавање на македонскиот јазик и издавање
на дипломи на заинтересирани студенти и
лица.
Ректорот Али Јашари информираше за веќе воспоставената соработка со универзитетите во Република
Македонија и идејата за воспоставување на Лекторат ја оцени како мошне добра. Предложи да се преземат неопходните подготовки како би можело да се пристапи кон нејзина реализација. Побара во следните
триесетина дена да се организира средба со неговиот хомолог, во Битола или Корча, како би можеле деканите од двата факултета да потпишат меморандум за соработка и утврдат условите и начинот на работа.
Јашари се согласи и со предлогот за организирање на проверка и полагање на македонскиот јазик.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА БАРА ИТНО АСФАЛТИРАЊЕ НА
ПАТОТ МЕЃУ СЕЛОТО ВРБНИК И БИЛИШТА
Македонско друштво “Илинден“-Тирана ја
повикува Владата на Албанија, Општина
Девол, Округот Корча да ги преземат сите
неопходни мерки за итно асфалтирање на
патот меѓу селото Врбник и Билишта, што е во
катастрфална состојба. Патот што го поврзува
селото Врбник со Билишта секојдневно е во се
полоша состојба. Имено, на само 5 километри
од градот Билишта се ноаѓа село Врбник, кое
се наоѓа во Егејска Македонија, непосредно
до албанската граница со Грција. Селото
гравитира кон планинскиот предел на
најисточната точка на Албанија и според
населението во селото, веќе 30 години ништо
не е инвестирано во оваа област. И покрај
многуте пробеми, најголем проблем што ги мачи Македонците во село Врбник претставува главниот
пат што го поврзува село Врбник со градот Билишта, бидејќи секојдневните обврски на Македонците од
селото во градот Билишта невозможно е да се извршуваат со оглед на катастрофалната состојба на патот
кој треба да го поминат. За овој проблем информирани се сите институции во Албанија, но состојбата не
се менува. Поради тоа, согласно добиените информации од Македонците од Врбник, Македонско друштво
“Илинден“-Тирана бара Владата на Албанија, Општината Девол и Округот Корча да преземат итни мерки
за асфалтирање на патот со што треба да се подобри ситуацијата и животот на македонското население
од село Врбник.
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Општина Пустец, Мала Преспа во
рамките на Проектот Реализиран од
Стар 2 во соработка со Центарот за
прашања од јавен карактер, проект
е финансиран од Европската унија,
Шведска, Италија, Швајцарија,
УСАИД, УНДП и Владата на
Албанија. Проектниот партнер
на проектот е Министерството
за внатрешни работи. Проектот
го спроведува Канцеларијата
на Програмата за развој на
Обединетите нации (УНДП) во
Албанија. Веб платформата ќе
обезбеди информци за Општина
Пустец, Мала Преспа. Веб
порталот www.bashkiapustec.gov.al
Во Мала Преспа живеат околу 5 700 жители, сите од македонско етничко потекло и со православна хрис
тијанска вероисповед.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ДЕЛ ОД ПЛАТФОРМАТА ЗА
“ПРОМОЦИЈА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО” ВО АЛБАНИЈА
Македонско
друштво
“Илинден”-Тирана стана дел
од платформата за “Промоција
на граѓанското општество” во
Албанија. Платформата е отворена за комуникација и интеракција на организациите на
граѓанското општество иницирана од Агенцијата за поддршка
на граѓанското општество, која
служи за промовирање на проекти и активности на граѓанското општество, како и размена на
идеи преку форуми. Агенцијата за поддршка на граѓанското
општество е централно јавно
тело, а оперативниот буџет за
исполнување на мисијата и своите цели, се во согласност со применливиот закон. Статутот на Агенцијата е одобрен од страна на
Владата на Република Албанија. Мисијата на Агенцијата се однесува на поддршка на граѓанското
општество е да се охрабрат сите организации, преку финансиска помош, одржлив развој на
граѓанското општество и создавање на поволни услови за граѓански иницијативи и јавниот
интерес. Линк: Македонско друштво “Илинден”-Тирана http://www.amshc.gov.al/promo/?p=887

10

VESNIK ILINDEN

АПРИЛ / ЈУЛИ 2019 Година

Издавач: Македонско друштво “Илинден” – Тирана
Главен и одговорен уредник: Никола Ѓурѓај
Заменик на главен и одговорен уредник: Незир Меча
Лектура: Естела Ѓурѓај
Компјутерска обработка: Тримакс - Тирана
Печати: ДСИ - Тирана
Фотографии: Архива на МКД “Илинден “- Тирана и редакцијата
Редакција:
Ули Халилај, Ариана Шутку, Фидана Ќулханџиу, Ламбе Шатровски, Цветан Богдановски, Алдана Лоровска,
Бесим Мемишај, Фатри Фетаху, Сара Џелили
Контакт:
00355692401778
Адреса: ул. „Михал Грамено“ 183 - Тирана, Албанија
е-mail: drustvo.ilinden.tirana@live.com
www.ilinden-tirana.com
www.vesnik-ilinden.com
Весник Илинден - Сите права се загарантирани. За умножување, изнајмување и соопштување на јавноста во било која
форма, вклучувајки го и интернет, како и за преработка на дел или во целост на ова издание, потребно е писмено одобрение
од издавачот.

11

Zalivot na koskite, Ohrid, Makedonija

