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Çmimi "Mendimi i
Goces" për prof. Dr. Vasil
Tocinovski
Tradita dhe vazhdimësia
janë vlera të qëndrueshme të çdo kulture
kombëtare. Pjesë e tyre
është edhe çmimi
ndërkombëtar " Mendimi i Goces ", i cili këtë vit i
ndahet prof. Dr. Vasil Tocinovski, Dr. Bajruzin
Hajro Planjac (Bosnjë
dhe Hercegovinë) dhe
Olga Lalic-Kroficka (Poloni). Çmimi jepet nga
Fondacioni për Afirmim dhe Prezantim Kulturor dhe
Shkencor "Makedonija Prezen ", ndërsa laureatët e marrin atë për kontributin e tyre në misionin kulturor, zhvillimin dhe edukimin e kulturës, artit, shkencës dhe
etikës, si dhe bashkëpunimin dhe lidhjen midis kombeve. Në rrymat dhe rezultatet e letërsisë dhe shkencës
bashkëkohore maqedonase prof. Dr. Tocinovski është
një poet dëshmitar, shkrimtar i tregimeve të shkurtra,
romancier, autor për fëmijë dhe të rinj, kritik dhe eseist,
historian i letërsisë, antolog dhe përkthyes. Ai është autor i 65 punimeve në fushën e beletristikës dhe
shkencës, i 66 redaktimeve dhe zgjedhjeve të trashëgimisë letrare dhe gazetareske maqedonase dhe bashkëautor i 22 enciklopedive, librave shkollorë, manualeve dhe koleksioneve. Ai ka botuar mbi katërqind
studime letraro-historike dhe 634 ese dhe recensione
në revista të brendshme dhe të huaja. Fitues i çmimeve
dhe mirënjohjeve më të larta të Maqedonisë dhe të
huaja: "Shën Klimenti i Ohrit"," Krste Misirkov "," Goce
Dellçev ","Pena e Artë","Gemidziite"," Dimitar Mitrev ",
dhe nga i huaji:"Pena letrare "," Petar Kanavelic","Goran
Bujic - shkrimtar dhe gazetar” , "Icarus" dhe të tjerët. Punimet dhe librat e tij janë përkthyer në njëzet gjuhë.
Duhet theksuar mbi shtatëqind vlerësime, studime, ese
kritike dhe analiza që vlerësojnë veprat e tij krijuese
dhe shkencore. Ai ishte kryeredaktor dhe redaktor i disa
revistave letrare. Në periudhën 2008 - 2014 ai drejtoi
Lektoratin për Gjuhë dhe Kulturë Maqedonase në
Fakultetin Filozofik në Rjekë, Kroaci. Ligjëratat në pesë
lëndë (Gjuha maqedonase 1 dhe 2, Letërsia maqedonase e shekullit XIX, Letërsia maqedonase e shekullit XX
dhe Qasja monografike ndaj temave të letërsisë bashkëkohore maqedonase) u dëgjuan nga 1244 studentë
dhe u mbrojtën rreth njëzet teza diplome dhe master.
Është qendra më e madhe maqedonase në botë. Dy
herë ai ishte fitues i çmimit prestigjioz "Mirënjohje" për
rezultatet e arritura që kontribuan në afirmimin e Universitetit të Rjekës. Gjatë asaj periudhe ai ishte përfshirë aktivisht në Shoqatën e Maqedonasve në Republikën e Kroacisë - Zagreb, duke dhënë një kontribut të
rëndësishëm në bashkëpunimin midis dy popujve.
Fituesit e çmimit ndërkombëtar të këtij viti "Mendimi i
Goces" Tocinovski, Planjac dhe Kroficka si njerëz dhe
krijues me fjalën e shkruar të bukur përgjithmonë dhe
në një mënyrë të vlefshme konfirmojnë mendimin e
Dellçevit se bota është një fushë për konkurrencën kulturore midis kombeve. K.S.Andonova

SHP DEMIR HISAR

Donacioni i librave
për Bibliotekën e qytetit
Në bashkëpunim me drejtorin e
Shtëpisë së kulturës “Ilinden”, Zoran
Kotevski, Shoqata e pensionistëve Demir Hisar, nga fondi i vet i pasur i librave, i ka dhuruar mbi 120 tituj të librave Bibliotekës së qytetit “Petre M.
Andreevski”. “Bashkëpunimi me Shtëpinë e kulturës çdoherë ka qenë në
një nivel të kënaqshëm. Me qëllim që
t’i afrojmë librat deri edhe te publiku
i tjetër i lexuesve dhe ti bëjmë të qasshme për të gjitha gjeneratat dhe moshat, dhurojmë 130 tituj të librave, me
vlerë dhe botime shumë të rralla, fotografi dhe dokumente Bibliotekës së
qytetit. Të njëjtat janë pjesë e bibliotekës së pensionistëve që nga themelimi i Shoqatës në vitin 1973, ndërsa
disa janë aq të rralla pasi që janë të
botuara në numër shumë të vogël. Me
këtë gjest të bukur, tregojmë dhe dëshmojmë se pjesëtarët e gjeneratës
së tretë duhet të jenë shembull për
gjeneratat më të reja sa i përket shprehisë së leximit të librit”, theksoi
kryetari i SHP Demir Hisar, Kirilo Bllazhevski.
Drejtori Zoran Kotevski shprehu
falënderim për librat e dhuruara dhe
theksoi se me këta tituj do të pasurohet opusi letrar i bibliotekës. “Ba-
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shkëpunimi me pensionistët e Demir
Hisarit është i shkëlqyeshëm dhe i
njëjti po thellohet në disa fusha. Në të
ardhmen planifikojmë të punojmë në
disa projekte të përbashkëta me interes të ndërsjellë. Shfrytëzoj këtë rast të
shpreh falënderimin e madh edhe iniciatorit të këtij aksioni, Zoran Stevanovski, për ruajtjen me kujdes të të
gjitha librave në shoqatë, dhe të njëjtat janë në një gjendje të shkëlqyeshme edhe pas aq shumë viteve që nga
botimi i tyre. Shpresoj që të njëjtat do
të jenë shumë të kërkuara dhe të
lexuara nga lexuesit tanë e të gjitha
gjeneratave”, u shpreh Kotevski.
Pensionistët janë adhurues të
flaktë të fjalës së shkruar. Në shumë

biblioteka të punësuarit theksojnë se
ata janë lexues të rregullt dhe huazues të rregullt të librave, posaçërisht
në këto ditë pandemie kur shoqërohemi më pak, ndërsa është fakt se tek
shumë pensionistë ka libra me të cilat
nuk dinë çka të bëjnë. Të rinjtë çdo
ditë e më pak lexojnë libra ose nëse i
lexojnë, ata i lexojnë në formën elektronike, ndërsa shumica prej tyre edhe
janë jashtë vendit. Zgjidhja mbetet
që t’ua dhurojnë ndonjë biblioteke.
Gjithashtu, apelohet edhe deri te bibliotekat që të gjejnë mënyrën se si
t’i marrin librat nga shtëpitë e tyre, sepse është e vështirë nëse pensionistët
mund t’ua sjellin atyre. Zoran Stevanovski
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Pensionistët morën pjesë
në mbjelljen e pemëve
Nata e errët tërhiqet dhe i hap
rrugë agimit. Në kodër, në lokalitetin
arkeologjik Bila Zora, afër fshatit
Knezhje, Sveti Nikole, qyteti antik i
Bila Zora, i cili dikur ishte selia dhe qyteti më i madh i shtetit Peonian nga
shekulli i katërt para Krishtit, po zbulohet ngadalë.
Komuna e Sveti Nikollës po zhvillohet gjithnjë e më shumë në të gjitha
segmentet e jetës dhe po bëhet një
vend i qetë, i bukur, i pastër dhe i
gjelbër për të jetuar, si për popullsinë
më të vjetër ashtu edhe për fëmijët.
Në ditën e re më 5 shkurt të këtij
viti, u realizua një aksion tjetër ekologjik i organizuar nga Komuna e Sveti Nikoles për zbukurimin dhe pyllëzimin e shtegut të ri që lidh qytetin dhe
këtë lokalitet. Disa organizata morën
pjesë në aksion: Shoqata vullnetare
kundër zjarrit Sveti Nikole, Brigada e
skautëve Goce Dellçev, Këshilli Rinor i
NPK Komunalec, NJR Pyjet e Maqedonisë dhe një numër i madh i qytetarëve të cilëve u shërben rruga nga qyteti i Sveti Nikollës në lokalitetin
arkeologjik Bila Zora për rekreacion
dhe shëtitje.

Shoqata e Pensionistëve dhe Aktivi i grave të Shoqatës, në krye me kryetarin Nikolla Atanasov morën pjesë
në këtë aksion ekologjik të mbjelljes
së pemëve përgjatë shtegut të ri të
biçikletave dhe këmbësorëve, i cili
është i gjatë rreth katër kilometra. Qytetarët e moshës së tretë, si në vitet e
reja të bukura, ashtu edhe tani në moshën e tretë, japin kontributin e tyre
dhe marrin pjesë me krenari në ndërtimin e një pamje më të mirë të qytetit, të vetëdijshëm se pemët janë
shumë të rëndësishme për të gjithë.
Në këtë aksion, janë mbjellë 600
pemë, dhe gjithsej më shumë se 1000
pemë të reja janë mbjellë përgjatë shtegut.
Në këtë shteg, gjyshërit dhe nipërit e tyre do të ngasin biçikleta, do të
ecin ose do të vrapojnë së bashku dhe
do të shijojnë hijet e pemëve që ata
kanë mbjellë. Dhe të gjithë shpresojnë që të mos gjendet askush që do
t'i shkulë ose do t'i thyejë! Në këtë
kohë të pandemisë së koronavirusit
Covid 19, kjo është një mënyrë tjetër
për t'u shoqëruar, një ditë e plotë dhe
një mënyrë e plakjes aktive, intere-

sante. Do të ishte mirë nëse ky shembull ndiqet nga pensionistët nga qytete të tjera. Vukica Petrusheva

