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на Федералната Унија на 

Европските Националности 
(ФУЕН)

Честитка од Македонска 
Алијанса за приемот на 
Македонското друштво 

“Илинден“-Тирана во ФУЕН

Претседателот на Македонско 
друштво” Илинден”-Тирана 

Никола Ѓурѓај денска оствари 
средба со, градоначалник 
на Општина Бр.1 Тирана 

Тренделина Јаку

Благодарност до 
Македонската Православна 

Црква- Охридска 
Архиепископија 

Меѓународна научна  
конференција, по повод 25 
годишнината од падот на 
комунизмот во Албанија 

“Градот на светлината“ ве 
повикува да ја почуствувате 
магијата на безвременото

Курсеви по Македонски јазик 
во Требиште Голо Брдо

Македонците од Гиновец - 
Голо Брдо добија струја по 

16 години

Македонско друштво 
“Илинден”-Тирана  стана  
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Комесарот за заштита од 
дискриминација го прифати 

барањето на Македонско 
друштво “Илинден”-Тирана

Македонско друштво 
“Илинден”-Тирана Огранок 
Голо Брдо учестуваше на 
Македонски фолклорен 

фестивал “СОНЦЕ 2015” во 
Корча

Македонско друштво 
“Илинден“-Тирана  учестува 

на 25 Годишно генерално 
собрание на Светскиот 

Македонски Конгрес

Манифестација “Голо Брдо 
фест 2015“

Во Тирана беше промовира 
книгата “Македонците во 

Албанија” (1912-1991)

Претседателот на 
Македонско друштво 

”Илинден”-Тирана во посета 
кај Федерацијата на Турците 

во Западна Тракија во Европа 
(ABTTF)

БЕСПЛАТЕН 

ПРИМЕРОК

Претседателот на 
Македонското друштво” 
Илинден”-Тирана, г-дин 
Никола Ѓурѓај оствари 

средба со пратеникот за 
Европа во Собранието на 

Република Македонија, г-дин 
Ристо Манчев

СРЕЌНА НОВА ГОДИНА
И БОЖИЌНИ ПРАЗНИЦИ! 

2016

Të dashur Maqedonase dhe Maqedonas në Republikën e Shq-
ipërisë, në emër të Shoqatës Maqedonase “Ilinden”-Tiranë dhe 
në emrin tim, ju uroj Gëzuar Vitin e Ri 2016 dhe Krishtlindjet me 
dëshirë për një vit të sukseshëm dhe të begatë!

Kryetari i Shoqatës Maqedonase “Ilinden”-Tiranë                                                                            
Nikolla Gjurgjaj

Почитувани Македонци и Македонки во Република Албанија, во името на 
Македонско друштво “Илинден”-Тирана и во мое име, ви честитам Нова 
Година 2015 и Божик, со желба за многу лични и професионални успеси и 
бериќетна година!

Претседател на Македонско друштво “Илинден”-Тирана                                                                     
Никола Ѓурѓај
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Претседателот на Македонското 
друштво ”Илинден”- Тирана, 
господин Никола Ѓурѓај на 
26.11. 2015 година во Скопје, 
Република Македонија оствари 
средба со пратеникот за Европа 
во Собранието на Република 
Македонија, г-дин Ристо Манчев. 
На средбата претседателот 
на Македонското друштво 

”Илинден”- Тирана, го информираше г-дин Ристо Манчев за активностите на Друштвото. На 
средбата се нагласи потребата од поголема соработка меѓу пратеникот за Европа во Собрание 
на Република Македонија и Македонско друштво ”Илинден”-Тирана. При тоа, претседателот на 
Македонското друштво” Илинден”- Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај доби признание, доделено од 
претседателот на Владата на Република Македонија, г-дин Никола Груевски за особен придонес 
за истражување и зачувување на македонската историја и традиција.

Претседателот на Македонската Алијанса, Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, во врска со приемот на 
Македонското друштво “Илинден“-Тирана во ФУЕН, Македонската Алијанса ја поздравува 
одлуката на Генералното Собрание на ФУЕН за прием на Македонското друштво Илинден од 
Тирана како полноправен член на оваа исклучително важна Асоцијација. Тоа што делегатите на 
Конгресот оваа одлука ја донеле едногласно, дава уште поголема тежина на фактот дека Илинден 
е првото друштво на Македонци кое дејствува надвор од Татковината, кое станува рамноправен 
член на ФУЕН. Земајќи предвид дека зад организацијата на Конгресот на ФУЕН стои една од 

Македонското друштво “Илинден”- Тирана од 
неодамна стана член на Федералната Унија 
на Европските Националности (ФУЕН). 
Деновиве на официјалната веб страна на ФУЕН, 
како насловен текст е објавена информација 
за Друштвото. Во неа пишува „Македонското 
друштво “Илинден”- Тирана беше формирано 
на 6-ти февруари 2009 година во Тирана. Група 
граѓани со македонско потекло си поставија за 
цел да се заштити македонското малцинство 
на целата територија на Република Албанија. 
Главните задачи на Македонското друштво 
“Илинден”-Тирана се заштитата и промоцијата 
на македонскиот етнички, јазичен, културен, 
верски и историски идентитет и интеграција 

на Македонците во политичкиот систем и владини институции во Република Албанија. На 15 
октомври 2012 година беше формиран Комитет во Голо Брдо“. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО” ИЛИНДЕН”-ТИРАНА, 
Г-ДИН НИКОЛА ЃУРЃАЈ ОСТВАРИ СРЕДБА СО ПРАТЕНИКОТ ЗА ЕВРОПА ВО 

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Г-ДИН РИСТО МАНЧЕВ

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА  ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЛНАТА 
УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ (ФУЕН)

ЧЕСТИТКА ОД МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА ЗА ПРИЕМОТ НА МАКЕДОНСКОТО 
ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ВО ФУЕН
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Претседателот на Македонското друштво” 
Илинден” - Тирана Никола Ѓурѓај оствари средба 
со градоначалникот на Општина Бр.1 Тирана, 
Тренделина Јаку. На средбата претседателот на 
Македонското друштво ”Илинден”- Тирана која 
ја информира за активностите на Друштвото. На 
средбата се нагласи потребата за интензивирање на 
соработката меѓу Македонско друштво ”Илинден”-
Тирана и Општина Бр.1. Тирана, особено поради 
фактот што на територијата на оваа административна 
единица живее бројно македонско малцинство.

Македонско друштво “Илинден“-Тирана како и неколку години наназад, добива бесплатни верски 
календари од Македонската Православна Црква- Охридска Архиепископија. Верските календари 
се даруваат на Македонци во Албанија кои покажуваат интерес да ги добијат. Имајќи предвид дека 
бројот на заинтересирани лица за овие календари секоја година е се поголем, Македонско друштво 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО” ИЛИНДЕН”-ТИРАНА НИКОЛА 
ЃУРЃАЈ ДЕНСКА ОСТВАРИ СРЕДБА СО, ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА БР.1 

ТИРАНА ТРЕНДЕЛИНА ЈАКУ

БЛАГОДАРНОСТ ДО МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА- ОХРИДСКА 
АРХИЕПИСКОПИЈА 

најмоќните европски држави-
Германија, оваа одлука треба да биде 
искористена како дополнителен 
мотив кај сите Македонци 
во регионот. Полноправното 
членство на Илинден во ФУЕН е 
најдобра потврда дека борбата за 
остварувањето на основните права 
на Македонците кои живеат надвор 
од границите на Татковината е 
чесна, праведна и остварлива. Уште 
повеќе што одлуката е донесена на 
Конгрес кој се одржа територијата на 

Егејска Македонија, каде нашите браќа и сестри Македонци, благодарение на националистичката 
политика на официјална Атина не можат да го остварат ниту своето универзално право на 
самоопределување. Тоа е силна порака и до политичките елити на нашиот јужен сосед кој не сака 
да ја прифати реалноста дека постои македонски народ. Присуството на голем број на малцинства 
од 20 европски земји на Генералното Собрание на ФУЕН, кои гласале за членството на Илинден-
Тирана, се своевидни лобисти за подобрување на положбата на Македонците. Битката за 
остварување на нашите вековни стремежи за обезбедување на достоинствен живот за Македонците 
кои живеат надвор од границите на Републиката продолжува понатаму. Македонската Алијанса 
ќе продолжи и понатаму да дава целосна подршка на Македонското друштво Илинден-Тирана, 
како и на сите останати организации, партии или медиуми на Македонците во Албанија, регионот 
и светот со кои заедно ја биеме битката за заштита на Македонскиот идентитет. Основањето 
на Македонски културни центри, фолклорни групи, обезбедување на програма на Македонски 
јазик на државната Албанска телевизија, правична и пропорционална застапеност во државните 
институции, стипендии за Македонските студенти, достапност на образовниот процес и изучување 
на Македонскиот јазик, останува предуслов за силна и економски просперитетна Татковина. 



VESNIK ILINDEN
ЈАНУАРИ 2016 / ФЕВРУАРИ 2016 Година

4

Во текот на неколкунеделниот приватен престој во 
Германија, претседателот на Македонско друштво 
”Илинден”-Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај на 25. 10. 2015 
година во Витен, Сојузна Република Германија, освари 
средба со г-дин Халит Хабип Оглу претседател на 
Федерацијата на Турците во Западна Тракија во Европа 
(ABTTF) кој истовремено е и потпреседател на Федерална 
Унија на Европските Малцинства (ФУЕН). На средбата 
присуствуваше  и потпретседателот на Федерацијата на 
Турците во Западна Тракија во Европа (ABTTF) г-дин 
Усуф Сами. При тоа, претседателот на Македонско 
друштво ”Илинден”-Тирана го информира потпреседател 
на Федерална Унија на Европските Малциства (ФУЕН) 
г-дин Халит Хабип Оглу за состојбата на македонското 
национално малцинство во Република Албанија и за 
активностите на Друштвото. На средбата се разговараше 
за ангажманот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана 
како член на Федерална Унија на Европските Малциства 
(ФУЕН). Се нагласи потребата за соработка меѓу 
Македонско друштво ”Илинден”-Тирана и Федерацијата 
на Турците во Западна Тракија во Европа (ABTTF) двете 
организаци се членки на Федерална Унија на Европските 
Малциства (ФУЕН). Посетата заврши со предавање на 
подароци од страна на Македонско друштво ”Илинден”-
Тирана  на делегацијата на  Федерацијата на Турците во 
Западна Тракија во Европа (ABTTF).

На 27 и 28 ноември 2015 година во 
Тирана се одржа меѓународна научна 
конференција по повод 25 годишнината од 
падот на комунизмот во Албанија. На овој 
голем собир, на кој учествуваа научници 
од 19 земји во светот, организаторот 
Универзитетот Њу Јорк Тирана ги почести 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ВО 
ПОСЕТА КАЈ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ТУРЦИТЕ ВО ЗАПАДНА ТРАКИЈА ВО ЕВРОПА 

(ABTTF)

МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЈА, ПО ПОВОД 25 ГОДИШНИНАТА ОД 
ПАДОТ НА КОМУНИЗМОТ ВО АЛБАНИЈА

“Илинден”-Тирана информира дека верските 
календари од Македонската Православна Црква- 
Охридска Архиепископија се веке достапни и 
само треба да се оствари контакт со Друштвото. 
Воедно, Македонското друштво “Илинден”-
Тирана од свое име и име на сите корисници на 
верскирте календари искрено се заблагодарува на 
неговото блаженство г.г. Стефан и Македонската Православна Црква - 

Охридска Архиепископија за покажаната добра волја да им подари на Македонците од Албанија 
дел од своите верски календари.
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“ГРАДОТ НА СВЕТЛИНАТА“ ВЕ ПОВИКУВА ДА ЈА ПОЧУСТВУВАТЕ МАГИЈАТА 
НА БЕЗВРЕМЕНОТО

учесниците со два исклучителни воведничара и 
тоа проф. д-р Клаус Оффе од Германија и проф.д-р 
Мајкл Д. Кенеди од САД. На конференцијата се 
проговори и за Македонците во Албанија преку 
статијата „Културните и политичките организации на 
Македонците од Албанија 1991-2014“ презентирана 
од проф. д-р Катерина Тодороска и Естела Ѓурѓај. При 
тоа беше покажан интерес за ова прашање од страна 
на професорите на Универзитетот Њу Јорк Тирана кои 
имаат американско или англиско потекло.

Охрид е “Вечниот Град” во југозападниот дел на Македонија 
кој со своето исконско пулсирање ги поврзува старите 
со новите времиња за навек.Градот Охрид е културната 
историја на Македонија во мало, најважниот образовен 
центар и извор на писменоста на словенските народи. 
Наречен е и колевка на културата, бидејќи таму се наоѓа и 
најстариот универзитет во Европа (IX  век), благодарејќи 
на дејноста на Св. Климент и Наум. Поради големиот 
бројна цркви и манастири, градот е познат како Балкански 
и Европски Ерусалим. 365 цркви и манастири на број, дел 

од нив со прекрасен поглед. Црквата на Свети Јован- Канео во езерскиот шир и бисерениот одсјај 
ќе остане трајно во сеќавањата на сите оние вљубеници во 
духовниот мир и убавините недопрената природа.
Охрид нуди бројни можности за уживање, дури и за 
најпрефинетите вкусови. Огромениот број на настани во 
текот на целата година неможат да останат незабележани. 
Традиционалното  Охридско лето, е едно од најпосетените, 
каде врвни светски познати имиња доживеаа дел од 
својата промоција.Охрид е вистинско изненадување за 
посетителите кои очекуваат тивко историско гратче. Видете 
ги различните лица на Охрид во ноќта - од мистично и 
мирно до вибрирачко и модерно. Одлична можност да ја 
видите најпознатата страна на Охрид, дискретно осветлена 
под превезот на ноќта, меѓу затскриените мали улички, 
цркви и најубавите места за поглед на езерото.. Пабовите, 
баровите и клубовите се дел од традицијата и секогаш 

нудат пријатна забава и позитивна атмосфера, но и возбудливи и незаборавни ноќи.

ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО- НЕИСЦРПНО ДНО НА 
РЕТКОСТИ

Охридското Езеро е прогласено за Светско наследство и е 
заштитено од УНЕСКО . Тоа е едно од најдлабоките и најстарите 
езера во Европа со повеќе од 200 ендемични видови. Вистината 
за староста на Охридското езеро, кое на  изгрејсонце ви изгледа 
како штотуку да се родило со зората, лежи во трагите од 
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Поради немањето речиси никакви услови за нормален живот, без струја, водовод, пат, селото го напуштиле 
80 отсто од жителите.   За време на пролетните немири во 1997 година во ова село беше украден 
десеткилометарски електричен кабел, по што тоа остана без струја. Тогаш почна миграцијата и сега има 
само 17 семејства .Овие семејства живеат од земјоделие, го произведуваат познатиот компир, а собираат 

и лековити билки. Во изминатите шеснаесет години додека 
биле во енергетски мрак, се снаоѓале како знаат и умеат, со 
гас, свеќи, или модифицирани средства за да имаат енергија. 
Струја добија вчера, по инвестиција на Владата од 100 
милиони евра. Селаните се многу радосни и неверуваат дека 
по толку долг период добиле струја.   Недостигот на струја 
условило да не бидат информирани околу политичките и 
општествените движења во земјата. Тие не ги познаваат 
албанските политичари, не знаат ни кој е претседател, ни 
премиер. Повеќе знаат за македонските политичари, за кои 
слушаат многу повеќе преку радио од Македонија. Гиновец е 
едно на 22  те села во Голо Брдо.

Македонско друштво “Илинден“-Тирана станa рапновправен 
член на Волонтеуропе (Volonteurope).  Волонтеуропе е основана 
на 21 мај 1981 година како меѓународна невладина организација, 
во согласност со холандското право.  Волонтеуропе  е со седиште 
во Холандија, но неговиот Секретаријат е во Лондон  Велика 
Британија. Волонтеуропе  е меѓународна мрежа за промовирање на 

КУРСЕВИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ТРЕБИШТЕ ГОЛО БРДО

МАКЕДОНЦИТЕ ОД ГИНОВЕЦ - ГОЛО БРДО ДОБИЈА СТРУЈА ПО 16 ГОДИНИ

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА  СТАНА  РАМНОПРАВЕН  ЧЛЕН  
НА ВОЛОНТЕУРОПЕ (VOLONTEUROPE)

прастариот живот на дното од неговите води. Се претпоставува 
дека е  меѓу 4 и 10 милиони години старо. Слатко езеро кое 
нуди двојно задоволсво за љубителите на водните спортови 
и на адреналинот. Неповторливо доживување-нуркање во 
подводните археолошки наоѓалишта единствени на Балканот 
меѓу атрактивните ендемски форми на живот, како на пример 
охридскиот тркалезен сунѓер.

Побегни од реалноста и биди сведок на својот сон во 
“Вечниот Град”-Охрид.

Македонско друштво “Илинден”-
Tирана Огранок Голо Брдо почна 
со организирање на бесплатни 
курсеви по македонски јазик 
за децата Македонци во село 
Требиште, областа Голо 
Брдо. Македонско друштво 
“Илинден”-Tирана Огранок Голо 
Брдо и Македонско друштво 
“Илинден”-Tирана се залагаат 
за зачувањето на македонскиот 

јазик, македонската култура, традиција и обичаи во Областа Голо Брдо. Курсот го посетуваат деца од 7 
години до 14 години два пати седмично. Предавањето го држи Спиро Марку, учител од село Врница Голо 
Брдо
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По разгледувањето на барањето доставено до комесарот за заштита од 
дискриминација на Албанија, Ирма Бараку од страна на Македонско 
друштво “Илинден”-Тирана беше доставен позитивен одговор од 
страна на комесарот г-ѓа Бараку. Во своето барање Друштвото наведе 
дека станува збор за потребата од тоа формуларот за поплаки во случај 
на дискриминација да биде отпечатен и на македонски јазик и неговото 
кирилично писмо. На ваков чекор се одлучи бидејќи Формулаторот 
за поплаки во врска со дискриминација во Комесаријато го има 
отпечатено на албански, грчки, ромски, само не на македонски јазик. 
На својата реакција и барање, беше добиен одговор од комесарот 
Бараку во кое се информира дека во иднина овој документ ќе биде 
подготвен и на македонски јазик. Бараку во позтивиниот одговор 
ја нагласува подготвеноста за соработка, се заблагодарува на 
разбирањето за направениот пропуст и нагласува дека и формуларот и 
други информации во иднина ќе бидат не само на албански, туку и на 
јазиците на малциснтвата, вклучувајќи го и македонскиот.

Македонскиот културен центар “СОНЦЕ” од Корча, 
по повод големиот македонски празник 23 октомври 
- Денот на македонската револуционерна борба, 
организира во Корча, Македонски фолклорен фестивал 
“СОНЦЕ 2015”. На Македонскиот фоклорен фестивал 
“СОНЦЕ 2015”, настапи и Македонско друштво 
“Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо со фолклорната 
група од Требиште, Голо Брдо. Групата ја предводеа 
преседателот Ули Халилај и членовите Саимир Кадриу, 
Берхан Равмановски, Астрит Пупулеку, Микел Уручи. 

Покрај тоа учесво зедоа и фолклорните групи од Долна Горица, Мала Преспа со групата Деветогодишното 
училиште “Отпорот на Горичени”, од Горна Горица, Преспа Мала Преспа со пејачката група “Гориченки”. 
Од Пиринска Македонија, настапи фолклорната група од Разлог, “Пирински глас”, и од Република 
Македонија настапи ансамбалот “Македонија”.

Светскиот Македонски Конгрес СМК го одржа 
своето јубилејно Дваесет и петто годишно Генерално 
Собрание во големата сала на Советот на Град Скопје, 
Македонија. Македонско друштво “Илинден“-Тирана 
учестува на Годишно генерално собрание на Светскиот 
Македонски Конгрес со преставник на друштвото 
г-дин Ламбе Шатровси. Македонско друштво 
“Илинден“-Тирана од 2009 година е член во Светскиот 
Македонски Конгрес. На Годишно генерално собрание 

КОМЕСАРОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ГО ПРИФАТИ БАРАЊЕТО 
НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ОГРАНОК ГОЛО БРДО 
УЧЕСТУВАШЕ НА МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “СОНЦЕ 2015” 

ВО КОРЧА

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА  УЧЕСТУВА НА 25 ГОДИШНО 
ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

волонтерството, активно граѓанство и социјална правда во Европа и пошироко. Волонтеуропе  работи 
на сите нивоа, од локално до меѓународно ниво.  Волонтеуропе  има  50 членови  од 20 земји од цела  
Европа. На тој начин, Македонско друштво “Илинден“-Тирана стана прво друштво на Македонци надвор 
од матичната држава како и од Република Македонија што стана член на Волонтеуропе (Volonteurope).
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МАНИФЕСТАЦИЈА “ГОЛО БРДО ФЕСТ 2015“

ВО ТИРАНА БЕШЕ ПРОМОВИРА КНИГАТА “МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА” 
(1912-1991)

присуствуваа иселенички организации од четири континенти и гости. Македонската дијаспора без разлика 
на сите предизвици никогаш не ги заборавила своите корени, својот македонски јазик, својата вера, својот 
фолклор, никогаш не го заборавила својот национален идентитет.  Генералното Собрание на СМК го 
одбележи јубилејот 25 години од возобновувањето, формиран во 1899 година во Женева, Швајцарија

На 05 Август 2015 во Џепиште, Дебар, во организација 
на здружението “Голо Брдо“ од Џепиште, со поддршка на 
Министерството за култура на Македонија се одржа првото 
издание на музичката манифестација “Голо Брдо фест 
2015“. Фестивалот го 
поздрави преседателот 
на Македонско друштво 
“Илинден” Тирана 
Огранок Голо Брдо 
Ули Халилај и Едмонд 
Османи претсавник на 

МАЕИ. На манифестацијата учествуваа ансамбли и музички секции 
од општините Дебар, Центар Жупа, Струга и Вевчани, настанот го 
следеа, покрај жителите на дебарските села, и Македнци од Голо 
Брдо Албанија. Поздравувајќи го фестивалот во име на организаторот, 
Атиф Бајрамовски нагласи дека овој фестивал се одржува во двете 
голобрдски села кои се во Македонија, но него го следат и голем број 
Македонци од областа Голо Брдо во Албанија. Тие се наши браќа и 
сестри, и наредната година ќе има учество и на фолклорна секција 
на македонски јазик од селото Требиште, Голо Брдо во Албанија“, 
изјави претседателот на здружението “Голо Брдо“ од Џепиште, Ернес 
Амзоски, и нагласи дека овој фестивал ќе биде традиционален и ќе го 
претставува македонскиот фолклор од областа Голо Брдо.

Македонско друштво “Илинден“-Тирана, во соработка со 
издавачката куќа “Менора“ од Скопје, Македонија во Тирана, во 
кафеаната на Незир Мече, организираше промоција на книгата 
“Македонците во Албанија” (1912 1991) од проф. д р Катерина 
Тодороска, научен советник во Институтот за национална 
историја во Скопје. Нејзина специјалност се македонско–
албански односи и е единствената во Одделот за преродбеничкото 
и национално ослободително движење во Македонија од 19 век 
до 1912 година која се занимава со ова прашање. Докторирала 
конкретно за македонско -албанските врски, од 1903 до 1913 
година.
Меѓу присутните беа амбасадорот на Република Македонија во 
Тирана, г-дин  Стојан Карајанов, претседателот на  Македонско 
друштво “Илинден”-Тирана г-дин Никола Ѓурѓај, 
потпреседателот на Македонско друштво “Илинден”-Тирана  
г-дин Незир Меча. Промотор на книгата беше претседателот на 
Македонска Алијанса за Европска Иннтеграција, г-дин Едмонд 
Темелко.

Од доделувањето на 
благодарницата за 

Македонското друштво 
Илинден Тирана

Ули  Халилај
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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА СО СВОИ ПРЕТСТАВНИК 
УЧЕСТУВАШЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА “ТИРАНА ЧИТА”

КНИГА  “ЗА ВОРМИЦА И ВОРМИЧАНИТЕ”

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА УЧЕСТУВА НА НАЦИОНАЛНИОТ 
МЛАДИНСКИ КОНГРЕС

Македонско друштво ”Илинден”-Тирана со свои претставник учестуваше на 
манифестацијата “Тирана чита”. Тоа е настан во склоп на Меѓународниот 
фестивал на литература II што се одржа на 29 октомври 2015 година во 
Тирана на неколку локации низ градот. Фидана Ќулханџиу како преставник 
на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана  учестуваше со нејзината поезија 
на македонски и албански јазик. Таа настапи со нејзината творба “Нема како 
прагот од куќата” пред публиката во книжарницата “Сответна”. Со оглед 
на својата платформа Македонско друштво” Илинден”-Тирана учестува на 
бројни настани и културни случувања во Албанија и Македонија . Сепак, 
ова беше прво учество на негови членови на Меѓународен фестивал на 
литература II.  Фестивалот е проект на Институтот за демократија, медиуми 
и култура од Тирана, а во неговото реализирање соодветна поддршка дадоа и 
Министерството за култура на Република Албанија, Општина Тирана и други 
партнери.

Авторот Коле Нина ја подготви и издаде својата книга “За Вормица и 
Вормичаните”. Книгата ја опишува историјата, обичаите и културата 
на жителите од село Врмица. Имајќи предвид дека оваа книга повторно 
се однесува на животот во голобрдскиот крај, во неа се осветлуваат 
македонската култура и традиција, со што се дополнува мозаикот кој го 
сочинуваат авторските дела досега објавени за голобрдскиот крај. Книгата 
“За Вормица и Вормичаните”  ќе им помогне многу за новите генераци 
за се запознат со македонската култура на Македонците во Албанија. 
Книгата е печатена на албански јазик, а се прават напори да се испечати и 
на македонски јазик. 

Куса биографија на авторот:

Коле Торпе Нина роден на 07.12.1947 година во село Вормица, Голо Брдо. 
Основно образование има завршено во родното село, зарши средно воено училиште струка врски, како и 
Факултет за електротехнички науки. Работел како електо инженер во Тирана.     
        

Македонско друштво “Илинден”-
Тирана учестуваше на Националниот 
младински конгрес што се одржа 
во Младински центар во Тирана. За 
прв пат на Националниот младински 
конгрес  присутни беа и преставници 
на Македонско малциство во 
Република Албанија. На конгресот 
учество ззедоа 50 младински 
организации од целата територија 
на земјата, ангажирани во различни 
полиња. Македонско малциство 
се престави со претседателот на 
Македонско друштво “Илинден”-

Естела  Ѓурѓај
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Во манстирот „Свети Јован Бигорски“ 
беше осветен новоизградениот конак 
Источен палат и возобновениот конак 
Горни палат. На свечениот чин на 
осветување на конаците присуствуваа 
претседателот на Република Македонија 
Ѓорге Иванов, претседателот на 
Собранието Трајко Вељаноски и 
министерката за култура Елизабета 
Канческа  Милевска. Осветувањето го 
изврши поглаварот на Македонската 
православна црква  ОА, г.г. Стефан заедно 
со владиците Агатангел и Иларион, 
игуменот Партениј на Бигорскиот 
манастир и останатите црковни лица. 

ОСВЕТЕНИ КОНАЦИТЕ ГОРНИ И ИСТОЧЕН  ПАЛАТ ВО БИГОРСКИОТ МАНАСТИР

Тирана Никола Ѓурѓај и претседателот 
на Македонско друштво “Илинден”-
Тирана Огранок Голо Брдо Ули 
Халилај. Конгрес е можност да се 
запознаат подобро младинските 
организации кои работат во Албанија 
и да се зајакне нивната соработка. 
Конгресот се реализира со поддршка 
на Фондацијата Фридрих Еберт. Сите 
организации беа презентирани преку 
постер во текот на целиот конгресот. 
На семинарот се обрати и заменик 
министерот за образование и спорт на 
Република Албанија, Арбјан Мазнику.

На 23.05.2015 година во село Горно 
Крчиште, Маќелара македонците во 
Република Албанија, го прославија 
големиот Христиjански празник 
Спасовден кај црквата Св.Спас која 
датира од 13 век. По повод на празникот 
Свети Спас се одржа богослужба. Како и 
секоја година и ова година за Св. Спас, 
Македонците од Албанија кои се во 
емиграција, се вратија во своето родно 
места и заедно со своите најблиски 
го прославија Вознесение Христово 
Спасовден. На прославата присуствуваа 
Македонци со потекло од Горно Крчиште 
кои што живат во Тирана, Драч,Скопје, 
Кичево, Тетово.

МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГОРНО КРЧИШТЕ, МАЌЕЛАРЕ  ГО ПРОСЛАВИЈА 
СПАСОВДЕН

Цветан Богдановски



Архиепископот г.г. Стефан оцени дека со пожарот 
кој го зафати овој манастир била опожарена една 
од најголемите духовни и материјални градби 
во Македонија. Игуменот на манастирот, отец 
Партениј посака возобновувањето на Бигорскиот 
манастир да пренесе порака до народот да престанат 
раздорите и меѓусебните осудувања и во срцата 
да се роди покајание. После неполни шест годни 
од големиот пожар во 2009 година, Бигорското 
светилиште на свети Јован Крстител го дочека 
мигот на свеченото осветување на новоизградениот 
конак Источен Палат, како и на возобновениот 

Горни Палат.  Овие изминати пет и половина години, пожртвуваноста и големиот труд на нашиот Старец, 
Архимандрит Партениј и нашето монашко братство, како и помошта и поддршката од страна на нашиот 
благочестив народ и благоверната Влада на Република Македонија  а пред сè, благословот од семилостивиот 
наш Спасител, Господ Исус Христос, и молитвите на Неговата Пречиста Мајка и на Неговиот славен 

Крстител, вродија со голем плод, велат од 
манастирот. Голем број граѓани и претставници 
на државниот врв присуствуваа на осветувањето 
на одновениот дел од манастирот кој настрада 
во пожарот. На корисна површина од 7600 м2, 
колку што зафаќаат Источен и Горни Палат, 
распоредени се педесетина монашки ќелии, 
магерницата, големата трпезарија, галеријата 
со икони, подрумските простории, великиот и 
малиот синодикон, гостинскиот архондарик, 
манастирската амбуланта, прекрасната 
книгохранителница, манастирската кула и други 
функционални простории.

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: 

1. Ариана Шутку – Тирана
2. Фидана Ќулханџиу – Тирана
3. Стојанка Палко – Поградец
4. Нико Китани – Мала Преспа 
5. Ули Халилај – Голо Брдо
6. Цветан Богдановски – Горно Крчиште 
6. Алдана Лоровска – Врбник
7. Бесим Мемишај – Гора
8. Ернеста Дука – Драч
9. Ламбе Шатровски – Македонија

Банка: Национална Комерциална Банка - Тирана
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Претплата: 

VESNIK ILINDEN
ЈАНУАРИ 2016 / ФЕВРУАРИ 2016 Година

Стани и ти дописник на Македонски Весник Илинден 

Известувај од својето место за Македонците кои живат во твојот крај, случките за кои мислиш дека се интересни 
за објавување, поврзи се и стани дел од Македонскиот весник Илинден. 
Прати порка на: drustvo.ilinden.tirana@live.com

Контакт:

0692401778  АЛ  
Адреса: ул. „Михал Грамено“ 183 - Тирана, Албанија
е-mail: drustvo.ilinden.tirana@live.com   
Web: www.ilinden-tirana.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.



www.macedonia-timeless.com

Македонија ќе ви раскаже приказна која ќе ве носи низ времето од античкиот период  до денес. Крстосница на 
различни култури и цивилизации и земја на 4000 атрактивни археолошки наоѓалишта. Архелошкиот 
локалитет Плаошник е срцето на Антички Охрид и едно од најсакралните места во Македонија. Место каде 
што е изграден првиот Словенски универзитет во Европа кој датира од 10 век. Почуствувај ја убавината на 4 
милиони години старото Охридско езеро заштитено од УНЕСКО како природно наследство со 200 ендемични 
видови вклучувајќи ја позната охридска пастрмка.

Какво е чувството да се ужива во 

на најстарото  езеро во Европа?
ПОГЛЕДОТ 


