




Драги колеги!

Традицијата на издавање на весникот 
Код продолжува. Како и до сега, 
актуелните теми и интересните 
содржини кои ви ги подготвивме се 
надеваме дека ќе ви го привлечат 
вниманието и секако, ќе ве 
информираат. Во ова мајско издание 
од 2009 година на Код ќе ви бидат 
презентирани педесетте најмоќни 
луѓе на светот, ќе видите еден 
одлично изработен дипломски труд, 
ќе прочитате за нашите семинари, за 
актуелностите од областа на спортот 
и сл. 
Избраните 50-мина очекуваме да ве 
инспирираат за размисла, кој повеќе 
ве поттикнува, а кој помалку?! Дали 
и вие имате надежи еден ден да 
бидете член на еден ваков „собир“ од 
највлијателни?
Дипломскиот труд, презентиран во 
извадоци, може да послужи како 
мотив и стимул за нови погледи.
Репортажите што ви стојат пред 
очи нека ви бидат почеток на едно 
замислено (или реализирано) 
патување.
Приказот на наградениот труд има 
одговор на прашањето како да 
бидеме креативни, динамични, па 
уште и наградени.
Наша добра намера е во септември 
годинава да имаме најново издание, 
со нови сили и за заеднички радосни 
моменти!
             
Ваша, Тамара Карапанчева
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Првиот приватен Универзитет Европски 
универзитет - Република Македонија е пионер 
на полето на приватните високообразовни 
институции во државата, кој рефлектира еден 
целосно нов и поинаков пристап спрема 
студентите и спрема стекнувањето знаење.
 На првиот приватен Универзитет 
Европски универзитет - Република Македонија 
континуирано се создава атмосфера, која со 
целата своја сила се фокусира на студентот. 
Приодот кон студентот е индивидуален, личен, 
преку работа во мали групи и со директен контакт 
со професорот. 
 Европски универзитет е првиот 
приватен акредитиран универзитет во Република 
Македонија, како дел од неопходниот процес за 
воведување приватно високо образование во 
Република Македонија, организирано според 
кредит-трансфер системот, согласно позитивните 
искуства од европскиот високообразовен систем 
и Болоњската декларација.

Првиот приватен Универзитет Европски 
универзитет – Република Македонија ќе запише 
студенти на седумте факултети кои работат во 
рамките на Универзитетот:
Факултет за економски науки,
Факултет за информатика,
Факултет за арт и дизајн,
Факултет за правни науки,
Факултет за политички науки,
Факултет за детективи и криминалистика и 
Факултет за стоматологија.
Европскиот универзитет - РМ, во моментов е 
сместен на две локации, во центарот на Скопје 
(во зградата на поранешната печатница „Нова 
Македонија“), како и во одделението во Охрид, 
во сопствени универзитетски згради кои 
овозможуваат најсовремени услови за изведување 
на наставно-образовниот процес.

ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЕУ
РМ

МАЈ 2009 Бр.11

страна 04



ЕУ
РМ

МАЈ 2009 Бр.11

Првиот приватен Европски универзитет – РМ ќе 
додели стипендии за студентите во висина од 
1000 евра кои ќе го продолжат своето образовно 
надградување на постдипломските студии, 
односно вториот циклус на студии. Европскиот 
универзитет по природата на нештата, за да го 
задржи местото на лидер во приватното високо 
образование презема постојани иницијативи 
и чекори. Конкретно во овој период, донесена 
е одлука да се доделат 1500 стипендии кои 
ќе бидат распределени за додипломските 
студии, односно првиот циклус на студии и за 
студенти во вториот циклус на студии, односно 
постдипломските студии. Ова е уште една од 
мерките на Универзитетот кој располага со 
извонредно опремени простории, наставен кадар 
од сите профили, обезбедена логистика во сите 
делови на студирањето, односно студентска 
служба, административна служба за прифаќање на 
студентите и финансиска служба која ги насочува 
студентите.
 Станува збор за развиен и динамичен 
организам на функционирање, кој овозможува 
брзо информирање на кандидатите, внесување 
внатре во мрежата, преку запознавање со 
програмите, перспективите и можностите, 
постојана отвореност на сите канали, односно 
саемско комуницирање, комуникација во 
универзитетот преку маил службата, можности за 
соработка со весникот Вечер и телевизијата АБ 
канал. Доделувањето на 1500 стипендии е само 
еден дел од чекорите кои ги презема ЕУРМ за 
студентите.
 Европскиот универзитет е првиот 
приватен универзитет во Република Македонија 
кој рефлектира еден целосно нов и поинаков 
пристап кон студентите и кон стекнувањето 
знаење, истовремено потпирајќи се на богатата 
традиција на европските, на американските 
и на македонските универзитети. Една од 
карактеристичните предности на ЕУРМ е 
реализирањето на својата активност преку 
европскиот кредит-трансфер систем, во 
согласност со Болоњската декларација од 1999 
година. Тоа значи дека секој предмет носи одреден 
број поени (кредити) кои можат да се префрлуваат 
на друг домашен или странски факултет кој работи 
по овој модел. 
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НАШИТЕ студенти
Вториот циклус студии е добро организиран, 
учењето е олеснето затоа што материјалот 
се полага на колоквиуми наместо цел испит. 
Професорите и асистентите се достапни за 
студентите и се подготвени да им помогнат 
доколку имаат потреба во било кое време. 
Сметаме дека е неопходно студентските прашања 
да располагаат со уште повеќе информации кои 
се важни за нас, студентите на втор циклус. Исто 
така би сакале материјалите да бидат подготвени 
навремено за колоквиумите т.е учебниците да се 
достават на почеток на семестарот.
Шутова Софија, Ѓорѓиева Живка,
Бојана Бојовска и Дијана Ангеловска

Ми се допаѓа местоположбата на 
универзитетот, односот на професорите 
и асистентите спрема студентите, 
услужноста на вработените 
во студентски прашања, 
библиотека, сметководство...
Факултет за Арт и 
Дизајн, I год.

Ми се допаѓа: професорскиот кадар, опременоста 
на компјутерските работилници, удобноста на 
столиците, креативната и слободна атмосфера на 
предавањата, што има интернет пристап...
Факултет за Арт и Дизајн, II год.

Како позитивна особина на универзитетот бија 
издвоил високата стручна подготвеност на 
професорите, како и професионалниот однос на 
студетнската служба.
Факултет за Арт и Дизајн, I год.

Супер место за дружење, забава и учење.
Факултет за Арт и Дизајн, I год.

Ми се допаѓа комуникацијата на професорите со 
студентите, ни овозможуваатнови знаења и затоа 

нашиот успех се должи токму на нив. Нè 
мотивираат и инспирираат за работа.

Факултет за Арт и Дизајн, III год.

Се ми се допаѓа ма ЕУРМ 
бидејќи има голема дружба 

и професорите се многу 
коректни и другарски 

расположени.
Кристијан 

Јовановски
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Факултет за детективи и криминалистика-да, ве разбирам грубо звучи и уште на самиот старт се откажувате 
од идејата да студирате на истиот или па уште помалку вашето дете да го пратите да студира таму. До пред 
неколку месеци, кога самата се прашував кое е најдоброто и најперспективното место на кое што би сакала да 
потрошам неколку години од својот живот студирајќи а подоцна да не зажалам за својата одлука, кога прочитав 
на веб страницата на ЕУРМ дека е отворен нов универзитет за детективи и криминалистика јас се откажав 
од мојот животен сон-да студирам на медицински факултет и носејќи го целиот ризик од разочарување се 
запишав на ФДК. Секој почеток е тежок така велат а и самите сигурно сме го почувствувале тоа на своја кожа но 
тука почетокот ми беше екстра лесен што понекогаш се прашував дали сонувам или навистина студирањето 
е до толку прилагодено на секој студент што сите кои што не се запишале тука пропуштиле одлична шанса за 
добра соработка со најдобрите луѓе. Тука секој член од образовниот кадар дава се од себе со цел да помгне во 
совладувањето на материите,прфесрите се амбициозни кога станува збор за постигнатите резултати на нивните 
студенти, тука луѓето се позитивни, тука имате милиони шанси за успех, тука сите ви даваат безизмерна подршка 
со цел да успеете, тука е совршеното место за вашето студирање.
Бакич Сабина 

Како студент на Факултетот за детективи и криминалистистика, што е за прв пат отворен на Првиот приватен 
универзитет - Европскиот Универзитет можам само да кажам дека овој факултет е најдоброто нешто што можеше 
да ми се случи.Навистина е огромно задоволство да се студира на овој универзитет. Конкретно за нашиот 
факултет има многу да се зборува, пред се овде би ја споменала одличната соработка помеѓу студентите и 
професорите за време на предаванјата, како и одличната соработка помегу студентите и асистентите за време 
на вежбите, при што постои одлична соработка за време на предавањата и на вежбите преку најразлични 
презентации кои се подготвуваат од страна на професорите, асистентите и студентите понатаму продолжува 
со одлична дискусија која се води околу наставните содржини. Професорите и асистентите вложуваат голем 
дел од себе да ни ги пренесат нивните знаења, и затоа сметам дека овој факултет е вистинското место каде 
можете да го продолжите вашето образование.Зборовите се премалку за да го кажат најубавото, тоа треба да се 
почуствува, а фактите гопотврдуваат тоа. Затоа мојот избор е Европскиот Универзитет - Факултетот за Детективи 
и криминалистика, изберете го најдоброто станете член од ова големо семејство, и вашиот сон нека стане 
реалност.
Елена Николова 
  
Мислам дека Европскиот Универзитет е токму тоа што на Македонија и беше потребно. Високо образовна 
институција по европски стандарди и со светски квалитет.
Го одбрав Европскиот Универзитет како место за продолжување на моето образование токму поради причините 
наведени погоре, како и поради фактот што во него работи висококвалификуван наставен кадар.
Јовица Какиевски 
  
Квалитетот на наставната програма како и интензивните предавања и вежби, прават материјал лесно 
да се совлада и свати, и преку вежбите практично да се осознае целта зошто некоја материја е битна во 
понатамошната професионална работа.
Добро обучените асистенти под раководство на искусните професори овозможуваат секое предавање да се 
слуша со големо внимание, а секоја вежба да се извршува со уште поголемо задоволство.
Јасмина Какиевска 

 за СЕБЕ
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Со цел стимулирање на развојот на научната мисла и 
изработка на трудови од областа на макроекономијата, 
како и афирмација на млади и стручни кадри, Народна 
банка на Република Македонија (НБРМ) од 2007 година 
доделува годишна награда за млади истражувачи за 
најдобар труд од областа на макроекономијата. 
Право за учество на конкурсот имаат државјани на 
Република Македонија до триесет и петгодишна возраст. 
Трудовите се поднесуваат на македонски јазик. Пожелно 
е трудот да содржи и осврт кон македонската економија 
на соодветната тема. Трудот не смее да надминува 
15.000 зборови (без апстракт, библиографија и анекси) и 
препорачливо е да има стандардна структура на научно 
истражување. Еден автор има право да поднесе само еден 
труд.
Добитник на оваа висока награда за 2008 година е 
Сашо Нефовски,  дипломиран економист на Првиот 
приватен универзитет Европски универзитет – Република 
Македонија. Тоа е основниот повод за ова наше интервју. 

Колега Нефовски, искрени честитки. Како се одлучи да 
учествуваш на конкурсот за Годишна награда за млади 
истражувачи на НБРМ?
- Се одлучив да бидам учесник на конкурсот за  
доделување Годишна награда за млади истражувачи 
на НБРМ од области кои ја третираат македонската 
макроекономија многу случајно и не бев сигурен дали 
е тоа вистинскиот потег. Трудот со кој конкурирав е 
всушност мојата дипломска работа  која тангира област 
која е секојднено споменувана во нашата држава. 
Тоа се инвестициите, а како што можеме да видиме, 
проблемот за нивно привлекување во нашата држава е 
веќе долгогодишен. Трудот го работев под менторство на 
професорот д-р Панче Јовановски кој е доста заслужен 
за ваквиот мој успех. Јас, но и тој сметавме дека мојот 
труд заслужува да биде достапен и за јавноста. Сепак 
изненадувањето беше големо кога бев информиран дека 
финалниот резултат од мојата работа е добивањето на 
годишна награда од таква важна институција во државата 
како што е Народна банка на РМ. 

Наградата ми ја додели лично Гувернерот на 
НБРМ, г-динот Петар Гошев. 
Ваштиот труд е со наслов „Инвестициона политика 
– случајот со РМ“ и опфаќа различни теми од 
областа на странските директни инвестиции. До 
какви сознанија дојдовте во вашите истражувања? 
- Во трудот се обработени гледишта, статистики и 
тоа од повеќе извори за оценките на Македонија, 
пред се, под опсервација на меѓународните 
рејтинг организации, потоа ретрос¬пектива за 
влезот на СДИ во Македонија, насоки за тоа како 
да се привлечат нови инвестиции, практични 
совети за тоа што инвеститорите очекуваат и 
слично на ова. Од истата може да се заклучи дека 
Македонија мора и натаму да вложува доста 
напори за успешно да привлече нови инвестиции. 
Исто, во трудот е направена и компарација на РМ 
во однос на регионот и истата покажа дека сме 
речиси на дното овие изминати години и целиот 
„свеж“ капитал што ние сме го создавале сиве 
овие години, нашите соседи го создале за само 
една година.
Од каде интересот за обработка на оваа тема?
- Како што веќе напоменав, интересот за 
обработка на една ваква тема беше поврзан со 
секојдневното споменување на овој проблем 
во јавноста. Со професорот Јовановски се 
консултирав за темата и по неговото одобрување 
започнав да ја работам. 

Наградениот студент 
од ЕУРМ 
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Се сеќавам дека професорот ме запраша дали 
знам колкав пат треба да се изоди и колку врати и 
сајтови треба да се отворат и посетат. Навистина 
требаше подолго време за да се изработи трудот, 
земајќи ги предвид оскудните информации 
кои се нудат во нашата држава токму за оваа 
проблематика. На крајот мислам дека изработив 
еден труд кој може да биде доста полезен за некои 
поединци или институции во државата.

Дали може да се лоцира грешката за состојбата со 
СДИ во државата?
- Јас често во јавноста слушам најразлични најави 
за влез на нови СДИ, но праксата покажа дека 
сето тоа паѓа во вода. Грешката ја пронаоѓам во 
некоординираноста на лицата задолжени за оваа 
проблематика во државата. Сметам дека само 
законските измени не се правилна одлука на 
делување. Ние како држава мора да повлечеме 
низа на потези со цел да ги привлечеме 
инвеститорите. И уште еднаш би напоменал дека 
тоа мора да биде координирано и во континуитет. 
Да се вратиме на Вашите студентски 
денови. Дали имам право ако кажам дека 
чувствувам одредена носталгија во Вашиот глас?
- Несомнено, да! Дипломирав на економскиот 
факултет на Европскиот универзитет на 
насоката банкарски менаџмент. Студентските 
денови беа моите омилени мигови од животот. 
Бев првата генерација на студенти во првата 
приватна образовна институција која прерасна 
во еден меѓународно почитуван универзитет. 
На факултетот се здобив со огромни знаења од 
областа на економијата и нејзините проблематики. 
Како приватен универзитет, на истиот имав 
можност константно да бидам во контакт со 
професорите и дополнително да комуницирам со 
истите за економските теми кои ме интересираат. 
Мислам дека најголемиот бенефит кој го добив на 
овој факултет беше поттикот за самоистражување. 
Како студент имам разработено триесетина 
различни теми кои дадоа надоградба на моето 
економско усовршување.
Дипломираше. Каде понатаму? Што правиш сега 
по диломирањето на Европскиот универзитет?
- Го продолжив моето образование на 
постдипломски студии од областа на бизнис 
менаџментот. 

Зошто се одлучи за оваа насока?
- Мое омилено поле на интерес е развојот 
на бизнис, менаџирањето со проекти во 
мали и средни претпријатија, но и интра-
претприемништвото како модел на 
функционирање на успешните компании во 
светот. Нешто за што малку се говори во нашата 
држава, а е доста атрактивно во светот. Сметам 
дека тоа е полето на мојот интерес затоа што во 
услови на ваква глобална криза, младите треба 
самите да посакуваат да се дообразуваат токму 
во областа на бизнисот. Тие треба самите да знаат 
како да си помогнат во иднината користејѓи ги 
бизнис алатките и изградувајќи сопствен успешен 
бизнис. На пазарот му се секогаш потребни 
иновации и потрошувачите секогаш со отворени 
раце ги посакуваат истите. Ние младите имаме 
потенцијал да бидеме иновативни и да понудиме 
такво нешто на пазарот, а со тоа би придонеле во 
економскиот развој на нашата држава.   
Како најчесто ти поминува слободното време?
- Во слободното време често прелистувам 
интернет, а особено ме интересираат економски 
портали. Сакам и да читам, меѓутоа тоа е најчесто 
стручна литература. Последната книга која ја 
прочитав е од Стефен Р. Ковеи, „Седумте навики на 
успешните луѓе“. Тоа е книга која сметам дека секој 
внимателно треба да ја прочита затоа што истата 
претставува збир на успешни практични примери 
и доста добар теоретски дел. 
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Автор:
Дипломиран информатичар на Факултетот за информатика на ЕУРМ

Поимот „виртуелно“ во буквален превод би 
можел да се сфати како нешто нереално, 
нешто што не постои во реалниот свет. Во 
информатичката технологија, каде што 
само хардверскиот дел од компјутерот 
„постои“ во реалниот свет, а севкупниот 
софтвер е апстрактен поим, уште потешко 
е да се објасни поимот „виртуелно“. Во 
пракса, виртуелна машина или виртуелен 
компјутер е компјутер на кој се инсталирани 
повеќе оперативни системи кои се во 
состојба да работат истовремено. Со таа 
истовремена работа се симулира работење 
на повеќе компјутери. Поради зголемување 
на хардверските барања, можно е повеќе 
компјутери да бидат поврзани во една 
голема виртуелна машина. Со тоа се 
укинува општо прифатеното сфаќање дека 
на еден компјутер треба да има само еден 
оперативен систем.
Виртуелизацијата станува практика за 
големите фирми, а полека доаѓа и на вратата 
на малите  и средните претпријатија. Со 
неа се постигнува значителна заштеда во 
хардверските ресурси, а на подолги патеки 
и заштеда во електричната енергија. Таа 
овозможува полесно администрирање 
на ИТ инфраструктурата, како и пократко 
време за подигање на целокупниот систем 
доколку дојде до хаварија.

Во блиска иднина, сé повеќе сервери и серверски 
групи ќе бидат виртуализирани. Тоа значи дека ќе треба 
подобро да се запознаеме со оваа технологија. Дури и 
на домашните компјутери понекогаш постои потреба од 
виртуелизација, посебно кога корисникот на Windows XP 
или Vista ќе посака да поигра некоја стара DOS игра.
Ова не е нова технологија, но секако е технологија на 
иднината и ќе треба да бидеме спремни за неа.
Виртуелизација на компјутерските системи е стара идеја 
во ново издание. Со напредокот на компјутерската 
технологија, со развојот на технологијата за хардверски 
потпомогната виртуелизација, со порастот на 
моќноста на денешните компјутери, виртуелизацијата 
на компјутерските системи добива потполно нови 
димензии. 

МАЈ 2009 Бр.11
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(основни сознанија од дипломски труд)
Автор:
Дипломиран информатичар на Факултетот за информатика на ЕУРМ

Од друга страна, предностите на оваа технологија 
се толку многубројни, што е за изненадување ако 
се спомене фактот дека во 2005-та година само 5% 
од серверите биле виртуелизирани, а според некои 
прогнози до 2012-та година само 16% од серверите 
во светот ќе бидат виртуелизирани. Најверојатно 
стравот од новата технологија или недостатокот од 
обука се виновни за овие ниски проценти.
 Виртуелизацијата на големите фирми 
може да им овозможи големи заштеди и полесно 
менаџирање на ИТ инфраструктурата. Но и малите 
корисници имаат голема придобивка од неа. Сега 
секој од нас може, во домашни услови, да биде систем 
администратор на своја сопствена компјутерска 
мрежа, со администраторски профил на серверот и 
сето тоа за трошок на еден компјутер. Ова порано 
беше незамисливо и неизводливо, а денес е достапно 
за секој кој сака да учи и да се надградува. Од денешна 
гледна точка, виртуелизациската технологија има 
светла иднина. 
Можеме само да се надеваме дека и во иднина 
ќе Од денешна гледна точка, виртуелизациската 
технологија има светла иднина. Можеме само да се 
надеваме дека и во иднина ќе се развива со истото 
темпо со кое се развиваше до сега. Паметните ќе 
ја прифатат со раширени раце, плашливите ќе ја 
избегнуваат се додека таа не тропне и на нивната 
врата. За неколку години, кога ќе се сретнат 
ИТ менаџери од различни фирми, тие нема да 
прашуваат „Кој серверски софтвер користите?“, 
туку ќе прашуваат „Кој софтвер за виртуелизација 
користите?“.

Таа го руши концептот „еден компјутер – еден оперативен 
систем“ и ги поместува границите на начин, од сегашна 
гледна точка, да не може да се предвиди до каде ќе оди 
сето ова. Виртуелизацијата воведува нови стандарди 
во ИТ менаџментот, во проектирањето и изведбата на 
идните компјутерски мрежи.
Како и секоја нова технологија и оваа има свои 
недостатоци. Еден од главните недостатоци е нејзината 
комплексност. Точно е дека е полесно да се одржува 
виртуелизирана компјутерска инфраструктура, но исто 
така е точно дека имплементацијата на таа инфраструктура 
е потешко да се изведе, посебно за оние вработени во 
ИТ секторот кои немаат соодветна обука. Ова значи 
дека е потребна детална обука за оваа технологија, 
која во својот концепт е прилично апстрактна. Самиот 
софтвер за виртуелизација е прилично комплексен, што 
значи дека е подложен на грешки. Од една компанија за 
производство на софтвер за виртуализација признаваат 
дека е потешко да се направи таков софтвер отколку 
да се направи нов оперативен систем. Сето ова носи 
одредени ризици во работењето и можеме само да се 
надеваме дека комплексноста нема да биде пречка за 
понатамошниот развој на оваа технологија.

МАЈ 2009 Бр.11
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УБАВИТЕ ДОЖИВУВАЊА НА СЕМИНАРИТЕ
Семинарите се едно убаво и интересно 
доживување за студентите на Европскиот 
Универзитет.Активностите и уживањата на 
семинарите не можат да се опишат само во 
неколку реченици. Тоа се прекрасни мигови 
кои ги поминуваме сите заедно, тргнувајќи 
од часовите поминати во автобусите, до 
пристигнувањето на саканите дестинации. 
Ние сме секогаш подготвени за нови патувања 
исполнети со многу забава, дружење, многу 
интересни активности и се разбира со 
положени колоквиуми. Овие семинари се од 
забавен и едукативен карактер на кои треба да 
се присуствува за да се доживее тоа чувство.
Секој семинар е преубав и карактеристичен 
на свој начин. Интересен е фактот што сите 
студенти релативно лесно се прилагодуваат 
на околината, на културата која е застапена во 
определениот град , на климата, на хотелите, 
а при тоа едновремено се посветуваат на 
полагање на колквиуми и забава. Затоа 
можам слободно да кажам дека студентите од 
Европскиот Универзитет знаат да уживаат, знаат 
да го искористат секој момент на семинарите 
како авантура и како ново искуство.

Се организираат прошетки покрај знаменитостите 
на определениот град каде што се одржува 
семинарот , студентите се опуштаат на 
прекрасните плажи, планински места, уживаат 
и се забавуваат до раните утрински часови во 
дискотеките и околните кафулиња. Мора со 
задоволство да напоменам дека професорите 
и асистентите за време на семинарите се 
максимално пријателски настроени кон нас 
(како и секогаш), но нивната грижливост, 
заинтересираност и позитивност кон нас 
навистина ме воодушевува. Тие секоја забава ја 
прават поинтересна, нивната непoсредност и 
опуштеност ни годи, а тоа е голем предуслов за 
успешен семинар.
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На овие семинари ние ги полагаме 
колоквиумите. И покрај забавите и 
лудувањата ние постигнуваме одлични 
резултати на колоквиумите, се разбира со 
мала помош од страна на професорите и 
асистентите, кои се трудат да бидат строги 
со нас, но сепак ни прогледуваат низ прсти 
и ни помагаат за време на полагањето.                            
Би било нереално да кажам дека на 
семинарите сите се максимално задоволни, 
бидејки се случува да има незадоволни 
студенти во однос на сместувањето или 
услугата, но кога би се земал во предвид 
целокупниот впечаток, мора да признаам 
дека семинарите се ОДЛИЧНИ! Затоа ние 
како студенти на Европскиот Универзитет 
секогаш ќе се залагаме за организирање 
на семинари од ваков тип и нашето 
искуство од секој претходен семинар ќе 
го користиме за тежнеење кон подобра 
организација на секој следен семинар
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ДЕЈАН НЕДЕВ
ВРВЕН СПОРТИСТ ВО НАШИТЕ РЕДОВИ
Од каде потекнува интересот и љубовта кон каратето 
и на која возраст започнавте со тренирање?
- Започнав многу млад, на 5 годишна возраст, 
а најголен „виновник“ за тоа што и до денес се 
занимавам со оваа вештина и спорт е секако мојот 
татко, кој е најстар каратист кај нас во Македонија 
и е еден од основоположниците. Тој е од таа прва 
генерација која започнала да се занимава со карате 
во Македонија и е единствен од таа генерација кој 
сеуште активно се занимава. Татко ми е е Венцислав 
Недев и тој е главниот „виновник“ што, покрај мене, 
активно тренираат и мојот постар брат Аљоша и 
мојата сестра Јадранка. Уште од нашите почетоци 
сме членови на карате клубот „Работнички“ од 
Скопје, кој важи за клуб со долга традиција и е прв 
карате клуб во нашата држава.

На која возраст се здобивте со црн појас и дали е тоа 
максимум за еден каратист или може да постигне и 
повеќе?
- Во каратето појасите имаат мала симболика; 
има девет ученички појаси и девет мајсторски. Се 
започнува од белиот појас, а со напредувањето 
и совладувањето на техниките бојата на појасот 
потемнува- од бел, жолт, портокалов, зелен, потоа 
има два сини појаси и три кафеави. Времетраењето 
од полагање до полагање за ученичките појаси е 2-3 
месеци. По успешно положениот ученички појас (тоа 
е третиот кафеав), доаѓаат црните појаси. Потребно 
е секој каратист откако ќе ги положи ученичките 
појаси да има стаж од една година, за да може да 
полага за прв црн појас, прв дан. Јас сум носител на 
прв црн појас 4-ти дан. За прв црн појас положив на 
12 години. Во каратето има правило кое вели дека 
каратистот треба да има наполнето 15 години за да 
може да полага за црн појас. Но, јас сепак почнав 
многу млад и комисијата пред која тогаш полагав ми 
одобри да полагам за црн појас, успешно положив и 
ги задоволив сите критериуми.

Имате учествувано на многу натпревари во 
земјава и странство и сте добитник на многу 
награди. Дали има некоја која за Вас има 
посебно значење?
- Од 1992 година сум репрезентативец на 
Македонија и можам да се пофалам со 
високи резултати. Сепак, би ги споменал 
достигнувањата на меѓународен план. Во 
младинска и кадетска конкуренција неколку 
пати бев европски шампион во повеќе 
натпреварувачки дисциплини, кога преминав 
во сениорска конкуренција освоив неколку 
пати бронзени медали од светско првенство, 
четири пати бев вицешампион на Европа, 
еднаш европски шампион во 2005 година, а 
на претпоследното светско првенство (2006) 
во Канада бев вицешампион на свет. Имајќи 
ги сите овие високи резултати ми недостига 
уште златен медал од светско првенство и се 
надевам дека во иднина ќе го постигнам и тој 
успех, бидејќи сметам дека натпреварувачи 
од мој ков, со постигнати високи резултати, 
гарантираат дека златото им е на дофат!

Вие се занимавате со карате професионално и 
тоа бара не само физичко, туку и финансиско 
вложување. Дали Ви е проблем наоѓањето 
спонзори и колку државата Ви излегува во 
пресрет?
- Тоа е болна точка за сите спортови кај нас. 
Државата дава поддршка континуирано, но 
мислам дека тоа е минимално. Можеби толку се 
можностите, но проблем е и тоа што спонзори 
има многу малку. Би апелирал до државата 
да ги мотивира спонзорите и фирмите кои би 
инвестирале во спортот со донесување нови 
закони за ослободување на фирмите од некои 
давачки доколку спонзорираат спорт. Ако на 
овој начин се мотивираат фирмите, тоа ќе се 
одрази и на врвниот спорт.
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До кога планирате да се занимавате професионално со карате и дали 
постои некоја возрасна граница кога е пожелно еден професионален 
каратист да се повлече?
- Планирам да бидам активен до моите 40 години, бидејќи има 
натпреварувачи кои на таа возраст се занимаваат активно на 
меѓународен план и се многу успешни, така што во каратето како 
лимит може да се земе 40-тата година. Имам уште минимум 10 години 
да продолжам со натпреварување, освен ако не се случи некоја 
повреда која би ме оттргнала од натпреварување. 

Дали имате некој идол кога станува збор за каратето?
- Секако! На прво место се моите учители, мојот татко Венцислав, 
потоа најпознатите светски и европски каратисти на овие простори, 
поточно од Србија, д-р Илија и Владимир Јорга кои важат за легенди 
на југословенското карате и мојот неодамна починат учител, јапонецот 
Хидетака Нишијами, кој се смета дека е еден од најголемите умови во 
каратето на светско ниво.

Дали Ви се случило да употребите некоја од вештините приватно?
- Кога бев помлад, да! Бев доведуван во такви ситуации, но секогаш 
се трудев на помирен начин да ја средам ситуацијата. И покрај тоа, 
кога некој не се разбира со нормален разговор, сум интервенирал во 
граници на нормала за да не дојде до нешто посериозно.

Колку е тешко да воспоставите рамнотежа помеќу тренинзите, Вашата 
работа како тренер, работата како асистент на ЕУРМ и приватниот 
живот?
- Мора да признаам дека откако се вработив во ЕУРМ ми е понапорно, 
бидејќи покрај редовните треенинзи кои ги имам претпладне и 
попладне, исто така работам и со студентите. Најголемиот дел 
од наставата која ја држиме по предметот Специјално физичко 
образование е практична. Напорно е, но сепак ме исполнува тоа што 
најдов спој меѓу работата и тоа што го сакам и го знам. Студентите на 
Факултетот за детективи и криминалистика се многу заинтересирани 
за овој предмет и заедно со мојот професор Јадран Калковски 
се трудиме што повеќе да ги обучиме. Морам да истакнам дека 
Факултетот за детективи и криминалистика на чело со деканот Слаѓана 
Тасева е составен од внимателно избрани професори и асистенти 
и сите заедно функционираме одлично како тим, а тоа има многу 
големо позитивно влијание врз студентите. Ова е прва генерација 
студенти на овој факултет и мислам дека во иднина ќе има уште повеќе 
заинтересирани.

И за крај, како Дејан Недев се опушта во слободното време?
- Иако немам многу слободно време, сепак наоќам тајминг за да 
излезам со блиските пријатели, да гледам некој добар филм, да отидам 
во театар или едноставно да седам дома и да се опуштам со музика по 
мој вкус!  
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„Фајненшел тајмс“ идентификуваше 50 лица чии 
позиции и контакти дефинираат што ќе се случува 
оваа година Силно политичко раководство, 
како и меѓународна координација ќе бидат 
потребни за да може светот полесно да мине низ 
финансиската и економската криза. „Фајненшел 
тајмс“ идентификуваше 50 лица чии позиции, 
искуства и контакти ја дефинираат големата 
дебата што ќе се случува оваа година.
1. Барак Обама (47)
претседател на Америка
2. Вен Џијабао (66)
кинески премиер
3. Ангела Меркел (54)
канцелар на Германија 
4. Никола Саркози (54)
претседател на Франција 
5. Гордон Браун (58)
британски премиер 
6. Владимир Путин (56)
премиер на Русија 
7. Тим Гајтнер (47)
американски секретар за финансии
8. Лоренс Самерс (54)
директор на Националниот економски совет 
9. Хамад бин Џасем ал Тани (50)
премиер на Катар; шеф на Катарски инвестиции 
10. Ванг Кишан (60)
вицепремиер на Кина
11. Барни Френк (68)
претседател на Комитетот за финансиски служби 
на Претставничкиот дом на САД
12. Стивен Чу (61)
американски секретар за енергетика 
13. Оливие Бесансено (34)
лидер на француска партија 
Централни банкари
14. Бен Бернанке (55)
претседател на американската Банка на 
федерални резерви 
15. Жан-Клод Трише (66)
претседател на Европската централна банка

16. Жу Ксијаочуан (61)
гувернер на Народна банка на Кина 
17. Мервин Кинг (60)
гувернер на Банката на Англија 
18. Масааки Ширакава (59)
гувернер на Банката на Јапонија 
19. Марио Драги (61)
претседател на Форумот за финансиска 
стабилност (ФСФ) и гувернер на Банката на 
Италија 
20. Марк Карни (43)
гувернер на Банката на Канада 
21. Мигуел Ордонез (63)
гувернер на Банката на Шпанија 
22. Вилијам Дадли (56)
претседател на Банката на федерални резерви на 
Њујорк
23. Жак де Ларозиер (79)
почесен гувернер на Банката на Франција 

Педесетте најголеми 
светски умови
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Банкари 
41. Лојд Бланкфеин (54)
извршен директор на „Голдман Сакс“
42. Џејми Димон (53)
претседател на „ЏП Морган чејс“
43. Стивен Грин (60)
претседател на ХСБЦ
44. Мишел Пеберо (67)
претседател на „БНП Париба“

Индустријалци
45. Карлос Госн (55)
извршен директор на „Нисан“ и „Рено“
46. Индра Нуи (53)
извршна директорка на „Пепсико“
47. Ерик Шмит (53)
извршен директор на „Гугл“

Медиумски/академски претставници
48. Аријана Хафингтон (58)
главен уредник на „Хафингтон пост“
49. Раш Лимбо (58)
водител на „Раш Лимбо-шоу“
50. Кишор Мабубани (60)
декан на Школата за јавна политика „Ли Куан Јев“

Регулатори 
24. Адер Тарнер (53)
претседател на Финансиските служби
25. Шила Бер (54)
претседател на Федералната корпорација за 
осигурување депозити 
26. Мери Шапиро (53)
претседател на Комисијата за хартии од вредност 

Шефови на институции
27. Хаим Каруана (56)
генерален менаџер на Банката за меѓународни 
порамнувања
28. Доминик Штраус-Кан (59)
директор на Меѓународниот монетарен фонд 
29. Роберт Зелик (55)
претседател на Светска банка 
30. Паскал Лами (61)
генерален директор на Светската трговска 
организација

Инвеститори
31. Лу Џивеи (58)
претседател на Кинеска инвестициска 
корпорација (КИК)
32. Џорџ Сорос (78)
основач на Фондот за менаџмент „Сорос“ и 
фондацијата „Отворено општество“ 
33. Ворен Бафет (78)
претседател на „Беркшир Хатавеј“ 
34. Лоренс Финк (56)
извршен директор на „Блекрок“
Економисти 
35. Роберт Шилер (62)
професор по економија на Универзитетот „Јеил“ 
36. Монтек Синг Алувалија (65)
заменик-претседател на индиската Комисија за 
планирање 
37. Пол Волкер (81)
претседател на Советодавниот одбор за економско 
закрепнување 
38. Пол Кругман (56)
професор на Универзитетот „Принстон“; колумнист 
на „Њујорк тајмс“ 
39. Нуриел Рубини (49)
претседател на РГЕ монитор 
40. Лешек Балцерович (62)
професор по економија на Економската школа во 
Варшава 
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По распадот на СССР во деведесетите години на 20 
век се одвива демократизација на општеството и 
преименување во Руска Федерација. Тоа помина 
низ повеќе фази, меѓу кои најпрво беше фазата на 
Перестројка предводена од Горбачов, периодот на 
контроверзниот Јелцин, периодот на динамичниот 
Владимир Путин, па се до периодот на актуелниот 

руски претседател, Димитри Медведев. 

Паралелно во САД се случија повеќе настани кои 
го потсетија американското општество дека не е 
апсолутно супериорно и неранливо, од аспект на 
тероризмот (11 септември 2001година), „борбата“ 
против истиот која во прикриена форма има и 
империјалистичко-експанзионистички карактер 
(Ирак, Авганистан) и актуелната голема рецесија која 
ја повлече и светската економија во глобална криза. 
Изборот на Барак Обама за прв афроамерикански 
претседател на најмоќната држава САД, ја докажа 

еволуцијата на американската демократија. 

Двајцата актуелни претседатели на двете најголеми 
светски сили, Димитри Медведев и Барак Обама, 
покажаа многу добра волја и флексибилност во 
нивните првични контакти, почнувајќи од честитката 
која Медведев му ја упати на Обама. Она што охрабрува 
е нивниот заеднички интерес во борбата против 
тероризмот. Секако е присутна и внимателноста 
на Руската Федерација кон аспирациите на НАТО 
алијансата, чиј предводник е САД, за наводниот 
антиракетен штит во Полска, а тука е присутно и 
настојувањето да се придобијат Украина и Грузија во 

НАТО.

Сепак се работи за преголеми претензии и обиди за 
глобална доминација на САД и затоа постоењето на 
рамнотежа меѓу овие две суперсили е од круцијална 
важност, а тоа овие двајца лидери добро го знаат. 
Медведев има одличен ментор во персоната на 
премиерот Владимир Путин како екс претседател на 

Русија. 
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Сепак се работи за преголеми претензии и обиди за 
глобална доминација на САД и затоа постоењето на 
рамнотежа меѓу овие две суперсили е од круцијална 
важност, а тоа овие двајца лидери добро го знаат. 
Медведев има одличен ментор во персоната на 
премиерот Владимир Путин како екс претседател на 
Русија. Од друга страна, и Обама има искусен тим, 
особено кога станува збор за надворешната политика 
на која во САД се посветува големо внимание. 
Конкретно, на чело на државниот секретаријат се 
наоѓа Хилари Клинтон, која освен своите лични 
предиспозиции во политиката, го користи и 
искуството стекнато во времето кога беше прва дама 
на САД.

По темниот период за време на владеењето на 
Џорџ Буш, воспоставувањето на поискрена и 
пореспектабилна комуникација меѓу Обама и 
Медведев, потсетува на 60-тите години на 20 век, кога 
претседателите Џон Кенеди и Никита Хрушчов храбро 
ја подотворија вратата за меѓусебна соработка и 
дијалог (Црвениот телефон).

Ваквиот тренд на подобрување на односите помеѓу 
Обама и Медведев, т.е. на САД и Русија, кои се двете 
најголеми и доминантни светски сили, резултира 
со зголемена релаксираност и надеж кај луѓето од 
целиот свет дека ниту еден потег нема да го наруши 
тешко стекнатиот мир и дека никогаш повеќе нема 
да се повтори Студената војна и агонијата која таа ја 
донесе!

Од друга страна, и Обама има искусен тим, особено 
кога станува збор за надворешната политика на која 
во САД се посветува големо внимание. Конкретно, 
на чело на државниот секретаријат се наоѓа Хилари 
Клинтон, која освен своите лични предиспозиции 
во политиката, го користи и искуството стекнато во 
времето кога беше прва дама на САД.

МАЈ 2009 Бр.11

МЕДВЕДЕВs

страна 19

СВ
ЕТ



Целта на работилницата беше да се трансформираат 
постоечки производи во комуникациски средства. Со 
додавање или одземање на одредени вредности или 
елементи од производот, студентите беа поттикнати 
да ги изразат своите ставови или чувства кон самиот 
производ или општеството.

На самиот почеток на сесијата Саша Ланоје одржа 
презентација на дела од холандски дизајнери, 
вклучувајќи и сопствени дела од својата дизајнерска 
работа. Овие дела претставуваат селекција на 
дизајни во кои се огледува концептуалниот пристап 
во креирањето. По презентацијата, во наредните 
неколку часа студентите разработуваа сопствени 
концепти со кои правеа трансформација на 
производите што ги носеа на работилницата.
На крајот на сесијата новите концепти беа 
презентирани преку скици, по што следеше 
заедничка дискусија.

Дизајнерска работилница
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На 27 април на Факултетот за арт и дизајн се 
одржа работилница насловена како ,Концептуална 
симбиоза,, наменета за студентите од втора и трета 
година. Оваа работилница беше реализирана од 
страна на холандската дизајнерка Саша Ланоје. 
Проектот го координираше доц. Гордана Вренцоска, 
а асистент на работилницата беше соработникот 
Филип Јовановски. Гостувањето на дизајнерката 
беше реализирано во соработка со организацијата 
,Јавна соба, од Скопје, каде таа има своја самостојна 
изложба за македонската публика. Во работилницата 
учествуваа: Апостол Тноковски, Владимир 
Василевски, Симон Стојановски, Викторија Ланговска, 
Магдалена Дилевска, Иван Дургутовски, Мелани 
Димитровска и Кристина Манчевска.

страна 20



МАЈ 2009 Бр.11

Д
И

ЗА
ЈН

Современиот живот претставува  главниот мотив во 
творештвото на холандската дизајнерка Саша Ланоје, 
исто така се занимава со темата за тоа колкава е 
цената која една жена е подготвена да ја плати за да 
изгледа добро, Нејзиниот проект беше презентиран 
со името  „Современа опсесија“ во промотивниот 
центар Јавна соба од 28 април до 25 јуни

Саша Ланоје дизајнира дела што може лесно да се 
аплицираат на постоечката гардероба. Преку своите 
креации, Саша и овозможува на секоја жена без оглед 
на физичкиот изглед да „се вклопи” и да ги „задоволи“ 
општествените критериуми за привлечност.
Ланоје се занимава со личните потреби на луѓето. 
Нејзините финални изведби го претставуваат 
нејзиното размислување кое доаѓа како одговор на 
човековото однесување. Таа се обидува да комбинира 
задоволство, функционалност и естетика на начин на 
кој тие меѓусебно се надополнуваат.

Со користење на препознатливи состојки 
во нов контекст, продуктите ја пренесуваат 
пораката и им го покажуваат на луѓето нивниот 
изненадувачи и ироничен поглед кон светот. Така 
тие стануваат моќна алатка издигнувајќи се над 
материјалното.

со холандски шмек
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ГрафичкиДизајн
Под поимот графички дизајн се подразбира 
збир на уметнички, маркетингшки и дизајнерски 
дисциплини сконцентрирани на визуелните 
комуникации и презентации.
Разни методи (како типографија, боја, форма и 
асоцијација) се користат да се спојат симболи 
и дразби како верно и функционално би се 
пренела пораката преку аудио-визуелен или 
визуелен пат.

Почетокот на графичкиот дизајн е многу 
замаглена точка, доколку се земат одредени 
временски периоди, значајни за оваа гранка 
– појавата на писмото, појавата на печатот 
или појавата на самиот графички дизајн 
како посебна гранка од контемпоративната, 
применета уметност. Сепак Пит Мондријан се 
смета за таткото на визуелните комуникации.
Типографијата е водечка во развитокот на 
графичкиот дизајн, па со конструкцијата на 
симболични фонтови за секој уметнички правец 
се доаѓа до бум во оваа нова дизајнерска гранка.
Баухаус е познат по својот фонт кој Лазло 
Мохоли Наџ го развива. Тој се смета за таткото 
на дизајнерската типографија.
По преселувањето на Баухаус во Чикаго, 
развитокот на Американскиот типичен стил на 
минимализам во визуелните комуникации го 
бележи својот пораст.
Освен Америка, држави познати по графичкиот 
дизајн се и Франција, Италија, Германија, Велика 
Британија, а понатаму и Кина и Јапонија.
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Второ е примамливоста и ефектот на привлекување кој е и круцијален за визуелна 
комуникација, поради потребата да се привлече вниманието на целната група.
Формата и обликот се важни за распоредот и блансот на видливото поле кое мора да се 
насочи на информацијата и нејзиниот носител. 
Конечното е самата порака која мора да биде оформена кратко, јасно и информативно 
како верно и ефикасно би ја извршила својата функција. 
Штосот спаѓа под оваа точка како нов и инвентивен начин да се допре до целната група, да 
се привлече вниманието и што поефикасно да делува врз нив со своето значење.

Разни параметри и техники ги одредуваат визуелните комуникации како квалитетни 
– психолошкиот ефект на бојата, нејзиното имплементирање и користење, изборот 
на соодветен и читлив фонт, позиционирањето, пораката, осмисленоста, штосот, 
фотографијата, изработката и секако техниките, како стрипска, модерна, минималистичка, 
традиционална, декоративна, информативна и слично.

Графичкиот дизајн подразбира десетици поситни гранки на работа кои не се 
врзуваат само за визуелно комуницирање или информирање, туку и за декорирање, 
обликување, создавање идентитет, симболика, надополнување и слично. Другите гранки 
подразбираат:дизајн на амбалажа и пакување, печатење книги и новинарски печат, 
анимација, рекламирање, информирање, корпоративен дизајн, хералдика, веб и интерфејс 
дизајн, итн...

Графичкиот дизајн се карактеризира 
со неколку елементи кои мора да се 
запазат како не би се створил дисбаланс 
и нефункционалност во пренесување на 
пораката – читливост, ефект на привлечност, 
форма, облик, содржина.

Читливоста, разбирливоста и видливоста 
се на прво место поради самата смисла 
на изработката на плакатот, амбалажата, 
рекламниот флаер или било што слично.
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Дизајнот на амбалажа е дел од декорирањето, информирањето и корпоративниот идентитет бидејќи мора 
да го прикаже производот, да информира за него и да го претставува симболично.
Печатот се оформува графички поради кршење на сувопарноста на црн текст врз бела подлога. Графичкиот 
дизајн успева да навлезе во весниците, списанијата и книгите поради таа разноликост која се бара на 
пазарот.
Анимацијата и филмот се посебна гранка на уметноста и индустријата, но графичкиот дизајн игра и 
тука голема улога поради сите оние психолошки ефекти кои тој ги наметнува, а кои мора да се 
искористат тука. 
Рекламирањето и информирањето се најголемиот дел од графичкиот дизајн и неговата 
примарна функција. Преку дизајнот, информациите се пренесуваат на корисниците 
обликувани од сите параметри на фунционалност и смисла кои ги држи.
Корпоративниот дизајн е гранка која опфаќа неколку под-гранки. Кога една 
дизајнерска фирма работи корпоративен дизајн на компанија, таа мора да е 
свесна за поврзаноста на тие неколку под-гранки. 
Под корпоративен дизајн се подразбира проект на оформување на 
комплетен идентитет на една фирма – лого, логотип, спектар на 
идентитетни бои, фонтови, форми, облици и слично, изработка на 
брошури, флаери, постери, визит-карти, рекламни материјали, 
реквизити на идентитет и десетици други возможни конотации и 
референци.
Проектите на корпоративен дизајн се најпрофитабилните 
и најтешките. Дизајнерите мора да имаат максимално 
искоординирани стилови, ускладени идеи и способност да се држат 
во максималните граници. Да се направат брошури, визит карти, 
постери, флаери и друго, сите во ист фонт, иста боја, иста тематика, е 
прилично тешка работа поради незнајниот ефект на квалитет.
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Веб-дизајнот е модерна гранка и се бави со дизајнирање на интерфејс за 
веб-страни на одредени фирми или поединци. Тука мора да се внимава 

на функцијата, но и суптилното уметничко изразување тука доаѓа до 
сериозно прашање. Сајтовите се во основа слични поради принципот 

на работа, и одредувањето помеѓу екстремно добрите и екстремно 
лошите го дефинира само уметничкиот или дизајнерски израз.

Анимацијата е голем дел од веб-дизајнот и исплатливоста на 
ваквите проекти е голема поради долгата и макотрпна работа.

Едни од најпознатите графички дизајнери се зачетниците, но и во 
денешно време постојат многу значајни имиња од оваа гранка 

кои се познати по своите проекти.
Попознати графички дизајнери од минатото и сегашноста се 

Лазло Мохоли Наџ (таткото на типографијата и графичкиот 
дизајн), Пит Мондријан (зачетникот на маркетинг плакатот и 

визуелните комуникации како дизајнерска гранка), Пол Ранд 
(еден од најпознатите графички дизајнери на корпоративен 
идентите на 20 век, креаторот на идентитетие на Ford, Apple 
Mac, IBM и други), Херб Лубалин (познат типограф-дизајнер 

и лого креатор),  Милтон Глејзер (еден од најпрочуените и 
најексцентрични маркетинг-дизајнери со провокативни реклами, 

дизајнер на познатото I <3 NY), Сол Бас (модерен плакат дизајнер – 
“Птици” од Хичкок), Валтер Ландор (лого дизајнер – авио-компанија 

Alitalia, како и FedEx) како и Воли Олинс (бренд девелопер и лого 
дизајнер со интересен стил)

Денес, графичкиот дизајн е развиен во секои сфери на општеството и 
идејата е онаа која се вреднува поради распространетоста на медиуми кои 

овозможуваат лесно и брзо изработување.
21 век се одликува со минимализам, наспорти максимализам во графичкиот дизајн и таа 

бораба на стилови ја збогатува оваа гранка.
Штосот е баран како концепт во маркетингот, а суптилната логичка асоцијација е она 
кое го одликува ова време. Се нарекува интелигентно информирање, време и место 
каде можете да се информирате од една единствена буква поради нејзината урбана 

симболика.
Бегањето од правилата е приморувачко, бидејќи традиционалните методи се тотално 

занемарени. Графичкиот дизајн, денеска функционира повеќе на база на интуиција 
и подразбирање, како и бројни бројни идеи, додека параметрите се тука само да 

поднасочат.
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По две годишно постоење Битолската Модна недела и годинава покажа 
дека е одличен организатор на една ваква значајна манифестација. Во 
една целосно професионална атмосфера годинава на оваа модна недела 
на покана на организаторите имаа учество и студентите од трета година и 
еден студент од постдипломските студии на Факултетот за Арт и Дизајн 
при Европскиот Универзитет.
Тие се претставија со модели изработени од предметот „Колекција“ 
кај Доц. Јана Манева – Чупоска и асс. Маја Димовска.

Поради изборот на различните теми кои студентите на овој 
предмет го имаа како задача и тема за изработка на колекција 
(воен стил, моторџии, минимализам, футуризам, панк и.т.н.) 
ревијата доби различен индивидуален и иновативен модно 
дизајнерски карактер како одговор и тенденција за пронаоѓање 
на сопствениот израз. 

Различните форми, материјали додатоци, естетскиот пристап 
го нагласи експерименталниот и екцентричниот дух на 
студентите карактеристичен за една студентска фаза.  

Поради принципот на јавно изложување како главна 
карактеристика на модниот дизајн, настапот на 
вакви професионални  модни настани искуствено е 
многу полезно за студентите, бидејќи тие само на 
ваков начин се добиваат со огромно искуство како 
професионалци и воедно ќе можат да ги споредат 
сопствените креативни и дизајнерски капацитети 
со другите дизајнери кои земаат учество на ваквите 
модни недели.

Европскиот Универзитет и Факултетот за Арт и 
Дизајн и годинава докажа дека студентите кои 
завршуваат на овој Факултет сериозно го заземаат 
местото на македонската модна сцена со овој 
проект и многу други проекти од ваков или сличен 
карактер произлезени од тимот наставен кадар на 
одделот за моден дизајн. 
Тоа го направија студентите:

1.Ведрана Панева
2.Нина Трендафиловска 
3.Ивана Цветковска
4.Елена Трајановска
5.Матилда Максимовска
6.Валерија Јорданова
7.Теодора Пупкова
8.Роберт Ивановски
9.Соња Пљакова
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Кога започна да се занимаваш со тетовирање?
- Со тетовирање почнав да се занимавам во 1996 

година. Моите почетоци беа со импровизирана 
машинка и ротринг тушеви. Вака тетовирав 4 

години и кога сфатив дека тоа не е максимално 
професионално, се откажав се додека не набавам 
соодветна опрема. Во 2006 година го отворив tat-
too студиото „enTAcTTOOgenic“ во Т.Ц. Скопјанка, 

каде што работам и денес.

Дали имаш вроден талент за тетовирање или си 
посетувал курсеви?

- Се работи исклучиво за талент, кој го забележав 
уште како дете. Тоа сознание го искористив 

понатаму во животот кога бев инспириран од еден 
tatttoo мајстор и до ден денес не се откажав од 

тетовирањето. Никогаш не сум посетувал курсеви, 
тетоважите кои ги правам се резултат на талентот, 

на желбата и љубовта која ја вложувам во оваа 
работа!

Колку е профитабилна оваа работа во однос на 
вложувањето во опрема?

- Опремата е многу скапа и тешко достапна, 
стигнува од Америка со сертификат и притоа ги 

исполнува сите стандарди и услови за користење. 
Сепак, сметам дека тетовирањето е профитабилна 

работа, но доколку не се работи со љубов и 
посветеност, профитот ништо не значи.

Дали се случува повозрасни да дојдат на 
тетовирање и дали кај тебе се тетовирале наши 

познати фаци од естрадата?
- Да! Кога станува збор за тетовирање нема 

граници; доаѓаат клиенти и со наполнети 60 
години. А кога станува збор за познатите личности, 

мора да признаам дека сум тетовирал многу од 
нив, но не можам да ви откријам кои бидејќи 

дискрецијата мора да биде загарантирана!

Според тебе, дали тетовирањето е уметност на 
телото или зависност?
- И двете. Тетовирањето е уметност на телото, 
вид на украсување на телото, и декоративно и 
со подлабоки значења. Самото пренесување 
од хартија на кожа на уметнички слики, стрип 
јунаци, слики од животни, специфични букви, па 
дури и портрети е вистинска уметност. Исто така, 
тетовирањето го доживувам како зависност затоа 
што секој кој дошол да се тетовира, уште при 
самиот чин на тетовирање веќе размислува за 
следна тетоважа.

Какви слики сакаат женските, а какви машките?
- Женските преферираат понежни мотиви како 
букви, цветови, делфини, ангелчиња и сл., а 
машките сакаат поголеми слики, пореалистични 
претежно неколоритни мотиви, т.е. црно-бели 
тетоважи со сенка.

Дали мажите се побројна клиентела од жените?
- Тоа е интересен феномен! Веќе подолго време 
женските се побројна и речиси доминантна 
клиентела. Можам слободно да кажам дека тие 
сочинуваат 70% од мојата вкупна клиентела.

Колку е важна хигиената при тетовирањето?
- Хигиената е најважна! Многу е важно во какви 
услови се прави тетоважата, инструментите мора 
да бидат стерилизирани, а иглите да бидат за една 
употреба. Исто така за успешна тетоважа треба да 
се запази процесот на нејзиното заздравување со 
соодветен третман.

Имаш ли некоја омилена тетоважа?
- Тоа е тетоважата која и ја направив на мојата 
сопруга на ногата, а на сликата се двете наши 
близначиња.

 ИНТЕРВЈУ
БОБАН enTAcTTOOgenic
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Дали ти како одличен tattoo мајстор 
си тетовиран и кому му ја довери таа 

задача?
- Немам тетоважа, но не ја 

исклучувам можноста да ставам 
доколку најдам некој кој може тоа 
најпрофесионално да го направи.

Дали го поддржуваш пирсингот, кој 
според многумина не е уметност, 

туку непотребно дупчење на телото 
и лицето?

- Не во целост, но сепак секој има 
право на избор и секој сам одлучува 
што ќе прави со своето лице и тело.

Што би ни кажал за крај?
- Уметноста не е само слика на 

ѕид, пишан збор и театарска 
претстава. Уметноста е нешто 

многу повозвишено. Таа не е само 
напишана книга или нацртана слика, 
туку уметноста е идејата и процесот 

на пренесување на вашата визија 
во нешто стварно и воочливо. Затоа 

треба да сфатиме дека во секој 
аспект од нашите животи се наоѓа 

уметноста, а ние треба само да ја 
препознаеме и да не заборавиме 

дека и животот е уметност! 
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Единствениот недостаток е јавно искажаната политичка провиниенција на 
поединец од авторскиот тим, со што се намалува првобитната објективност во 
очите на гледачите. Како и да е, Еднооки стана култна анимирана серија која ја 
гледаат возрасните, следејќи ги гафовите на „познатите“, но и најмладите кои 
епизодите на Еднооки ги доживуваат како цртан филм и со нетрпение ги 
очекуваат!
Во средниот век во литературата низ алегорија се критикувале и 
карикирале недостатоците на владејачката каста. Уметноста во 
својот развиток пронаоѓа нови форми за остварување на истата 
цел. Карикатурата и анимираниот филм се најпогоден медиум за 
тоа. Појавата на продукцијата на „Еднооки“, како супервизор 
на актуелните политички настани, внесе големо освежување 
на македонскиот медиумски пазар. Пошироките маси 
ги доживуваат Еднооки како пандан и продолжение 
на продукцијата на „Пецко“ - ДарМар и некогашниот 
извонреден „Остен“.
Станува збор за исклучителен тим од петнаесетина 
талентирани и релативно млади луѓе, кои ја 
креираат секоја епизода од Еднооки под палката 
на Борис Дамовски и Алек Русјаков. Веќе 
препознатлив е и извонредниот цртеж на 
Мичо, кој со ништо не се разликува од 
цртежите и анимациите на филмови 
продуцирани во Европа и Америка.

МАЈ 2009 Бр.11
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Во средниот век во 
литературата низ алегорија 
се критикувале и карикирале 
недостатоците на владејачката 
каста. Уметноста во својот 
развиток пронаоѓа нови форми 
за остварување на истата цел. 
Карикатурата и анимираниот филм 
се најпогоден медиум за тоа. Појавата 
на продукцијата на „Еднооки“, како 
супервизор на актуелните политички 
настани, внесе големо освежување на 
македонскиот медиумски пазар. Пошироките 
маси ги доживуваат Еднооки како пандан 
и продолжение на продукцијата на „Пецко“ - 
ДарМар и некогашниот извонреден „Остен“.
Станува збор за исклучителен тим од петнаесетина 
талентирани и релативно млади луѓе, кои ја креираат 
секоја епизода од Еднооки под палката на Борис 
Дамовски и Алек Русјаков. Веќе препознатлив е и 
извонредниот цртеж на Мичо, кој со ништо не се 
разликува од цртежите и анимациите на филмови 
продуцирани во Европа и Америка.
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Формула 1, скратено Ф1, е највисоката класа на авто-трки дефинирана од Интернационалната федерација 
на автомобилизам (ФИА), светското врвно тело за моторни спортови. Името „формула“ доаѓа од 
низата спецификации и правила кои сите учесници и воила мора да ги задоволат за да учествуваат во 
натпреварувањето. Шампионатот на Ф1 се состои од низа трки познати како Голема награда кои се одржуваат 
во текот на секоја година, обично од март до ноември на наменски изградени писти, а во неколку случаи и на 
градски улици. Резултатите од сите трки се комбинираат за да се добие вкупниот победник на шампионатот за 
возачи и за конструктори, но оваа година правилата за бодување се семенети што предизвика бурни реакции 
кај љубителите на овој спорт.

Возилата се тркаат со големи брзини на мошне сложении патеки. Постигнуваат брзини над 320км/ч. Дизајнот 
на возилата постојано се менува и напредува во поглед на електрониката, суспензијата, аеродинамиката и 
пневматиците.

Иако Ф1 трките се голем телевизиски настан следен од милиони луѓе од 200 земји.
Натпреварувањето е регулирано од ФИА, а комерцијалните права за ф1 се пренесени на Формула Еден Групата.

F1 Сезона 2009
МАЈ 2009 Бр.11
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Шампионатот во Формула 1 започна, а вљубениците 
во овој спорт и спортските критичари сеуште ги 
коментираат новите правила кои беа воведени од 
ФИА. Промените воведени од Берни Еклстон и Макс 
Мозли предизвикаа бура од коментари, полемики и 
негодувања. ФИА смени неколку значајни правила 
во Ф1. За време на трките на оваа сезона, возачите 
ке можат да искористат максимум осум мотори, 
досегашната дозволена грзина од 80 километри на 
час при влез и излез од пит-стоповите е зголемена 
на 100 километри на час, доколку трката започне 
со сигурносно возило, тогаш болидите се обврзани 
да ја започнат трката со гуми за дожд и сл. Во 
однос на изгледот и аеродинамичноста, воведено 
користење пониски предни и повисок тесен заден 
спојлер, а исто така се лимитирани деловите под 
болидот со цел помала турбуленција помеѓу патеката 
и болидот.Но, најголемата промена која воедно 
донесе и најмногу негодувања е промената во 
бодувањето. Имено, ФИА одлучи до освојувањето 
на шампионската титула да се доаѓа со поголем 
број победи, а не со поголем број бодови како до 
сега. Ова правило беше критикувано поради фактот 
што еден возач може да оствари неколку победи и 
повеќе да не се труди толку знаејќи дека титулата 
е во негови раце.Сепак Мозли и Еклстон одлучија 
ова правило да не го воведат оваа сезона, туку да го 
остават за следната.

Но, оваа сезона има и други интересни настани, 
некои очекувани, а некои не. Симпатизерите на 
тимот Мекларен Мерцедес може оваа сезона да 
бидат разочарани, доколку тимот не си ги реши 
проблемите наскоро. Имено, поради несоодветниот 
и лошо дизајниран дифузер, болидот неможе да 
постигне максимална брзина што автоматски го 
става овој тима зад тимовите на Ферари и Браун 
ГП. Овие проблеми механичарите ги забележале 
откако болидите на Мекларен на тест возењата во 
последните неколку недели се пласирале најмногу 
на десеттата позиција, што го отвара прашањето: 
-Колку механичарите на Мекларен добро си ја 
завршиле работата?! И покрај подобрувањето 
забележано по санирањето на дефектот, сепак 
менаџерот на Мекларен, Норберт Хауг изјави дека 
не очекува некое големо подобрување, барем не во 
првите неколку трки. 
Како и да е, шампионатот го забележа својот почеток 
на 29 март и како и секогаш фановите на Формула 1 
ги очекува висок адреналин и многу возбуда.  
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Шампионатот во Формула 1 започна, а 
вљубениците во овој спорт и спортските 
критичари сеуште ги коментираат новите правила 
кои беа воведени од ФИА. Промените воведени 
од Берни Еклстон и Макс Мозли предизвикаа 
бура од коментари, полемики и негодувања. ФИА 
смени неколку значајни правила во Ф1. За време 
на тркитена оваа сезона, возачите ке можат да 
искористат максимум осум мотори, досегашната 
дозволена грзина од 80 километри на час при 
влез и излез од пит-стоповите е зголемена на 
100 километри на час, доколку трката започне 
со сигурносно возило, тогаш болидите се 
обврзани да ја започнат трката со гуми за 
влажна подлога и сл. Во однос на изгледот и 
аеродинамичноста, воведено користење пониски 
предни и повисок тесен заден спојлер, а исто 
така се лимитирани деловите под болидот со цел 
помала турбуленција помеѓу патеката и болидот. 
Но, најголемата промена која воедно донесе и 
најмногу негодувања е промената во бодувањето. 
Имено, ФИА одлучи до освојувањетона 
шампионската титула да се доаѓа со поголем 
број победи, а не со поголем број бодови како 
до сега. Ова правило беше критикувано поради 
фактот што еден возач може да оствари неколку 
победи и повеќе да не се труди толку знаејќи дека 
титулата е во негови раце.сепак Мозли и Еклстон 
одлушија ова правило да не го воведат оваа 
сезона, туку да го остават за следната.
 Но, оваа сезона има и други интересни настани, 
некои очекувани, а некои не. 

Симпатизерите на тимот Мекларен Мерцедес 
може оваа сезона да бидат разочарани, 
доколку тимот не си ги реши проблемите 
наскоро. Имено, поради несоодветниот и 
лошо дизајниран дифузер, болидот неможе да 
постигне максимална брзина што авто,атски 
го става овој тима зад тимовите на Ферараи 
и Браун ГП. Овие проблеми механичарите ги 
забележале откако болидите на Мекларен на 
тест возењата во последните неколку недели 
се пласираленајмногу на десеттата позиција, 
што го отвара прашањето: -Колку механичарите 
нана мекларен добро си ја завршиле работата?! 
И покрај подобрувањето забележано по 
санирањето на дефектот, сепак менаџерот на 
Мекларен, Норберт Хауг изјави дека не очекува 
некое големо подобрување, барем не во првите 
неколку трки. 
Како и да е, шампионатот го забележа својот 
почеток на 29 март и како и секогаш фановите на 
Формула 1 ги очекува висок адреналин и многу 
возбуда.  

страна 33



МАЈ 2009 Бр.11

• Заминувањето на најплатениот селектор од екс-ју репрезентациите, Сречко 
Катанец, ги „подгреа“ надежите на македонските навивачи за поголеми успеси 
на Македонската фудбалска репрезентација. 

• Само за напомена, селекторот на Србија прима плата 15.000 евра месечно, 
селекторот на Словенија 10.000 евра месечно, селекторот на Црна Гора 7.000 
евра, додека пак на селекторите на БиХ и Хрватска месечните примања им 
изнесуваат 5.000 евра! Сречко Катанец ги надмина сите - неговите примања 
изнесуваа 16.000 евра месечно!

• За успехот на Катанец говорат резултатите сами по себе. Од вкупно 27 одиграни натпревари под негова 
селекторска капа, македонската фудбалска репрезентација доживеа само 9 победи, 11 порази и 7 реми 
од 11 пријателски натпревари, 12 квалификациски за ЕП 2008 и 4 квалификациски за СП 2010.

• Бидејќи не е се изгубено за СП 2010, во ФФМ на големо се размислува кој ќе ја замени селекторската 
функција во нашата репрезентација. Дали ќе биде тоа повторно странец или ќе им се даде шанса 
на некои од нашите тренери кои работат во странство, допрва ќе видиме. Од неофицијални извори 
дознаваме дека се водени разговори со хрватот Бранко Иванковиќ, кој до неодамна беше тренер на 
ДИнамо Загреб, но ФФМ може да се одлучи и за Чедомир Јаневски (тренер на Црвена Ѕвезда), Бошко 
Ѓуровски (асистентот на Пикси) или за најголемиот фаворит кој моментално е селектор на младинската 
репрезентација- Мирсад Јонуз.

• По шпекулациите за наводните нарушени односи помеѓу Катанец и македонските репрезентативци, 
како и видливиот пад во нашата игра, нам ни преостанува само да се надеваме дека следниот селектор 
ќе го врати сјајот на црвено-жолтите и ќе ги мотивира да го „остават срцето на терен“, ќто би придонело 
за позитивни резултати на натпреварите со Норвешка и Исланд во Скопје, кои ќе се одржат на 6-ти и 10-
ти јуни на Градски. 

ДАЛИ СРЕЌАТА НА 
МАКЕДОНСКАТА ФУДБАЛСКА 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА БЕШЕ 
ЗАКЛУЧЕНА СО СРЕЌКО 
„КАТАНЕЦ“?!
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Во еден од нашите дневни весници беше 
објавена листа со најбогатите светски спортисти, 

т.е. спортисти кои заработуваат најмногу. 
ЗАРАБОТКА ВО 2008
ВО МИЛИОНИ ЕВРА

1. Тајгер Вудс (голф)  98,3
2. Фил Микелсон (голф)  47,8
3. Дејвид Бекам (фудбал)  36,9
4. Кими Раиконен (формула) 35,3
5. Леброн Џејмс (кошарка)  31
6. Флојд Мејведер (бокс)  30,9
7. Роналдињо (фудбал)  28,8
8. Лионел Меси (фудбал)  27,5
9. Коби Брајант (кошарка)  27,2
10. Роже Федерер (тенис)  26

Во тој контекст, Американецот Тајгер Вудс со 
98,3 милиони евра е спортист со наголема 
заработувачка за 2008 година. Познатиот 
голфер веќе десет години по ред е најдобро 

платен спортист во светот.
Второто место на најплатени десет спортисти 
за 2008 година, исто така, е резервирано за 
голфер, Фил Микелсон. Неговата заработка е 
двојно помала од таа на Вудс и изнесува 47,8 

милиони евра. 
На третото место е Дејвид Бекам со 36,9 милиони 
евра, а после него на листата се многу познати 
имиња од кошарката, фудбалот, формула, како и 

од бокс и тенис.
Сите овие спортисти се многу успечни и 
професионалци во спортот кој го одбрале, 
па затоа и трудот им се исплати – лесно 
„легнуваат“ милиончиња на нивните конта. Да 
се надеваме дека и кај нас спортот ќе се развие 
до тој степен, што и нашите спортисти, кои не се 
запотценување, ќе заработуваат вака „солени“ 

суми! 

НАЈБОГАТИТЕ 
СПОРТИСТИ
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МАКЕДОНИЈА 
колку знаеме за неа?!

МАЈ 2009 Бр.11

 Дали понекогаш размилслуваме каде 
живееме и што значи оваа држава за нас? Дали сме 
помислиле дали доволно се грижиме за неа? А дали 
доволно знаеме за неа?! Одговорот е категорично НЕ!
 Колкумина од вас биле на Беровско или 
Дебарско езеро, на Струмичките водопади, дали сте 
ја виделе прекрасната црква во Радовиш, Св. Јоаким 
Осоговски и куп прекрасни македонски манастири, 
сте ги посетиле ли археолошките локалитети и стари 
градови и знаете ли дека во Македонија ги има за 
извоз? 
  Еве еден пример: најскапата колекција 
монети која е продадена е токму од Македонија и тоа 
колекцијата Пеонски монети кој биле украдени од 
Македонија и продадени без никакви последици на 
аукција во големата Сотби аукциска куќа.
 Во Македонија се наоѓа единственото 
европско наоѓалиште на рубини.
 Дали сте знаеле дека многу скапоцени 
камења што можете да ги видите во светските каталози 
се прокриумчарени од Прилепско, а странците го 
купуваат скапоцениот камен по багателни цени. 
Поради неупатеноста и желбата за заработка, кај 
прилепчани поминала приказната 
дека станува збор за минералот корунд и тоа од 
најниска класа. 
 Рубини во Македонија има и може да се 
најдат во лежиштата на доломитските мермери како 
што е прилепскиот сивец.

 Македонскиот рудник “Алшар” на 
планината Кожув е единственото наоѓалиште 
на светот на талиум и потенцијален “рудник” на 
еколошки чиста енергија. 
 Најквалитетниот опиум на светот е 
македонскиот. Вториот по квалитет е Пакис-
танскиот со 7 морфиски единици.
 Најславниот од сите римски патишта врви 
во најголемиот свој дел низ Македонија, патот – 
“ВИА ИГНАЦИЈА”.
 Пештерата Пешна во Македонски брод 
во Њујорк Тајмс е опишана дека е идентична како 
измислените пештери во Господарот на прстените.
 Гробот на славниот Грк Зорба е во 
градските гробишта во Бутел. Алексис Георгиос 
Зорба кој бил инспирација за романот „Гркот 
Зорба“ живеел во Скопје, имал жена и деца и во 
1942 починал тука.
 Освен Мајка Тереза познати лица родени 
на овие простори се и таткото на модерна Турција, 
Кемал Ататурк роден во Битола.
 Музиката во Македонија датира од 11 
век.  Болоњскиот псалтир е напишан со кирилица 
во селото Равен, Охридско, а во охридскиот музеј 
се чуваат нотни писма и 14 музички ракописи 
датирани од 10 до 14 век.
 Најстаро дрво во Македонија е Платанус 
Ориенталис во Охрид, познато како Чинарот, а 
расте од времето на Св.Климент Охридски од  век.
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  Најпознатата песна за Палестина и нивна 
химна е всушност напишана од Македонец. Панде 
Манојлов, новинар и писател од Битола напиша 
песна за Палестина во далечната 1982 година и ја 
објави во весникот Нова Македонија, а денес истата 
е химна на Арапскиот свет.
 Првиот светски златен медал на македонски 
фотографи - Браќата Манаки 1905 год. Во Битола тие 
отвораат ново „Студио за уметничка фотографија“ 
и учествуваат на големата светска изложба на 
фотографии во романскиот град Синаја во 1906 
година, каде освојуваат прво место и златен медал 
за нивната фотографска колекција.
 Во Скопје животот континуирано трае 
најмалку 7000 - 8000 години. Докази се неолитската 
тумба во Чаир, неолитската тумба во Маџари и 
неолитската населба на Скопската Тврдина.
Првата зоолошка на Балканот е во Скопје. 
 120-те кукли во Куклица во близина на 
Кратово се стари 10 милиони години. (а ние за малку 
ќе ги потопевме со вештачко езеро...) 
 Еден од преживеаните од Титаник е 
Македонец. Тоа е Стојко Додоловски од село Чучер, 
Скопска Црна Гора. Тој во последен момент прекупил 
карта од еден поп и се качил на Титаник. Кога бродот 
тонел тој се фрлил во водата и се обидел да се качи 
на спасувачки брод со господа, кои не го пуштиле. 
Плутал се додека не го нашол единствениот од 
екипажот кој се вратил по преживеани. Спасил 12 
лица меѓу кои и Стојко.
 Според НАСА, Кокино е на четврто место на 
листата најстари опсерватории во светот. Останатите 
се Abu Simbel Egypt, Stonehenge Grat Britain, Ang-
kor Wat Cambodia. Но, помалку позната е и Чочев 
Камен близу Кокино стара 4 милиони години, но е 
посовремена од Кокино. 

  Македонија има 34 планини, 53 езера 
природни и вештачки,а најстарото во Европа 
е Охридско и е најдлабоко на Балканот. Тоа 
е старо 4 милиони години и во него има 200 
ендемски видови кој се со светска важност. 
 Во Македонија се произведуваат 
годишно повеќе од 135 милиони литри вино и 
150 милиони литри ракија, а пиво 850 милиони 
литри.
 Првите карпести гравири во 
Македонија и во светот се создадени пред 32 
000 000 години.
 Според наводите на Емануел Анати од 
Италија, кој е директор на Светскиот архив за 
карпеста уметност и на францускиот академик 
Жан Клод, Македонија е земја со најголем број 
ваков вид карпеста уметност во светски рамки.
 Мрежестите гравири кои за прв 
пат беа откриени во местото Лас Мазил во 
Гранција, во Македонија се откриени во 
Пелагонија, во Славишко поле-Крива Паланка, 
во северниот дел на кумановскиот регион, во 
селата Тополовиќ, Горно Кратово и во други 
краишта од нашата земја.
 Ова е само мал дел од она што го 
знаеме или не го знаеме за нашата земја и 
потекло. Како ќе им раскажуваме на странците 
по што е Македонија уникатна и прекрасна ако 
не знаеме ни самите ние?!
Запознај си ја татковината за повеќе да ја 
сакаш!!!
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ВО ПОСТОЈАНА ПОТРАГА 
            ПО ВИСТИНСКАТА ЉУБОВ

 Љубовта е исконска емоција која привлекува 
се, но многумина не ја остваруваат како што сакаат. 
Што е тоа што треба да го бараме кај партнерот и 
како по длабоко разочарување да стекнеме доверба 
повторно? Љубовта е многу едноставна, но ние 
ја комплицираме. Во најширока смисла љубовта 
е емоционално врзување. Љубовта не е нисшто 
спектакуларно, таа е нешто обично, нешто на што 
секој човек има право, како што има право на живот. 
 Постои разлика помеѓу љубовта и 
заљубеноста. Заљубеноста е производ на културата. 
Во суштина, таа претставува негација на љубовта. Кога 
сме заљубени, другата личност ја доживуваме како 
средство кое предизвикува уживање во нас самите. 
Кога вистински сакаме, другата личност ја доживуваме 
како подеднакво вредна, дури и тогаш кога ќе излезат 
на површина нејзините маани. Самото чувство на 
љубов всушност подразбира две комплементарни 
компоненти – да сакаме и да бидеме сакани. Во 
најдобар случај, личноста ужива во целината на овој 
одност ако ги содржи двете компоненти. 
 Но, најчесто тоа не е така. Кога личноста 
во која сме заљубени не ни возвраќа со иста мера, 
чувствуваме тага, ја губиме самодовербата и страдаме. 
Јасно е дека луѓето копнеат по тоа што им е битно, 
копнеат по љубов и остварување на соништата, но 
тоа често е погрешно. Во љубовта проектираме многу 
нешта кои не го издржуваат тестот на реалноста. 
Некои луѓе веруваат дека со остварување на љубовта 
неминовно ќе си ја осигураат животната среќа. За 
жал, тоа не е секогаш така.
 Изразот „романтична љубов“ се појавил за 
да ја означи онаа љубов која во реалниот живот не 
постои. Оваа љубов се заснова на неоснованите 
уверувања во фундаменталноста на партнерската 
љубов, како смисла на живеењето и основна 
движечка сила во животот. Овие погрешни уверувања 
честопати ги доведуваат луѓето во погубни животни 
ситуации, кои честопати завршуваат со неоправдано 
самоубиство. 

МАЈ 2009 Бр.11
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Нереалните очекувања, невозвратената љубов и 
прекинот на врската, придонесуваат за губење на 
вербата во можноста за среќавање друга личност, 
која би била можеби соодветна за нова емотивна 
релација. Во суштина, се работи за преценување на 
моќта на љубовта и нејзино трансформирање во 
фиктивна ситуација на идеализирање на партнерот. 
Следствено, се раѓа тенденција на постојано 
угодување на другата личност, која се засилува 
пропорционално со степенот на индиферентност 
на партнерот. Иако тоа наликува на мазохизам, во 
прашање е само жртвување во име на љубовта и 
уверување дека големината на жртвувањето е доказ 
за јачината на љубовта. 
 Се поставува и прашањето за склоноста на 
девојките да бираат лоши момчиња. Кога девојката 
ќе види две слични момчиња, од кои едниот ја 
гледа со прифаќање, а другиот ја отфрла, таа верува 
дека вториот го поседува она што ја привлекува и 
добива мотив за докажување и самодокажување. 
На овој начин започнува психолошката игра во која 
двајцата се рамноправни учесници, се до моментот 
кога едниот ќе се заљуби. Доколку ова му се случи 
на момчето, следува пресврт кога девојката сфаќа 
дека нејзината перцепција е нереална, губи интерес 
и го напушта момчето. Ваквите врски се најчесто 
краткотрајни, а поретко можат да бидат интензивни и 
на долги патеки. 
 Како заклучок, нужно е да се напомене 
дека емоционалното здравје е резултат на растот 
и развојот на личноста, на социјалната зрелост и на 
односите со другите. Работењето на себе подразбира 
отфрлање на заблудите, стекнување на нови сознанија 
и надминување на детскиот начин на реагирање. Од 
овие причини, секој кој работи на себе, порано или 
подоцна ќе биде награден за својот труд и секако ќе 
биде доволно свесен за да ја најде љубовта по која 
копнее!
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ТЕСТ
КОЛКУ СЕ САКАТЕ СЕБЕ СИ?

1. Не ми е важно што мислат другите за мојата 
облека
 А – неточно Б – точно
2. Со партнерот лесно разговарам за сексот и 
не ми е непријатно
 А – неточно Б – точно
3. Кога нешто ќе тргне на лошо, ретко тоа е по 
моја вина
 А – неточно Б – точно
4. Со задоволство ги доверувам своите чувства 
на блиските пријатели
 А – неточно Б – точно
5. Секогаш им се извинувам на луѓето
 А – неточно Б – точно
6. Семејството ми одзема премногу време
 А – неточно Б – точно
7. Секогаш мислам на минатото и како би било 
да постапев поинаку
 А – неточно Б – точно
8. Сепак, среќен/на сум со се што имам во 
животот
 А – неточно Б – точно
9. Кога бев мал/а родителите ме споредуваа со 
подобрите деца
 А – неточно Б – точно
10. Тешко ги прифаќам комплиментите за 
својата работа или изгледот
 А – неточно Б – точно
11. Никогаш не барам од професорот 
зголемување на оценката
 А – неточно Б – точно
12. Кога излегувам им препуштам на другите да 
решат каде ќе одиме
 А – неточно Б – точно
13. Да не сум по малку крут/а, не би успеал/а во 
животот
 А – неточно Б – точно
14. Тешко им велам НЕ на авторитетите, на 
пример, на професорот
 А – неточно Б – точно

15. Непријатно ми е да ја вратам 
неисправната стока во продавница
 А – неточно Б – точно
16. Со задоволство си купувам ситници да се 
расположам
 А – неточно Б – точно
17. Чувствувам вина ако го откажам 
состанокот со пријателката
 А – неточно Б – точно
18. Кога ме критикуваат, долго време 
размислувам за тоа
 А – неточно Б – точно
19. Кога некој ме вика на ручек, го избирам 
она што ми се допаѓа без оглед               на 
цената
 А – неточно Б – точно
20. Кога не се согласувам со некого, тоа го 
задржувам за себе
 А – неточно Б – точно

МАЈ 2009 Бр.11

страна 40

ЗА
Н

И
М

ЛИ
ВО

С
ТИ



МАЈ 2009 Бр.11

АКО ИМАТЕ ПОМЕЃУ 8 И 11 ОДГОВОРИ ПОД А 
– Понекогаш сте мошне позитивни, а во другите 
денови се ви е црно, се плашите да зборувате 
за она што го мислите или да се изборите за 
своите права. Научете да ги делите чувствата со 
другите. Еднаш кога ќе сфатите дека не треба да 
стоите настрана, ќе се чувствувате подобро во 
сопствената кожа.

АКО ИМАТЕ ПОМАЛКУ ОД 7 ОДГОВОРИ ПОД 
А – Честитаме! Сте се научиле да се сакате и 
да верувате во себе. Знаете дека вредите како 
кој било друг, прво мислите на сопствените 
потреби и лесно велите НЕ, не водејќи сметка 
дали поради тоа ќе ве сметаат за себичен човек. 
Сепак, никогаш не преминувајте во крајност, која 
може да резултира со дрскост и ароганција.

АКО ИМАТЕ 12 И ПОВЕЌЕ ОДГОВОРИ ПОД А 
– Навистина си го загорчувате животот и тоа 
мора да престане. Научете да верувате, зашто 
можете да постигнете се што ќе посакате 
и тоа го заслужувате. Но, пред се, мора да 
бидете подготвени да го прифатите поразот. 
Дури и ако згрешите, па што?! 

РЕШЕНИЈА
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