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 Студентскиот Парламент на 
Европскиот Универзитет Република 
Македонија (СПЕУРМ), е организација на 
студентите преку која тие можат да ги 
остварат своите права, да ги реализираат 
своите заеднички интереси, да ги задоволат 
своите културни потреби, да имаат заеднички 
спортски активности, да се дружат, да научат 
нешто повеќе на одредени теми преку 
предавања во соработка со невладини и 
студентски организации и сл. Во рамките на 
СПЕУРМ функционираат следниве сектори:

• Сектор забава
• Сектор спорт

• Сектор култура
• Дебатен клуб
• Студентски весник КОД
• ИТ сектор

СПЕУРМ го сочинуваат вкупно 21 делегат – 
од секој од седумте факултети по 1 делегат 
од прва,втора и трета година. СПЕУРМ се 
состанува најмалку еднаш годишно и донесува 
одлуки со мнозинство гласови. Управниот 
одбор го сочинуваат : 

- Грациела Алачки – претседател на СПЕУРМ  
- Тодор Костадиновски – потпретседател на 
СПЕУРМ , раководител на сектор спорт
- Даниел Стаменковски – раководител на 
сектор забава
- Тамара Карапанчева – паководител на 
студентски весник КОД
- Омер Мамуд – раководител на дебатен клуб
- Ива Станковиќ – раководител на сектор 
култура
- Викторија Мургоска – потпретседател на 
СПЕУРМ – одделение Охрид

 Заклучно со месец декември , СПЕУРМ 
изврши голем број на активности :

- Нашите студенти учествуваа на Државните 
Универзитетски лиги на Р. Македонија при 
што одиграа 4 натревари во мал фудбал, пинг 
понг и шах. 
- Заради актуелноста на темата за Свинскиот 
грип, во соработка со Факултетот за 
стоматологија при ЕУРМ, организиравме 
предавање на тема ,,Што всушност 
претставува и како да се заштитиме од 
свинскиот грип”. Предавањето го одржа 
проф.д-р Блаже Николовски. 
- Во соработка со невладината организација 
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Х.Е.Р.А, во просториите на ЕУРМ се одржа 
предавање на тема  ,,Вклучи се и ти – 
сексуални права за сите”. Се зборуваше за 
сексуалното и репродуктивното здравје на 
младите во Р.Македонија и нивните права, 
младинското учество и лобирањето за 
истото, како и за младинската декларација. 
-  На покана од Младинскиот образовен 
форум, присуствувавме на дебата на тема 
,,Модели на студентско организирање”. На 
оваа дебата ја објаснивме организациската 
структура на СПЕУРМ, активностите кои 
ги имаме, начинот на финансирање и 
проблемите со кои се соочуваме. Освен јас 
како претседател на СПЕУРМ, на оваа дебата 
присуствуваа и претставници од Американ 
Колеџ, ЊуЈорк Колеџ и ФОН. 
- Наши студенти присуствуваа и на 
меѓународната конференција ,,Превенција 
и репресија на насилството на фудбалските 
стадиони“  на покана од Фудбалската 

федерација на Македонија.
-Организиравме предколоквиумска забава, 
како и предновогодишна забава во клубот 
АРЕНА. Средствата од купените карти 
беа донирани во хуманитарни цели. На 
предновогодишната забава учествуваа 
ексклузивците од продукција Република. Во 
Охрид, предновогодишната забава се одржа 
во клубот КАДМО.
-Клубот на политиколози при ЕУРМ, заедно 
со клубовите на политиколози од Јустинијан 
Први, Американ Колеџ, ФОН и ЊуЈорк Колеџ, 
потпишаа меморандум за соработка.
-Воспоставивме соработка со студентската 
организација АИЕСЕК. Се одржаа неколку 
тренинзи кои се планира да продолжат и во 
следниот период. 

За сите информации, пофалби, критики или 
сугестии, можете да не контактирате на 
studentski.parlament@eurm.edu.mk
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 На ниво на ЕУРМ студентите ќе 
се организираат како што предвидуваат 
законските норми. Тоа најдиректно 
произлегува од Законот за високо 
образование. Од законските одредби 
најдиректно ќе се применуваат оние што 
се во Законот за високо образование, 
донесен во 2008 година. Тоа е многу логично; 
значи трансформацијата што настанува во 
Студентската организација воопшто, да се 
одрази и врз Студентската организација на 
нашиот Универзитет. Од Законот ќе се преземе 
членот 156, за да биде јасна ситуацијата. 
Тој гласи:  „Студентите учествуваат во 
управувањето со високообразовните 
установи преку претставниците кои ги 
избираат во студентскиот парламент на 
универзитетот, односно на самостојната 
високообразовна установа, студентскиот 
интеруниверзитетски парламент,   во органите 
на високообразовните установи, преку 
формите на самоорганизирање или на друг 
начин според условите утврдени со закон 
и статутот на високообразовната установа. 
Студентскиот парламент на универзитетот, 
односно на самостојната високообразовна 
установа и студентскиот интеруниверзитетски 
парламент им овозможува на студентите 
остварување на заедничките интереси 
како партнери во процесот на високото 
образование. Учеството на студентите во 

органите на универзитетот, односно на 
самостојната високообразовна установа, во 
студентскиот парламент, прашањата за кои 
рамноправно одлучуваат, бројот, начинот 
на избор и другите прашања од значење за 
остварување на нивните права се уредуваат 
со статутот на универзитетот и правилата 
на единиците на универзитетот, односно со 
статутот на самостојната високообразовна 
установа. Учеството на студентите во 
интеруниверзитетскиот парламент,   праша-
њата за кои рамноправно одлучуваат, 
бројот, начинот на избор и другите прашања 
од значење за остварување на нивните 
права, поблиску се уредуваат со статутот на 
интеруниверзитетскиот парламент“.

 Факултетите како целина ќе бираат 
од една страна свои претставници, студенти, 
кои ќе учествуваат во работата на органите на 
управување на ниво на факултетот, Деканска 
управа, односно наставно-научен совет, 
а како целина сите студенти ќе избираат 
претставници кои ќе учествуваат на ниво 
на универзитет, односно Ректорска управа. 
Студентите немаат никакви причини да 
се воздржуваат од правата што ги имаат и 
активно да учествуваат во делот од работата, 
функционирањето на Универзитетот, што 
ќе им овозможува и во формална смисла 
остварување на нивните права, а уште 

СТУДЕНТСКИ
ПАРЛАМЕНТ
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повеќе со поставување теми, прашања, 
дилеми што се нужни за нивниот статус, 
за нивното студирање, за нивните врски, 
комуникација со претпоставените во 
рамките на Универзитетот, со хиерархијата, 
соработка со професорите, соработниците и 
администрацијата на Универзитетот.

 Не само формално, туку и реално, 
тоа што студентите ќе ги интересира, ќе 
можат да го постават на дневен ред за 
во иднина; еден дел ќе се однесува на 
сегашните генерации, а дел на идните 
генерации. Студентската организација 
ќе ја следи организацијата на наставата-

додипломски и втор циклус на студии, што 
значи дека и постдипломците ќе имаат 
третман на активни учесници во студентската 
организација. Студентскиот парламент 
според сопствени критериуми и стандарди 
ќе се организира за да определи студенти кои 
ќе бидат носители на активности поврзани со 
културно-уметничкиот и спортскиот живот, 
соработка со студенти од тука и од странство, 
организирано советување, конференции, 
работилници, односно ќе биде опфатено 
сe што е важно за идентитетот и правата на 
студентите на ЕУРМ, како и за имиџот на ЕУРМ 
како високообразовна институција. 
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 Центарот за кариера функционира 
веќе пет години за потребите на Факултетот за 
економски науки при ЕУРМ, а од оваа година 
и на ниво на целиот Европски универзитет. 
Според директорката, доц. д-р Емилија 
Стевановска, целта на Центарот е спој на 
теоријата и практиката, а во него членуваат 
претставници од сите седум факултети.

 Според најсовремени наставни 
програми усогласени со Болоњската 
декларација и доследно имплементирање 
на кредит трансфер системот (ЕКТС), 
Универзитетот предвидува секој студент 
задолжително да изведува студиска 
едномесечна практика и тоа во текот на секоја 
година од студиите. На овој начин тие ќе бидат 
во целост оспособени теоретски и практично 
за вклучување на пазарот на трудот на 
нивните работни места. Практичната настава 
е во зависност од областа на студирањето, 
а се изведува во фирми, компании, галерии, 
ателјеа, државни и локални институции... 
оваа задолжителна практика се однесува 
и на студентите на додипломските, но и на 
постдипломските студии, објаснува доц. д-р 
Стевановска. Таа посочува дека нејзината 

улога како раководител на Центарот 
за кариера се контакти со компании и 
институции кои сметаат дека можат да 
понудат услови за извршување на практична 
обука. Бенифициите за студентите, но и за 
компаниите во случајов се огромни. Прво, 
студентите во текот на нивното студирање 
ќе го спојат теоретскиот со практичниот дел, 

ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА 
СПОЈ НА ТЕОРИЈАТА И ПРАКТИКАТА

Европскиот универзитет предвидува секој студент задолжително да изведува 
студиска едномесечна практика и тоа во текот на секоја година од студиите. На 
овој начин студентите ќе бидат во целост оспособени теоретски и практично за 

вклучување на пазарот на трудот
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ќе се запознаат со условите на работење 
во компаниите. Вториот позитивен аспект, 
пак, според Стевановска се однесува 
на самите компании  кои на овој начин 
добиваат можност за бесплатна селекција 
на нови вработени, стручни кадри, односно 
на оние кои се висококвалитетни и да ги 
задржат, односно трајно да ги вработат. 
Ова, како што вели, се однесува особено на 
постдипломците кои без проблем можат да 
работат.
 Погодности има и самиот  
Универзитет, бидејќи добива повратна 
информација за состојбите на пазарот на 

трудот, мислење на студентите за нивното 
знаење и способност, што, пак, придонесува за 
евалуација на наставните програми во однос 
на тоа дали тие треба да бидат попрактично 
насочени, дали да се обрне внимание 
повеќе на актуелните барања, но и ние да 
видиме дали треба да се додадат нови теми. 
Ова, пак, е добро за понатамошниот развој 
на Универзитетот и студиските програми, 
потенцира Стевановска.
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 Европски универзитет ги урива и 
политичките бариери. Станува реалност 
дека голем број студенти од соседната Грција 
се подготвуваат да учат македонски јазик 
за да можат следната година да студираат 
на оваа високообразовна институција, која 
единствена во РМ има акредитација за 
своите програми во странство, вели проф. 
д-р Ивановски

 Кои се стратешките точки што ќе 
се реализираат во оваа академска година 
на Европскиот универзитет? 

 Стратешка цел на Првиот приватен 
универзитет Европски универзитет - 
Република Македонија, е да ја задржи својата 
позиција на лидер во приватното високо 
образование во државата, но и пошироко 
во регионот на југоисточна Европа. Секако, 
таквата цел значи и перманентна обврска за 
Универзитетот за подобрување на квалитетот 
на образованието, за имплементација 
на современи технологии во високото 
образование, примена на најдобрите 
практики од високото образование во светот, 
воведување на нови и осовременување на 
постојните студиски програми на сите три 
циклуси на образование на Универзитетот, 
зајакнување на кадровската пополнетост и 
сл. Исполнувањето на таквите претпоставки 
ќе овозможи Универзитетот да остане и да 
ја зголеми својата атрактивност не само 
кај студентите од РМ, туку и од странство. 
Европскиот универзитет веќе се вбројува во 
редот на реномирани светски универзитети, 
препознатлив по својот начин и услови за 
работа. Она што сега станува предизвик е 
успехот на светскиот пазар. Патот е трасиран 
уште пред пет години, кога ЕУРМ стана 
дел од Асоцијацијата на светски признати 

универзитети-ИАЦБЕ од САД, кој финишираше 
пред 2 години преку добивањето на 
акредитацијата од овој реномиран Одбор 
за акредитација на бизнис образованието. 
Универзитетот така се здоби со верификација 
и признание за својот квалитет надвор од 
границите на РМ. 

 Кои се новините кои се внесени 
или ќе бидат внесени во образовната 
програма на ЕУРМ?

 Универзитетот во својот состав има 
седум факултети кои веќе се препознатливи 
по атрактивноста на студиските програми кои 
ги нудат. Во согласност со измените на Законот 
за високо образование, студиските програми 
се усогласени и целосно компатибилни со 
нашето законодавство. Оваа академска 
година ќе започнат и студиите на втор циклус 

ЗОРАН ИВАНОВСКИ
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(според програмата 4+1 и 3+2) на факултетот 
за економски науки, информатика, арт и 
дизајн, правни и политички науки, а во 
постапка на акредитација се и програмите 
за втор циклус на Факултетот за детективи и 
криминалистика. Новост е секако и стартот на 
трет циклус (според програмата 3+2+3) на три 
годишни докторски студии на факултетот за 
економски науки, информатика и Факултетот 
за арт и дизајн. На овој начин универзитетот 
ги заокружува сите три циклуси на високото 
образование. ЕУРМ уште минатата академска 
година го имплементираше системот за 
електронско учење и разви платформа 
за напредно дистрибутивно студирање. 
Предавањата можат да се следат на 
различни дестинации во исто време и тоа 
интерактивно. Станува збор за софтверот на 
Мајкрософт (Live Conference), кој веќе една 
година се применува на ЕУРМ. Универзитетот 
разви систем на интегриран менаџмент на 
образовниот процес, во кој се опфатени сите 
учесници (студенти и наставен кадар).

 Како го толкувате пазарот 
во Македонија, односно понудата 
за запишување на студентите на 
високообразовните институции? 
 
 Владата на РМ стартуваше и 
оваа година со интензивна кампања за 
зголемување на бројот на млади кои го 
продолжуваат своето образование на 
факултетите во државата. Станува збор за 
позитивна иницијатива за подобрување на 
квалификационата структура на населението 
во РМ и создавање стручна работна сила 
која ќе може да конкурира во светот. Сепак, 
сметаме дека е предимензиониран бројот и 
капацитетот на дисперзираните студии кои 
се понудени на државните факултети во оваа 
година. Доколку се знае дека бројката на 
матуранти оваа година е 16.500, а државните 
универзитети понудија 25.600 слободни 
места, станува очигледно дека приватните 
универзитети се соочија со конкуренција 
со државата. Од друга страна, останува 
определбата на Европскиот универзитет да 
ја прифати конкуренцијата од државните 

и останати приватни високо-образовни 
институции и на истите да одговори со 
зголемување на квалитетот на наставата, 
атрактивноста на програмите, модерните 
капацитети и опрема, со еден збор, со квалитет 
да се бори и победи на пазарот.

 Како студиските програми на 
сите факултети одговараат на барањето 
на пазарот на работната сила не само во 
земјава, туку и во светот? 

 Студиските програми на ЕУРМ 
се во целост компатибилни со потребите 
за работна сила на пазарот на труд во 
Република Македонија и низ светот. Наставата 
придружена со квалитетна и организирана 
практична работа во бизнис секторот и јавната 
администрација обезбедува квалитетен 
производ - дипломиран студент, подготвен 
да ги извршува и најсложените задачи во 
компаниите и државната управа. Самото 
конципирање на програмите е правено во 
согласност со барањата на идните корисници 
- работодавачи, со што се обезбедува висок 
процент на вработени лица, кои дипломирале 
на ЕУРМ. 

 Како ги толкувате, вреднувате, 
условите за работа на Европскиот 
универзитет? 

 Станува збор за навистина исклучи-
телни услови за студирање на секој запишан 

Грци учат македонски за да 
студираат на Европски
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на ЕУРМ. Имено, покрај инфраструктурните 
услови, опремата, кадарот, морам да го 
истакнам пристапот кон студентот, кој е 
индивидуален и целосен. Не постојат ниту 
административни ниту едукативни бариери 
за младите кои студираат на овој универзитет.   

 Во секој случај, целосната дигитали-
зација, електронската платформа и совреме-
ниот менаџмент на едукативниот процес 
се моќни алатки на универзитетот, кои 
насочени кон студентот обезбедуваат нивно 
целосно задоволство од условите и начинот 
на студирање. Доказ за тоа е и бројката на 
ново запишани студенти на ЕУРМ во оваа 
академска година.
 
 Европскиот универзитет ги урива 
политичките бариери. Како доказ за својот 
квалитет и активности на меѓународна сцена, 
Европскиот универзитет ќе биде домаќин на 
Европската конференција на ИАЦБЕ, на крајот 
од октомври 2009 година. Универзитетот е 
единствена високо-образовна институција 

во РМ, која како македонска институција 
има акредитација за своите програми во 
странство. Како резултат на овој успех и 
континуираното залагање за подобрување 
на квалитетот на образованието, универ-
зитетот ја доби организацијата на овој 
настан, во конкуренција со реномирани 
центри во Европа (Цирих, Париз, 
Амстердам). На овој начин се докажува 
определбата на ЕУРМ за интензивен настап 
не само во сферата на образованието, 
туку и во научноистражувачката работа, 
публицистиката и организацијата на големи 
конференции. На овој начин, се промовира 
и Република Македонија насекаде во светот, 
од што бенефитот ќе го почуствуваат и сите 
граѓани на државата. Универзитетот ги урива 
и политичките бариери. Станува реалност 
дека голем број студенти од соседната Грција 
се подготвуваат да учат македонски јазик за 
да можат следната година да студираат на 
Европскиот универзитет. Мислам дека за ова 
не треба посебен коментар.
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 На покана на Струковата удруга 
на криминалисти на Хрватска неодмна 
бевте во Загреб, каде бевте  поканети во 
својство на  претседател на Центарот за 
демократија и безбедност. Какво искуство  
носите од таму?
 
 

 Да, во право сте. Од 18 до 20 август 
2009 година  бев во официјална посета на 
невладината организација за криминалисти 
од Загреб (Република Хрватска) регистри-
рана со називот која се нарекува  Струковата 
удруга на криминалисти – КРИМ УДРУГА. 
Инаку, оваа организација е основана 
во 2004 година и нејзини членови 
главно се криминалисти и дипломирани 
криминалисти. Со неа претседава  проф. др. 
Душко Модли, а негови заменици се Дарко 
Мајсторовиќ и Жељко Жемља. 
 Здружението е основано со цел 

да помага во стручното оспособување и 
усовршување на криминалистите, претста-
вување на криминалистичката струка во 
јавноста, помагање во наставната, научната 
и стручната работа во училиштата во кои се 
изучуваат криминалистичките науки, давање 
стручен придонес во борбата против сите 
облици на криминалитет, а посебно во борбата 
против современиот тероризам и организиран 
криминал, негување и развиток на етиката 
на криминалистичката струка и негување 
на традициите на криминалистичката наука. 
Сосема разбирливо, од широката палета 
на активности и резултати од досегашното 
функционирање на оваа организација може 
да се добие големо искуство, кое понатаму 
ќе гопренесам на студентите на Факултетот 
за детективи и криминалистика при Првиот 
Приватен Универзитет, Европски Универзитет 
РМ. Оваа организација има голема подршка 
од МВР на Хрватска во логистичка смисла и 
огромен број  членови, кои во најголем број 
случаи се вработени во МВР. Како резултат 

Хрватското  искуство во 
криминологијата

МАЈ 2010 Бр.11
ИНТЕРВЈУ

15

Хрватското искуство

СТРАНА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



на таа поддршка, во изминатиот период 
од нејзина страна се организирани бројни  
предавања и собири на кои се расправа за 
круцијални криминалистички прашања и за 
практичните проблеми на криминалистите. 
Во тој контекст, нивните искуства со 
справувањето со овие предизвици беа од 
огромна важност и обврска да ги презентирам 
во Република Македонија.
 За време на мојот престој претходно 
беше подготвена агенда од страна на 
домаќините, која почнуваше со мое 
сместување во седиштетото на Полициската 
Академија на Министерството за внатрешни 
работи на Република Хрватска, каде впрочем 
е сместена и организацијата на криминалисти. 

 Што Ви остави најсилен впечаток 
од посетата?
 
 Од оваа посета се здобив со два 
впечатока кои ќе ги паматам уште долго. 
Прво, тоа е посетата на Полициската 
академија и средното полициско училиште на 
МВР на Република Хрватска и второ, посетата 
на Центарот за форензични испитувања, 
истражувања и вештачења „Иван Вучетиќ“.
Во однос на посетата на академијата и 
средното полициско училиште, би ја истакнал 
средбата со пом.началничката на Полицискаа 
Академија за образовни работи и стандарди, 
м-р Данијела Петковиќ, која ме запозна 
со реформите во полицискиот образовен 

Од широката палета на активности и резултати од досегашното 
функционирање на Струковата удруга на криминалисти на Хрватска 

може да се добие големо искуство, кое понатаму ќе гопренесам 
на студентите на Факултетот за детективи и криминалистика при 

Првиот Приватен Универзитет, Европски Универзитет РМ, вели м-р 
Атанас Козарев од Факултетот за детективи и криминалистика.
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процес, при што од нејзина страна беше 
изразена желба за соработка со Факултетот 
за детективи и криминалистика, како и за 
учество во меѓународни проекти, со учество 
на студенти од факултетот и членови на 
Центарот за демократија и безбедност – 
Скопје. 
 Вториот впечаток е поврзан со 
мојата посета на Центарот за форензични 
испитувања, истражувања и вештачења 
„Иван Вучетиќ“, каде бев примен од 
Началникот- Г-дин Гордан Миршиќ. Тој ме 
запозна со современиот тренд на работа 
на овој Центар, при што забележителни беа 
огромниот број меѓународни сертификати 
кои ги имаат добиено за сите вештачења кои 
ги вршат, а кои сертификати се гаранција 
за квалитетот на извршените вештачења и 
нивното акцептирање од страна на судот. 
Ги посетив лабораториите за вештачење во 

одделни области, при што начачникот ми даде 
темелни објаснувања за сите нив.
Круна на мојот престој во Управата за 
полиција,сепак,беше потпишувањето на 
Договорот за соработка помеѓу Крим 
здружението и Центарот за демократија и 
безбедност.

 Дали  може да се очекува да 
произлезе некаква форма на соработка за 
во иднина?

 Се разбира дека во духот на 
остварување на идна соработка, се потпиша 
и посебен договор во кој се прецизирани 
подрачјата на интерес и форми на соработка, 
помеѓу нашите организации, од која 
соработка ќе произлезе значајно искуство 
кое со задоволство ќе го пренесам на моите 
студенти.
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 Направивме едно опширно интервју 
со младиот и надежен македонски  етно-
треш-метал бенд Furion, за нивната победа 
на македонскиот Metal Battle, подоцнешната 
победа и пласирање во Белград на Балкан-
ското финале и патот и настапите на 
германски Wacken, огромен музички настан 
кој се одржа оваа година, со силна промоција 
и над 100.000 посетители.

 Зборуваме со членовите на бендот: 
Калин, Иво, Мики, Анте и Мацко. Дечки, вие 
сте на ред!

 Годинава се претставивте на Метал 
Фестивалот во Германија, како пројде 
патот натаму и сè останато?

 По напорниот и долг пат од Скопје до 
прекрасниот Wacken (мало местенце близу 
Хамбург) и поминати 2000 и кусур километри 
најпосле пристигнавме на фестивалот. Ком-
плексот е огромен, добро организиран – 
сепак луѓето си го тераат фестивалов веќе 20 
години. Штета што луѓето од обезбедувањето 
не знаат англиски, па така малку потешко 
беше да се снајдеме низ уличките на 

комплексот, но по некое време се сместивме 
во ВИП кампот во кој имаше уште неколку од 
бендовите што победиле на Metal Battle, и 
многу новинари.

 Каде бевте сместени и каква беше 
атмосферата?

 ВИП кампот, културно, фино местенце, 
за разлика од обичниот камп во кој имаше, 
верувале или не, 100.000 луѓе. Минус за 2-та 
тоалети на тие 2000 души во кампот, па така 
имаше долги редици луѓе коишто сакаа да 
одделат малку време за да седнат на тронот.

 Запознавте ли некои нови фаци, 
кои од надежните, европски, метал-бндови 
беа таму? 

 Се сместивме фино, прошетавме 
малце, запознавме некои интересни фаци, 
до нас седеше еден германец од Хамбург, 
водител на радио емисија, потоа тука е Crazy 
Swiss Guy, типот од Швајцарија, кој заради 
Калин, беше популарен во цел камп. :) Тука беа 
и хрватите, дојдени на добра забава и добра 
музика, дечките од Исланд – победниците од 

интервју
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тамошниот Metal Battle и многу други. Сè на 
сè, сите беа добро расположени за зезање и 
журка.

 Пред да почнеме со прашањата 
за самата свирка, сакаме да ве натераме 
да ни доловите уште малку од таа 
енергетична атмосфера. Па, што уште ќе 
ни опишете – сочни детали и слично?

 Ракијата на Калин (Ќоќорката) добро 
ја прифатија жителите на кампот. Повеќето 
од нив веднаш заспаа, но тоа е друг муабет. 
Првата вечер беше ептен луда, многу луѓе 
беа собрани кај нашите шатори, се направија 
сите камења, пиење 1.200.000 имаше. Сите си 
легнаа и дојде 30 јули.

 За заинтересираните можеме им 
кажеме дека ова беше настан со огромна 
организација, уреден и пополнет со разни 
активности и интересни перформанси. 
Можете ли да ни кажете нешто за самата 

организација и настаните?
 Комплексот беше добро организиран, 
сепак имаше 2000 луѓе во организацијата 
вклучени и тоа од готвачи и обезбедување 
до стејџ менаџери, гитарски техничари, 
домаќини (host-ови), човек заслужен за mer-
chandise итн. Огромното место дозволуваше 
дури 4 стејџа, Black Stage и True Metal Stage беа 
најголемите потоа Party Stage па затворениот 
Wet Stage. Новина на фестивалот беше Me-
dieval Market & Action Area, каде можете 
да се прошетате низ тезгите на коишто се 
продаваа разни предмети почнувајќи од 
рогови, нараквици, кожи до мечеви, опрема 
за витези, за воини, воени секири потоа 
разновиден накит, уметнички дела, па имаше 
дури и ковачи на железо, вајари и што уште 
не. Во истиот дел од комплексот се наоѓаше и 
Bullhead-City Wrestling во којшто се одржуваа 
натпревари во борење помеѓу жени, коишто 
за жал ги пропуштивме сите. Имаше и мал 
стејџ на којшто свиреа фолк метал бендови. Сè 
на сè, рај за викинзи :).
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 Цел дел одвоен само за јадења, 
имаше скоро секаква храна, италијанска, 
германска, мексиканска, кинеска итн. Во еден 
друг дел наречен Metal Market, би можеле да 
си купите маица или ЦД од омилениот бенд, 
да се напиете пиво или сок и да уживате на 
некоја од многуте маси поставени таму. 
 Новина во комлексот исто беше 
Jagermeister Hunting Stand-от, тоа е кран 
на којшто е закачен Jagermeister шанк на 
кој можат да се качат некои 15 луѓе, и потоа 
кранот се крева на 50 метри, и тука убавите 
барменки те служат со јегер и ред бул. 
Одлична глетка кон целиот комплекс.
Одлично! Ни доловивте прекрасни времиња, 
како вистинска репортажа, браво! 
 
 Сега да кажеме нешто за 
“најголемата риба во езерото”, самата 
свирка? Како пројде, кој свиреше, кои се 
вашите професионални погледи и критики 
и какви сте по прашање самокритика?

 Малку за нашиот настап, па ќе 
преминам на бендовите што ги гледав/ме:
Организацијата како што реков, максимално 

професионална. Кога дојдовме на фестивалот 
и кога се пријавивме, веднаш ни дадоа листа 
на која пишуваше во колку саат свириме, во 
кое време можеме да одиме во dressing room-
от и во кое време можеме да ги оставиме 
инструментите. Имаше и shuttle service којшто 
не однесе право до бината со комбе. Ние 
свиревме на Wet стејџот на којшто свиреше 
и бенд како Whiplash. Во бекстејџот нè сретна 
слатката стејџ менаџерка, која нè запозна со 
гитарските техничари. Најпрофесионално си 
ја завршија својата работа. Звукот на сцена 
беше бонбона, а според нашите извори 
напред пред сцена бил фантастичен. 
 Нашиот настап траеше 25 мин, 
отсвиревме 5 песни и си поминавме прекра-
сно. Добивме добри реакции од публиката и 
тоа многу ме израдува. Едноставно, сите си 
поминаа убаво. Стејџот собираше околу 2000 
луѓе и мислам дека беше полн до половина. 
Да имавме повеќе среќа и да не свиреше 
поголем бенд во исто време на некој од 
поголемите стејџови, можеби ќе се наполнеше 
цел, којзнае. :)) Битно, се помина во најдобар 
ред и ние како бенд сме презадоволни од 
професионалноста на цела организација и 
задоволни сме како си поминаа луѓето на 
стејџот, сепак нели, публиката е најбитна. :)
 Инаку, сите бендови победници 
на Metal Battle што свиреа на Wacken, се 
натпреваруваа за награда. Главната награда 
беше договор за снимање албум со Wacken Re-
cords. Шпанците Crysis (свиреа олд-скул треш) 
беа среќниците кои што ќе снимаат албум 
но однесоа дома и плус награди како Ma-
pex бубањ, Marshall појачало итн. На другите 
учесници на ова натпреварување Wacken во 
соработка со неговите спонзори им подели 
добоши, каиши за гитара итн. Честитки за 
Шпанците. :)
 Откако отсвиревме, бевме поопуш-
тени па така, можевме да ги слушаме и 
поголемите бендови на раат. :) Бендови што 
ги глеавме и што може да се одвојат се Moto-
rhead, Whiplash, Walls of Jericho, Dragonforce, 
Cathedral, Machine Head, Amon Amarth, и 
секако Testament.

 Опа! Ова се некои навистина силни 
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имиња, вие стварно сте имале супер 
забава таму! Можете да ни кажете нешто 
за нивните свирки, отсвирени песни, 
атмосфера и слично?

 Мotorhead направија партали, си 
отсвиреа најдобро што можат и секако не ги 
изоставија нивните главни хитови како Ace of 
Spades и последната песна за вечерта, Over-
kill.
 Fuel Girls им играа на Motorhead на 
сцена. :) 
 Whiplash отсвиреа супер, беа на Wet 
стејџот, луѓето се журкаа, мошови и сркл-
питови колку ти душа сака, кланица беше 
доле. 5-ка за настапот.
 На Walls of Jericho не бев, но беа 
другите и ми пренесоа дека доле пред сцена 
било кланица.
 Dragonforce к’о Dragonforce, ми беа 
интересни првите 15 минути потоа отидовме 
на јегермајстер шанкот. :))
 Cathedral беа фин бенд, фино 
отсвиреа.
 Machine Head, направија растур, 
свиреа Halo, Aestethics of Hate итн. луѓе 
збеснуваа, незаборавно.
 Аmon Amarth немаа утка, сценски 
настап најзакон, викинзи се тепаат на сцена 
во позадина оди музика опака, одлична 
журка.
 Testament, според мене најдобриот 
настап на фестивалот, направија ’ршум. Што 
сè не свиреа. Штета што повеќето од големиве 
бендови што ги набројав, имаа само саат 
време за свирење, па така некои од песните 
што најчесто ги свират беа изоставени. 

 И вие имавте време за сè ова, 
кога би се обидел да замислам вакви 
журки збиени во толку малку време, 
би помислил дека би немал време за да 
одам до ВЦ. Дали се покајавте за некој 
пропуштен настан?

 Ни беше криво што не гледавме и 
други бендови како Napalm Death, In Flames, 
Korpiklaani, Suidakra, Nevermore итн. ама 
едноставно не можеш да постигнеш сè да 

видиш, сепак сите бевме горе-долу уморни од 
патот и од пиење. :) Сепак презадоволни сме 
од тоа што видовме.

 Уф! Навистина јако поминати 
неколку дена, ќе ви останат во паметење! 
За крај, како се заврши сето, се вративте 
ли со некои психички тешкотии од патот 
или не? Пренесете им нешто што сакате 
на читетелите, имате тотална слобода од 
мене...!

 Така, среќни, уморни, повеќето 
пијани, тргнавме на пат назад, 2200 километри 
надолу накај Балканот. Поздрав до шоферот 
Владо, којшто успеа да го помине целиот пат 
за 26 часа и тоа само со 2 саати спиење. Секоја 
чест. :)
 Едноставно, прекрасно искуство за 
млад бенд, дефинитивно се исплати сè што 
сторивме да стигнеме до таму,  ова го кажувам 
затоа што ништо не ни беше платено, сè беше 
на наш трошок.
 Го посакувам истово да му се случи на 
секој бенд од Македонија и од Балканот (иако 
мислиме дека само ние сме зезнати, не е така, 
низ цел Балкан андерграунд сцената е иста) 
и ако му се укаже на некој бенд ваква шанса, 
да ја зграби и да трча и прави сè што може за 
да стигне до таму, бидејќи ќе ви се исплати на 
крај тоа, со најубав помин и лудница забава. :)
 Благодарам на Блицкриг за поддрш-
ката. Балгодарам на КОД за интервјуто и 
промоцијата и благодарам на сите што нè 
поддржаа да стасаме до таму каде што бевме!

 Поздрав, Furion – www.myspace.com/
furionmkd

 И ние ви благодариме на вас 
за одличните настапи, интервјуто беше 
прекрасно, пренесовте неверојатно енерге-
тична атмосфера! Ви посакуваме среќа и 
понатаму и студиски-албум што е можно 
побрзо!
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 Историјата на Биеналето на Млади 
Уметници од Европа и Медитеранот започна 1985 
година во Барселона, а оваа година неговото 14-
то издание се одржа во Скопје. Настанот траеше 
од 3-ти до 12-ти септември, организиран од АММС 
– Асоцијацијата за Меѓународна Младинска 
Соработка со поддршка на Министерството за 
Култура на Р.Македонија и градот Скопје.
 Биеналето претставува неверојатно 
значаен настан, кој им дава големи можности на 
младите уметници да ги покажат своите вредности, 
да стекнат познанства и контакти, а воедно и да 
ја збогатат мултикултурната сцена на земјата во 
која гостуваат. Биеналето е мултидисциплинарна 
манифестација која пропагира креативност во 
седум различни уметнички дисциплини: визуелни 
уметности (пластична уметност, инсталации, арт 
перформанси, видео, стрип, сајбер-уметност), 
применети уметности (архитектура, визуелен/
индустриски/веб дизајн, мода, дигитална 
креација), музика (рок, поп, џез, етно, модерна, 
дигитална), слики во движење (кино, видео, 
анимација), литература (проза, поезија) и 
гастрономија. Ова Биенале беше организирано 
под симболика на “7-те Порти”, поврзани за 
древната легенда на градот Скопје – тоа е град 
изграден врз главата на џин, чии седум капитални 
дупки (ноздрите, очите, ушите и устата) се 

симболи за 7 порти кои водат до градот. Портите 
се асоцијации на слободен влез и целовремена 
циркулација на уметничките идеали, нивните 
помешувања и сврзувања во средината.
 За време на незаборавните 10 дена во 
Скопје се одржаа изложби, концерти, танцови, 
театар, гастрономски дегустации, урбани 
акции, литературни рецитали, перформанси, 
работилници и предавања. Европскиот 
Универзитет, преку Факултетот за арт и дизајн 
беше партнер на настанот со низа интересни 
активности. Студентите Апостол Тноковски, 
Магдалена Дилевска, Викторија Ланговска, Симон 
Стојановски, Иван Дургутовски и Марија Чолкова 
изложуваа свои дела во главната селекција 
на Биеналето. Доц. Гордана Вренцоска, како 
македонски претставник на Биеналето во Наполи 
2005 и автор на логото и корпоративниот дизајн 
на Скопје Биенале 2009 беше поканета да ја 
извршува функцијата на уметнички координатор 
на дисциплината применети уметности. Во склоп 
на оваа дисциплина Европскиот универзитет 
беше домаќин на серија активности кои побудија 
голем интерес кај јавноста: предавањата на 
Давор Брукета, најголемата ѕвезда на хрватскиот 
графички дизајн и Башак Шенова, кураторката на 
Турската изложба на овогодинешното Биенале 
во Венеција; работилницата за дизајн Европа со 

Скопје 
БИЕНАЛЕ
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емоции на Давор Брукета и Гордана Вренцоска; 
работилницата Дизајнирање на уметничкото 
искуство на Башак Шенова и Регионалната 
средба на дизајнери, прва од ваков вид 
во Македонија. Присутните на средбата ги 
поздравија генералниот секретар на Биеналето г. 
Алесандро Стило и проректорот на ЕУРМ прф. д-р 
Алекса Стаменковски. Модератори на дебатите 
беа доц. Гордана Вренцоска, Башак Шенова и 
Давор Брукета, а на нив со стручни излагања се 
претставија и Деканот на ФАД доц. д-р Донка 
Барџиева Трајковска и доц. Игор Сековски. 
 Возбудливо финале на учеството 
на Европскиот универзитет беше ревијата 
на студентите од моден дизајн, своевидна 
претходница на ревијата на дизајнерите 
од главната селекција на Биеналето. Во 
преполното фоаје на Македонската опера и 
балет, пред очите на домашната и странската 
публика продефилираа моделите на Нина 

Трендафиловска, Валерија Јорданова, Теодора 
Пупкова, Ведрана Панева, Матилда Максимовска 
и Роберт Ивановски. 
 Биеналето беше одлична можност нашите 
студенти да ги претстават своите креативни 
достигнувања и потенцијали, и да покажат дека 
не заостануваат дури и зад своите повозрасни 
европски колеги. За своите квалитети добија 
позитивни сигнали од публиката, медиумите и 
стручната јавност. Пофалните зборови дојдоа и 
од Претседателот на Р. Македонија Ѓорѓе Иванов, 
министерката за култура Елизабета Канчевска – 
Милевска и министерот за образование и наука 
Никола Тодоров, кои ги посетија изложбите и 
се запознаа со делата на младите уметници. 
Министрите имаа можност да добијат информации 
за карактерот на студиите на ФАД и начинот 
на кој идните млади дизајнери ќе се вклучат во 
креирањето на квалитетни и препознатливи 
македонски производи и брендови.
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 Прашањето која е разликата помеѓу  
уметноста и дизајнот била тема на безбројни 
дебати.
Уметниците и дизајнерите креираат визуелни 
композиции употребувајќи заедничка база 
на знаење, но нивните причини да го прават 
тоа се сосема различни.
Многу дизајнери се сметаат себеси за 
уметници, но малку уметници се сметаат 
себеси за дизајнери.
Па, која е всушност разликата помеѓу 
уметноста и дизајнот?
Ќе се обидеме да ги истражиме и споредиме 
фундаменталните принципи на овие две 
гранки.
Ова е тема за која луѓето обично имаат силни 
мислења и ставови.

Добрата уметност инспирира, добриот 
дизајн мотивира!

 Можеби најфундаменталната разли-
ка помеѓу уметноста и дизајнот, со која сите 
ќе се сложиме, е нивната смисла.

 Секогаш, процесот на креирање 
уметничко дело почнува од нула, од празно 
платно. Уметничко дело израснува од поглед, 
став или чувство кое уметниците го чуваат во 
себе. Тие ја создаваат уметноста да го споделат 
тоа чувство со другите и да му дозволат на 
гледачот да се поврзе со неа, да учи од неа, да 
се инспирира од неа.
 Денес, најпознатите и најуспешните 
уметнички дела се оние кои ја воспоставуваат 
емоционалната врска помеѓу артистот и 
публиката најдобро.
 Во спротивно, кога еден дизајнер 
започнува ново дело скоро секогаш има 
фиксирана почетна точка, било да е тоа слика, 
порака, идеа или акција. 
 Работата на еден дизајнер не е 
да смисли нешто ново, туку да искористи 
нешто веќе постоечко во некаква цел на 
комуникација.
 Таа цел скоро секогаш е да се 
мотивира публиката да стори нешто: да 
купи одреден производ, да искористи 
услуга, да посети локација, да дојде до 

РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ 
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информација. Најуспешните дизајни се оние 
кои најефективно ја комуницираат својата 
порака и ги мотивираат конзументите да 
одиграат одредена улога.

Добрата уметност се интерпретира, 
добриот дизајн се разбира!

 Друга разлика помеѓу уметноста и 
дизајнот е како пораката од едното и другото 
засебно е интерпретирана од соодветната 
публика.
 Иако еден уметник се стреми да 
искаже став или емоција, тоа не значи дека 
ставот или емоцијата има само едно значење.
Уметноста се поврзува со луѓето на различни 
начини затоа што е интерпретирана 
различно.
 Мона Лиза на Да Винчи била 
интерпретирана и дискутирана многу 
години. Зошто таа се смее? Научниците 
веруваат дека тоа е илузија создадена од 
нашата периферална визија. Романтичарите 
велат дека таа е вљубена. Скептиците велат 
дека не постои причина. Никој од нив не 
греши.
 Дизајнот е сосема спротивното. 
Многу велат дека ако дизајнот успее да биде 
“интерпретиран” воопшто, тој не успеал.
Фундаменталната смисла на дизајнот е 
да искомуницира некаква порака и да го 
мотивира гледачот кон нешто.
 Ако вашиот дизајн комуницира 
порака различна од онаа која сте ја 
замислисле и ако гледачот нарави нешто 
друго (односно, она што недоразбраната 
порака го наложила), тогаш тој не успеал. Кај 
добриот дизајн, точната порака на дизајнерот 
се разбира точно од гледачот.

Добрата уметност е вкус, добриот дизајн 
е став!

 Уметноста е просудувана од 
индивидуалното мислење, а мислењето го 

владее вкусот.
 За еден напреден, модерен уметник, 
делото “Мојот кревет” на Трејси Емин, кое 
беше номинирано за Тарнер наградата 
во 1999 годнина, може да биде врвот на 
уметничкото изразување, но за следбеник 
на потрадиционална уметност може да 
биде навреда. Ова нé враќа на поентата на 
интерпретација, но вкусот се врзува повеќе 
за субјективните гледишта и афилијации на 
гледачот отколку за пораката што делото ја 
пренесува.
 Дизајнот содржи елемент на вкус, 
но разликата помеѓу добар и лош дизајн е 
широко прашање на став.
 Добар дизајн може да биде успешен и 
без да ви се допадне како уметничко дело. Ако 
ја оствари својата цел да биде разбран и да ги 
мотивира гледачите, тогаш дали е добар или 
лош е само прашање на став.
 Можеме нашироко да дебатираме на 
оваа тема, но веројатно базичниот принцип е 
јасен.

Добрата уметност е талент, добриот дизајн 
е вештина!

 Што е со способностите на креато-
рот? Многу често уметникот има вродена 
вештина. Секако, од рани години, тој расте 
цртајќи, сликајќи, моделирајќи и развивајќи ги 
своите способности. Но, вистинската вредност 
на еден уметник е во талентот (природната 
способност) со кој е роден. Тука постои 
преклопување: добрите уметници секако 
имаат вештина, но уметничка, извежбана 
вештина, без талент, е, помалку или повеќе, 
бескорисна.
 Дизајнот, од друга страна пак, е 
всушност само вештина која се стекнува и 
учи. Не морате да бидете врвен уметник за да 
бидете добар дизајнер, само треба да бидете 
способни да ги достигнете целите на дизајнот.
 Некои од најдобрите дизајнери во 
светот се познати по своите минималистички 
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стилови. Тие не користат многу боја или 
текстура, но даваат големо внимание на 
величината, позиционирањето, просторот - 
сé тоа може да се научи без вроден талент.

Добрата уметност секому праќа различна 
порака, добриот дизајн секому праќа иста 
порака!

 Ова всушност спаѓа под втората 
категорија за интерпретација и разбирање, 
но ако запаметите и само едно нешто од оваа 
статија, запаметете го ова.
 Многу дизајнери се сметаат себеси 
за уметници бидејќи создаваат нешто 
визуелно привлечно, нешто за кое би биле 
горди ако луѓе го закачуваат на ѕидови да 
му се восхитуваат. Но, визуелна композиција 
чија цел е да изврши одредена задача и да 
искомуницира одредена порака, без разлика 
на тоа колку е убава, не е уметност. Таа е 
форма на комуникација, само прозорец до 
пораката која ја носи.

 Малку уметници се нарекуваат 
себеси дизајнери бидејќи очигледно подобро 
ја разбираат разликата. Уметницте не ги 
создаваат своите дела за да продадат некаков 
производ или да промовираат услуга. 
Тие ги креираат само како начин за лична 
експресија, да можат делата да бидат видени 
и засакани од други. Пораката, ако воопшто 
можеме така да ја наречеме, не е факт, туку 
чувство.

Што мислите вие?

 Во зависност од тоа како гледате 
на работите, разликата помеѓу уметноста и 
дизајнот може да биде чиста или замаглена. 
Двете гранки секако се преплетуваат, но 
уметноста е многу повеќе лична, евоцирајќи 
силни реакции во оние кои го допреле 
субјектот.
 Размислете за еден цитат кој оваа 
тематика ја добро ја покри во една прекрасна 
статија за AIGA:
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“Нема да се преправам дека сум експерт за 
дефинирање на тоа то е уметност, а што не 
е, но знам дека ако погледнеме кон раликите 
помеѓу уметноста и дизајнот можеме да 
видиме многу чиста линија исцртана помеѓу 
двете.
 Ако на инженер му се дадат точни 
координати да постави различно обоени 
пиксели на соодветни места, тој може да 
направи прекрасен веб-сајт или оглас со 
самото тоа што ќе следи инструкции, 
повеќето од дизајн-проектите имаат 
детален сет инструкции и голем дел од 
дизајнот е базиран на одредени трендови и 
влијанија.

 Но, од друга страна, на уметник 
никогаш не може да му се дадат специфични 
инструкции за креирање на ново, хаотично 
и уникатно ремек дело затоа што неговите 
емоции и душа ги диктираат движењата на 
неговото тело и импулсите за употребување 
на соодветниот медиум.
 Ниеден арт-директор нема да му се 
развика на еден уметник затоа што створил 
нешто сосема уникатно, бидејќи тоа е она 
што уметникот го прави уметник, а не 
дизајнер.”

Немања Трајковиќ
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 Во холот на Кинотеката на Македонија 
ќе бидат поставени 16 дела, а присутните 
ќе можат да ја видат оваа изложба, што е 
во склоп на Скопје филм фестивал, од 23 
до 28 април. Притоа, ќе ја видат графичката 
креативност на студентите во презентацијата 
на хорор-филмовите како што се “Психо”, 
“Шесто сетило”, “Вресок”, “Соба 1408”, “Пила”, 
“Птици”, “Прстен”, “Носферату” и многу други

 Студентите по графички дизајн од 
Европскиот универзитет РМ и годинава со 
своите филмски плакати ќе бидат дел од 13. 
по ред Скопје филм фестивал. Во рамките 
на овој настан тие пред скопската јавност 
и пошироко ќе се претстават со плакати 
изработени за култните хорор-филмови. Во 

холот на Кинотеката на Македонија ќе бидат 
поставени 16 дела, а присутните ќе можат 
да ја видат оваа изложба, што е во склоп на 
Скопје филм фестивал, од 23 до 28 април. 
Притоа, ќе ја видат графичката креативност 
на студентите во презентацијата на хорор-
филмовите како што се “Психо”, “Шесто 
сетило”, “Вресок”, “Соба 1408”, “Пила”, “Птици”, 
“Прстен”, “Носферату” и многу други.
- Во 2008 година студентите на отсекот 
за графички дизајн при ЕУРМ имаа своја 
изложба во рамките на Скопскиот филмски 
фестивал, а јавноста можеше да ја види во 
Мала станица, и можам да кажам дека бевме 
презадоволни и ние и нашите студенти, како 
и посетителите. По едногодишна пауза, со 
изложба на филмски плакати која годинава 

ХОРОР      плакати
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е насловена како Паника”, продолжуваме и 
годинава, а нивната презентација сега ќе се 
случува во холот на Кинотеката, вели доцент 
Гордана Вренцоска. 

 Иако почетната идеја беше 
студентите да направат филмски плакати за 
македонски филмови, сепак, пресудно во 
изборот на темата беше баксузниот бројот 
13, што неизоставно се поврзува со хорор-
филмовите. Ова произлезе, како што вели 
м-р доц. Игор Сековски, од фактот што 
годинава се работи токму за 13. издание 
на Скопје филм фестивал, па во договор 
со самите организатори беше решено 
годинешнава тема на филмските плакати да 
биде за филмовите од хорор-жанрот. 
- Дел од плакатите се изработени во класичен 
пристап на изработка на филмски плакати, 
а во еден дел се користени илустрации 
изработени од самите студенти. Одреден 
број од нивните дела се во поконцептуален 
стил, но најважно е што преку овие плакати, 
всушност, ќе се види стилот, односно 
начинот на графичкото изразување на 
секој студент посебно. Инаку, во зависност 

од инспирацијата која ја имаа студентите 
времето за изработката на еден плакат траеше 
и еден час, но и повеќе денови, но мора да 
потенцирам дека сме задоволни од крајниот 
резултат, додава Сековски.
 
Студент на ЕУРМ автор на годинешниов 
фестивалски плакат 

 Факултетот за арт и дизајн може да 
се пофали дека продуцира одличен кадар кој 
веќе наоѓа свое место и на пазарот на трудот. 
Затоа и не зачудува фактот што студентите од 
овој Факултет се веќе ангажирани на одредени 
проекти од страна на фирми, организации, 
установи.
Еден од студентите кои учествуваат, односно 
работи во тимот на Скопскиот филмски 
фестивал како графички дизајнер, е и Апостол 
Тноковски. 
- Тој е апсолвент на Факултетот за арт и 
дизајн при ЕУРМ. Истовремено е и автор на 
дизајнерското решение на годинешниов 
плакат за Скопскиот филмски фестивал, 
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а ангажиран е и на други проекти, велат 
неговите наставници.
Пред две години плакатот за Скопскиот 
филмски фестивал го изработи доцент 
Гордана Вренцовска. 
 Инаку, наставниот кадар на Факултетот 
за арт и дизајн посочува дека е во тек и 
подготовка за традиционалната годишна 
завршна изложба на студентите што треба 
да се одржи во јуни или во јули. Од годинава 
во изработката на делата за изложбата ќе 
бидат вклучени и постдипломците, односно 
студентите од вториот циклус на студии. 
Досега изложбите беа тематски, односно 
беа претставени дела, збирен резултат од 
сето она што го реализирале студентите на 
часовите по практика, изработено во текот 
на целата година. 

Уживам во изработка на филмски плакати

 Нерсес Малакјан, студент на втората 
година на Факултетот за арт и дизајн, отсек 
графички дизајн, е еден од авторите на 
филмските плакати, конкретно за филмот 

Соба 1408”, што заедно со другите плакати ќе 
биде претставен на изложбата. 
- Јас не сакам многу хорор-филмови, но 
уживам во изработката на плакати. Иако 
сакав да работам на брендирање, откога 
сум на графички дизајн, се заинтересирав за 
изработка на филмски плакати. Конкретно, во 
последниов случај, на плакатот се прикажани 
повеќе клучалки, но една е, всушност, хорор-
клучалка и затоа е испрскана со крв, објаснува 
Малакјан. 
 Како што вели, некогаш му е 
потребно повеќе, некогаш помалку време 
за изработка на еден плакат. Во секој случај 
крајниот резултат, вели, е секогаш предизвик 
за понатамошна работа. 

Изложба на тема македонски филм - во 
септември 

 Иако првичната идеја за изложба во 
рамките на Скопје филм фестивал, како што 
претходно напоменаа од Факултетот, беше 
да се работи плакат на тема македонски 
филм, токму поради бројот 13 концепцијата 
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беше сменета. Така, изложба со плакати 
на тема македонски филм се планира за 
септември кога ќе бидат изложени сите дела 
на студентите кои работеа на оваа тематика. 
И таа изложба македонската јавност ќе може 
да ја види во Кинотеката на Македонија. 
- Оваа тема ќе се однесува на ново видување 
на младите дизајнери на филмот од неговите 
почетоци. Значи, на плакатите ќе бидат 
претставени оние најстарите македонски 
филмови, уште од самото постоењето на 
македонската кинематографија, додаваат од 
Факултетот за арт и дизајн при ЕУРМ. 

Огромен интерес од страна на студентите

 Филмските плакати се изработени од 
студентите од втора година на Факултетот за 
арт и дизајн, отсек графички дизајн и според 
наставниот кадар на Факултетот темата 
уште на самиот почеток на реализацијата 
на проектот предизвика огромен интерес 
кај студентите. На вежбите кои се одржуваа 
по предметот Дизајн на плакати и амбалажа 
тие ја покажаа својата креативност. Иако 
беа изработени голем број плакати, по пат 
на селекција се избрани 16, кои ќе бидат 
претставени на оваа изложба. 
- Се надеваме дека оваа изложба ќе продолжи 
и ќе стане традиција во соработка со Скопје 
филм фестивал, додава Сековски.
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 Желбата за запознавање на нови 
простори, природни убавини и начин на 
живеење, беа причината што се одлучив 
да го поминам овогодинешниот одмор на 
Кипар, поточно, Северна Република Кипар. 
Очекував одмор со многу сонце, убави плажи 
и пријатни домаќини. Сето ова го добив, но и 
осознав многу работи за историјата на целиот 
остров Кипар, како преку непосредните 
контакти со луѓето, така и преку одлично 
организираните посети на поважните 
културни знаменитости. 
 Северна Република Кипар е создадена 
по воените судири помеѓу кипарската 
национална гарда и турската војска во 1974 
година, кога островот е поделен на турски 
и грчки дел, а сегашното име го добива во 
1983 година. Линијата на разграничување ја 
обезбедуваат мировни сили на ООН.
 Следејќи го историскиот развој 
на островот Кипар ќе видиме дека овде 
има влијанија од разни истории и култури. 
Кипар го населиле Грци во 1200 години пред 
нашата ера и бил во состав на Сирија, Египет, 
Персија, а по големите победи на Александар 
Македонски станал дел од неговата 
Голема држава. По смртта на Александар 
Македонски, Кипар станал дел од Египетската 
држава. По победата на Римското царство, 
Кипар го освоиле Римјаните, ширејќи го 
Христијанството на островот. По поделбата 
на Римското царство, Кипар потпаднал 
под Источното Римско царство, подоцна 
Византија. 

 По руско-турската војна во 1878 
година, Турција  и го отстапила Кипар на Велика 
Британија и останал британска колонија се до 
1959 година, кога во Цирих со потпишување 
на договор помеѓу Велика Британија, Турција 
и Грција, Кипар добива независност, за да во 
1974 година се подели на турски и грчки дел. 
 Сите овие цивилизации што се 
вкрстувале на островот оставиле свои 
отпечатоци и истите ги среќаваме во 
многубројните културни знаменитости како 
на пример големата византиска тврдина (10 
век), средовековната тврдина Аткос Иларион 
(11-16 век) во градот Киренија, во градот 
Коурион се наоѓаат ископини од антички град, 
римски бањи и терми. 
 Главниот град Никозија, кој е поделен 
на турски и грчки дел со „зелената линија“, 
има многу историско-културни знаменитости 
како Доцноготската катедрала Св. Јован 
Евангелист, Византиски музеј со богата збирка 
на икони во грчкиот дел, а во турскиот дел е 
Арап-Ахмедовата џамија (17 век), Селимовата 
џамија која е поранешна католичка црква Св. 
Софија (1209-1350 година), Големиот ан (16 
век) и многу други.
 Во близина на градот Фамагуста 
има големи ѕидини од 12-13 век, со кои бил 
заграден градот, има остатоци од кралската 
палата на династијата Лузињан и многу стари 
џамии. Во близина на градот Фамагуста 
се наоѓаат ископините на античкиот град 
Саламис (12 век пр.н.е.), римски театар, 
спортско вежбалиште со бањи, т.н. кралски 
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гробови. Тука се наоѓа и православниот 
манастир Апостолос Варнавас (1756-1757), 
денес археолошки музеј на икони.
 Поделбата на островот доведува до 
големи проблеми во стопанството, особено на 
Северна Република Кипар, која морала да се 
соочи со меѓународна блокада. Населението 
се занимава со одгледување на компир, 
зеленчук, јужно овошје. Сточарството не е 
многу развиено (говеда, живина), ограничено 
е за сопствени потреби на населението. 
 Текстилната и чевларската индустрија 
се доста развиени, како и тутунската и 
металската индустрија. 
 Патиштата на целиот остров се 
добри, но се целосно поделени со „Атиловата 
линија“. Железнички сообраќај на Кипар 

нема. Поморскиот сообраќај е многу развиен, 
а кипарската флота брои 1066 брода и тие 
пловат под знамиња на разни земји. Главни 
пристаништа се Фамагуста и Киренија.
 Со поделбата на островот доаѓа 
до замрзнување на туризмот во Северната 
Република Кипар поради меѓународната 
блокада, додека во јужниот дел е една 
од најважните дејности. Но, и покрај 
меѓународната блокада се повеќе може да 
се сретнат странски туристи кои уживаат во 
кристално чистите и незагадени води, убавите 
песочни плажи, убаво уредените хотели, 
а најмногу во прекрасната клима која е 
средоземна и овозможува жешки лета и топли 
зими.
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 Според германскиот генерален 
директор на Меѓународниот монетарен 
фонд, Дмоник Штрос – Кан кризата сеуште 
не е завршена. Тој во една своја изјава 
зборува дека, „Владите ќе треба да превземат 
дејствија за усвојување на нови правила за 
регулација на финансискиот пазар“. Штрос – 
Кан вели дека сака да види повеќе дејствија 
за зауздување на исплатите на високите 
банкарски бонуси и построги барања за 
капиталот во банкарскиот сектор.
 
 Кинескиот премиер  Вен 
Џијабао во еден свој говор ги претсавува 
постигнувањата на кинеската влада и 
справувањето со економската криза. Тој 
го истакнува заздравувањето на кинеската 
економија, кое сеуште не е стабилна, и нема 
да ја менува својата економска политика 
додека не дојде вистинско време за тоа. Тој 
истакна дека, „Кина има потреба да обезбеди 
банките да имаат соодветна ликвидност, но 
и треба да ги спречи инфлациските ризици, 
да ја одржува својата фискална политика и 
умерено ослабнатата монетарна политика“.
 Поранешниот претседавач на 
американските сојузни резерви, Алан 
Гринспан, вели дека ќе има уште една 
финанскика криза, во една своја изјава за 

ВВС. Тој зборува дека човековата природа 
е таа поради која ќе има идни кризи. Алан 
Гринспан ја предводеше американската 
Централна банка во време на кредитен и 
градежен бум. Тој вели дека периодичните 
финансиски кризи се неизбежни. Еве што 
кажува тој: „ Кризата повторно ќе дојде, но 
ќе биде поинаква. Сите тие се различни, но 
имаат еден основен извор – способноста 
на човекот, кога ќе се соочи со долг период 
на напредок, да претпостави дека тоа ќе 
продолжи и да почне да шпекулира. Тоа е во 
човековата природа. Ќе имаме нови кризи, 
освен ако не се најде некој кој ќе ја смени 
природата на човекот“. 

 Откако многу земји во развој одбраа 
пазарни економски реформи, брзо се засилија 
и акумулираа големи заштеди. Нашироко 
се знае дека светските сили одиграа клучна 
улога во бумот, но критичарите велат дека тој 
и Сојузните резерви можеа да сторат многу 
повеќе за неговото зауздување.

 Премиерот на Република Македонија 
во некои свои излегувања изјави дека мерките 
нема да бидат спектакуларни, бидејќи 
светската криза е од надворешен карактер. 
Тој посочи дека заедно со економскиот тим 

                        ЕКСПЕРТИТЕ ЗА        
РЕЦЕСИЈАТА
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на Владата во текот на минатата недела 
се сретнал со претставници на Сојузот на 
стопанските комори, Стопанската комора 
на Македонија и Стопанската комора на 
северозападна Македонија. На средбата, 
како што кажа, разговарале за постојната 
ситуација во Македонија, влијанието на 
светската економска криза врз нашата 
држава, за текот на светската економска 
криза во светот, како и за размислувањата 
на претставниците на стопанските комори 
што треба да се преземе за да се ублажат 
последиците. 

 „Тие се свесни дека ниту една држава 
во светот не успеа да ја спречи кризата и 
засега нема држава што успеала да се издвои 

од останатите, но оти сите со одредени мерки 
се обидуваме барем малку да ја ублажиме и да 
ја пребродиме оваа тешка економска година 
и следната година да почнеме да се враќаме 
на старите патеки на висок економски раст“, 
изјави Груевски.

 Македонскиот премиер нагласи дека 
Владата веќе презела една група мерки за 
надминување на кризата. Наредниот период, 
како што најави, планира да организира 
средба со експерти од Македонија, да ги 
слушне и нивните размислувања, односно 
да има претстава како размислуваат 
стопанствениците, бизнисмените и 
теоретичарите.“

Економската криза зема голем замав. И покрај подобрувањето 
на состојбата во одредени држави и региони, сепак рецесијата 
е се уште видливо присутна и ги разорува економиите на 
државите.
Во прилог на ова, направивме анализа на можните идејни 
решенија за излез од кризата, презентирани од страна на 
светските и домашните експерти и познавачи на ваквите  
појави.
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 Оваа 2009-та година беше година на 
многу забележителни фудбалски трансфери, 
година на нови и големи очекувања од 
„големите“ фудбалери при заминувањето во 
некој друг клуб. 

 Во прилог ќе ви ги презентираме 
фудбалските трансфери кои најмногу го 
окупираа вниманието на фудбалските 
експерти и пошироката навивачка јавност.

 Во 2009 година Манчестер Сити 
се „збогати“ со еден одличен голгетер- 
„Црномурестиот“ од Того, Емануел 
Адебајор. Овој интернационалец веднаш 
по влегувањето во Манчестер Сити ја 
освежи нивната игра и беше заслужен за 
постигнувањето победи на првите три 
средби во Премиер лигата, односно стрелец 
на победоносните голови беше токму тој. 

Очигледно е дека му годи трансферот од 
Арсенал во Манчестер Сити!

 Слично како и Адебајор, Арјен Робен 
одлично се снаоѓа во новата средина. Овој 
фудбалер дури и премногу лесно се вклопи во 
Баерн Минхен, имајќи предвид дека дотогаш 
играше за Реал Мадрид. Ако може да кажеме 
дека Реал Мадрид изгуби при овој трансфер, 
тогаш сигурно Баерн Минхен може да ужива 
во неговите фудбалерски предиспозиции, 
одлична игра, одлична организација на 
играта и многу постигнати голови.

 Холанѓанецот Весли Снајдер за не 
многу воодушевувачка сума од 15 милиони 
евра е донесен од Реал Мадрид во редовите 
на Интер. Зошто овој одличен фудбалер за 
„толкава“ сума се пресели на „Џузепе Меаца“ 
не знаеме, но во секој случај, имајќи ја превид 

ФУДБАЛСКИТЕ ТРАНСФЕРИ 
ВО 2009 ГОДИНА
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неговата игра- мора да признаеме дека Жозе 
Мурињо склучи многу добра зделка!

 За сума од 24 милиони евра, 
претседателот на Лион, Жан Мишел Ола, 
го купи аргентинскиот голгетер Лисандро 
Лопес. Уште веднаш Мишел Ола се покажа 
задоволен од преземањето на овој фудбалер 
од Порто, а со негова помош очекува многу 
победи и освоени титули на француските 
првенства. 

 Реал Мадрид по продажбата на 
голгетери како Весли Снајдер и Арјен 
Робен нема многу да жали. Речиси одеднаш 
во своите редови донесе двајца „мега“ 
фудбалери и одлични голгетери, Кристијано 
Роналдо и Рикардо Кака.  Челниците на Реал 
Мадрид сигурно многу веруваат во играта на 
овие двајца фудбалери, штом вкупно за нив 
„искешираа“ 159 милиони евра. Роналдо е 
купен од Манчестер Јунајтед за 94 милиони 

евра, а Кака го напушти Милан за сума од 65 
милиони евра.

 Најинтересниот трансфер, а воедно и 
многу профитабилен за Интер е направен со 
замената на Златан Ибрахимовиќ и Самуел 
Ето. Ибрахимовиќ, еден од најдобрите 
фудбалери моментално, Барселона го купи од 
Интер, при што за да заигра за овој шпански 
тим, Барселона на Интер му го даде Ето и 
доплати 45 милиони евра. Со овој солен 
трансфер Барса доби навистина добар играч 
во своите редови, но и Мурињо знаеше што 
да одбере, па го зема Ето од Барселона и доби 
уште 45 милиончиња, со кои може слободно 
ако сака да си набави уште еден играч. Овие 
трансфери ја одбележаа оваа 2009 година, а 
сега кога е актуелна Лигата на шампионите 
2009/2010, може само да уживаме во добар 
фудбал и да ја видиме „исплатливоста“ на 
направените трансфери!   
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 Дали луѓето се разликуваат според 
различните крвни групи? Дали крвната група 
може да биде важна за определено работно 
место? Дали светот ќе биде помирен ако меѓу 
политичарите има помалку лица со крвна 
група А?
 Влијанието на крвните групи 
врз карактерот на личноста до неодамна 
беше сосема непознато. Научниците кои 
се обидуваат да ја проучат поврзаноста 
на човечките особини со крвната група 
направија вистински хит во последните 
децении. Најистрајните во овие истражувања 
беа јапонските, германските и американските 
истражувачи. Нивните заеднички 
истражувања направени на испитувања 
на крвната група кај голем број на лица од 

различни држави ги потврдиле досегашните 
научни хипотези и дале одговори на голем 
број прашања. 

Крвна група А: 
 За нив е карактеристична одговор-
ност, провокативност, оргиналност, но и 
сомнителност. На прв поглед тоа се мирни 
и студени луѓе, немаат многу смисла за 
хумор, а во љубовта се верни со постојан 
патнер. Разумот им доминира над чувствата и 
сигурноста им е многу поважна од авантурата. 
Една од маните им е тоа што се склони кон 
песимизам. Не сакаат комплицирана храна и 
се задоволуваат со едноставни рецепти. Од 
облека најчесто сакаат модели со класични 
линии, во бели, црни, сиви или беж тонови. 

КРВНАТА ГРУПА 
ГО ПРЕДОДРЕДУВА КАРАКТЕРОТ?!
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Професии што најмногу им одговараат на 
оваа крвна група се: банкарство, медицина, 
политика, затоа што работите секогаш ги 
држат под конторла или пак, треба да им се 
препуштат на својата надреденост.

Крвна група Б: 
 Научниците кажуваат дека тоа се 
слободоумни и толерантни личности, многу 
страствени и креативни, па не е ни чудо што 
најголем број од уметниците ја имаат оваа 
крвна група. Истражувањата покажале дека 
станува збор за многу интересни и привлечни 
луѓе, но сепак непредвидливи и склони кон 
депресија. Никогаш нема да изберат брза 
храна, туку необични и квалитетни јадења. 
Облеката најчесто сакаат да им биде во 
силни бои, а најчесто треба да работат како 
издавачи или гласноговорници.

Крвна група О: 
 За нив велат дека се отворени, 
страсни, ведри, амбициозни, брзи и секогаш 
сакаат да се истакнуваат. Во својата намера 

се упорни и темелни, се додека не ја исполнат. 
Бргу пламнуваат, великодушни се, но се многу 
љубоморни. На работа се концентрирани 
и организирани. Главната мана им е 
агресивноста и тврдоглавоста. Преферираат 
домашна кујна. Лицата со оваа крвна група 
ја сакаат спортската облека. Треба да се 
занимаваат со архитектура, медицина или 
дизајн.

Крвна група АБ:
 Оргиналност, тврдоглавост, поне-
когаш и одбивност ја карактеризира оваа 
крвна група.  Лицата со крвна група АБ се 
многу чувствителни  и неретко се однесуваат 
интиутивно. На прв поглед се недруштвени и 
малку груби, но сепак со голема душа, а можат 
да бидат и недисциплинирани. Од исхраната 
најмногу сакаат одбрана храна и се вистински 
хедонисти кои уживаат додека ја јадат. Тие 
треба да се занимаваат со актерство, судство 
или дипломатија.

Александра Манева
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1. Кога размислувате за својот досегашен 
живот, доаѓате до заклучок дека:
а) имало повеќе лоши, отколку убави 
работи;
б) убавите работи надвладуваат над лошите;
в) се било прекрасно.

2. На крајот на денот обично сте:
а) незадоволни од себе;
б) си велите дека денот можеше да биде и 
подобар;
в) заспивате со чувство на задоволство.

3. Кога се гледате во огледало, си 
мислите:
а) боже, колку е безмилосно времето;
б) па и не изгледам толку лошо;
в) изгледам прекрасно.

4. Кога ќе слушнете дека некој ваш познат 
добил голема сума на лото, си велите:
а) никогаш нема да имам таква среќа;
б) по ѓаволите, зошто не јас;
в) некој ден може и мене да ми се насмевне 
среќата.

5. Кога ќе разберете за некаква несреќа, 
првата мисла ви е:
а) тоа можеше и мене да ми се случи;
б) среќа што не ми се случи мене;
в) новинарите ги преувеличуваат работите.

6. Кога се будите наутро, најчесто:
а) не сакате да мислите на ништо;
б) се чудите што ќе ви донесе денот;
в) задоволни сте што започнува нов ден, кој 
може да ви донесе нови изненадувања.

7. Мислите на своите пријатели и си 
велите:
а) не се толку интересни и искрени како што 
би сакал/а да бидат;
б) иако имаат недостатоци, општо земено, 
подносливи се;
в) дека се прекрасни луѓе.

8. Кога се споредувате со другите, 
заклучувате дека:
а) не ве ценат доволно;
б) не сте полоши од другите;
в) постојат сите претпоставки да дојдете на 
функцијата, за која и другите претендираат.

9. Кога ќе покачите 4-5 килограми:
а) ве фаќа паника;
б) не се возбудувате;
в) спроведувате диети и гимнастика.

10. Кога сте потиштени:
а) ја проколнувате судбината;
б) знаете дека лошото расположение ќе 
помине;
в) се стремите да се расположите.

ТЕСТ                
      ДАЛИ СТЕ
ВЕДРА ЛИЧНОСТ?
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Пресметајте ги поените според шемата и 
најдете го својот одговор:

а – 0 поени
б – 1 поен
в– 2 поена

Од 17 до 20 поени: вие сте неверојатно 
среќен човек! Му се радувате на животот, им 
вртите грб на непријатностите, несреќите 
не ве прават очајни. Со својата ведрина и 
оптимизам ги освојувате сите симпатии. 
Меѓутоа, да не сте малку површни и 
лекомислени?! Извесна доза здрав разум 
и сериозен приод кон работите нема да ви 
наштетат.

Од 13 до 16 поени: во вашиот живот 
радоста надвладува над тагата. 
Размислувајте трезвено, спокојно, не 
дозволувајте да ве фати паника. Проблемите 
ги решавате внимателно и ладнокрвно. Во 
вашата околина луѓето добро се чувствуваат, 
пријатно им е да комуницираат со вас.

Од 8 до 12 поени: Кај вас среќата и 
несреќата се во рамнотежа. Ако сакате 
вагата да натежне во ваша полза, стремете 
се да не капитулирате пред проблемите. 
Спокојно прифаќајте ги, барајте поддршка од 
пријателите и не дозволувајте вашите блиски 
да се измачуваат поради вас.

Од 0 до 7 поени: сте навикнале да гледате на 
светот со црни очила. Сметате дека судбината 
ви одредила да бидете несреќни и понекогаш 
дури и се расфрлате со тоа. Но дали тоа 
чини?! Трудете се да комуницирате со ведро 
настроени луѓе, со оптимисти. Добро ќе биде 
да се заинтересирате за нешто, да си најдете 
хоби! 
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LCD vs PLAZMA

 Во ова време на интензивен техничко-
технолошки напредок во секоја област од 
нашето живеење, можеме да заклучиме 
дека станува сe потешко да бидеме во тек 
со сите новитети и перформанси на новите 
производи, кои на пазарот „несебично“ се 
нудат. За пример ги земавме LCD и плазма 
телевизорите. Навидум исти, но сепак битно 
се разликуваат, а ние не сме секогаш доволно 
стручни и информирани за тоа да го знаеме. 
Затоа во прилог ви ги даваме основните 
карактеристики на двата вида телевизори, а 
вие одберете сами!
• Плазма телевизорите се идеални за 
гледање брзи сцени во филмови и спорт, а 
притоа ја освежуваат сликата за 0,001 ms.
• Плазма дисплеите се светли 
монитори и над 1000 lux, имаат широк спектар 
на прикажување на бои и имаат 68 милијарди 
нијанси.
• Плазмите имаат доста широк агол на 
гледање, кој изнесува 178 степени.
• Плазма телевизорите може да се 
најдат со големи димензии, до 381 сантиметар, 
односно до 150 инчи дијагонално.
• Потрошувачката на струја кај овие 
телевизори е 400W на 50-инчен монитор, а 
моделите по 2006 година имаат тенденција 
на намалување на потрошувачката до околу 
270W.
• Фосфорот што се користи за 
прикажување на сликата го губи својството 
на светлост, се намалува осветлувањето на 

екранот, т.е. се троши со поминати 60.000 
часа.
• Првите модели на плазма дисплеи 
прикажуваат резолуција 1024x1024, а 
модерните HDTV прикажуваат резолуција 
1024x768, која може да се најде на 
42-инчните телевизори. Поголемите дисплеи 
прикажуваат резолуција и до 1920x1080.
• Животниот век на најновата 
генерација плазма телевизори е пресметан 
да прикаже 100.000 часа, односно 27 години 
по 10 часа гледање дневно.
• Контрастот што плазма дисплеите го 
постигнуваат е 1.000.000:1.
• За разлика од плазма телевизорите, 
LCD телевизорите ја освежуваат сликата за 
цели 2 ms.
• LCD дисплеите прикажуваат 
размачкување на сликата при брзи движења и 
затоа на поновите LCD телевизори се користат 
разни техники за корекција.
• Кога станува збор за потрошувачката, 
42-инчен LCD конзумира 203W, споредено со 
потрошувачката кај 42-инчната плазма која 
изнесуваше 270W.
• LCD дисплеите се потенки и многу 
полесни од плазмите и затоа се попрактични 
за закачување на ѕид.
• Животниот век на LCD е 12.000-15.000 
часа.
• Контрастот кој LCD дисплеите можат 
да го постигнат е 150.000:1.

LCD
ИЛИ

ПЛАЗМА
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