
 
Дополнителни задачи за Наставна единица 4: Медиумите и политиката 
 
 

 

Задача 1 (за основно и за средно образование): Видови пропаганда 

 
Во следниот текст, определете ги трите вида пропаганда – политичка, 
економска и религиозна.   
 

Со хуманост до светлината 

Концертот во чест на Тоше ќе се одржи на 24 јануари, во пресрет на 
неговиот 29-ти роденден, а овојпат ќе се собираат средства за 
осветлување на манастирот „Свето Преображение“ во Крушево 

Под мотото „Со хуманост до светлината“, на 24 јануари, во салата „Борис 
Трајковски“ во Скопје ќе се одржи концертот во чест на прерано починатата 
македонска музичка ѕвезда Тоше Проески. Овојпат ќе се собираат 
средства за осветлување на манастирот „Свето Преображение“ во 
Крушево за да се оствари уште една голема желба на пејачот. Меѓу 
другото, на овој концерт ќе бидат промовирани 8 необјавени песни 
компонирани од Тоше, доработени од неговите соработници, а во изведба 
на пејачи со кои соработувал или имал намера да соработува. 
 
- Како што објавивме пред неколку месеци, решивме традиционалниот 
концерт во чест на Тоше да се одржува на денот на неговиот роденден, 25 
јануари, наместо на денот на последниот концерт. На крајот се решивме 
за 24 јануари, денот спроти роденденот, бидејќи на 25-ти неговите најблиски 
роднини и пријатели ќе сакаат да бидат во Крушево - објасни Андреј 
Николоски, извршен директор на меѓународната фондација „Тоше 
Проески“, на вчерашната прес-конференција. 
 
Според Николоски, за 29-тиот роденден на Тоше ќе му бидат исполнети две 
желби - манастирот „Свето Преображение“ да добие осветлување и да 
бидат објавени неговите осум авторски композиции. Потоа ќе остане уште 
да се постави 33-метарскиот светлечки крст во близина на манастирот. 
Песните, пак, што премиерно ќе бидат изведени на концертот се избрани 
од материјалот што Тоше го остави зад себе, доработени се од 
текстописците и аранжерите со кои тој соработувал, а ќе ги изведат 
пејачите со кои снимил, планирал да сними дует или им ветил дека ќе им 
подари песна - Тони Цетински, Борис Новковиќ, Нина Бадриќ, Аки 
Рахимовски, Елена Ристеска, Калиопи, Јелена Томашевиќ и Хари Мата 
Хари. 
 



Освен овие осум композиции, ќе биде промовирана и песната „Још увек 
сањам да семо заједно“, која Тоше ја снимил во периодот додека го 
снимал материјалот за албумот „Игри без граници“. Тогаш заедно со 
продукцијата „Аворд“ и со менаџерката Љиљана Петровиќ решиле оваа 
песна да не биде интегрирана на албумот, туку да остане за некој нареден 
фестивалски настап. Спотот за неа го изработи студиото „ДМ“, негов 
долгогодишен соработник. Исто така, во моментов е во изработка и 
видеозапис за песната „Гуилтѕ“ од албумот на англиски јазик „Тхе Хардест 
Тхинг“. Дополнителните детали во врска со програмата на концертот ќе 
бидат откриени на 5 јануари. 
 
Како и минатата година, концертот повторно ќе биде под покровителство на 
Владата на Македонија и на Министерството за култура.  
 
- Концертот на 24 јануари ќе биде искра надеж, вистинска димензија на 
зборовите љубов и хуманост - рече министерката за култура Елизабета 
Канческа-Милевска и додаде дека во текот на 2010 година треба да биде 
завршена и отворена и спомен-куќата на Тоше на Гумење во Крушево. 
 
Освен тоа, овојпат како покровител се јавува и „ЕВН Македонија“, кој 
целосно ја презеде одговорноста за осветлувањето на манастирот. 
Станува збор за изградба на електрични кабелски инсталации во должина 
од 7 километри низ непристапен планински терен и на трафостаници. „ЕВН 
Македонија“ учествува со финансиска донација, но и технички ќе го изведе 
проектот. 
 
- Проектот е готов. Подготовките за изведба се во тек. Не само средства, туку 
и многу љубов вложуваме во осветлувањето на манастирот. Привилегија ни 
е да го работиме овој проект - рече Ленче Карпузовска, директор за 
комуникации на „ЕВН“. 
 
Концертот го подготвува фондацијата „Тоше Проески“, со поддршка на 
продукцијата „Аворд“ и на менаџерката Петровиќ. Од синоќа во ТВ-етерот 
се емитува и рекламата на која е монтиран и гласот на Тоше, кој ја 
повикува цела Македонија да му помогне светлината да стигне во 
крушевскиот манастир. 
 
Извор: Нова Македонија (26. 12. 2009) 
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12259154095&id=48
&setIzdanie=21872 
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