
 
Допунски задаци за Наставну јединицу 4: Медији и политика 
 
 

 

Задатак 1 (за основно и средње образовање): Врсте пропаганде 

 
У следећем тексту одредите три врсте пропаганде – политичку, економску и 
религиозну. 
 

Хуманошћу до светлости 

Концерт у част Тошета одржаће се 24 јануара, у сусрету његовом 29 
рођендану, а овога пута сакупљаће се средства за осветљивање 
манастира „Свето Преображење“ у Крушеву 

Под мотом „Хуманошћу до светлости“, 24 јануара, у хали „Борис 
Трајковски“, у Скопљу подржаће се концерт у част прерано преминуле 
македонске музичке звезде Тошета Проеског. Овога пута сакупљаће се 
средства за осветљивање манастира „Свето Преображење“ у Крушеву 
како би се остварила још једна велика жеља певача. Између осталог, на 
овом концерту ће бити промовисано 8 необјављених песама 
компонираних од стране Тошета, дорађених од стране његових сарадника, 
а у изведби певача са којима је сарађивао или је имао намеру сарађивати. 
 
- Као што смо објавили пре неколико месеци, одлучили смо да се 
традиционални концерт у част Тошета одржи на дан његовог рођендана, 25 
јануара, уместо на дан последњег концерта. На крају смо се решили за 24 
јануар, дан у сусрет рођендану, будући да ће 25-ог његови најближи 
рођаци и пријатељи желети да буду у Крушеву – објаснио је Андреј 
Николоски, извршни директор међународне фондације „Тоше Проески“ на 
јучерашњој прес-конференцији. 
  
Према Николоском, за 29 Тошетов рођендан, биће испуњене две његове 
жеље – да манастир „Свето Преображење“ добије осветљење и да буду 
објављено 8 његових ауторских композиција. Након овога, остаће још да 
буде постављен 33-метарски светлећи крст у близини манастира. Песме 
које ће бити премијерно објављене на концерту изабране су из материјала 
који је Тоше оставио иза себе, дорађене су од стране текстописаца и 
аранжера со којима је сарађивао, а биће изведене од стране певача са 
којима је  планирао да сними дуете или им је обећао да ће им поклонити 
песму - Тони Цетински, Борис Новковић, Нина Бадрић, Аки Рахимовски, 
Елена Ристеска, Калиопи, Јелена Томашевић и Хари Мата Хари. 
 
Осим ових осам композиција, биће промовисана и песма „Још увек 



сањам да смо заједно“, коју је Тоше снимио у периоду док је снимао 
материјал за албум „Игре без граница“. Тада су заједно са продукцијом 
„Аворд“ и менаџерком Љиљом Петровић решили да ова песма не буде 
интегрирана на албуму, него да остане за неки од наредних фестивалских 
наступа. Спот за њу је израдио студио „ДМ“, његов дугогодишњи сарадник. 
Такође у тренутку је у изради и видео запис за песму „Guilty“ са албума на 
енглеском језику „The Hardest Thing“. Остали детаљи у вези програма 
концерта биће саопштени 5 јануара. 
 
Као и прошле године, концерт ће опет бити под покровитељством Владе 
Републике Македоније и Министарства културе. 
 
- Концерт 24 јануара биће искра наде, права димензија речи љубав и 
хуманост – рекла је министарка културе Елизабета Канчевска-Милевска и 
додала је да у току 2010 године треба бити завршена и отворена спомен-
кућа Тошета на Гумењу у Крушеву. 
 
Осим тога, овог пута као покровитељ јавља се и „ЕВН Македонија“, која је у 
целости преузела одговорност за осветљење манастира. Реч је о изградњи 
електричних кабловских инсталација у дужини од 7 километара кроз 
неприступачне планинске терене и трафо-станица. „ЕВН 
Македонија“ учествује са финансијском донацијом, али ће и технички 
извести пројекат. 
 
- Пројекат је готов. Припреме за изведбу су у току. Не само средстава, већ и 
много љубави улажемо у осветљавању манастира. Наша привилегија је 
што радимо овај пројекат – рекла је Ленче Карпузовска, директор 
комуникација у „ЕВН“. 
 
Концерт припрема фондација „Тоше Проески“, уз подршку 
„Аворд“ продукције и менаџерке Петовић. Од синоћ у ТВ-етеру се емитује и 
реклама на којој је монтиран и глас Тошета, који позива целу Македонију 
да помогне да светлост стигне до крушевског манастира. 
 
Извор: Нова Македонија (26. 12. 2009) 
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12259154095&id=48
&setIzdanie=21872 
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