Пријатна чест и посебно задоволство ни е да Ве поканиме на меѓународната манифестација ,,Македонски ден на
книгата,, во Канада, која ќе се одржи во Торонто, во рамки на одбележувањето на светскиот ден на книгата.
Меѓународната манифестација ,,Македонски ден на книгата,, во Канада, оваа година за прв пат ќе биде
организирана од Генералниот конзулат на Република Македонија во Торонто во соработка со здружението ,,Македонска
нација,, ,а ќе се одржи на 22-РИ АПРИЛ 2012 ГОДИНА(НЕДЕЛА), во Македонската Православна Црква ,,Св. Климент
Охридски,, во Торонто, со почеток во 18:30 часот.
Главна цел на ,,Македонскиот ден на книгата,, во Канада е промовирање на убавината на зборот, македонскиот
јазик и култура надвор од границите на матичната земја, како и промоција на македонската книга како најмоќното орудие
за ширење на знаењето.
Почесни гости на настанот ќе бидат г-дин Игор Крајчев кој доаѓа од Велес, Република Македонија и е првиот
писател на епска фантастика во Македонија, г-дин Ристо Стефов македонски автор и колумнист од Канада и г-дин Џејмс
Сандерс македонски автор, основач и прв претседател на најстарата македонска организација во дијаспората ,,Обединети
Македонци,, од Торонто.
Меѓународната манифестацијата ,,Македонски ден на книгата,, во Канада, ќе биде збогатена и со присуството на
македонските ансамбли ,,Македонка,, од Торонто, ,,Св.Илија,, од Мисисага и ,,Билјана,, од Маркам. Предвидена е и мини
изложба на ретки антички книги од приватна колекција и промоција на широка палета на храна и вино од македонско
производство.
Вратите на Македонската Православна Црква ,,Св. Климент Охридски,, во Торонто ќе бидат широко отворени за
сите наши браќа и сестри МАКЕДОНЦИ, пријатели на Македонија и љубители на добрата книга.
Ве очекуваме.

Со почит,
Генерален конзул на Република Македонија во Торонто
м-р Драган Ѓурчевски

Во недела на 22-ри април 2012 година во 18:30 часот во Македонската Православна Црква "Свети Климент
Охридски " во Торонто, Канада. ла на 22-ри април 2012 година во 18:30 часот во Македонската Православна Црква "Свети
Климент Охридски " во Торонто, Канада.
Оваа меѓународна манифестација се организира од страна на Генерален конзулат на Република Македонија во Торонто и
Македонското здружение " Македонска нација" од Мисисага.
"Македонски ден на книгата во Канада,, е манифестација замислена како можност за промовирање на македонската
литература и јазик надвор од границите на нашата матична земја како и можност за актуелизирање на писателите
македонци кои живеат и творат во Канада.
Македонски автори кои ќе учествуваат на овој настан:
-Г-дин Игор Крајчев од Велес Македонија, првиот писател на епска фантастика во Македонија. Игор е БА во македонската
книжевност и јужнословенската литературата, студент на последипломски студии на Филолошкиот факултет "Блаже
Конески" во Скопје. Нашиот специјален гостин од Македонија Игор Крајчев е спонзориран од страна на македонското
Министерство за Култура и иницијативниот одбор на оваа манифестација во Канада.
-Г-дин Ристо Стефов, еден од нашите најдобри македонски писатели и колумнист од Торонто, Канада.
-Г-дин Џејмс Сандерс, писател, прв претседател и основач на организацијата ,,Обединети Македонци,, во Канада.
Македонски народни ансамбли кој ќе земат учество на овој настан:
-Македонскиот народен ансамбл "Македонка" од Торонто
-Македонскиот народен ансамбл "Св. Илија" од Мисисага
-Македонскиот народен ансамбл "Билјана" од Maркам
Специјална мала изложба на ретки Антички книги (1700-1800) за Македонија / Александар Велики од приватна колекција.
Настанот ќе биде забележан од повеќето македонските медиуми во Канада, како и од медиумите во Република Mакедонија.
Сите Македонци, пријатели на Македонија и љубители на добрата книга се добродојдени.
Со почит,
Иницијативен одбор на 1-та традицинална манифестација „Македонски ден на Книгата “ во Канадa

