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            „Умреа сите и ме заборавија мене
          ќе умрам и јас и ќе ги заборавам сите:
          мене ќе ме нема, но зошто ги нема оние
          кои можеа да сведочат дека ме имало.“

Петре М. Андреевски 

          Не постојат зборови за утеха, ниту пак начин како 
да се намали болката. Вечна им слава на припадниците 
на МВР: Жарко Кузмановски, Сашо Самојловски, Ненад 
Серафимовски, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Љубиша 
Аранѓеловиќ, Горан Стојменовиќ и Исамедин Османи кои го 
положија својот живот на браникот на татковината. Поклон 
пред херојството на сите бранители што зедоа учество во 
акцијата во Куманово. Редакцијата на „Македонска Ризница“ 
овој број им го посветува на сите нив. 
 
          Во овој број повторно сме во  улога на промотори, 
овој пат на книгата „Калдрма“ од Слаѓана Ставрева. Ќе ви 
ги претставиме и  делата на францускиот уметник Боесар 
Беноа – Амабле, насликани за време на неговото патување 
низ Македонија во периодот на Првата светска војна. Во 
истиот период од еден германски природонаучник е објавена 
и една книга за Македонија од којашто нашата соработничка 
Бисера Срцева ни го претставува делот за Штип. Сето 
тоа е збогатено со поезијата и уметноста на македонските 
уметници и прекрасните смилевски носии. 

Со почит, 
Благојче Андонов
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ШТИП ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА 
НИЗ ПРИЗМАТА НА ГЕРМАНСКИОТ 

ПРИРОДОНАУЧНИК ФРАНЦ ДОФЛАЈН
Знаеме  дека многу  пати  низ историјата, 
територијата на Македонија претставувала 
крстосница на различни народи кои поради 
свои причини и мотиви минувале низ неа или 
престојувале овде. Конкретно за периодот на 
Првата светска војна може да се каже дека 
Македонија била привремена локација за престој 
на неколку различни војски кои војувале на 
Македонскиот фронт од 1915 до 1918 година. 
Една од тие војски била и германската, па така во 
Македонија, заедно со оваа војска, ќе пристигне 
и „Македонската земска комисија“ која била 
формирана во Ниш во 1917 година и составена 
од околу 30 научници, чија цел била да се проучат 
природно – географските елементи на земјата. 

Член од оваа комисија бил и природонаучникот 
или поточно зоологот Франц Дофлајн, кој ќе 
пристигне во Македонија во 1917 година. Своите 
истражувања тој ќе ги преточи во своето капитално 
дело „Македонија - доживувања и набљудувања на 
еден природонаучник во придружба на германската 
војска“ кое своевремено ќе претставува прво научно 
дело за Македонија од ваков тип и ќе ја прикаже 
Македонија во периодот на Првата светска војна 
од еден поинаков аспект. Фокусот во овој текст ќе 
биде ставен само на еден дел од книгата, односно 
делот кој ни ја пренесува атмосферата и околината 
во Штип во периодот на Првата светска војна, како 
македонски град под окупација на германска војска. 

„Дали Македонците сега знаат какви орли 
тогаш летале на македонското небо? Какви 
риби – со должина од метар и пол – имало 
во македонските реки и езера? Какви жаби, 
инсекти, цвеќиња, дрвја, растенија? Колку 
беше „шарено“ населението во Македонија? 
Како изгледаа македонските села и градови, 
какви беа нивните имиња во тоа време?“1

Ова се зборовите на проф. д – р Волф Ошлис кој 
дал една рецензија за делото кое е релевантно 
за биографијата на самиот автор, но уште 
порелевантно за суштината на Македонија во 
периодот на Првата светска војна. Тоа може да се 
извлече како заклучок и од самите зборови, кои 
иако формираат само реторички прашања, тие нѐ 
наведуваат да ѝ пристапиме на историјата од еден 
поинаков аспект, да се сетиме дека историјата како 
наука за минатото навистина ни пренесува многу 
повеќе, отколку само фактографски приказни од 
политичка провениенција. 

Токму горенаведените зборови ни ги 
прераскажуваат сите 500 страници од делото 
на Франц Дофлајн, кој патувајќи низ Македонија 
направил една селекција на најубавите места од 
земјава и ни дал слика за нив преку дескрипција 
на животните, растенијата и природните појави 
типични за конкретните места. Во повеќе наврати 
тој престојувал во повеќе македонски градови и 
истите ги опишал посветувајќи им посебно поглавје

1 Франц Дофлајн, Македонија - доживувања и набљудувања на еден природонаучник во придружба на германската војска, (Скопје, 2010), 7



5

на секој, како Скопје, Велес, Крушево и секако Штип. 
 
Франц Дофлајн пристигнал во Штип на 30 август 1917 
година, движејќи се по течението на реката Вардар 
и свртувајќи кон исток кон „поединечни, остро  
дефинирани планински блокови, гранитни 
лаколити на височина од околу 450 метри“. 
Дофлајн дури наведува дека токму вакви карпи се 
чинителот на „скелетот на градот Штип“. Понатаму 
го среќаваме и податокот за течението на реката 
Брегалница низ Штип во должина од 6 километри. 

Ова е само еден дел од основните, географски 
информации што тој ни ги пренесува. Дури и денес 
би ги забележале истите овие карактеристики 
на градот пред самиот негов влез. Значи тоа се 
одликите што одржале една константа до денес. 
 
Има еден интересен податок којшто Дофлајн 
исто така го забележал при влегувањето во 
Штип. Во контекст на споменувањето на турскиот 
назив на градот Иштиб/Иштип, тој наведува 
дека низ житните полиња на почетокот на градот 
постојат неколку, скоро разурнати села со турско 
население, каде пред неколку години се воделе 
Балканските војни. Знаеме дека токму овде се 
одиграла една од позначајните битки во Втората 
балканска војна, односно Брегалничката битка. 

„Како и Велес, ова е еден типичен турски 
град, со куполи од џамии и минариња. 
Куќите како и таму беа поставени на стрмни 
ридови и беа изградени од камен и покриени 
со црвени шупливи цигли. Така настануваше 
истата разнобојна живописна слика како 
во Велес, само што тука темните карпи 
образуваа еден друг вид заднина, помалку 
хармонична од сивите камења во Велес. 
Поминуваме низ тесни улички преку еден 
пазар. Дуќани и работилници ја откриваа 
интензивната активност во главниот град на 
една просперитетна провинција.“2

Забележуваме дека Дофлајн ни пренесува описи 
за Штип преку компаративна анализа и аналогии со 
градот Велес. Од тој чин заклучуваме дека Штип и 
Велес претставувале слични градови во тој период, 
ако се земе предвид и географската поставеност 
на едниот во однос на другиот град. При тоа, си 
создаваме една слика за едноставноста на градот, 
доловена преку монохромната и едноличната 
архитектура, со куќи од камен и црвени цигли.

2 Франц Дофлајн, Македонија, 375
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Една градба која му оставила голем впечаток на 
Дофлајн и која тој детално ја опишал е џамијата во 
Штип поставена на една доминантна височинка. Се 
мисли на денешната Хусамедин Пашина џамија, 
иако авторот тогаш не ни ја наведува по име. Во 
текстот е забележливо, дека при опишувањето на 
оваа градба тој воопшто не штеди зборови како во 
случајот со описот на куќите, при тоа детализирајќи 
ја специфичната зелена купола од бакар, масивните 
камења и плочи, високосводните простории и 

столбовите кои „оставаа впечаток како да 
потекнуват од некоја античка градба.“3

После анализите на панорамскиот поглед на 
градот кој го нуди локацијата на џамијата, Дофлајн 
во кратки црти ја пренесува и атмосферата од 
централното градско подрачје и делот од Штип 
наречен Ново село. Иако станувало збор за 
исклучително топол летен ден, карактеристичната 
градска архитектура и високите куќи создавале 
сенка што ја правело жештината поподнослива. 

Анализирајќи го трговскиот дел од градот, 
односно чаршијата, од Дофлајн дознаваме 
дека во тој топол ден во 1917 година, во екот 
на светска војна, трговскиот занает во Штип 
функционирал без проблеми. Авторот се соочил 
со изобилство од продавници за овошје кои 
биле одлично снабдени, во кои можело да се 
набави палета од овошни производи. Овде ја 
споменува и текстилната индустрија, која исто 
така работела добро и била снабдена со ткаенини 
од англиско и германско потекло. Понатаму тој 
дава кратка информација и за кафетерии кои 
работеле по течението на Брегалница, во кои 
се служело турско кафе во бокали од месинг.4

Еден опис на Штип не е детален, доколку не се 
каже збор-два за јадрото на градот, легендарното 
Ново село. Дофлајн не останува должен ниту 
со анализа за ова култно, штипско место, кое го 
нарекува сулфурна бања. Наведено е дека за да 
се стигне до Ново село, треба да се помине патот 
од црквата преку сувото корито на Брегалница. Ако 
се земе во предвид одвивањето на експедицијата, 
од џамијата на ридот, преку централното градско 
подрачје и чаршијата, кон Ново село, ќе се заклучи 
дека авторот најверојатно мисли на реката Отиње 
која го пресекува градот Штип, а не Брегалница 
чиј тек минува дури крај Ново село односно

3 Франц Дофлајн, Македонија, 376  
4 Истото, 378
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северозападно од градот.

Еден интересен податок кој го наведува Дофлајн, а 
истиот инсинуира на место кое постои и ден денес 
и е доста познато кај жителите, е „едно корито 
од цемент во кое на 50 Целзиусови степени 
вриеше вода која воздухот во околината 
го исполнуваше со сулфурен мирис“. 
Секако станува збор за изворот на природна, 
топла вода кој е познат под името Л’џите. 

Дофлајн секако го опишал Штип и неговата 
околина и од аспект на неговата вокација како 
природонаучник и професија како зоолог. При 
тоа, како најзастепени од инсектите ги навел 
пајаците, наведувајќи повеќе видови, типични 
само за овие степски простори. Од птиците пак, 
како најдоминантни ги споменува соколите, чие 
надлетување го забележал уште при самото 

пристигнување во 
градот.

Иако престојот на 
Дофлајн во Штип 
траел релативно 
кратко, тој успеал 
да истражи неколку 
поважни сегменти 
од градот и преку 
анализа да ги преточи 
во своето дело. Во 
суштина, тој ни го 
дава централното 
градско подрачје 
на градот во кратки 
црти, но сосема 
конкретно и доволно 
за да се формира 
една движечка слика 
на Штип во периодот 
на Првата светска 
војна. Најмалку што 
користи се историски 
регресии за Штип, 

освен во делот кога го посочува местото со куќите 
разрушени во Балканските војни, но тоа е само 
едно споменување на поимот, без детализирање. 
 
Како и да е, ова четиво за Штип е доста релевантно 
и едно од ретките по неговата содржина. Иако бил 
дел од војската која дошла на овие простори како 
окупатор, Франц Дофлајн во ниту еден момент 
не размислува пристрасно. Напротив, неговата 
цел била сосема друга, а тоа е преку еден ваков 
елаборат да се прикаже друга димензија од 
окупираните области.

Бисера Срцева
студент на Институтот за историја 

и археологија на УГД
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ДАРКО РИСТЕВСКИ
стрип автор и илустратор

Дарко Ристевски, роден на 21 февруари 1986 година во Сплит, 
Хрватска, е млад македонски стрип автор и илустратор. 
Има завршено графика и графички дизајн на Факултетот за 
ликовна уметност во Скопје, а, како што самиот вели, најмногу 
од сѐ сака да црта илустрации, стрипови и од време на време 
да создава по некој графички дизајн. Негово карактеристично 
обележје се зајаците, речиси редовно облеани во крв или 
распарчени, односно неговите авторски стрип ленти „Зајакс“. 

Член е на ДЛУБ, на чии што изложби редовно зема учество, 
а има учествувано и на изложбите во организација на ИМКА, 
„Фантастика, научна фантастика, митови и легенди“. Има 
работено како сториборд уметник, а во списокот со ангажмани 
се вбројува и анимираниот филм „Хансел и Гретел“ на 
режисерот Гоце Цветановски. 

Неговите стрипови и илустрации се објавувани во 
повеќе броеви на „Синдром“, промотивното списание 
за стрип на здружението Макстрип, а учество има 
земено и на поголем број стрип фестивали во регионот. 
Дарко Ристевски живее во Битола, каде што и работи. 
 
                                                                   Александар Стеванов
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 „Македонска Ризница“ продолжува 
со својата заложба на своите страници, на 
вас, нашите читатели, да ви ги претставува 
делата на македонските уметници. 
 Во овој број, преку еден извадок од 
романот „Калдрма“, ви ја претставуваме 
оваа книга-првенче на авторката Слаѓана 
Ставрева.
 
 „
…Додека размислуваше што да продолжи да му 
кажува, стариот мајстор постојано се обвинуваше. 
– Одамна, многу одамна требаше да ја пренесам 
оваа тајна, која низ годините ја научив од другите 
мајстори – си мислеше.
– Ама, не дека не сакав. Ете, така испадна. Си 
летна времето, додека барав кому да ја кажам.
Тој добро знаеше дека векот му се тенчи како преѓа 
и оти е дojдено времето кога таа нитка набргу ќе се 
скине. 
Еве... веќе подолго време како снагата го 
издаваше и со денови го мачеше кашлицата, 
ама и годинките... и тие машала... му се 
беа намножиле и му тежеа врз плеќите. 

Цел живот чекаше да дојде некој што ќе го разбере 
и сфати.
Вистина, тој постојано им раскажуваше и ги учеше 
сите околу себе, ама сите не разбираа. 
Толку им беше од Бога дадено. 
Не беше баш секој кадарен за сè. 
А нему, баш еден таков мнооогу кадарен му 
требаше!

Бараше да е некој чесен и вреден, некој што е 
бистар и што сака да учи, ама најбитно од сè беше 
да сака и да го пренесе понатаму тоа што ќе го 
на¬у¬чи. 
Ех... токму таков бараше. 
Ама, ете, не го најде. 

Сега тој веќе немаше време за да избира и да чека 
некој таков да му дојде.
Ова мало дете беше неговата единствена шанса. 
Требаше барем некому да му ја пренесе 
мајсторијата или само така да си замине, без трага. 
Да си отиде како воопшто никогаш и да не постоел. 
 
– Мое е да се обидам. Па што испадне, испадне. 
Немам што да изгубам. И така сите мои друмови 
одамна ги нар¬див – помисли, сега веќе смирен, 
стариот калдрмџија. 

Единственото и правилно решение беше да се 
обиде за ова кратко време на ова детуле кое 
неизмерно го сакаше, а кое Господ како дар го 
испрати, да му ја предаде својата калдрмџиска, 
ама и животна ука.

Знаеше дека згреши што ова учење не го 
започна многу порано, уште додека беше во 
полна снага. Ама, тој тогаш си мислеше дека има 
време, а и детето беше многу помало отколку 
сега, не беше сигурен дека нешто ќе го разбере. 
 
Одвреме-навреме, ќе си речеше дека, ете, од утре 
ќе почне да го учи, aко е мало. Малку по малку, 
секој ден по нешто да го подучува.

Дааа... убаво си мислеше, ама дење тој постојано 
брзаше. Трчаше дури е виделина да изгради уште 
некој друм, да нареди уште некој ред калдрма. 
Си велеше:
– Вечер, пред спиење, ќе го подучам нешто 
детулево.

Штом ќе избегаше денот и ќе се скриеше зад 
планините, веќе не работеше.
Тогаш обично сите калдрмџии ќе се собереа да 
јадат и да помуабетат пред спиење. Тој се грижеше 
за детето, да го измие... да го нарани, сè што треба, 
пред спиење. 
Кога на крајот ќе го легнеше покрај себе, в постела 
ќе започнеше да му зборува, ама... заморот ќе го
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навјасаше, а сонот ќе му се спуштеше врз клепките.
И така, секоја вечер... едноподруго, ден за ден, со 
години.

Сега џабе му беше да се прекорува што не си го 
одржа зборот.

– Еее.. стар будала! Ти си мислеше дека век ќе 
векуваш, ааа? – се караше сам со себе во мислите.
– Ама пак си имал к’смет што Господ ти го испрати 
детулево толку умно. Белки нешто ќе успее да 
разбере и да запамти токму последниов ден – 
помисли мајсторот, па продолжи да му раскажува 
на детето.

– На почетокот од редењето секогаш треба да ги 
одбираш најјаките и најголемите камени коцки, оти 
на нив ќе ти лежат сите други. 
Тие треба да се цврсти и да се добро набиени, што 
би рекле, да се стегнати. 
Нешто како што треба да е фамилијата, врз која 
се потпираат децата дури раснат, ама и после, за 
цел живот. 
Ако фамилијата е силна и сплотена, стегната 
во едно, секој во неа е заштитен и со нејзина 
поддршка, има можност подобро да се снајде во 
животот – старецот подзастана со зборувањето, 
само колку да земе здив, па продолжи.

– Оние, најголемите коцки... еее! Токму нив треба 
со мнооогу умеење и вештина уубаво да ги редиш. 
Тие секогаш мооораат цврсто да бидат набиени, 
една до друга! Само така нема да се изместат. 
Ако не ти се така наредени... тогаш, плукни ѝ се на 
работата!

Сите други камења, кои по нив ќе ги редиш, со 
првиот дожд ќе ти се изместат. 
А друмот?
 Ееее! Тој ќе ти се растури и ќе ти стане нерамен и 
целиот со дупки – се смееше старецот додека му 
зборуваше на својот чирак.
Детето кимна со разбирање, загледано во 

набрчканото лице на стариот мајстор.
 
– Секој камен, секоја коцка од калдрмата си има 
своја посебна приказна. За тоа како и зошто се 
нашле баш тука одлучил Севишниот. 
Секој од нив си има и своја сопствена душа. Токму 
затоа секој треба и да се почитува.
Тие се... ехххх... – старецот подзастана за да се 
сети како подо¬ро да му објасни на чирачето. 

– Еве, вака! 
Да речеме дека камењата се како луѓето околу 
тебе. Како сите оние разни луѓе што ќе ги среќаваш 
во својот живот.

Чирачето без да трепне гледаше во малото парче 
камен со кое мајсторот си играше, префрлувајќи 
го од едната во другата дланка додека му 
зборуваше. 

– Во купот за редење ќе имаш рааазни камења. 
Поголеми... помали... средни, ама и мнооогу 
малечкиии. 
Нив сите можеш да ги мешаш и редиш како што 
ти ќе посакаш. Мајсторијата е во тоа да знаеш да 
оцениш на кој камен кога му е редот – продолжи 
да зборува мајсторот.

Детето се наведна и од купот зеде едно мало, 
искршено, сиво парче калдрма. Полека и со големо 
внимание ја исчисти налепената земја околу него. 
Потоа, двапати плукна на камчето и започна да го 
трие со своите прстиња. Додека го триеше, тоа 
како да светна измазнето, а една бела нишка, 
како малечка рекичка, му се појави врз сивилото... 

    
     
       “
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Боесар Беноа – Амабле
слики од Македонија 

Францускиот уметник Боесар 
Беноа – Амабле  бил дел од 
француските воени единици  за 
време на Првата светска војна.  
 
Во овој период тој престојувал и 
во Македонија и тој свој престој 
и патувањето од  Македонија кон 
Турција го искористил да создаде 
околу 95 слики од македонските 
пејзажи. 

„Македонска Ризница“ во овој и 
во своите следни броеви ја има 
таа чест да ви претстави дел од  
сликите кои Амабле ги насликал 
додека го поминувал своето време 
низ Македонија во периодот од 
1914- 1918 година.
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Љупка 
Антеска
Родена 1980 година во Струмица. 
Дипломирала студии по новинарство на 
правниот факултет при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  Автор 
е на стихозбирките „Денодение“ (2012) 
и „Лек за времето“ (2015), двете во 
издание на Центар за култура АСНОМ – 
Гостивар.  Нејзините песни се објавувани 
во литературни списанија и на интернет 
страници во делот на културата. Застапена 
е во Антологијата „Гребени на љубовните 
пловидби“ (2014). Учествувала на повеќе 
поетски читања во Струмица, Прилеп, 
Скопје, Гостивар.
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1. Што најчесто ве инспирира да пишувате?

Сѐ што е убаво и неубаво, она што можам да го 
почувствувам на сопствената кожа, тоа што го 
гледам, нешто што слушам...

2. Кој е вашиот став за актуелната 
македонска поетска сцена?

Македонија има здрава поетска сцена. Ме радува 
што изминатите години сѐ почесто се организираат 
поетски читања, настани на кои ѝм се дава значајно 
место на поезијата, но на еден поинаков начин, 
непосреден, прифатлив за публиката. Сметам 
дека ова е времето кога  се губи мислењето дека 
поезијата е некоја мистериозна форма која не 
може секој да ја „свари“ и стиховите успеваат да 
се вдомат во срцата на читателите. Но, не дека е 
сѐ совршено. Мене ми пречи хиперпродукцијата. 
Поет не се станува затоа што тоа е модерно, за 
лајкови и споделувања. Поезијата е начин на 
живот.

3. Што се однесува до поезијата знаете ли 
колку активни автори има во Македонија?

Има многу активни автори, но ако ме прашате 
колку од нив можат да живеат од она што го 
пишуваат, одговорот е: малку. 

4. Имам впечаток дека мал дел од 
македонските автори пишуваат во рима. 
Зошто е тоа така?

Впечатокот ви е точен. Ретко се пишува во рима. 
Но, во денешно време малку се пишуваат и сонети, 
исто така, еве, не се негува силабичен стих на 
пример... Мене лично не ми е важна формата, 
туку содржината. Веројатно на современиот поет 
слободниот стих без да се ограничува со римата, 
најмногу му одговара за да се искаже.

5. Кои се последните стихови кои што ви 
оставиле силен впечаток?

Стиховите на Катица Ќулавкова: 
 
„Животот си мине покрај нас
на завидно растојание
како покрај турски гробишта.

Колку повеќе глумиме рамнодушност
толку повеќе се задушуваме 
во забраните“.

 
Александар Стеванов 
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За стомаците и едно цветче

Постпразнично,
си ги шетаме големите стомаци.
 
Пред некој ден па уште имав и надеж
дека нема да ни требаат топла ракија и варено вино
за да се згрееме.
Дека устата ќе ни се подотвора и за нешто друго
освен за топки сарма и печено месо.
Денес сум сигурна -
ништо арно не може да се роди
од испостени души.
 
На планината, горе, токму на врвот,
никна цветче.
Никогаш нема да го помирисаме
оти постојано повторуваме дека се плашиме од висина,
а всушност не мрзи да тргнеме.
 
Ти текнува ли?
Три месеци држеше диета
за да те собере во новогодишниот фустан
што го купи најмалку еден број помал.
А најубава си во маалото, ма!
 
Од љубомора не ти кажав.
 
Пу, ј`зк!
На што си ги арчиме мислите и времето.

28
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Слобода

Слободата
го расчистува својот пат,
корнејќи ги предрасудите од умот.
Болно е. Морничаво.
Како недоктор 
да ти вади крлежи со врела игла во август.

Мечка

Таман тргнав 
да ѝ се радувам на пролетта
кога гледам,
тоа тагата 
само 
презимила во мене. 

Недостигања

Има денови 
кога ми недостигаш малку повеќе од вообичаеното.
Па одам по подолгиот пат до работа,
го теснам ременот на последното дупче,
ставам непотребности во чантата
за повеќе да тежи,
не ги поздравувам познаниците,
ги избегнувам пријателите,
им попуштам на непријателите,
не користам лифт ни до 10-ти кат.
Не појадувам,
го прескокнувам ручекот,
вечерам торта и вино.
Спијам во паркот.

Има денови 
во кои ми недостигаш малку повеќе од вообичаеното,
тогаш дури ни песните не вршат работа.

Драги боже,
не ме прибирај дома.
Ќе се докрајчам.
Речиси е сигурно: 
ако се сретнат
моето и неговото недостигање,
нема да се роди љубов.

29
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Македонска носија од село Смилево

30
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Гонџа Бојаџиу 
(„Мајка Тереза“) 
 
1910 - 1997   
(портрет карикатура, 
молив во боја на хартија)

Никола Анѓелкоски
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Овде можете да ги прочитате сите претходни изданија на Македонска Ризница

Секоја од насловните страници претставува линк до содржината на соодветниот изминат број на Македонска Ризница

МАКЕДОНСКА  РИЗНИЦА
ЕЛЕКТРОНСКО СПИСАНИЕ

Република Македонија Јули 2014 | Број 24
ISSN 1857-9314 
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Овде можете да ги прочитате сите претходни изданија на Македонска Ризница

Секоја од насловните страници претставува линк до содржината на соодветниот изминат број на Македонска Ризница

Македонска ризница

Декември 2013 | Број 17
ISSN 1857-9314

електронско списание

Република Македонија

електронско списание

Република Македонија Февруари 2014 | Број 19
ISSN 1857-9314

МАКЕДОНСКА РИЗНИЦА
електронско списание

Ноември 2014  | Број 28
ISSN 1857-9314

Република Македонија
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Македонска Ризница: Мoжете:

да споделите – да умножувате, дистрибуирате, 
јавно да го прикажувате или јавно дигитално да го 
прикажувате делото.

Под следните услови:

Наведи извор — Морате да го наведете изворот 
на ист начин како што тоа го направил авторот 
или давателот на лиценцата (но не на начин кој би 
сугерирал дека тие ве поддржуваат вас или вашето 
дело).

Некомерцијално — Не смеете да го користите ова 
дело за комерцијални цели.

Без адаптирани дела. — Не смеете да го промените, 
трансформирате или да го адаптирате ова дело.

Е-ПОШТА:
makedonska.riznica@yahoo.com
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Медиумски покровители:


