
Почитувани  сограѓани,  почитувани учесници во културниот бран, дами и господа, драги  
пријатели   

 

Имам посебна чест и задоволство да ве поздравам и да ви посакам пријатни мигови со   
големиот Топол културен бран  кој се организира под покровителство на Министерството за 
култура и  Владата на Република Македонија. Топлиот културен  бран  во нашиот град 
започнува со вечерашниот концерт на културно уметничките друштва: Карпош Крива Паланка; 
8ми Октомври од Крива Паланка; Руен од Кочани;  и Јанко Глигоров од Св. Николе 

Оваа иницијатива е еден значаен сегмент во заложбите на владата да  културни вредности и 
дела не се случуваат  само во големите центри, туку и во помалите локални заедници, каква 
што е нашата општина. 

 Тоа  дава можност и на кривопаланечката јавност да биде вклучена во културните текови и 
најновите културно-уметнички збиднувања во нашата држава.  

Овој проект, истовремено коренспондира и со нашите идеи да го возобновиме и збогатиме 
културното живеење на градот со нови, возбудливи и интересни содржини.  

Изминатите десетина дена имавте можност да ја проследите богатата културно-уметничка 
програма, во рамките на за првпат организираното наше - Кривопаланечко културно лето, кое 
се реализираше во  нашиот убав манастирски комплекс  Свети Јоаким Осоговски. 

Во контекс на нашето Кривопаланечко културно лето имавме и промоција на возобновеното 
друштво за староградски песни  Распеани Паланчани. Тие имаа своја многу успешна промоција 
и за таа цел  веќе се и дел од Топлиот културен  бран на Министерството за култура што значи 
дека и тие имаат свои настапи низ градовите во Македонија. 

Вечерва, пак, имаме можност да го проследиме репертоарот на повеќе културно-уметнички 
друштва од нашата земја. 

Јас имам посебна чест да ги поздравам вечерашните учесници во Топлиот културен  бран и 
заедно со вас да уживам во нивната изведба. 

Ние како општина покрај Топлиот културен бран кој го организира  Министерството за 
култура ќе продолжиме и со нашите културни настани  кои сами ќе си ги организираме. 

На  задоволство на сите нас и вас сакам да Ве информирам дека на 27 и 28-ми август,  ќе се 
возобнови и одржи меѓународниот фолклорен  фестивал  ,,Свети Јоаким Осоговски“ , а во 
периодот од 15 до 21 септември ќе го организираме и првиот меѓународен театарски фестивал 
во нашата општина на кој ќе учествуваат театарски групи од Србија,Бугарија и Македонија. 

Ви посакувам пријатна фолклорна вечер со која го започнуваме летниот Топол културен бран 
во Крива Паланка. 

Го прогласувам Топлиот културен  бран отворен. 

 

Благодарам! 


