
Огранизациониот одбор на Меѓународниот конкурс за карикатура  
„НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ 2013“ 

во Четврток 18 Април  
во 11.30 часот, во Л.У ГРАДСКИ МУЗЕЈ – Мала Сала 

ке одржи 
 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУМИ ПО ПОВОД ОБЈАВУВАЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ ОД СТРУЧНОТО ЖИРИ  

ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ КОНКУРС ЗА КАРИКАТУРА „НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ 2013“НА 
ТЕМА „СНАА- СВЕКРВА“ 

 
  Почитувани медиуми, 
 

Во годината кога Крива Паланка е престолнина на културата во Република 
Македонија, имаме чест да Ве поканиме да присуствувате на овој по многу нешта 
уникатен и несекојдневен настан, официјализирањето на  резултатите од Меѓународниот 
конкурс  за карикатура „НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ 2013“ на тема „Снаа- 
свекрва“  кој по идеја на Стојанче Величковски е организиран како придружна 
манифестација во рамките на "Невестинското поклонение на Св. Теодор -Тирон" - село 
Конопница Крива Паланка. На Конкурсот се  пристигнати од 146 трудови од 28 земји од 
86 врвни карикатуристи од светот. На прес конференцијата ке бидат соопштени имињата 
на добитниците на: 
 

- гран при наградата и освојувачот на „Трофејот НЕВЕСТУЛКА 2013“ 
- првите три наградени карикатуристи 
- плакета за млад талентиран автор 
- три специјални награди што ги доделува организаторот/општина Крива Паланка 
- три специјални награди што ги доделуваат, Агенцијата за промоција и поддршка на 
туризмот, Музеј на Македонија и Инстититот за фолклор на Република Македонија. 
- три плакети со грбот на опшината кои ќе бидат доделени на националните асоцијации на 
карикатуристи од   првите три земји од  кои пристигнаа најмногу трудови на конкурсот, 
како и 
- доделувањето на 20 пофалници за успешни карикатури на темата снаа-свекрва кои влегоа 
во потесен избор  при жирирањето на пристигнатите трудови на Конкурсот.  
 
ПОКАНАТА Е НАМЕНЕТА ЗА НОВИНАРИ, 
  ФОТОРЕПОРТЕРИ И КАМЕРМАНИ 
 
На прес конференцијата ќе присуствуваат: 
- градоначалникот на Крива Паланка,  
г-дин Арсенчо Алексовски во својство на претседател на организациониот одбор на 
културната манифестација „Крива Паланка - град на културата 2013“ 
- идејниот творец и автор на Меѓународниот конкурс за карикатура г-дин Стојанче 
Величковски, 
 
Цел на настанот:  
 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУМИ СЕ ОГАНИЗИРА ЗА ДА МУ СЕ ДАДЕ ЗАСЛУЖЕНИОТ 
ПУБЛИЦИТЕТ НА ОВОЈ ОСОБЕНО УСПЕШНО ОРГАНИЗИРАН ПРОЕКТ СО КОЈ НА 
УНИКАТЕН НАЧИН СЕ ПРОМОВИРА КУЛТУРНОТО И ДУХОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СВЕТОТ. ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈАТА ЌЕ БИДЕ И СВОЕВИДНА 
НАЈАВА ПРЕСТОЈНАТА ИЗЛОЖБА ЗА КОЈА ИМА МНОГУ ГОЛЕМ  ИНТЕРЕС. 


