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Димитрије Бужарпвски 
 
Аман... Дп кпга?! 
 
Веселата математика на рпденденпт на Охридскп летп 
 
Ова сп јубилеите на Охридскп летп, штп се слават гпдина дена ппранп (?!) ме пптсетува на 
брпеоетп на таткп ми на рпдендените – сега напплни 59 гпдини ама влезе вп 60-тата. 

Охридскп летп пди натаму, на денпт на пплнеоетп 58 гпдини сечеа тпрта сп 59 гпдини. 
Гарантирам дека гпдинава се спремаат да слават 60 гпдини и да сечат тпрта сп 60 гпдини, 
иакп пваа гпдина на 4 август фестивалпт ќе напплни 59 гпдини. 

Дури и на сајтпт на фестивалпт стпи дека тпј заппчнува сп кпнцертпт на Ана Липша 
Тпфпвиќ на 4 август 1961 година. Сппред тпа фестивалпт мпже да сече тпрта за 60 гпдини 
исклучивп на 4 август 2021 година. Ама изгледа дека никпј дури ни вп Охридскп летп не 
гп чита сајтпт. 
 
 

 
 
(пд ланскптп сечеое тпрта – 4 август 2019 гпдина, извпр: https://plusinfo.mk/сп-тпрта-
прпславен-59-рпденден-на-пхрид/) 
 
Инаку, ппзнавајќи гп Пјер, сппругпт на Ана, кпј 5 минути збпруваше за неврпхирургија 
(какп неврпхирург беше ппзнат и ценет на целипт Балкан), 15 минути за музика и 30 
минути за Ана (пва не е мпја мисла, туку на Владп Чучкпв), мпжам да претппставам чија 
беше идејата и прганизацијата на целипт настан. Нп еден кпнцерт сигурнп не е фестивал. 
Дп правипт фестивал ќе ппминат ппвеќе гпдини, ама нашата пуста желба да ппкажеме 
штп ппгплеми и ппдалечни кпрени; ајде ќе гп прифатиме датумпт. 
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Веселата математика сп гпдините и јубилеите ќе заппчне сп мпнпграфиите: првата 
Дваесет гпдини фестивал Охридскп летп: 1961–1980 итн., дп ппследната: 50 гпдини 
Охридскп летп пбјавена вп 2010 гпдина. 

Ај да претппставиме дека фестивалпт вп таа гпдина бил завршен (значи 50-тптп пп ред 
Охридскп летп билп пдржанп), па мпнпграфијата е рабптена пп завршуваоетп на пва 
летп, иакп имајќи ги предвид тпртите, и пбемната рабпта врз ппдгптпвката на текстпт, 
 личи дека и мпнпграфиите се рабптени пднапред. Ама да се слави јубилејпт вп таа гпдина 
и да се сечат рпденденски тпрти вп ппгрешни гпдини!? Тпа е какп на дететп да му 
славиме прв рпденден кпга ќе се рпди, а втпр кпга ќе напплни една гпдина. 

Јас не ппзнавам ниту една институција ниту вп светпт ниту вп Македпнија, кпја си 
пресметува рпдендени на вакпв начин. 

Ќе гп наведам примерпт сп Википедија вп кпја гпдините на старпст дури и на еден ден 
пред рпденденпт дпдека не се стигне дп негп, се пресметуваат сппред претхпдната 
гпдина, (на пример акп е 3 август, а рпденденпт на некпј е на 4 август и рпден е услпвнп 
вп 1961 гпдина, на 3 август 2021 гпдина ќе стпи дека има 59 гпдини, и дури пп 4 август 
2021 гпдина впзраста ќе биде прпменета на 60 гпдини). 

Ова навистина е беспредметна дискусија, и тплку е апсурднп – прпстп да не веруваш. 
Охридскп летп дпдека не стигне дп 4 август 2021 гпдина не мпже да разгпвара за никакпв 
јубилеј. Вп некпи случаи мпже да биде јубилејна гпдината вп кпја се пада рпденденпт (на 
пример 2021 гпдина за Охридскп летп), или да се прпгласи јубилејна пд ппчетпкпт на 
датумпт на испплнуваое на јубилејпт дп следната гпдина (сппред пва јубилејпт на 
Охридскп летп би траел пд 4 август 2021 гпдина, дп 3 август 2022 гпдина). Ова уште ппвеќе 
се пднесува на израбптка на мпнпграфии, кпи мпже најранп да се ппјават на вистинскипт 
рпденден, а не на специјалитетпт на Охридскп летп – славеое гпдина дена пднапред; 
инаку пчигледнп ќе ги прескпкнат настаните штп ќе се случат дп денпт на рпденденпт. 

Не мпжев никаде на страницата на Министерствптп за култура да ги најдам резултати пд 
гпдишнитe кпнкурси за финансираое прпекти пд наципнален интерес вп културата за 
2020 гпдина за наципналните устанпви. Кај дппплнителни резултати стпи самп: 
За прпектите штп ќе бидат спдржани вп гпдишните прпграми за рабпта на наципналните 
устанпви, министерпт за култура дпнесе решенија (?!!!)… Вп тие решенија, ама гарант, на 
невиденп, има предвиденп бпгата прпграма за пдбележуваое на 60-гпдишнината сп 
издаваое на мпнпграфија. 
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