Obilježavanje 150 godina od
pisanja knjige

Crna Gora i Crnogorci
Konstantina Petkovića
pripadnika makedonskog preporoda

(6. decembar 1868. – 6. decembar 2018.)
Govore
prof. dr Svetomir Škarić
Miroljub Orlandić
povjerenik Matice crnogorske za Makedoniju

Skoplje, sala Matica Ekskluziv
četvrtak, 6. decembar 2018. u 18 h

Налазећи се на положају руског конзула у Дубровнику током
једанаест година, не само да сам по природи службе био у
непрекидним везама са црногорским књазом и његовом владом,
него сам такође неколико пута посјећивао Црну Гору , разговарао
са главарима и с народом и проучавао земљу и људе. У вријеме
разграничења Црне Горе и Турске 1859. године учествовао сам у
раду европске Међународне комисије, као руски комесар, и тада
сам имао прилике да обиђем Црну Гору и да при томе скупим, колико
је то било могуће, вјеродостојне и детаљне податке о географији
статистици Црногорске књажевине у њеном садашњем стању.
Наравно, далеко сам од помисли да би мој „Кратак преглед„ могао
попунити недостатке у нашој литератури о Црној Гори. Али,
слободан сам да размишљам о томе да ће читалац у „Прегледу“
наћи нове и интересантне податке, којих нема ни у једном од
радова који су о Црној Гори написани у посљедње вријеме. Бићу
срећан ако мој рад код руске читалачке публике оживи и ојача
жељу да се ближе упозна с овом земљом и њеним народом, јер они
заслужују нашу општу пажњу.
										
		Константин Петковић
		
Дубровник, 6. децембра 1868. године

Одбележување 150 години
од како македонскиот преродбеник
Константин Пeткович ја напишал книгата

Црна Гора и Црногорци
(6. декември 1868. - 6. декември 2018.)

Зборуваат
проф. Д-р. Светомир Шкариќ
Мирољуб Орландиќ
повереник на Матица црногорска за Македонија

Скопје, сала Матица Ексклузив
четврток, 6. декември во 18 часот

Konstantin Petković (1824-1898)
Konstantin Petković je bio ruski konzul u Dubrovniku. Radio je u komisiji
za razgraničenje Crne Gore i Turske poslije bitke na Grahovcu. Odlikovan
je Ordenom za nezavisnost Crne Gore.

