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Едицијата „Фактопедија“ е замислена како неформална 
едукација, збирка на интересни факти од светот на 
науката, технологијата, уметноста, образованието, 

екологијата... оние нешта кои на уредниците на едицијата 
им се чинат значајни за правилен раст и развој на младите 

индивидуи во едно недоволно развиено општество.

Авторите кои објавувале во едицијата „Фактопедија“ се 
Бранко Прља, Владимир Карер, Нина Прља, Исак Сима 

и Берт Стајн. Досега се објавени 14 книгички за Исак 
Њутн, Алберт Ајнштајн, Стивен Хокинг, Никола Тесла, 

кинеските историски изуми, зачувувањето на околината, 
диносаурусите, за познатите мустаќлии кои го смениле 

светот, за Јуриј Гагарин, Данте Алигиери и други.
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Шапката му ет арна,  
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„

~ 6 ~

Џеки Чен на поговорките, кинеските поговорки им кршат „кичма“ 
на сите други.Тие се широко користени во секојдневниот говор во 

Азија и производ на илјадници години усно пренесување.

Кинеска поговорка

Наставниците ја отвораат вратата,  
но мора да влезете сами



~ 8 ~

Нелсон Мандела„ Образованието е најмоќното оружје 
кое можете да го искористите 

за да го промените светот!

Мандела бил јужноафрикански комита против апартхејдот за 
што бил затворен 27 години. По ослободувањето, за извинување 
му дале Нобелова награда за мир. Бил прв црнец претседател на 

Јужноафриканската Република. И по Нелсон, Илон!
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Индиски антиколонијалист. Се застапувал за ненасилство, 
независност, граѓански права за жените, верска толеранција и 

укинување на касти во Индија. Истото го инспирирал насекаде 
во светот. Во Индија го нарекуваат Бапу („татко“).

Махатма Ганди

~ 10 ~

„ Под образование подразбирам 
сеопфатно извлекување на најдоброто 

од детето и човекот - тело, ум и дух.
Индиски антиколонијалист, значи дека мразел колони на пат 
и редици во супермаркет. Се борел за ненасилство, независност, 
граѓански права, верска толеранција и против кастите во Индија. 

Сите го знаеме од филмот „Ганди“ со Бен Кингсли.



„
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Татко му бил мета на луѓето кои во будна состојба носеле 
чаршафи врз главите. Aктивист за граѓански, човекови и правата 

на црнците, нивен идеолошки херој. Бил на листата на најбарани 
на ФБИ и поминал шест години во затвор, но не се предал!

Малколм Икс

Образованието е пасош за иднината, 
бидејќи иднината им припаѓа на оние кои 

се подготвуваат за неа сега.
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француски поет, романсиер, есеист, драматург и романтичар „во 
душа“. Најпознатиот роман го напишал со желба да се обнови 

Богородичната црква во Париз. Планот не само што му успеал, туку 
предизвикал обновување на готската архитектура ширум Европа!

Оној што отвора училишна врата, 
ја затвора таа на затворот.

Виктор Иго



„
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Филозоф и „универзален човек“ роден во македонскиот град 
Стагирa. Бил машки шовинист и патријархален мислител, се 
залагал за ропството. Многу од неговите теории се неточни што 

не го спречило да доминира со западната мисла 2.000 години!

Корените на образованието  
се горчливи, но плодот е сладок.

Аристотел



„
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Авторка, застапник за правата на лицата со попреченост, 
политички активист, предавач. Дипломирала на колеџот 

Ретклиф, напишала 14 книги и стотици есеи. Била глува, нема 
и слепа. Кој е твојот изговор?

Највисок резултат на образованието е 
прифаќањето на различностите.

Хелен Келер



„

~ 20 ~

Писател, илустратор, аниматор и режисер. Автор на повеќе од 60 
книги за деца под името Др. Сус. Бидејќи немал деца изјавил: 
„Вие ги правите, јас ги забавувам!“ Напишал книга со помалку од 
50 збора заради кладба и ја продал во 8 милиони примероци!

Колку повеќе читате, толку повеќе  
работи дознавате, колку повеќе учите,  

толку повеќе места ќе посетите.

Д-р Сус



„
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Пакистанска активистка за образованието на децата и особено 
на жените. Најмлад лауреат на Нобеловата награда за мир. 

Нејзината борба прерасна во меѓународно движење.  
Алал да и е на Малала!

Едно дете, еден учител, една книга,  
едно пенкало можат да го  

променат светот.

Малала
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Се мажела три пати и не го земала презимето на ниеден 
маж. Нејзин педијатар бил прочуениот д-р Спок! Таа донела 

мир и просперитет во сексуалната револуција од 1960тите. 
Антрополог, комуникатор и контроверзен академик. 

Децата мора да се научат како  
да мислат, а не што да мислат.

Маргарет Мид



„
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Американскиот Никола Карев кој ги напишал највлијателните 
памфлети на почетокот на Американската револуција и ги 

инспирирал патриотите во борбата за независност. Активист, 
филозоф, теоретичар и револуционер.„Но Пејн, но гејн!“

Томас Пеjн

Еднаш просветлениот ум  
не може повторно да се замрачи.
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Пред него црнците морале да се возат во задниот дел од 
автобусите, немале пристап во училиштата, болниците или 
хотелите за белци, имале одделни фонтани за вода, јавни 

тоалети и кина. Каков крал на движењето за правата на црнците!

Интелигенција плус карактер -  
тоа е целта на вистинското образование.

Мартин Лутер Кинг



„
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Како мал бил познат како Капучино Анан, потекнувал од 
главатари на племиња. Овој дипломат од Гана, без маана, 

бил генерален секретар на Обединетите нации (ОН) од 1997 до 
2006. Добил Нобелова награда за мир во 2001 година.

Знаењето е моќ. Образованието е  
премиса за напредок, во секое општество, 

во секое семејство.

Кофи Анан



„
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„Таткото на американската литература“ и „најголемиот 
американски хуморист“, издавач и предавач. Бил пријател на 
Никола тесла кој му правел несолени шеги. Не бил школуван, 

но затоа цел живот се самообразувал.

Човек кој не чита  
нема предност во однос на  
оној кој не знае да чита.

Марк Твен



„

~ 34 ~

Старогрчки филозоф, математичар, ги запишувал мислите на 
Сократ, зашто овој го мрзело. Основач на првата Академија 

на светот во Атина. Дел од супер-трио фантастико со Сократ и 
Аристотел. Ги поставиле темелите на западната филозофија.

Не терајте ги децата да учат со сила  
или со грубост; насочете ги кон она  

што им го радува умот.

Платон
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Иако бил политичар не бил продавач на магла, туку просветител, 
дипломат и оратор. Бил сенатор, претседател на Универзитетот 
Харвард, гувернер на Масачусетс, министер за Велика Британија и 

државен секретар на САД. Уште нешто? Доста е!

Образованието поцврсто ја брани  
слободата отколку војската.

Едвард Еверет



„
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Француски „пар екселанс“ поет, новинар и бестселер романсиер 
(читај со француско „р“). Дома го сметале за идеален писател, 
не дека сакал француско лепче, туку дека бил ироничен. Член на 

академијата и нобеловец во 1921 година. О'ла ла!

Девет десеттини од образованието е 
охрабрување.

Анатол Франс



„
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Денес би бил „персона нон грата“, но до 2022 година не 
само што бил еден од најпочитуваните драматурзи и 

раскажувачи, туку бил и лекар, а не пекар или аптекар! Татко 
на модернизмот во театарот, на мајка Русија син.

Мудрост…. не доаѓа од возраста,  
туку од образованието и учењето.

Антон Чехов
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„
Втор во пребарувањата на Гугл по Леонардо ди Каприо, овој голем 
италијански универзален човек бил сликар, инженер, научник, 

теоретичар, скулптор и архитект. Ренесансниот хуманистички 
идеал бил обликуван според него. Не глумел во „Титаник“.

Најблагородното задоволство е  
радоста на разбирањето.

Леонардо да Винчи



„
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Шпански сликар, скулптор, графичар и театарски дизајнер. 
Еден од највлијателните уметници на 20 век, во нашиот народ 
познат како „и моето дете може да го нацрта тоа“. Зачетник 

на кубистичкото движење и на колажот.

Пабло Пикасо

Секогаш го правам она што не знам  
да го правам, за да научам како.



„
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Македонски народни 

поговорки

Чоек се учи со збор, а мечка со стап.
* * *

Шапката му ет арна, ама глаата му ет празна.
* * *

Учи се од млад, за кога ќе остареиш  
да не ти бидит жал.
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Учи лудо, да е полудо;  
учи мирно, да е помирно.

* * *

Кој знае книга, има четири очи.
* * *

Ум со пари не се купуат, ами со мака по наука.
* * *

Умниот е јунак, а не силниот.
* * *

„
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„ Тешко на умните меѓу будалите.
* * *

С учен до праг - с умен до век.
* * *

Со инка ум не се турат.
* * *

Пилците се познаваат по пеењето,  
а луѓето по зборуањето.
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Неписменио е слеп при очи.
* * *

На старост раван не се учи.
* * *

Колку знае стопано, (толку и) сето село знае.
* * *

Кој нема ума, нема ни дума.
* * *

„
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Кој многу зн’јт, многу тргат.
* * *

Кој знае, признава и на лажица;  
кој не знае, не признава и на паница.

* * *

Кој знае ногу, ногу се лаже.
* * *

Кога не те прашаат, не треба да кажуаш.
* * *

„
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Каков му ет умот, таков му е домот.
* * *

Во сред слепи и ќорав е цар.
* * *

Више вреди човек да е умовит отколку имовит.
* * *

Арно е сè да знаиш, ама не требит сè да праиш.
* * *



~ 58 ~

Во оваа книгичка е поместен избор на (според нас) наијнте-
ресни дваесеттина цитати поврзани со образованието. Оваа 
тема е актуелна кај нас, особено изминативе 2 години, но ни 
се чини дека пристапот на медиумите и на јавноста е превр-
тен наглава!

Потребно е темелно преиспитување на тоа што значи обра-
зованието, кои се неговите носители и како правилно да го 
негуваме и чуваме за да имаме подобри идни генерации.

Во книгичкава се вклучени и дваесетина поговорки за учење-
то и уката од македонскиот народ (благодарение на блогот 
на писателот Њупчо Димитровски).

Овие поговорки укажуваат на тоа дека мудриот македонски 
народ изгубил нешто значајно во последните децении. Не се 

ПОГОВОР
работи само за лошата репутација на образованието и лоши-
те резултати на меѓународните тестови како ПИСА, туку за 
нешто поголемо и пострашно. 

Во Македонија се изгуби интересот за учењето, истражу-
вањето, уметноста, науката заради девалвацијата на нив-
ните вредности. Овие професии се ниско платени (а кога 
се обидуваат да добијат вредност, се столчени од народен 
стап!) и потценети. Книгата е сведена на еден саем во спорт-
ска сала за кој медиумите не се интересираат, а интелектуал-
ците се сведени на робови на еден систем кој не ги почитува.

Со цел за подобрување на оваа состојба е направена и оваа 
книгичка, како и другите книги од едицијата Фактопедија, и 
единствените агрегатори за култура и наука во Македонија 
creative.mk и science.mk. Сите тие нешта се производ на 
Капка и Арно.мк.

Да не заборавиме да ја почитуваме културата, уметноста и 
образованието, зашто народ кој си ги почитува едукаторите, 
има светла иднина!

https://ljupco.panoptikum.mk/duma-opit-uka-20/
https://creative.mk/
https://science.mk/
https://www.kapka.arno.mk/MK/
https://arno.mk/
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