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Истоварувањето 
на 06.06.’44

Датумот 6 јуни 1944 година, најчесто нарекувана „Денот-Д“ одекнува 
во сеќавањата и спомените бидејќи претставува клучен момент 
за француската и светската историја. Денот на истоварувањето на 
сојузничките трупи во Нормандија, оваа година одбележа 70 години 
од големата европска битка. Овој ден со себе носи голем број на 
сведоштва, чии политички, идеолошки и економски траги и денес 
претставуваат симбол на мир и заедништво.



КОМЕморација ПО ПОВОД
70 ГОДИНИ ОД ДЕНОТ-Д

На Денот-Д, на плажите во Нормандија се истоваруваат: 1 213 воени бродови, 736 бродови 
со помош, 864 карго бродови и 4 126 десантни бродови истоваруваат 20 000 возила и 

156 000 војници од американската, британската и канадската армија. Во текот на денот 
сите плажи се освоени, а 10 000 војници се мртви, повредени, исчезнати или заробени. Со 
отворањето на овој нов фронт во Европа, битката во Нормандија денес се смета за клучна, 

бидејќи води до капитулација на Третиот Рајх на 8 мај 1945 година.
Во јуни 2014 година, Регионот Долна Нормандија одбележа 70 години од оваа битка, во 
присуство на светските лидери од земјите учеснички, преживеани ветерани, илјадници 

жители на Нормандија и посетители од целиот свет 
кои им одадоа почит на војниците кои беа дел од оваа битка.



ПЛАЖИТЕ НА НОРМАНДИЈА - 
СВЕТСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Плажите на истоварувањето се простираат на 100 километри вдолж нормандиското крајбрежје од департманот Ла 
Манш до департманот Калвадос. Истоварувањето на бреговите на Нормандија, исто така познато како операција 
Оверлорд се изведува на пет плажи: Јута, Омаха, Голд, Џуно и Сворд.
Секоја година повеќе од пет милиони луѓе ги посетуваат плажите на Нормандија. Затоа и Регионот претставува 
вистински музеј на отворено, симболичен предел на меморијален туризам и универзални вредности на мир, слобода 
и помирување. Оваа јубилејна година Нормандија, заедно со своите партнери, поднесе кандидатура за да ги стави 
плажите на Истоварувањето на листата на светско културно и природно наследство на УНЕСКО.

http://www.the70th-normandy.com/normandy/inscription-of-the-landing-beaches-on-the-unesco-world-heritage-list/%3Flang%3Den
http://www.the70th-normandy.com/normandy/inscription-of-the-landing-beaches-on-the-unesco-world-heritage-list/%3Flang%3Den


и македонија го 
одбележа денот-д

Денот-Д е одбележан исто така преку активности во рамките на програмата за децентрализирана 
соработка помеѓу Долна Нормандија и Република Македонија. Македонска делегација учествуваше во 

многубројните активности за Комеморацијата на Денот-Д во Нормандија.  
Во Битола беше направен и промовиран краток документарен филм „Војникот Рајан од Битола“. Филмот ја 

раскажува животната приказна на, веројатно единствениот Македонец кој учествувал и загинал на битката 
во Нормандија, војникот Панде Матевски од Битола. Во рамките на Францускиот филмски фестивал во 

Скопје се прикажува филмот „Светлината на зората“ кој ја отсликува епопејата на Денот-Д. 
Всушност, овој период на соработката е означен со два важни моменти во светската историја: 70 години 

од истоварувањето на сојузничките сили во Нормандија и 100 години од започнувањето на Првата светска 
војна. Овие историски настани влијаат за развојот на Регионот Долна Нормандија и Македонија не само 
во минатото туку и денес. Затоа, тие ги отсликуваат приоритетните теми во соработката: сеќавање, мир и 

помирување; културно наследство и човекови права.

http://goo.gl/4ZVrNB


Оваа публикација е реализирана во рамките на 
програмата за децентрализирана соработка помеѓу 

Регионот Долна Нормандија и Република Македонија
www.bn-mk.org

Галеријата на фотографии од одбележувањето на 
70 годишнината од истоварувањето можете да ја најдете на овој линк

http://bn-mk.org
https://www.flickr.com/photos/125369018%40N03/sets/72157645143067795/
https://www.flickr.com/photos/125369018%40N03/sets/72157645143067795/

