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Во името на Сојузот на друштвата за антички студии на 
СФРЈ и на Организациониот одбор на Научниот собир „Антиката 
и античкото наследство кај насгќ имам чест да го отворам овој наш 
прв југословенски мал конгрес на класичните филолози и други 
научни работници од областа на антиката. Чест ми е исто така 
да го поздравам претставителот на Собранието на СР Македо- 
нија и другите претставители на општествените, политичките, 
и научните установи на нашата земја.

Ве поканувам, драги другари и другарки, да се потсетиме 
на нашите колеги што работеле и постигнале поголеми успеси во 
областа на науката и школството, со што придонесле да се чуе за 
нив и надвор од нашата земја задолжувајќи не нас да ја продол- 
жиме таа успешна работа на полето на античките студии. Ве мо- 
лам со едноминутно молчење да им ја оддадеме должната почит 
на сите починати професори и други научни работници меѓу кои 
се наоѓаат и првите редактори на нашето списание Жива антика, 
на покојните професори Аница Савиќ-Ребац5 Нико Мајнариќ, 
Милош Ѓуриќ, Милан Будимир. — Слава им!

Среќни сме и радосни што овој наш прв научен собир спаѓа 
во годината на Титовите и нашите јубилеи, 85-годишнината на 
животот и 40-годишнината на неуморната политичка и организа- 
циона работа на нашиот врховен раководител, на прославениот 
Претседател на нашата заедница СФР Југославија.

Нашето друштво одн. Сојузот за антички студии на нашата 
република има малку необична историја. Сите друштва односно 
сојузи започнувале со организирање на друштвата и на сојузот а 
потоа со организирање на своите гласила. Нашето друштво од- 
нрсно Сојузот започна по обратен пат. Пред 27 години во Загреб 
беа удрени темелите на нашето списание Жива антика. Еве се пе- 
чати веќе 27.-то годиште на списанието. Кога беше 24.-то во пе- 
чат, ние успеавме за прв пат да се собереме, да се обединиме и да 
го организираме нашиот Сојуз. Претходно, се разбира, иниција- 
тивата на нашето Друштво за антички студии на СРМ позитивно 
повлијаа и другите наши републики да прејдат кон организирање
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такви друштва, а во октомври 1974. година на Меѓународниот 
конгрес во Дубровник што го организира југословенскиот Коми- 
тет на ЕИРЕНЕ, успеавме да се собереме и да ја избереме првата 
управа на нашиот Сојуз. Честа што ја доби нашата република со 
определувањето на Скопје како средиште на Сојузот е нешто што 
нас тогаш пријатно не изненади. Ние се дадовме на работа да ја 
оправдаме таа доверба.

Работата околу прибирањето на нашите научни сили траеше 
доста долго, уште од организирањето на нашето списание. Повеќе 
од 20 години траеше тоа наше собирање и договарање. Во тоа 
време нашето списание и нашите соработници бележеа се пого- 
леми успеси. Интересот за „Жива антика“ растеше и надвор од 
нашата земја. Меѓународната федерација на друштвата за кла- 
сични студии Р1ЕС одамна се интересираше и инсистираше да 
станеме и ние нејзин член. Минатата година и тоа беше регули- 
рано на редовното собрание на Р1ЕС во Брисел. Уште при офор- 
мувањето на нашиот Сојуз во Дубровник ние разговаравме и се 
договаравме за организирање и на еден научен собир до крајот 
на нашиот мандат. И еве го крајот на тие наши договори во врска 
со нашиот научен живот.

Овој наш мал конгрес, како што би го нарекол јас, ќе ги пока- 
же тие резултати во денешниов и следните иеколку денови на 
нашиот собир.

Ги поздравувам сите наши колеги што се дојдени од цела 
Југославија и им пожелувам успешна работа. Би сакал да се по- 
чувствуваат тие во овој наш град, во градот на Климент и Наум, 
на Прличев и на други културни и просветни дејци, како во свој 
дом. — Добре ни дојдовте!

ПОЗДРАВНИ ГОВОР ПРЕДСТАВНИКА СОБРАЊА 
СР МАКЕДОНИЈЕ ЖИВКА ВАСИЛЕВСКОГ, РЕПУБЛИЧКОГ 

СЕКРЕТАРА ЗА КУЛТУРУ

Драги гости, другарки и другари,

Почестен сум што можам од името на покровителот, Собра- 
нието на СР Македонија, да го поздравам научниот собир „Анти- 
ката и античкото наследство кај нас“ и на учесниците да им поса- 
кам пријатно престојување во Македонија и плодотворна работа 
на собирот.

Нашиот дел на Балканот, тоа вие подобро го знаете, со сво- 
јата централна географска положба, со широкиот излез на Егеј- 
ското Море и Солунскиот Залив, отсекогаш имал извонредно 
воено-стратешко значење на Балканот и за Метидеранот воопшто.


