
Жива Антика, Посебни изданија, 9 (1991) 9

на сите членови и студенти од Институтот за класични студии во Скопје; на 
другарите од средствата за информирање кои радо ce одзваа да ja известу- 
ваат јавноста за работата на нашиот собир и на сите други кои што на било 
кој начин помогнаа денес да ce собереме овде.

Објавуваме дека собирот е отворен!

Благодарам за вниманието!

26. IX 1989 Скопје
Петар Хр. Илиевски

ПОЗДРАВЕН ГОВОР HA ПРЕТСЕДАТЕЛОТ HA РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ- 
ТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА

Почитувани учесници, драги гости

Дозволете ми да го поздравам V-οτ Р1аучен собир на Сојузот на дру- 
штвата за антички студии на Југославија на тема: „Грчко-римската антика 
во Југославија и на Балканот“ и да ви посакам успешна работа.

Овој Научен собир ce одржува во годината кога Универзитетот „Кирил 
и Методиј“, го одбележува својот четириесетгодишен јубилеј, a тоа е време 
на еден интензивен научно-технолошки развој, кога секое современо опште- 
ство ги ослободува природните сили и ги покренува интелектуалните снаги 
кои најавуваат дека општеството ќе стане она што науката, знаењето, култу- 
рата, смелоста и имагинацијата ќе одлучат тоа да биде, време кога учениците 
трагајќи за вистината ja менуваат истата, a вие работејќи на античките ци- 
вилизации, кои вековите не можат ниту да ги избришат ниту да ги заборават 
туку напротив остатоците од овие цивилизации и денес уч&т, упатуваат, на- 
сочуваат, кон патиштата за хуманизам, храброст, истрајност, настојувате да 
дадете придонес во успешното водење на една од оние големи битки денес 
кои значат и движење на историјата напред. Трагајќи по научната вистина 
откривате колку денешната култура и должи на античката култура или со 
кои врски балканските Словени ce врзани за античката култура, за нејзи- 
ниот простор и нејзините носители, зборувате за цивилизација која како на 
непресушен извор постојано и ce навраќаат творците кои сакаат да бидат 
инспирирани од една уметничка чистота, убавина, оргиналност и достоин- 
ство. Колку би била светската културна ризница посиромашна без многу- 
бројните антички средновековни и други спомениди кои ce наоѓаат на овој 
дел од Балканот и пошироко. Пред каков ли постојан предизвик сте вие 
кога на вашето тло ce Хераклеа, Лихнида, Скупи, Баргала, Курбиново, Ме- 
дијана, предизвик кој во исто време е и проклетство оти постојано ве навра- 
ќа на истраженото за да cè открие и она што останува како недоречено.
He случајно го спомнувам јубилејот на Универзитетот зашто никулците на 
научните истражувања на класичните филолози и други научни работници 
од областа на антиката на овој простор ce совпаѓаат со овие почетоци од 
постоењето на Универзитетот, a дали ce успеало во тоа и ако ce успеало 
колку, зборува списанието „Жива Антика“ и интересот за неа и надвор од 
нашата земја. Kora ce прелистуваат страниците на ова списание ce гледаат 
достигнувања со кои може да ce биде горд, зборувате за античка култура, за 
учесниците во градењето на античката култура кои пренеле многу антички 
сфаќања и многу антички обичаи со што на еден непобитен начин го пока- 
жувате нејзиното влијание во создавањето на нашата култура, со што анти-
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ката не ja поместувате во музеј туку каде таа припаѓа, дел од нас, нашето 
живеење и битисување.

И од насловите на излагањата предвидени во Програмата за овој Нау- 
чен собир и обичниот човек на кого му е туѓа оваа проблематика, би можел 
да ja согледа оваа континуирана нишка што како непресушен извор ce про- 
влекува од антиката до денешни дни на нашиве простори, нејзините влија- 
нија во областа на мислата, јазикот, инспирациите во областа на литерату- 
рата, просветата, ликовната уметност, скулптурата a сето тоа придонело и 
придонесува за една духовна самостојност на овие простори.

Радмила Кипријанова

ПОЗДРАВЕН ГОВОР HA ПРОРЕКТОРОТ HA УНИВЕРЗИТЕТОТ “КИРИЛ
И МЕТОДИЈ“

Од името на колегиумот на Ректоратот и Универзитетот „Кирил и Ме- 
тодиј“ во Скопје ми е доделено пријатно задолжение, и уште поголема чест 
да го поздравам отварањето на научниот собир „Грчко-римска антика во 
Југославија и на Балканот“, присутните гости, како и учесниците на истиот.

Посебно радува фактот што Вашиот еминентен собир ce одржува во 
годината кога Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје ja прославуваа 
својата 40-годишнина.

Горди сме што оваа година во рамките на јубилејот во Скопје и во 
Републиката ce одржаа повеќе републички и меѓународни научни собири, 
од повеќе научни области. Успешни научни собири ce одржаа од областа на 
медицинските науки, на техничките, и на општествено-хуманитарните.

Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје е конституиран во 1949 
година и на јубилејот тој е презентиран со своите постојни 20 факултети, 8 
научни самостојни инститрути и други научни институции.

Соработува со 27 странски универзитетски центри, чија дејност ce ма- 
нифестира преку повеќе форми на соработка.

Во меѓууниверзитетската соработка значајно место зазема и Филозоф- 
скиот факултет во чии рамки работи Катедрата за класична филологија. 
Популарноста на оваа Катедра, покрај редовната дејност, е позната и со 
реномираното издавање на списанието „Жива Антика“.

Во него го најдоа своето место научните работници од СР Македонија 
но и многу пошироко, од СФРЈ и од целиот свет.

Низ неговите страници презентирани ce настани, личности, теми од 
нашето далечно минато. Меѓу нив ce истакнуваат имињата на познатите 
научници кои ce занимаваат со античкиот период, со средновековниот, ши- 
роко познат во нашата научна југословенска јавност. Од нашата средина 
меѓу нив да го споменеме доаенот на Катедрата - проф. д-р Михаил Петру- 
шевски.

На сите Вас и учесници на Собирот познато Ви е дека 40-годишнината 
на Универзитетот ce надоврзува на подолготрајна културна традиција, која 
не води до времето на работењето на Климент и Наум Охридски во IX век во 
Македонија, кога беше формирана позната Охридска книжевна школа. Ме- 
ѓутоа, на просторот во Македонија, каде што Климент и Наум Охридски ja 
пренесоа Кирило-методиевската глаголска традиција, беа видливи трагите 
од материјалната и духовната наследна стара култура, изразена преку оста-


