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ПРОДОЛЖУВА ДИЈАЛОГОТ ЗА
ИМЕТО
ОСМА ПЕН КОНФЕРЕНЦИЈА
Претставникот на генералниот
секретар на ОН, Кофи Анан, и преговарачот Метју Нимиц, во Њујорк се сретна со грчкиот министер за надворешни работи, Петрос Моливијатис, со цел да изнајде решение за прашањето околу
употребата на уставното име на
Македонија.
"Со Метју Нимиц е одржан уште еден состанок за името на ПЈРМ.
Моливијатис јасно ги повтори нашите познати ставови. Тоа значи дека последните предлози на Нимиц ги сметаме за основа за преговори", ја
пренесува грчката новинска агенција АНА изјавата на
портпаролот на грчкото МНР, Јорго Кумуцакос.
Тој додаде дека "Нимиц го цени грчкиот став" и информирал дека ќе го продолжи дијалогот со претставниците на двете страни.
САД ќе го поддржат секој договор кој ќе произлезе
од посредништвото на специјалниот претставник на
Обединетите нации во врска со спорот околу името
Македонија меѓу грчката и македонската страна, ја
цитираат грчките весници изјавата на американскиот
заменик-државен секретар Мет Брајза.
"Стојам зад напорите на специјалниот посредник на
ОН, Метју Нимиц", вели американскиот дипломат, додавајќи дека не знае дали тој подготвува нов предлог.
Весниците соопштуваат дека прашањето околу името ќе биде главна тема и на разговорите кои в петок во
Вашингтон ќе ги има грчкиот заменик-министер за надворешни работи Јанис Валинакис со Мет Брајза.

ЗАПАДНИТЕ ИСТОРИЧАРИ ЗА
ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА
Неодамна од печат излезе книгата на македонскиот историчар од
Австралија, Јанко Томов, со наслов
"Античката историја на Македонија и Балканот во делата на западните автори". Рецензент на книгата е историчарот Александар Донски. На околу 140 страници Томов
прв пат во македонската историографија нуди заокружен осврт кон
пишувањата на современите западни автори во врска со нашата
историја. Овие пишувања (со конкретни примери) опфаќаат широк дијапазон, почнувајќи
од некоректни пишувања, дури и лаги и дрски фалсификати, па сè до коректни презентирања на македонската
историска вистина. Томов смета дека со оваа книга (набрзо ќе се појави и на англиски јазик), ќе укаже на релевантните фактори во западните земји за некои заблуди,
кои ги имаат во врска со нашата историја и на тој начин
ќе помогне во осознавањето на вистинската слика за Македонија како етно-историска целина од нивна страна.

Од 22 до 25 септември во Охрид, ќе се одржи Осмата
ПЕН конференција, а учесниците ќе расправаат на тема
"Писателот во(н) татковината". На Конференцијата ќе
учествуваат 28 претставници од дваесеттина ПЕН центри, како и 25 учесници од Македонија.
На неа ќе се одржат промоции на
нови електронски и печатени публикации, состанок на Комитетот за
превод и јазични права, како и редовно литературно читање, овој пат
организирано во манастирскиот
комплекс "Св. Наум" во Охрид.
Претседателот на македонскиот
ПЕН центар, господинот Димитар Башевски, изјави дека темата на Конференцијата е секогаш актуелна, бидејќи многу писатели творат во своите земји, надвор од нив, во егзил или, пак, на јазик кој не
е службен во државата во која живеат. На Осмата ПЕН
конференција ќе присуствува и новиот генерален секретар на Меѓународниот ПЕН центар, Џоан Лидом - Акерман. По завршувањето на Конференцијата, во Македонија ќе престојува претседателот на францускиот ПЕН
центар, Жан Глод, со кого македонскиот Центар одржува
добри билатерални односи. По тој повод на 25 септември, во Битола ќе се организира вечер со него, на која ќе
се дискутира за македонско-француските книжевни оски.

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА ОУ
"КОЧО РАЦИН"
Во организација на Интернационалното здружение на жени ("International
women association") и приватното претпријатие за производство на рози "Руж Меланд", неодамна беа донирани финансиски средства
за потребите на ОУ "Кочо
Рацин" од Скопје. Станува збор за аукција, која Здружението
и "Руж Меланд" ја организираа, со цел да им се помогне
на неколку ученици од Домот за деца без родители "11
Октомври".
Долгогодишното постоење на училиштето бележи непрекината соработка со Домот "11 Октомври", а годинава
со поддршка на Здружението и "Руж Меланд" успеа да
обезбеди финансиски средства, преку аукција на 50
букети рози. Средствата се наменети за 5 ученици од
Домот "11 Октомври", кои учат во ОУ "Кочо Рацин", со цел
да им се покријат дел од трошоците предвидени за
воспитно-научната екскурзија низ Западна Македонија.
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