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Претставникот на генералниот 
секретар на ОН, Ко фи Анан, и пре-
говарачот Метју Нимиц, во Њу-
јорк се сретна со грчкиот минис-
тер за надворешни работи, Пет -
рос Мо ливијатис, со цел да из нај-
де решение за прашањето око лу 
употребата на уставното име на 
Ма кедонија. 

"Со Метју Нимиц е одржан уш-
те еден состанок за името на ПЈРМ. 
Моливијатис јасно ги повтори на-

шите познати ста вови. Тоа значи дека последните пред-
лози на Ни миц ги сме таме за основа за преговори", ја 
пренесува грчката но винска агенција АНА изјавата на 
порт па ролот на грч кото МНР, Јорго Кумуцакос.

Тој додаде дека "Нимиц го цени грчкиот став" и ин-
фор мирал дека ќе го продолжи дијалогот со прет став-
ниците на двете страни.

САД ќе го поддржат секој договор кој ќе произлезе 
од посредништвото на специјалниот претставник на 
Обе ди нетите нации во врска со спорот околу името 
Македонија меѓу грчката и македонската страна, ја 
цитираат грчките весници изјавата на американскиот 
заменик-државен се кретар Мет Брајза. 

"Стојам зад напорите на специјалниот посредник на 
ОН, Метју Нимиц", вели американскиот дипломат, дода-
вајќи дека не знае дали тој под готвува нов предлог. 
Весниците соопш туваат дека прашањето околу име-
то ќе биде главна тема и на разговорите кои в петок во 
Вашингтон ќе ги има грч киот заменик-министер за над-
ворешни работи Јанис Ва линакис со Мет Брајза.

 

  

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 
учес  твуваат 28 претставници од дваесеттина ПЕН цен-
три, како и 25 учесници од Ма кедонија. 

На неа ќе се одржат промоции на 
нови електронски и печатени пуб-
ликации, состанок на Коми тетот за 
превод и јазични права, како и ре-
довно литературно чи тање, овој пат 
организирано во манастирскиот 
ком плекс "Св. Наум" во Охрид. 

Претседателот на македон ски  от 
ПЕН центар, господинот Ди ми тар Ба-
шевски, изјави дека те ма та на Кон-
ференцијата е секогаш актуелна, би -
дејќи многу писатели творат во свои-
те земји, надвор од нив, во ег зил или, пак, на јазик кој не 
е службен во државата во која живеат. На Осмата ПЕН 
конференција ќе присуствува и новиот генерален се кре-
тар на Меѓународниот ПЕН цен тар, Џоан Лидом - Акер-
ман. По завршувањето на Конференцијата, во Маке до-
нија ќе престојува прет се дателот на францускиот ПЕН 
центар, Жан Глод, со кого македонскиот Центар одржува 
добри билатерални од носи. По тој повод на 25 сеп тем-
ври, во Битола ќе се ор ганизира вечер со него, на која ќе 
се дискутира за ма кедонско-француските книжевни оски.  

ПРОДОЛЖУВА ДИЈАЛОГОТ ЗА 
ИМЕТО 

ОСМА ПЕН КОНФЕРЕНЦИЈА

Во организација на Ин-
тер националното здруже-
ние на жени ("International 
women association") и при-
ватното претпријатие за про-
изводство на рози "Руж Ме-
ланд", неодамна беа дони -
рани финансиски средства 
за потребите на ОУ "Кочо 
Ра цин" од Скопје. Станува збор за аукција, која Здру же ние то 
и "Руж Меланд" ја организираа, со цел да им се по могне 
на неколку ученици од Домот за деца без ро ди тели "11 
Октомври". 

Долгогодишното постоење на училиштето бележи не-
прекината соработка со Домот "11 Октомври", а годинава 
со поддршка на Здружението и "Руж Ме ланд" успеа да 
обезбеди финансиски средства, преку аук ција 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 Запад на Македонија. 

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА ОУ 
"КОЧО РАЦИН"

ЗАПАДНИТЕ ИСТОРИЧАРИ ЗА 
ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА

Неодамна од печат из ле  зе кни-
гата на маке дон скиот историчар од 
Австра ли ја, Јанко Томов, со нас лов 
"Античката историја на Маке до ни-
ја и Балканот во делата на запад-
ните автори". Рецензент на кни га-
та е исто ричарот Александар Дон-
ски. На околу 140 страници Томов  
прв пат во македонската ис то рио-
графија нуди заокружен осврт кон 
пишувањата на сов ремените за-
пад ни автори во врска со нашата 
историја. Овие пишувања (со кон-

кретни примери) опфа ќаат широк дијапазон, почнувајќи 
од некоректни пишу ва ња, дури и лаги и дрски фалси фи-
кати, па сè до коректни презентирања на македонската 
историска вистина. То мов смета дека со оваа книга (на-
брзо ќе се појави и на ан глиски јазик), ќе укаже на ре ле-
вантните фактори во запад ните земји за некои заблуди, 
кои ги имаат во врска со нашата историја и на тој начин 
ќе по могне во осоз на вањето на вистинската слика за Ма-
ке до нија како етно-историска целина од нивна страна.


