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СПОНЗОРСТВО
СПОНЗОРСТВО

Од 4 до 9 септември 
2006 година, во гл ав -
ниот град на Пор ту-

галија, Лисабон, ќе се одр-
жи 15. Светски конгрес на 
ар хеолозите и истра жу ва-
чите на карпестата умет ност. 
Во моментов, един ствен на у -
чен работник кој ќе ја прет-
ставува Маке до нија на овој 
престижен ме ѓународен со -
бир е д-р Душ ко Алек сов-
ски, претседател на Свет-
ската ака демија за кар пес-
та умет ност.

Благодарение на 
добрата волја на нај-
го ле миот донатор, 
основачот и соп стве-
никот на нај читаниот 
светски македонски 
неделник "Ма кедон-
ско сонце", Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски, кој 
целосно финансиски 
го помогна пату ва ње-
то, д-р Алексовски ќе 
може да учествува на 
Конгресот во Ли са-
бон, Португалија.

Следниот куриозитет кој 
е поврзан со името на от-
кри вачот на карпестата умет-
ност во Македонија е фак-

тот што тој е един стве ниот 
учес ник на овој собир со 
при фа тени 4 реферати, ме ѓу 
кои и рефератот за ком-

плетната праисториска оп-
сер вато рија "Цоцев ка мен", 
опсер ваторија која се ис-
тра жува и од членови на 
Фран цус киот национален 
центар за научни истра жу-
вања од Париз, научни ак-
тивности кои ги коорди-
нира госпоѓа Emilie Mas-
son,  истражувач на кар пес-
тата уметност од "До лината 
на чудата", или како што 
Французите ја на ре куваат: 
"Vallee des Mervei lles", а 
која повеќе дена ми на на 
овој локалитет со бирајќи 
по  датоци за каби нетско ис-
тражување.

Но, светот немаше да ја 
осо знае вистината за "Цо-
цев камен" и новите откри-
тија од областа на кар пес-
тите гра вири, од кои некои 
се вистински бисери во 
свет  ски рамки никогаш ви-
дени во светот, доколку не 
беше добрата волја на нај-
го ле ми от донатор, осно ва-
чот и соп ственикот на нај-
читаниот светски маке дон-
ски недел ник "Маке донско 
сонце", Ѓор ѓија-Џорџ Атана-
соски, кој целосно финан-
сиски го помогна патува-
њето на д-р Алексовски во 
Лисабон, Пор тугалија, от ка-
ко Минис терството за кул-
тура, како по обичај, го одби 
барањето на Алек совски за 
финан сис ка по мош во врс-
ка со него вото патување во 
Порту галија. 
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