
Локалитетот "Цоцев 
камен" кој се наоѓа во 
близина на Кратово ќе биде 
презентиран на 
Меѓународниот симпозиум 
во Италија, под наслов 
"Карпестата уметност во 
рамките на светското 
културно наследство".

КАРПЕСТА  УМЕТНОСТКАРПЕСТА  УМЕТНОСТ

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Значењето и вредноста на ло ка литетот "Цоцев 
камен", кој се наоѓа во близина на Кратово, 
пред учесниците на Меѓународниот сим по-

зиум во Италија ќе бидат пре зентирани од страна 
на француски експерти преку рефератот "Праис то-
рискиот локалитет 'Цоцев камен' од Ма кедонија и 
неговите аналогии со европските локалитети. Во 
подготовка на темата учествувале астрономот Paul 
Verdier, археологот Brunot Ancel и Emilia Masson, 
класичен филолог. 

На овој престижен меѓународен нау чен собир, кој 
ќе се одржи во Boario Terme во близина на ита ли-
јанскиот град Brescia, од 18 до 24 мај 2007 го дина, 
спомнатиот тим ќе даде целосна слика за овој веќе 
светски афирмиран локалитет.

СимпозиумСимпозиум

Со рефератот '"Цоцев камен', ло ка литет кој 
содржи платформа за ри туа лни жрт вувања, 
храм, сликана кар песта уметност и праис то-
риска оп серваторија", свое изла гање ќе има 
и д-р Душко Алексовски, кој вложи ог ромни 
напори за "Цоцев камен" да се слушне и во 
светот. 

Покрај Република Македонија, на Симпо-
зиумот учествуваат научни работници од Ав-
стралија, Италија, Канада, Велика Британија, 
Турција, Франција, Аргентина, Германија, Чеш-
ка, Индонезија, Мексико, Албанија, Косово, 

Ерменија, Македонија, Шведска, Грција, Полска, Мароко, Иран, 
Колумбија, Нова Каледонија, Украина, САД, Шпанија, Јужна Аф ри-
ка, Азербејџан, Кенија. 

На отворањето ќе зборува министерот Francesco Rutelli, а 
претставници од УНЕСКО ќе ја следат работата на овој престижен 
научен собир.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 
ПРАИС ТОРИСКИ ЛОК А ЛИТЕТ ПРАИС ТОРИСКИ ЛОК А ЛИТЕТ 
ВО ИТА ЛИЈАВО ИТА ЛИЈА

ВО ПРЕТКОНГРЕСНИТЕ ВО ПРЕТКОНГРЕСНИТЕ 
ДОКУМЕНТИ Е ДОКУМЕНТИ Е 
ЗАБЕЛЕЖАНО - Д-Р ЗАБЕЛЕЖАНО - Д-Р 
ДУШКО АЛЕКСОВСКИ, ДУШКО АЛЕКСОВСКИ, 
ПРЕТСТАВНИК ОД ПРЕТСТАВНИК ОД 
МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА
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