
СЕДУМНАЕСЕТТИ МЕЃУНАРОДЕН ВИЗАНТОЛОШ КИ КОНГРЕС

Од 3— 8 ајвгуст 1986 година во 
Вашингтон, САД, ае оДржја XVII 
МегундроДјен византолошки кон- 
грее. Bio иметь на Меѓународната 
асоцијација на византолошките 
студии Конгресјот го организира 
домаќијногг: Нациојналниот визан- 
толошки комитет на САД. В'о ра- 
ботата на КонгрСсот зедоа учество 
акЅолу 600 учесници од сите кон- 
тдаенпги на GBleror. Работата на 
Коигресот се одвиваше во просто» 
риите на Униворзитетот Џорџтаун 
и во Позвајтиогг (светски визанго- 
Дошки цантШјр Дамбартон Оукс, 
во Вашингтон.

На XVII Мегунарад'ен византо- 
лошки конгресс ов(о- Вашингтон за 
разлика од претхоДниПе конгреси 
СФР Југославија, fa претставуваа 
мал бр!ој цретсТаМици —  10, од 
кои 3 1од CP Македонија. Един» 
отвената причина з'а тоа беше ма- 
таријалѕната страта: необезбедува- 
њето во оДделниуе социјалис1тич- 
ки републикји и покјраини на по» 
требнигге 1с|редства. За тоа некой 
пријавени учесници во послеДни- 
от момВДт ι1οι опкажйа своето уче- 
ство на Конгр!есот. Тоа рак при» 
донесе југослов!ан!аките претстав- 
ници (за разлика од пјретходниогг 
койгрес кој се оДржа 1981 година 
во Виена) на К}онгр!е|сот во Ва
шингтон Да бида|т некомпактны и 
организир1а1ни.

Со подготовкшпте за уч!ество на 
XVII М|егуНа{р!оден византолошки 
конгрес во Вашингтон раЖоводе- 
ше Југо|слове)н1скиот византолош
ки комитет во кој членуваат прат- 
ставииди оД сите републики и по- 
крайни. СР Макадонија ja прот- 
ставув!а!а ррофесјорите д-р Бранко 
Панов и д-р Пјетајр Миљковиќ —

Пепек, пјрвиот делегиран од Соју- 
зот на друш!твата на иеторичари- 
те на СРМ, а вториот од MAHY.

Македон!с1ките прегставшщи в 
ЈугослоВеЖскирт византолошки ко
митет, согласно донесэиихе одлу- 
ки на оостаноците на Комитетот, 
навреме ги презедоа сите потреб- 
ни чекори за Да ги испјратат сво- 
ите резимшьа и сите Други по
требны родатоци. Ист|о така тре 
испратија и списоци на (најновите 
научни изДаниј1а од областа на 
византологи jata во СРМ. Но, за 
жал, иако домаѕќинот обезбеди 
бесплатно сместуваьые во домови- 
те на Унйверзитетот Џорџтаун и 
незнатна Материјалта помош за 
ерте учесници од аоцијалистич- 
ките земји, од СРМ заминаа са
мо профејсорите Блага Алексова, 
Бранко Панов и Зоја Личенјовска.

ЈугословШските учеаници на 
Конгресот на ајеродромот во ЬЬу- 
јорк беа лично' рречекаши од чле- 
рот на Ојрганизацрониот комитет 
проф. д-р Томас Метјус, кој за 
сего времс на npedrojlOT во Ва
шингтон љубезно им стоеше на 
располагайте.

XVII Меѓународен византологи 
пси iKiofHTpiec беше увечено отворен 
на 3 август в|о главната овсчета 
сала ца Универзитетот Џорџтаун 
од д-р Majprajpieir Фр!ејзер, претсе- 
дател на Националниот византо
лошки комитет на САД. Покрај 
друпите претсТа!в!ници од Меѓуна- 
родната асоцијација на византо- 
яопшите (студии, Коргресот го 
иоздрави и на учеониците им по- 
жели успешна работа сенатор οι 
Пол С. Сарбанс.

На Конгресот во Вашингтон 
рентралтата и главна тема беше
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„Кјризата и коЦтйнунтетот во Ви- 
зактија“. Ишаку, работата на Кюн- 
греаот de одвившЦе покрај на пле- 
нарните седници, на кои беа под- 
еейени главните реферати, и во 
рамки Де на отделяйте (секции.

Македонеките учЈесјници на Кон- 
rpecqr своите реферати (сјоошнте- 
еија) пи подЦесоа во еекциите, и 
таа п|роф. Бл. Алексова под наслов : 
„Еписѕкопаката базилика во Сто- 
би“ (/секција 6 2 ) ;  проф. Бр. Панов 
род На|слов: „Политиката на Ви
зантина сррема македонркиде Сло- 
вени одјразена во Дејноста на бра- 
ката Кијрил и МеДОДиј" (секција 
13) и Зоја Личеновска под Јнјао 
лов: „ОблекаДа на икојниде од Ох
рид" (секција 25). Сите ти|е беа 
ироцратени с о  голем интерес и 
дијсжу.сија,

XVII МегуйарЮщен византолош- 
ки конгрес во Вашингтон беше 
пр|опратен и tco други видови ак
тивности. Беа о)држани школку 
колоквиуми и округли маси, на 
кои беа подлежали на научна раз
работка повеќе теми: „Византија 
и Словените", „Пајрите како из- 
вор за историјата на црювинции- 
те", „Слободаото и зависно селан- 
ство“ щи. HicTtOi |така домаќиниде 
организираа посета на пјовсдје из- 
ложби во Вашингтон, како и во 
Балтимор, каде учесниците на

гатсТвото на сребро во рана Ви- 
јално паотавените изложби: „Бо- 
зантија" и „ВизантЦакјото злато: 
илуминации во г(рчките ракопи- 
си".

Работала на XVII Меѓународда 
византолјоижи KOHitpiec заврши eia 
8 август. Пред свеченјото завршу- 
вагье на КРнгресрт беше одлуче- 
но наредниот, XVIII конгрес да 
се юд'ржи во Морква 1991 годи
на.

Во целина земено, учеството 
на македснскйте визацтолюзи на 
XVII МегунароДен визандолошки 
конгрес во (Вашингтон беше мош
не забележЦгелно, ка|ко во рам- 
ките на работата на пленарните 
седници, секциите и Округлите ма
си, така и надвор од нив. Своето 
учество та К|о1ндреѕсот шие го ис- 
кориДгија да вОспостават нови 
пријателски вроки со юДделейге 
византолоэи, да разменат публи
кации, сепарати и сл. Исто така 
на НащиоШлната библиотека во 
Вашингтон беше подарена иајно- 
вата сгритомна публикации а од 
Стјепан Андолјак и Бранко Панов 
„Среднювековна М(акедонија", ко- 
la ja изддде реномираната Скоп- 
ока издавачка куќа ЈМисла“ во 
1985 година.

Бранко ПАНОВ
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