
Т Р Е Ћ И  М Е Ђ У Н А Р О Д Н И  К О Н Г Р Е С  З А  В И З А Н Т И С К Е  
С Т У Д И Ј Е  У  А Т И Н ИПрема закључку донесеном 16 априла 1927 у завршн.ј седницм другог међународног конгреса за византиске студије у Београду, одржан je од 12 до 18 октобра 193لا трећи конгрес у Атини. Организациони комитет са с. Менардосом као претседником, Дим. Папулиасоы као потпредседником и Анаст. Орландосом као генералним секретаром учинио je све, да конгресу осигура UITO плоднији и успешнији рад. Конгрес je био врло добро посекен; осим Русије биле су претставл>ене све земље, у којима има радника на пол,у византологије; али Русија' ипак није остала без претставника jep су биле заступљене руске научне установе у Чехословачкој и нашој држави. Деле- гација наше.државе била je веома бројна и у њ؟ ј су била заступлена сва наша научна средишта и научне установе у којима се негују византиске студије. Свечано отварање конгреса извршено je у присуству претставника грчке владе и цркве 12 октобра 1930. с  обзиром на многостраност и разно- врсност пријављених предавала формирао се конгресу четири секције: фило- лошку, историску, правну и археолошку. За предавала пак Koja су прелазила оквир специјалне секције и била од општег интереса биле су предвиђене заједничке седнице свих секција.У  слеДеЬем наводим по хронолошком раду предавала одржана у по- јединии секц؟ јама, ограничавајући ce y onuiToj, историској) правној и фило- лошкој секцији на најважнија, а у архелошкој на. она, к ојасуза  нас од непо- средног ин-тереса.' ОПШТА СЕКЦИЈА.
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N. Radojcic,Les sources grecques pour la bataille de Kos.sowo (публико-вано на српском језику у овом часопису T. VII—VIII [1929/30) 163— 175 и на немачком [езику под 'насловом „Die griechischen Quellen zur Schlacht am Kosovo Polje“ у часопису Byzantion VI [1931[ 2 4 1 -2 4 6 ; cp. о овом и чланак H. Grégoire-a L ' opinion byzantine et la bataille de KossOvo y By.zantion VI [1931] 24 7 -2 5 1 ;Σ . θεοτόκης. Περί τών συμμαχιών τών μεσογειακών Δυνάμεων άρχομένου τα. ιδαίώνος, κατά της καθέδον τών Τούρκων έις τάς νήσους καί τά παράλια τοΰ Αίγαίον;
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N. Zupanic,Zur Frage der Abkunft der Anten ;Δ. K . Τσοποτός, Περί έγκαταστάσεως το. σλαυικο. έθνους τών Βελεγεζητών παρά τδν Παγασιτικδν Κόλπον;7. Radonitch,Kritobulos) historien byzantin du X V siècle;7. ۵ ؟ ٠ -, Le site de lustiniana prima;K  Άμαντος, Beiträge zur Geschichte d.er Agrarverhältnisse von Byzanz und der Slaveneinfälle';7. Gay.L’ abbajé de Cluny et Byzance au début du XII؟  siècle;A. Σιγάλας, Περί το. 'Αρχείου της Μονής τών Ίβήρων καί της μελετωμένης έκδό. σεως τών βυζαντινών '؛διωτικών έγγράφων το. Αγίου Όρους.ΠΡΑΒΗΑ СЕКЦИЈА.

ρ. Collinet,Le Χαρτίον en catalogue des actions dans le droit, byzantin; G . Ferrari,Rapporti fra la letteratura giuridica bizantina e le glosse occi- dentali 'con particolare riguardo al liber pauperum di Vacario;
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Ph. Granic,Das Klosterwesen in den Novellen Kaiser Leon des Weisen (штампано y Byz. Ztschr. X X X I [1931] 61— 69);
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٠ . OstrogorskVyDasbyzantinjsche Steuersystem im Altertum und im M it.telaltar (публиковаНо у часопису Byzantlon VI [1931] 229 — 240)؛G. Rouillard,Remarques sur les institutions financières sous les Paléologues;
۶ . H. Schmid,Der Seelteil (τότρίτον, είς ψυχικόν) des byzantinischen Erbrechtsund.seine Entsprechungen im Süd — und ostslavischen Reclit;

K. Schweinburg,Zur Soziologie des Thronwechsels vou Leon 1 — Isaak Komnenos (457— ؛ (1057
A. Soloviev,Zwei serbische Kompilationen des byzantinischen Rechts;
A. Steinwenter,Byzantinische Mönchstestamente؛K . Τρ، α.νταφυλλόπ٥υλ٥ς, Die Novellen des Patriarchen Athanasius betreffend die τριμοιρία (публиковано у часопису Byzantinisch-Neugriechische Jahrbttcher Vlll [1931] 136-1.46)؛
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۵ . Παππούλιας, Περισυλλογή ilέπεξεργασία των φιλολογικών πηγών τοΟ ۶υζαν- τιακο. δικαίου. АРХЕОЛОШКА СЕКЦИЈА.
Β. Saria,Neue Funde in der Bischofskirche von Stobi;1  Abramic,Die Wichtigkeit der Denkmäler im Museum von Knin fürdie Geschichte und Kunstgeschichte des frühen Mittelalters in Dalmatien;A JrBelaev,Les plus anciennes icones en Russie ؛

'■·],■% ]■ Fr.٠خرئت  Byzantinische und byzantinisierende marianische Andachtsbilder in Slovenien;
L. Mirkovic, 1) Das Kreuz im Schatze des hl. Peter in Rom (штампано српск.И' у часопису Богословље V., [1930] 112-122); 2) Die Engel und Da- monen auf deu. Kapitalen der S‘ D'emetriuskirche des Markus Kloiters bei Skoplje (публиковано на српском језику у часопису Старинар 111 cep. VI T. [1931] 1— 13); -А !. Okunev,Les peintures de 1’ église de Né'ezi et leur date;
Fr. Mesesnel,Fresken aus der zweiten Hälfte des 12.. Jahrhunderts;

VI. Petkovich,Les peintures de 1’ église de DeCani du X IV . 'Siècle .(публи-ковано на српском језику у овом часопису t. Ѵ ІІ-Ѵ ІІІ [1929/30] 83—89).У  завршној седници одржаној 18 октобра после подне донесе'ни су ови закључци:1) Има се основати међународни институт за византиске студи]е у Атини;2) Изречена je потреба стварата Corpus epistolograforum byzantinorum;3) Стварање новое зборник.а византиских извора са критичким текстом, преводом на модерн'и језик француски) и коментаром (т. зв. Corpus Bruxel- lense, који има да замени стари Corpus Bonnense који не одговара садашгьим захтевима науке);4) Састав каталога словенских рукописа, који садрже материјал за историју визанТиског -права;5) Кодификација византиског црквеног права.За време држ ата конгреса имали су учесници прилике-да виде лепо уређини Византиски музеј, који je иницијативом садатег управника ٢ . Со- тириу. подигла- грч'ка влада, што сведочи, да и у Грчкој, где je раније био јавни интерес посвеЬен скоро искључиво споменицима грчке антике) почите живље интересовање за ви.зантиску прошлост., .Музеј садржи низ интере- сантних и лепих објеката византиске уметности.После закључења конгреса предузети су излети у манастир Дафни, Mo- немвасију, Мистру и Солун, где су учесницима били објашњени најважнији спойеници византиске уметности.У  смислу закључка' завршне седнице. одржаће се четврти ггонгрес у Софији 1932 или 1934, а петИ конгрес у Италији 1935 или 1937.
ф. граник


