
Х Р О Н И К А  П Б Е Л Е Ш К Н

К Л И М Е Н Т О В  Ј У Б И Л Е Ј  
(1050 Г О Д И Ш Н И Н А  О Д  С М Р Т Т А )

Веке неколку месеци во СРМ се 
вршат обемни подготовки за јубилеј- 
ната прослава на 1050-годишнината 
од смртта на отецот на словенската 
писменост — Климент Охридски.

Оваа инициатива потекна од Ох
рид, — од каде што се ширеше сло- 
венското писмо. Поради големата важ
но ст во ширењето на словенската пис
меност, која се ширеше низ сите сло
венски народи, компетентните органи 
при Собранието на СРМ, Републич- 
киот секретариат, за образование, 
наука и култура, Извршниот совет на 
СРН, Скопскиот универзитет и други 
низа фактори, се ангажираа за овој 
јубилеј. Сосема на време, се помина 
кон планско организирање на Климен- 
товата јубилејна прослава. Формиран 
е Републичкио дбор на Климентовата 
прослава на чело со Блаже Конески 
— писател, редовен професор на Скоп
скиот универзитет. Во овој Одбор 
членуваат истакнати јавни, научни, по- 
литички и културни работници од цела 
С Ф Р Ј. Секако заслужува вниманието 
што во Одборот влегоа и претседате- 
лите на научните академии во С Ф Р Ј, 
Сојузниот секретар за образование 
наука и култура и други видни лич
ности.

Во исто време формиран е и под- 
одбор во Охрид за организирање на 
прославата. Одлучено е централната 
прослава да се одржи во Охрид и тоа 
од 10 — 12 септември 1966 год.

М еѓу  н ајваж н и те  маниф естации 
ш то треба да се одбележи отвораььето 
на изложбата на словенското писмо. 
На оваа изложба ќе бидат изнесени 
сочуваните словенски ракописни книги 
и писма од најстари времиња до денес. 
Треба да се знае и тоа дека многу
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такви ракописи од низа причи
ни се расфрлени низ целиот свет 
и затоа Одборот се потруди на време 
да достави соодветно писмо до сите 
музеи, академии, универзитети во це
лиот свет да извршат фотокопии и ги 
стават на располагайте на охридската 
изложба на словенското писмо. Из
ложбата ќе биде отворена во Уметнич- 
ката галерија во Охрид и ќе стане 
постојана поставка.

На 10 септември ќе се одржи и 
свечена академија во Охрид — посве- 
тена на делото на Климент Охридски. 
За оваа цел ќе бидат повикани, пока- 
нети сите еминентни научници од об- 
ласта на славистиката од целиот свет. 
Оправдано се очекува на овој собир 
да присуствуваат голем број на науч
ници од целиот свет и нашата земја. 
Собирот ќе се одржи во Домот на 
културата „Моша Пијаде“ во Охрид, 
за ко ja цел веке и се вршат обемни 
подготовки.

Се вршат целосни заштитувања на 
сите постари историски споменици и 
знаменитости, а посебно ќе биде рас- 
тавриран и Климентовиот гроб и црк- 
ва. Во текот на оваа година е распи- 
шан и специјален конкурс за делото 
на Климент Охридски и .тоа од Ре
публичко и општинско значење. Про
славата ќе трае цела година. Во Охрид 
е установена Климентова награда за 
најарни постигнати годишни резулта- 
ти во областа на културата и просве- 
тата. Исто така се предвидува да се 
формира специјален фонд за стипен
дии под наслов „Климентов фонд“.

З а  делото на Климент Охридски 
се предвидува да се одржат низа пре
давай^ во училиштата, работничките 
универзитети, работните колективи, 
преку радиото, дневниот печат и други 
информативни помагала, со цел про
славата, што повеќе се популаризира.
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З а да биде помасовна Свечената 
прослава, за делото и улогата на Кли- 
ментОхридски ќе се зборува на собра- 
нието на Друштвото на историчари на 
СРМ кое ќе се одржува во тие денови 
во Охрид.

И затоа Охрид оваа година е во 
знак на јубилејната прослава. Досе- 
гашните многубројни состаноци, анга- 
жираноста од сите фактори, ветува 
дека оваа прослава ќе биде постојна, 
репрезентативна и сосема оправдана 
и многу корисна за нашата земја.

п. м.

НАУЧЕН СОБИР ПО ПОВОД 40-ГО- 
ДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА 

КРСТЕ П. МИСИРКОВ

По повод 40-годишнината од смрт- 
та на Крсте П. Мисирков на 24 и 25 
јуни 1966 година во Скопје се одржа 
научен собир.

На собирот беа поднесени следниве 
реферати:

— Д. Зографски, Мисирков за на- 
ционалноста на Македонците;

— Б. Ристовски, Македонската „на- 
ционално-сепаратистичка“ мисла како 
идеја и.како движење;

— X. Андонов — Полјански, Ди- 
пломатските аспекти на македонското 
прашање во становиштата на Крсте 
Мисирков;

— М. Пандевски, Мисирков за про- 
пагандите на соседните балкански др- 
жави во Македонија;

— Д. Ташковски, Гледиштата на 
Мисирков за сепаратизмот;

— А. Христов, Погледите на Ми
сирков за државно-правен статус на 
Македонија;

— К. Џамбазовски, Идејните по- 
гледи на Крсте Мисирков;

— Сл. Димевски, Обидите на Крсте 
Мисирков и Македонското студентско 
друштво во Петроград за издејству- 
вање на автономна Македонија во рам- 
ките на Турската империја од големите 
сили и Високата порта;

— Гане Тодоровски, Претходници- 
те на Мисирков;

— К. Пенушлиски, Хипотезата 
на К. П. Мисирков за причините на 
популарноста на Крале Марко;

— В. Илиќ, Мисирков и Черно- 
дримски;

— Т. Стаматоски, Графичкиот сис
тем на Мисирков и на некой негови 
современици;

— A. Џукески и К. Конески, По- 
глед врз правописната норма во јази- 
кот на К. Мисирков;

— Т. Димитровски, Литературната 
лексика на Мисирков.

Во врска со изнесените реферати 
беше водена мошне плодна и интерес
на дискусија. Изложените реферати и 
дискусијата придонесоа многу појасно 
да се расветлат низа проблеми повр- 
зани со идејните погледи и становиш
тата на овој истакнат македонски деец.
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П Р В  М Е Ѓ У Н А Р О Д Е Н  С Е М И Н А Р  Н А  
П Р О С В Е Т Н И Т Е  Р А Б О Т Н И Ц И  О Д

Б А Л К А Н С К И Т Е  ЗЕМ Л И  О Д Р -  
Ж А Н  В О  С О Ф И ЈА

Од 18 до 26 мај 1966 година во 
Софија се одржа семинар на настав- 
ниците од балканските земји.на тема 
„Улогата на програмите и методите на 
образованием во средните училишта 
за воспитувањето во духот на меѓу- 
народното разбирање“ во организаци- 
ја на Националната комисија на HP 
Бугарија за УНЕСКО и Министер
ством на народната просвета. На се- 
минарот учествуваа делегации на про- 
светните работници на HP Бугарија, 
Кралство Г рција, HP Романија и 
С Ф Р Ј. Основен реферат на тема: „У- 
логата на програмите и методите на 
образованием во средните училишта 
за воспитување во духот на меѓуна- 
родното разбирање“ поднесе господин 
Владимир Херчек, претставник на ге- 
нералниот директор на УНЕСКО гос
подин Рене Majo. Учесниците на се- 
минарот работеа на пленарни седници 
и во две секции и то а : секц и ја з а  
литература и странски јазици и сек- 
ција за историја и географија. На пле- 
нарните седници и во одделните сек
ции беа поднесени повеќе соопштенија 
во врска со основниот реферат од 
страна на делегатите на сите земји 
чии делегати присуствуваа на овој се
минар што претставува ценет прилог 
кон подоброто запознавање со оддел
ните достигања во образованием во
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