
која ja признаваше тогашната влада на 
Албанија, беше владата на Советскиот 
Сојуз, со која дојде и до размена на 
дипломатските претставкици.

ЦелосНо земено, овој зборник, прет- 
ставува добра научна работа, засно- 
вана врз архивските истражувања на йе- 
колку истакнатн научш работйици, кои

успеаја да дадат сестрай прегЛед на 
општествено-економската и политич- 
ката ситуација во Албавдуа од крајот 
на Првата светска војка до 1924 година, 
кога повторно се врати на власт кой- 
зервативната феудална влада на чело 
со Ахмет Зогу.

Ш . Р .

Les Cahiers de l’Histoire (Paris) 69 (1967), 128

Овој број На ова познато париско 
месечно списание издело е посветен на 
Октомвриската револуција. Објавена е 
студијата на Серж Бернштајн (Serge 
Bernstein) под наслов: „Руската рево- 
луција од 1917 година” (La Révolution 
Russe de 1917). ИзложеНието e разде
лено на шест поглавја со увод и заклу- 
чок. Во уводниот дел определена е Ре- 
волуцијата како капитален настан во 
XX век. Во првото поглавје се говори 
за йационалниот проблем На Русија во 
предвечерјето на Револуцијата, за еко- 
номските, социјалните и политичките 
проблеми, што воделе кон заострување 
на кризата, до револуционизирање на 
масите и до подготвување на Револу- 
цијата. Одделно поглавје е посветено 
на буржоаската револуција од февру- 
ари 1917 година. Текот на оваа револу- 
ција е изложен прегледно и илустра- 
тивяо. Паѓањето на царизмот и побе- 
дата на буржоаската револуција е озна
чено како Нов период во преминот кон 
социјалистичката револуција. За одно- 
сите на Привремената влада коН Сове- 
тите во Петроград е одделено посебно 
поглавје, кое е означено и како двовласт. 
Стапувањето на Ленин на сцената е 
определено како значаен момент во 
преминот кон организираното подгот- 
вување на Револуцијата. Накратко е 
разработена дејноста на Ленин во пред-

вечерјето на Револуцијата, а потоа й на 
подготовките на болшевиците за воста- 
ние во периодот јули—септември 1917 
година. Најголемо внимание е обрнато 
на самата Октомвриска Револуција. Се 
говори за подготовките на болшеви
ците и агонијата на Привремената 
влада, последките трескавй дни во пред- 
вечерјето На Револуцијата и револуцио- 
нерните дни на Октомври. Прегледот на 
самото изведувагье на Револуцијата е 
придружен со излагање за решенијата 
на II конгрес на Советите, потоа три- 
умфот на Ленин за победоносното изве- 
дување На Октомвриската социјалис- 
тичка револуција. Во заклучокот е опре
делено зйачешето на Октомври и во 
револуционизирањето На европските 
маси. Войредйо значајно е оценета по- 
бедата на првата социјалистичка држава 
во светот, која отворила „една суштес- 
твена страна во историјата на човеш- 
твото.” Како прилог е објавеНа хройо- 
логија на настаните, биографски белеш- 
ки на протагонистите на РевоЛуцијата 
и кратка библиографија. Во текстот се 
објавени и илустрации.

Иако некой ставови на авторот под
лежат на критика, изложението придо- 
несува за прегледно запознавагье со ве- 
личината на големиот Октомври.

X. Л .—п.

Atti del Secondo Congresso Internacionale di Arte Turca. Napoli 1965

Во издание на Ориенталскиот инсти
тут, семинар за туркологија при Уни- 
верзитетот во Неапол, излезе од печат 
публнкацијата која ги содржи сите ре
ферата; и научни соопштенија, кои беа 
изнесени на II Меѓународен конгрес за 
турска уметност што се одржа во Вене- 
ција во 1963 година.

Во книгата се изнесени, всашност, по- 
следйите достигања На мегународен 
план во проучувањето на турската 
уметйост во областите на архитекту- 
рата, на диковната и применетата 
уметност. ЙзНесени се ийтересни при- 
лози кои ja третираат проблематиката 
од проучувањето На неподвижните об-
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