
Дваесет годшш на Скопскиот Универзитет „Кирил и Методиј“

Н а 24 и 25 април во Скоп je ce 
одрж аа ммпозантни свечености по 
повод 20-годишното постоење и деј- 
ноет на Скопскиот универзитет. По- 
кровител на оваа прослава беше 
претседателот на републиката, Јосип 
Броз Тито, кој на македонскиот на
род срдечио му го честита овој ју- 
билеј со следнава телеграм а:

„Со чувство на искрено задовол- 
ство ja приф атив ваш ата молба да 
б идам покровител на прославата на 
2.0-годишнината на Скопскиот уни
верзитет, тој голем и зиачаен праз- 
ник на македонската национална 
култура.

Таму каде што повеќе од ил ja да 
годный постоеше Охридската кни- 
ж евна школа, всушност првиот Сло
венски универзитет, поради стекот 
на историските околности во кои 
живееш е македонскиот народ во сво
его макотрпно минато, до пред 20 
години немаш е универзитет. Дури по 
херојската Н ародноослободителна 
борба и ослободувавьето во кое ма- 
кедонскит народ ги круниса своите 
вековни историски стремежи за на
ционална слобода, е ф орм иран  пр
виот слободен македонски универ
зитет, ж ариш те на будењето на тол
ку долго спречуваниот творечки по
т ен ц и ал  на македонскиот народ.“

Универзитетот во Скопје, кој из- 
расна во значајна културна и научна 
институција, постигна во текот на 
изминативе две децении крупни ре- 
зултати. Н ајнапред, врз планска ос
нова. во зависност од потребите за 
соодветни кадри, беше создадена 
м реж а од факултети. Во 1947 година, 
само едка година по отворањето 
на Ф илозофскиот факултет, веќе 
почнаа да работат М едицинскиот и 
3 ем ј о д е л ско-шу ма рскиот ф  акултет. 
Во април 1949 година, од овие три 

‘ факултети, се ф орм ира Скопскиот 
универзитет. Toj набргу во својот 
состав мож еш е да го вклучи и Тех- 
ничкиот ф акултет (со оддели за 
градеж ниш тво и за  архитектура). На- 
редната, 1950 година беше отворен 
Економскиот факултет, а во 1951 
година во неговиот состав влезе и 
одделот за  правый науки кој во 1956

година се из двои во noce беи ф акул
тет. Во 1958 година се донесе Закон 
за  основање на уште два нови оддела 
на Техкичкиот ф акултет — Електро- 
маш ински и Технолошки. Овие 
оддели во 1965 година се издвоија 
во посебни факултети. Истата, 1958 
година од составот на Ф илозофскиот 
факултет се издвои Природно-мате- 
матичкиот оддел во посебен ф акул
тет. П ри М едицинскиот ф акултет 
во 1959 година се форхмира посебен 
Стоматолошки оддел. Така, Скоп
скиот универзитет за  кратко време 
прерасна во една' сеопфатна научно- 
наставыа. институција ко ja на м аке
донского стопанство, до оваа јуби- 
лејна година, му подари преку 13 000 
млади высокообразован*! кадри, кои 
го стимулираат сестраниот развитой 
на Социјалистичка Република М а
к ед о н к а . Н ајмногу дипломирани 
студенты дал Ф илозофскиот ф акул
тет — 2 618, потоа Економскиот ф а 
култет — 1 983. Н а Скопскиот уни
верзитет добија дипломи и 1 818 ле
кари, 1 300 инженери, 2 ОН агронохми 
и ш умари и 1 268 дипломирани сту
денты од групите на Природно-мате- 
матичкиот факултет. Последниве де
сет години на Универзитетот доби- 
вале дипломи просечно по илјада 
студенты годишно.

Во рамките на прославата на 20- 
годиш нината на Универзитетот во 
Скопје беа одрж ани свечена седница 
на Универзитетскиот совет и свечена 
академија на кои за  значењ ето и 
улогата на Скопскиот универзитет, за 
аф ирм ацијата на македонската на
ци ja говореа претседателот на со- 
бранието на М акедонија Н икола 
Минчев, претседателот на Изврш - 
ниот совет д-р Ксенте Богоев и рек- 
торот на универзитетот академикот 
д-р Благој Попов.

Н а прославата во Скопје прису- 
ствуваа и повеќемина ректоры на 
универзитети, декани на ф акултети и 
универзитетски професори од Со- 
ветекиот Сојуз, Франција, Чехосло
вачка, Полска, Сојузна Република 
Германија, Романија, како и прет- 
ставници од универзитетите на дру- 
гите југословенски републики,
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Н а свечената седница бса доне- 
сени повеќе мошне значајни одлуки, 
меѓу кои одлука за  името на Уни- 
верзитетот во Скопје Скопскиот уни
верзитет, како следбеник на култур- 
ното и на научното творештво на 
М акедонија, го носи името на сло- 
венските просветителии творци на 
првиот Словенски книж евен јазик, 
браќата Кирил и Методиј. Во со- 
гласност со традицијата универзите- 
тите да имаат свој грб, за  да ja  
симболизира со тоа историската и 
национална улога на универзитетот, 
се донесе одлука грбот на универ- 
зитетот во Скоп je да  ги изразува де
лото, мисијата и пораката на словен- 
ските просветители чиеш то име го 
носи Скопскиот универзитет.

Со веке оф орм ена физиономија, 
современо изграден и опремен, со 
завиден број научни работници под- 
готвени во неговите амфитеатри, 
Универзитетот ги вложува сите свои 
творечки сили и своето искуство за 
иатамош ен општ развитой на Ма

ке дониј а, заш то, како што напйш ал 
во Спомеиицата за  десетгодишниот 
јубилеј на Универзитетот неговиот 
тогаш ен ректор професор Блаже Ко- 
нески — „Културната мисија на 
Скопскиот универзитет придобива 
поготово значењ е со тоа што тој е 
универзитет на еден народ, на кого 
доскоро му беш е одземено правото 
и на најелементарно образование 
на свој јазик. М акедонскиот народ 
немаш е поради тоа можност да из- 
гради свое во вистинската смисла 
културно средиште. М оделирањето 
на една културно активна средина, 
во кое средиште и творечкото и тво- 
речката личност го наоѓаат својот 
пат и  својата објективизација, про
чее што е суштински за наш ата се- 
гашност, наоѓа имено во наш иот 
универзитет едно од своите најсилни 
ж ариш та. Универзитетот во таа свет
лина ни се претставува како трајна 
духовна врска на сите оние што 
биле, cera се, и к е  бидат на него.“

Т.С.

Јубилеј на Кирил Солуиски
(1100-годишнината од смртта)

Месец февруари, оваа година, по
мина во знак на постојано сеќавање 
за  животот, делото и значењ ето на 
двајцата брака солунци — Кирил и 
Методиј.

Н а 14 ф евруари  наврш ија 1100 
години од смртта на словенскиот 
просветител Кирил Солунски, кој 
починал во 869 година во „Вечниот 
град“ — Рим. По тој повод, нашите 
делегации го посетија неговиот гроб, 
на кој беа положени многубројии 
венци, во знак на постојано и силно 
почитување на значајниот просвети
тел. Н аш ите претставници присуству- 
ваа на сзеченостите што ги органи- 
зира светата престолнина, за која 
цел беа ф орм ирани специјални ко
м итета за  организацијата на пред- 
видените свечености.

Републичката делегација, во чиј- 
што состав влегоа : членот на Изврш- 
ниот совет д-р И ван Кантарџиев и 
претседателот на Републичката ко-

мисија за културни врски со стран- 
ство В ладо Малески, потоа делега- 
цијата на М акедонската академија 
на науките и уметностите и Универ
зитетот во Скопје, со претставници: 
академик д-р Х аралампие П олена- 
ковик и проректорот на Скопскиот 
универзитет проф. д-р Фрањо Бачик, 
како и делегацијата на М акедон
ската православна црква со прет- 
ставниците : митрополитот преспан- 
ско-битолски г. Климент, митррполи- 
тот американско-канадски г. Кирил 
и протоерејот Климе Малески — 
присуствуваа на свечената концеле- 
брација, одрж ана во црквата Свети 
Петар, на 14 февруари. П апата П ав
ле VI одрж а проповед за  животот 
и делото на словенските просвети
тели, а потоа беше одрж ан свечен 
обред на чехословачки јазик, заш то 
дејноста на браката се одвйвала 
главно во М оравија.
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