
умот за педагошко-методско обра
зование и усовршување на настав- 
ниот кадар по историја, кој е одр- 
жан на 4 септември, како преткон- 
гресна активност. На крајот се про
пита и поздравното писмо од учес- 
ниците на V конгрес до другарот 
Тито.

По живата и на моменти поле
мична диску си ja, се прифатија и 
неколку заклучоци како што се за: 
второ издание на Историјата на на
родите на Југославија (I и II книга), 
забрзано работење на печатење на 
третиот том на оваа Историја, мо- 
дифицирање на насловот на ова ка- 
питално дело, кој треба да гласи Ис- 
торија на народите и народностите 
на Југославија, прифаќање на заклу- 
чоците на Симпозиумот за педагош
ко-методско образование и усовршу- 
ваьье на наставниот кадар по исто- 
рија, идниот VI конгрес на истори- 
чарите на Југославија да се од ржи 
во Црна Гора и друго.

Веднаш по завршувањето на Кон- 
гресот се одржа и Годишно собра
ние на Сојузот на историските дру- 
штва на Југославија, кое покрај дру
гого решаваше за некой измени во 
Статутот и избра нова Сојузна уп
рава. За нов претседател е избран 
Д-р Димитрије Вујовиќ, директор на 
Историскиот институт од Титоград.

Во склопот на претконгресните

активности се одржа на 3 и 4 сеп- 
тември меѓународен симпозиум во 
организација на Југословенскиот ко
митет за историјата на Втората свет- 
ска војна со основна тема „Движе- 
њето на отпорот против фашизмот 
во текот на Втората светска војна на 
Балканот“.

Сликата за работата и резулта- 
тите на V конгрес на историчарите 
на Југославија не би била целосна 
ако не се споменат и бројните ново- 
склопени познанства, освежување на 
старите и размената на мислења и 
кадвор од конгресните сали.

Забавниот дел, покрај другарска- 
та вечер опфати и разгледување на 
Охрид и неговите споменици и две 
екскурзии низ СРМ со цел да се за- 
иознаат гостите со историските зна
менитости на Македонија (Хераклеа, 
Стоби, Баргала и др.).

Тука треба да й се префрли на 
туристичката организација INEX од 
Скопје, за некой пропусти, кои при- 
донесоа да не се постигне бараниот 
ефект.

V конгрес на историчарите на 
Југославија наполно успеа благода
рение на вложените напори на Орга- 
низациониот одбор, Управата на Со- 
јузот на историските друштва на СР 
Македонија и еден дел од член- 
ството.

X. М.

„АНТИФАШИСТИЧКО ДВИЖЕЊЕ НА МЛАДМНАТА ОД ЈУГОСЛАВИЈА 
1936—1945“ — научен собир

Во времето од 25 и 26 септември 
1969 година, градот на Уна — Би- 
хай, каде што пред 27 години беше 
одржан Првиот Антифашистички 
конгрес на младината на Југосла- 
вија и каде е основан Антифашис- 
тичкиот сојуз на младината на Југо- 
славија (УСАОЈ), беше домаќин на

научниот собир посветен на младин- 
ското движење на Југославија под 
наслов: Антифашистички покрет ом- 
л а дине Југославије 1936—1945.

На овој собир учествуваа пого- 
лем број научни работници од зем- 
јата и странство кои поднесоа преку 
40 реферати. Од вкупниот број под-



несени реферати, два поднесоа на- 
учни работницы од Италија и еден 
од Чехословачка.

Према проблемите и времето за 
кое беа пишувани рефератите, мс
тите можеме да ги поделиме во две 
групи. Во првата трупа спаѓаат ре
фератите кои обработуваа разни 
проблемы за младинското движење 
во Југославија за периодот 1936— 
1941 г., а во втората кои се однесуваа 
за периодот на Народноослободи- 
телната војна и Револуција во Југо- 
славија 1941—1945.

На собирот беа поднесены и че- 
тири реферати кои ja обработуваат 
проблематиката за младинското дви- 
жење во Македонија и тоа: Д-р Вла- 
до Ивановски, „Првиот конгрес на 
НОМСМ 1943 година“; Д-р Растислав 
Терзиоски, „За некой сукоби на 
СКОЈ и напредната средношколска 
младина на Македоиија со денацио- 
нализаторските стремежи на бугар- 
ските окупатори во училиштата на 
окупирана Македонија 1941—1944 го
дина“; Тодор Симовски, „Учеството 
на македонската младина во грч- 
кото движење на отпорот“ и Галена 
Куцуловска, „Вториот конгрес на 
НОМСМ, допринос во јакнењето на 
антифашистичката младина на Ма
кедонка“.

Како што се гледа од насловите 
на поднесените реферати мстите се 
однесуваат и обработуваат пробле
матика за периодот 1941—1945 го
дина.

Првиот ден од работата на со
бирот поднесены беа вкупно 17 ре
ферати кои се однесуваат за пери
одот до 1941 година, а вториот ден 
преостанатите реферати за периодот 
од 1941—1945 година.

По прочитувањето на рефератите 
одделно за секоја трупа се водеше 
дискусија при што се истакнуваа 
основните проблемы недоразработе-

ни во поднесените реферати или 
пак се водеа диалози во врска со 
некой оцени за младинското дви- 
жење дадени од страна на поедини 
референты.

Општ впечаток беше дека Симпо- 
зиумот ja постигна својата цел. Во 
дискусијата се истакна дека се из- 
несени многу моменты од развојот 
на младинското движење во Југо- 
славија. Посебен интерес за сите 
присутни предизвика рефератот на 
Тодор Симовски, за учеството на ма
кедонската младина во грчкото дви
женье на отпорот. Ова се потврдува 
со фактот што тој реферат беше 
со особено внимание ислушан, а 
потоа истиот предизвика големо 
интересирање кај присутните било 
во дискуеијата или пак во од- 
делните разговори. Ова само по себе 
зборува дека постои огромно ин- 
тересирање кај југословенските на
учны работницы за развојот на дви- 
жењето на отпорот на територи- 
јата под Грција, а исто така, и за 
младинското движенье. Од друга 
страна со ова се потврдува оправ- 
даноста и потребата на вакви и слич
им научны собири во земјата и де
ка е неопходно да се истакнуваат и 
обработуваат одделни прашаньа, кои 
се однесуваат на борбата на маке- 
донскиот народ не само од терито- 
ријата на Грција, ами и на терито- 
ријата на Македонија под Бугарија.

Сите материјали прочитаны на 
научниот собир во Бихаќ ќе бидат 
печатени во посебен зборник и како 
таков несомнено ќе претставува зна- 
чаен придонес во проучувањето на 
младинското движенье во Југосла- 
вија воопшто. Во овој зборник за 
првпат ќе се појават и статии за 
младинското движење во Македо
нка.

Поради интересната проблемати- 
што ja третираа поднесените рефе-
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рати, во продолжение ќе ги изнесеме 
авторите и насловите на рефератите, 
преведени на македонски јазик, 
бидејќи сметаме дека истите молчат 
да бидат од корист за наставниците 
и професорите по историја, за обра
ботка на одделни теми.

(Мирољуб Васиќ, — Борба за 
единство на младината 1936—1941 
год.; Павел Добрила — Народното 
младинско движење во Словенија 
од 1936 год.; Грбеља Тончи — На- 
предното младинско движење и фа- 
шизацијата на земјата 1936—1941 г.; 
Д-р Јован Бојовиќ — Младинското 
движење во Црна Гора 1937—1940 
год.; Ивица Гретиќ — Младинското 
работничко движење во Загреб 1936 
—1941 год.; Драгомир Булатовиќ — 
Акциите на антргфашистичката мла- 
дина на Ниш 1936—1941 год.; Дуб
равка Шкарица — СКОЈ во Босна 
и Херцеговина 1937—1941 год.; Ин
тернационал маладјожи (органот на 
Извршниот комитет на КИМ-та) за 
младинското движење во Југослави- 
ја 1935—1941; Никола Бабиќ — Мла
динското движење во БиХ до Првиот 
конгрес на УСАОЈ; Хранислав Ра- 
киќ — Антифашистичката младина 
на југот од Србија во навечерието 
на Втората светска војна; Живан 
Милисавац — Младинското културно 
стопанско движење 1936—1938 во 
Војводина; Славко Одиќ — Младин
ското движење во Бихаќ до 1941 год.; 
Бодржиќ Милица — Младинските 
организации на буржоаските партии 
1936—1941; Милутин Фоли — Раз- 
витокот на СКОЈ и на младината на 
Косово и Метохија 1936—1941; Хај- 
ро Капетановиќ — Некой характе
ристики од работата на младината 
и СКОЈ во Босанска Краина, непо- 
средно пред војната и вклучувањето 
на младината во партизанските еди- 
ници; Д-р Мирослав Тејхман (Чехо
словачка) — Југословенската напред-

на младина во Чехословачка од 1936 
—1941; Серѓо Ведовато (Италија) — 
Придонесот на младите Југословени 
во движењето на отпорот во Ита- 
лија; Петар Качеванда — Оснива- 
њето на УСАОЈ, првата сеопшта мла- 
динска организација во Југославија 
(уводен реферат); Којиќ Душан — 
Младината на Југославија во експо- 
зицијата на Музејот на револуцијата 
на БиХ во Сараево; Ковачевиќ Бран- 
ко — Создавање на првите органи
зации на Народноослободителните 
сојузи 1941 година во Југославија; 
Јозо Петричевиќ — Не само мла- 
дински туку и воено партиски ли
дер — за ликот на Ибо Лола Рибар; 
Хајро Капетановиќ — Ударните (ра
ботайте) бригади како силен сто
пански фактор на народноослободи- 
телната борба во Подгрмеч; Милан 
Бодирога — Младината на Југосла- 
вија во НОБ во поетската реч на 
партизаискиот напреден поет; Ра- 
доје Рајовиќ — Обид от на Дража 
Михајловиќ да формира Равногор- 
ска младина во Црна Гора; Славко, 
Станишиќ — Првиот конгрес на 
УСАО на Црна Гора; Љубиша Бош- 
њак — Организациона структура на 
СКОЈ во единиците на НОВ и ПОЈ; 
Нарциза Ленгел — Кризман — Пре- 
глед на развојот и на активноста на 
СКОЈ во Загреб 1941—1945; Милан 
Обрадовиќ — Младинските парти
зански чети на Лика 1942 година; 
Гојко Бабиќ — Воспитната функција 
на СКОЈ во НОВ; Д-р Милан Бор- 
ковиќ — Универзитетската младина 
на Србија за време на Втората свет
ска војна 1941—1945; Милутин Фо- 
лиќ — СКОЈ и УСАОЈ на Косово и 
Метохија 1941—1945; Милан Мила- 
диновиќ — Моралниот лик на чле- 
нот на СКОЈ во НОВ и во Револу- 
цијата; Лука Божовиќ — Фочанската

265



младинска чета; Владо Кецман — 
Смислата и значењето на пионер- 
ското движење (децата во НОВ) и 
Младинските работай акции во те- 
кот на ИОВ и Драгољуб Петровиќ

— СКОЈ и младината во неточна Ср- 
бија во текот на ослободителната 
војна 1941—1944 г.).

В. И.

Ш  МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ЗА НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА 
(Будимпешта — Дебрецин од 6 до 11 октомјцш 1960 год.)

Соодветните специјалисти од ис- 
точно-европските социјалистички зем- 
ји (Советскиот Сојуз, HP Полска, 
ЧССР, HP Унгарија, HP Романија, 
ДР Германија и HP Бугарија) секоја 
втора година одржуваат симпозиум, 
посветен исклучиво на теоретските 
и практичните проблеми на наста- 
вата по историја. Првиот таков сим
позиум се одржа во Источен Бер
лин во 1965 година, а вториот во 
Прага 1967 година. Овој пат земја- 
домаин и организатор беше HP Ун- 
гарија, каде есента во минатото лето 
(1969), се одржа овој трет меѓунаро- 
деи собир.

И нашата земја, како социјалис- 
тичка, редовно е поканувана да зе- 
ме рамноправно учество во работата 
на овие научни среќавања. Од наша, 
југословенска страна — преку де- 
легација, определена од управата 
на Сојузот на историчарите на 
Југославија — поканите беа прифа- 
ќани. Тоа беше сторено и овој пат, 
на симпозиумот во Будимпешта и 
Дебрецин, на кој беа забележани и 
истапувања односно учество на од- 
делни членови од делегацијата на 
Југославија со свои соопштенија по 
темите кои беа разгледувани.

Првиот дел од работа на симпо
зиумот што се одржа во Будим
пешта на 6 и 7 октомври, беше по
светен на темата: „Методите на вое- 
питувањето на соцщалистичкиот пат- 
риотизам и на пролетерскиот интер- 
национализам во наставата по исто-

рија“. При третманот на оваа тема, 
покрај општите и познатите теорет- 
ски поставки за значењето на вос- 
питувањето и одгледувањето љубов 
спрема својата татковина и на про
летерскиот интернационализам — 
карактеристично е што добар дел од 
учесниците во своите кореферати и 
соопштенија, изнесоа мошне специ
фичности од училишната практика, а 
и како насочување во воспитува- 
њето на младината, на љубовта кон 
социјалистичката татковина и вер- 
носта кон социјализмот, но кои во 
голема мера се актуелни преокупа- 
ции на сегашната политичка ситу
ация. Дел од референтите, посебно 
од Унгарија, мошне поучно и корис- 
но ги изнесоа своите резултати и од 
контактите на специјалиста што ги 
оствариле и натамошните стремежи 
за соработка со своите соседи, и тоа 
на планот на усогласувањето на на- 
ставиите програми, а особено оние 
наставни содржини по историја ком 
токму му пречат на правилното пат- 
риотско и конструктивно делување 
(а не само преку декларации и 
пароли) на реализацијата на оваа 
мошне важна воспитно-образовна 
компонента на наставата по истори- 
ја. Ваквите истапувања беа нависти- 
на за поздравување.

По поднесувањето на своето со- 
општение под наслов „Град от Скоп je 
— како пример на воспитувањето 
на интернационализмот“, едниот од 
членовите на југословенската делега-


