
прашање од времето на Втората 
светска војна.

Во рефератите и во дискусијата 
најдоа свое место одделни слоеви м 
категории од народот — жените, 
хуманистичката интелигенција, а 
особено прогресивното учителство 
во револуционизирањето на селан- 
ските маси во предвоена Југосла- 
вија.

Имајќи на ум дека се разгледу- 
ваше еден доста долг — 50 годи- 
шен период на КПЈ, богат со наста- 
ни, потем присутноста на многу на-

ционалиости и нивната различна по- 
ложба во општествената скала, прво 
како нации, а второ — работничката 
класа на тие нации, сосем разбирли- 
во е дека во тридневна работа беше 
невозможно да се даде одговор на 
така бројните прашања. Но целта 
беше постигната по бројот на науч
но издржаните реферати и со по- 
кренатите и објаснетите прашања. 
Затоа научниот собир претставува 
мошне значаен придонес и ja оправ- 
да довербата на организаторот.

М. Т.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО НА МУЗЕЈСКИТЕ РАБОТНИЦИ
НА СРМ

Во Скопје на 9 јуни 1969 година 
се оджа XI редовно годишно Со
брание на музејските работници на 
СРМ.

Собранието го отвори претседа- 
телот на Друштвото Панговски Трп- 
ко. Од името на Управата тој ги 
поздрави присутните делегата и 
гости. Отварајќи ja работата на со
бранието тој ги изнесе постигнатите 
резултати, особено за изградбата на 
музејски згради во Скопје. Во про
должение на работата, а на предлог 
на работното претседателство, ди- 
ректорот на Градскиот музеј од Ти
тов Велес Тодор Груев, поднесе ин- 
формација за состојбата на музеј- 
ските установи во Маке д они ja — 
финансирањето на музеите, кадров- 
ските проблеми, физиономијата на 
музеите и друго.

Откако беа ислушани извештајот 
за двогодишната работа на Друш
твото и информацијата се мина на 
диску си ja.

Јавувајќи се за збор гостинот од 
Загреб, професор д-р Антун Бауер, 
најпрво го поздрави собранието од

името на Свеучилиштната катедра 
во Загреб, како и од името на Му
зе јскиот документационен центар во 
Загреб. Toj најнапред ja изнесе со- 
работката на музејските установи во 
Македонија со другите републики. 
Во својата понатамошна диску си ja 
се задржа на тешкотиите во решава- 
њето на проблемите што се однесу- 
ваат до работата на музеите. Исто 
така тој даде предлог да се форми- 
ра еден советодавен орган кој ќе ce 
занимава со музејска проблематика 
со надеж дека тој многу ќе допри- 
несе во решавањето на разни проб
леми од оваа облает. Понатаму во 
своето излагање нагласи дека, реша- 
вањето на музејската проблематика 
може да се изврши само то- 
гаш кога би се направила структура 
на музејските установи за да се ис- 
такнат специфичностите на секоја 
од нив.

За дискусијата се јавија ред дру
ги другари кои ги истакнуваа секој- 
дневните проблеми на музеите, како 
на пример финансирањето, взаем- 
ната соработка и сл.

277



Во понатамошната дискусија de
ine формирана комисија за заклу- 
чоци и работна трупа, која врз ос
нова. на заклучоците ќе изготви ма
териал за музејската мрежа во Ма
ке д они ja.

На крајот од работата на годиш- 
ното собрание, претседателот Пан- 
говски Трпко одговори на неколку

поставени прашања и искажа благо- 
дарност на досегашната управа.

После тоа се мина на избор на 
нова управа и надзорен одбор.

На првиот состанок, новата уп
рава се конституира и за претседа- 
тел повторно беше избран досегаш- 
ниот, Панговски Трпко.

С. П.


