
тмте од педагошките академии и 
иаставниците од училиштата (I и II 
степей) дадениот материјал на 61 
страна дава можност за добар пре- 
глед на византмската историја.

Книгава, освен првата и втората 
глава, кои се во уводниот дел, е 
поделена на два дела — Првиот дел 
Ранофеудален период (V—XI в.) ги 
содржи следниве глави: Создавање 
на феудално уредување во Западна 
Европа; Развитой на феудализмот 
на Франачката држава,- Никнување 
и создаваьье на феудални односи во 
Византија IV—XI в. и Западна Ев
ропа во IX—XI в. Вториот дел — 
Период на развитокот на феудализ
мот (XI—XV в.) ги содржи следните 
глави: Никнување и развиток на 
средновековните градови; Крстонос- 
ни војни; Франција во XI·—-XV В.; 

Англија во XI—XV в.; Германија во

XII—XV в.; Италија во XI—XV в.; 
Шпанија и Португалија во XI—XV 
в., Скандинавските земји во XI—XV 
в.; Унгарија во XI—XV в.; Византија 
во XI—XV в.; Средновековната кул- 
тура и идеологијата во земјите на 
Западна Европа (V—XIII в.) ; Кул- 
турата на Византија IV—XV в.); 
Зародиш на буржоаската идеоло- 
гија ; Раната преродба и хуманизмот 
во Италија (XIV—XV в.).3)

Хронолшката таблица и литера- 
турата се дадени на крајот на учеб
ников, како и белешките и допол- 
ненијата направеии од Томо Томос- 
ки, редовен професор на Филозоф- 
скиот факултет во Скоп je, кој исто- 
времено беше и редактор на прево- 
дот.

Недостаток на учебников прет- 
ставува и немањето на карти што 
во оригиналот постојат. X. М.

Божидар Ферјанчић — ВМЗАИТИЈА И ЈУЖНИ СЛОВЕНИ, Завод за издавање 
уџбеника CP Србије, Библиотека „Сазиања“, Књига 20, Београд 1966, г., стр. 115

Книгата „Византија и Јужните 
Словени“ од Д-р Божидар Ферјан- 
чиќ, наш реномиран византолог и 
професор на Универзитетот во Бел
град, обработува еден комплексен 
историски процес во којшто е со- 
држана. всушност целокупната над- 
ворешна политика на словенските 
народи на Балканскиот Полуостров 
во средниот век. Таа пред cè има за 
цел пополнување на наставната со- 
држина во средните училишта, а со 
тоа и дополнување на образованието 
на учениците од соодветните учи
лишта: Бидејќи е познато дека Ви- 
зантија, од моментот на доаѓањето 
■ на Словените на Балканот па cè до 
•своето пропаганде, вршела силно

влијание на нив, во книгата, освен 
надворешната политика на словен
ските народи, е опфатен и голем 
дел од нивниот внатрешен развиток. 
Композицијата на трудот е таква 
што обезбедува јасна прегледност и 
лесно следење на целиот прикажан 
историски процес. Притоа не е тон
ко да се одбележи, дека авторот 
секогаш го имал пред себе образов- 
ниот карактер што морало да го 
има неговото дело, потоа возраста 
и предзнаењата на читателите на 
кои тоа претежно им е наменето. 
Поаѓајќи од таа гледна точка, на- 
чинот на изложувањето на матери- 
јалот е жив, интересен и достапен,

3) Од ова набројување се изоставени споменатите глави како нови.
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а сепак адекватен и ако истиот не 
е баш така едноставен.

Во уводот (5—9), се дадени усло- 
вите во кои што се наоѓал грчко- 
римскиот свет пред словенската пре- 
селба на Балканскиот Полуостров. 
Овде се наброени и објаснети и при
чините што довеле до таа преселба.

Ыатаму книгата е поделена на 
дванаесет наслови: Словенските на
пади на Византија (9—20); Населу- 
вањето на Словените на Балканскиот 
Полуостров (20—27); Првите векови 
од животот на Словените во новите 
краеви (27—35); Јужните Словени
меѓу Византмја и Запад (35—41); 
Покрстувањето на Јужните Словени 
(41—47); Борбата на Јужните Сло
вени против Византија во X век 
(47—60) ; Балканскиот Полуостров 
под власта на Византија (60—68) ; 
Издигнувањето «на јужнословенските 
држави во XII век (68—77); Пре- 
власта на Бугарија на Балкаиот 
(77—85) ; Ширењето на Србија кон 
југ (85—97); Српското Царство и Ви- 
зантија (97—108); Јужните Словени

и Византија во борбата против Тур- 
ците (108—115).

Од наведените наслови јасно се 
гледа, дека во книгата се опфатени 
сите важни прашања од историјата 
на византиско-јужнословенските од
но си, особено ыастаните од т.н. по
литична историја.

Книгата е опремена со пет карти 
и дваесет и четири илустрации од 
вмзантиската и нашата средновеков- 
на историја.

Сметаме, дека заради големиот 
број на непознати термини, гшиња 
и поими, што се наоѓаат во книгата, 
пожелно ќе беше на крајот да беа 
придодадени еден речник на непо
знати термини, регистер на имињата 
и поймите, како и еден мал список 
на најважната литература за пое- 
дини прашања.

На крајот, заради вредноста и 
намената, книгата е препорачлива, 
првеяствено за училишните библио
теки, а потоа и за секоја домашна 
и други библиотеки.

А. К.

Цветам Беличански, ЗАПОЗНАВАЊЕ ИА ОПШТЕСТВОТО ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ, „Просветно дело“, Скопје, 1969 година

Запознавањето на општеството 
како наставен предмет во IV и V 
одделение на основното училиште 
на учениците треба да им даде знае- 
ња за нашата земја, современиот 
живот и работа на луѓето, зависнос- 
та помету природната средина и лу- 
ѓето што живеат во неа, основи од 
борбата за слобода и независност 
на нашите народи во минатото, за 
развитокот на општеството и повр- 
заноста на народите, за достигањата 
на цивилизацијата како заеднички 
плод на сите народи.

За остварување на овие цели да- 
дена е воопштената тематска про
грамма структура за IV и V одделе
ние ко ja чини една единствена це
лина.

Со оглед на ориентациониот ка- 
рактер на иаставната програма, од 
самото воведување на овој предмет 
во основното училиште како осно- 
вен проблем се јавуваше различната 
интерпретација на иаставната про
грама, особено во пермодот кога 
немаше учебник. Ни првиот учеб
ник по запознавање на општеството
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