
посветен на: Улогата на КПJ во 
Македонија во времето на НОБ за 
ширење на братството и  единството 
со другите народи на Југославија. 
„Борбата на КПЈ за поврзување на 
работничкото со национално-осло- 
бодителното-движсње во еден рево- 
луционерен фронт“ беше разгледана 
во рефератот на Славка Фиданова, 
а „Специф ичнее околности на раз- 
витокот на ослободителната војна и 
револуцща во Македонија“ беа раз- 
гледани во рефератот на Велимир 
Брезовски, Интернационализмот на 
КПЈ на тлото на Македонија во те- 
кот на Народната револуција беше 
разгледан од Миле Тодоровски.

По сите реферати, кои однапред 
беа умножени и доставени на учес-

ниците, се разви опширна и содр- 
жајна дискусија во која беа изнесе- 
ни мошне интересни дополнувања 
и размислувања по низа прашања 
изоставени или третирани во изне- 
сените реферати.

Оваа научна средба, на која беа 
изнесени најновите резултати на ма- 
кедонската историографија во про- 
учувањето на револуционерната деј- 
ност на КПЈ во Македонија во пе- 
риодот 1919—1944 година, претста- 
вува значаен допринос за поната- 
мошното поцелосно проучување на 
историјата на македонското работ- 
ничко и комунистичко движење.

О. И.

СЕМИНАР ЗА МЗУЧУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА МСТОРИЈА ЗА НАСТАВ- 
НИЦИТЕ ПО МСТОРИЈА ОД CP СРБИЈА И CP ДРНА ГОРА, ОДРЖАН НА 

2 и 3 ФЕВРУАРИ 1970 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Контактите и взаемната соработ- 
ка што Сојузот на историските 
друштва на СРМ ги имаше во по- 
следниве две години со другите ре
публички друштва дадоа корисни 
резултати. Така на пр., на семина- 
рот за изучувањето на бугарската 
историја, што се одржа во почето- 
кот на 1968 година, за наставниците 
на CP Србија во Белград, учествуваа 
три члена на нашиот Сојуз како пре- 
давачи. Дводневниот работен соста- 
нок што се одржа меѓу претстав- 
ниците на Историското друштво и 
Заводот за унапредување на школ- 
ството на CP Србија и претставници 
на адекватните институции од СРМ 
беше мошне корисен, бидејќи на 
него се разгледаа и колку што мо
ж ете у согласи ja наставните планови 
и програми за наставата по историја 
на двете републики.

Она што посебно треба да се 
истакне е интересот кај другите ре
публички друштва за историјата на 
македонскиот народ. Така на пр., 
во јули 1969 година, Друштвото на 
историчарите на СРХ и Заводот за 
унапредување на школството на 
оваа република организираа некол- 
кудневен подвижен семинар низ СР 
Македонија за изучување на исто- 
ријата на македонскиот народ.

Ваквата форма на соработка про
должи и во 1970 година. На 2 и 3 
февруари 1970 година во Белград се 
одржа семинар за наставниците по 
историја од CP Србија и СР Црна 
Гора. Овој семинар беше посветен 
исклучиво на изучувањето на исто- 
ријата на македонскиот народ. На 
семинарот присуствуваа околу 500 
наставници. На овој семинар беа 
одржани 9 предавања од 6 предава-
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чи, членови на Инстмтутот за нацио- 
нална историја од Скопје и од фа- 
култетите на Скопскиот универзмтет.

Во предавањата беше опфатено 
минатото на македонскиот народ, 
почнувајќи од турскмот период до 
крајот на Втората светска војна. Во 
предавањата беше разгледан воору- 
жениот отпор на македонскиот на
род против османско-турската власт, 
Преродбата, национал-револуционер- 
ниот период, Балканските и Првата 
светска војна, периодот мету двете 
светски војни и НОБ во еден дел 
од Македонија. На крајот едно пре- 
давање беше посветено на македон- 
ската историографија.

Интересот на слушателите за 
предаваььата беше мошне голем. 
Тоа може да се заклучи од пове- 
ќето прашања што им беа поста- 
вени на предавачите и од дискуси- 
јата. Она што сме должни овде да 
го подвлечеме беше топлиот прием 
на кој наидоа предавањата и преда
вачите. Тоа уште повеќе го задол- 
жува нашиот сојуз да ja продолжи 
досегашната и да ja унапреди вак- 
вата соработка и со другите репуб
лички друштва.

А, А.

СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА ИА ДРУШТВОТО НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА СКОПЈЕ, 
ПО ПОВОД 100-ГОДИ1ШШНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА В. И. ЛЕНИН

Во рамките на општата прослава 
на стогодишнината од раѓањето на 
великанот на социјалистичката ре- 
волуција, Владимир Илич Ленин, 
на 18 април во просториите на учи- 
лиштето „Песталоци“, Друштвото на 
историчарите на Скопје одржа све- 
чена академија. На академијата 
присуствуваа претставници на Уни- 
верзитетот „Кирил и Методиј“, прет
ставници на Институтот за нацио- 
нална историја, голем број студенти, 
како и ученици од историските сек
ции при скопските училишта пред- 
водени од своите наставници.

На присутните гости најпрвин им 
беше репродуциран оригиналниот 
Ленинов говор, одржан по повод 
смртта на Јаков Свердлов, снимен 
на грамофонска плоча. Потоа, све- 
чената академија ja отвори претсе- 
дателот на Друштвото, Ристо Ќор- 
тошев. На тема „Ленин и Македо
нии“ зборуваше Д-р Манол Пандев-

ски, виш научен соработник при 
Институтот за национална историја.

Во уметничкиот дел на програ- 
мата, којшто беше мошне богат и 
разновиден и којшто претставуваше 
вистинско доживување за присутните 
гости, со творби од руските песници 
Владимир Мајаковски и Сергеј Је- 
сењин, како и композиторот Дарго- 
мижски, настапија Вукан Диневски, 
Нада Гешовска и Торги Божиков. 
Потоа, под диригенство на Драган 
Шуплев, детскиот хор „Развигорче“ 
исполни творби од домашни и стран- 
ски автори. На крајот со дела од 
Моцарт, Шуберт, Кокерини и други, 
настапи Камерниот оркестар на 
скопската опера под диригенство на 
Тома Прошев.

А. К.
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