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Презентирајќи й ги на светската 
научна јавност достигањата на ма- 
кедонската историографија во чет- 
вртстолетниот слободен растеж (1945 
—1970 г.), авторите на оваа вредна 
публикација потполно ja постигнале 
целта.

Навистина, публикуван е само 
првиот том во кој е опфатен на- 
учниот опус на авторите чии имиња 
се дадени по алфабетарен ред, од 
„A“ — заклучно со „K“. Меѓутоа, 
овој том, заедно со навестените 
следни томови, во последен час, ќе 
пополни една голема празнина.

Првиот том на „Историографи- 
јата на Македонија“ (1945—70) го 
редактирале Михаило Апостолски и 
Марија Јовановиќ.

Овој колективен труд е израбо- 
тен при Секцијата за библиогра- 
фија при Институтот за национална 
историја — Скопје во состав: Марија 
Јовановиќ, Вера Вангели, Иванка 
Анастасова, Дивна Симрйс, Масар 
Кодра и Џемал Туна.

При компонирањето на „Исто
риограф^ ата . . авторите ги ко- 
ристеле фондовите при библиоте- 
ката на Институтот за национална 
историја, Семинарот за историја при 
Филозофскиот факултет, како и при 
Народната и Универзитетска библио
тека во Скопје.

Во овој мошне користен при- 
рачник се опфатени 1522 библио
графски единици на преку 360 ав-

тори. Всушност, станува збор за пу
бликации кои излегле како посебни 
книги, брошури и сл., или како 
статии, расправи, рецензии, прикази 
и др., објавени во разни списанија 
и зборници во текот на спомена- 
тиот период. Сите овие публикации, 
објавени на територијата на СР Ма
кедонка, — третираат проблеми од 
политичката, стопанската и култур- 
ната историја на македонскиот на
род, како и од историјата на народ- 
ностите кои живеат во СР Македо
нка.

Насловот на секоја библиограф- 
ска единица е предаден на фран- 
пуски јазик додека оригиналниот 
наслов е ставен во заграда.

Посебно се значајни кратките 
резимеа на француски јазик што ги 
ссдржи секоја библиографска еди
ница.

На крајот составувачите се по- 
грижиле да дадат мошне прегледен 
регистер на имињата на наведените 
автори и редактори во публикаци- 
јата.

Вака компонирана, „Историогра- 
фијата на Македонија“ (1945—70) 
е достојна за респект. Таа е не само 
мошне значаен прирачник за стран- 
скиот, југословенскиот, па и маке
донскиот истражувач, туку е и свое- 
виден калейдоскоп на вредните до
стигай^ на релативно младата ма- 
кедонска историографија.
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